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Wesołych Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu wiosny w sercu i nadziei, 
którą przynoszą święta Zmartwychwstania. Życzymy, by był to czas 
prawdziwej radości, życzliwości i pokoju. Niech wielkanocna pisanka, 
zajączek, mokry dyngus i słodki mazurek przypomną czasy beztroskiego 
dzieciństwa i najpiękniejszych tradycji.

Z serdecznymi życzeniami
Zarządy Grupy PBG
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ogniwo
Biuletyn Korporacyjny Grupy PBG Szanowni Państwo,

Wiosna – cieplejszy wieje wiatr, wiosna – 
znów nam ubyło lat…

Oddajemy w  Państwa ręce wiosenne 
wydanie biuletynu korporacyjnego Grupy 
PBG – „Ogniwo”.

Jak co roku rozpoczynamy je porcją in-
formacji związanych z tegorocznym Spot-
kaniem Informacyjno-Szkoleniowym, któ-
remu towarzyszy hasło przewodnie „Różne 
drogi, jeden cel”. W tym bloku przeczytacie 
Państwo przekrojowe artykuły związane są 
z wieloma aspektami działalności Grupy 
PBG, takimi jak: bezpieczeństwo, projekto-
wanie, budowanie, finanse i różne aspekty 
współpracy w środowisku międzykulturo-
wym. 

Prezentujemy najważniejsze wydarzenia 
z naszych realizacji i zapowiadamy wyjąt-
kowe wydanie biuletynu poświęcone jednej 
z nich! Kontynuujemy tematykę dotyczącą 
energetyki, tym razem prezentując funk-
cjonowanie i znaczenie energetyki wodnej.

Relacjonujemy nasz udział w konferen-
cjach, targach i szkoleniach. Zaocznie mo-
żecie przejść kurs efektywnej komunikacji, 
ponieważ „dialog grozi porozumieniem” – 
odsyłamy zatem do tekstu. 

Nie zabraknie zagadnień dotyczących 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz 
tych, związanych z nowym blokiem tema-
tycznym – Zdrowie. Polecamy sprawdzone 
przepisy oraz energetyczne koktajle. 

Wraz z wiosną odkrywamy sportowe 
pasje naszych Czytelników. Tym razem 
premierę mają dwie wyjątkowe dyscypliny! 
Zapraszamy do dzielenia się z nami Wa-
szymi pasjami, szczególnie umiejętnością 
dostrzegania piękna wokół nas. Łapcie 
w kadrach piękne momenty rodzącej się 
wokół nas przyrody i weźcie udział w kon-
kursie fotograficznym. 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej 
Nocy życzymy Państwu wiosennego prze-
budzenia i duchowego odrodzenia.

W imieniu redakcji

http://www.mos.pl/pl/
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Hasło tegorocznego spotkani brzmi „Róż-
ne drogi, jeden cel” – zapewnienie bez-
pieczeństwa danych i środowiska pracy, 
pozyskanie kontraktów, przygotowanie 
projektu, sprawna jego realizacja przy 
zapewnieniu niezbędnego wsparcia 
i  efektywnej współpracy i  zysk finan-
sowy to kluczowe dla organizacji cele, 
o których piszą w bloku poświęconym 
SiS2017 osoby odpowiedzialne za ich za-
pewnienie. Jedną z umiejętności, która 
poprawia szybkość i jakość osiągniętego 
celu jest komunikacja*. Zawsze warto ją 
doskonalić i rozwijać. Choć w różny spo-
sób wyrażamy ważne dla nas potrzeby 
i oczekiwania, cel mamy jeden – wspólne 
porozumienie. Niech ten będzie dla nas 
zawsze ponadczasowy.

 * Więcej o rozwijaniu umiejętności komu-
nikacji przeczytacie w artykule pt. Uwa-
ga dialog grozi porozumieniem.

Spotkania Informacyjno-Szkoleniowe mają swoją tradycję. Ich 
celem było zawsze komunikowanie najważniejszych dla organizacji 
wydarzeń oraz przekazywanie wiedzy, dzięki której wykonywanie 

codziennych obowiązków staje się bardziej efektywne.

Tekst: Redakcja 
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Mała garażowa firma zaczynająca swoją 
przygodę w sektorze olejowo-gazowym 
w Poznaniu w latach 90. z polskim ka-
pitałem – można powiedzieć prekursor 
w swojej branży – to obraz początków 
PBG. Firma przeszła długą drogę i dużą 
ewolucję, prężnie się rozwijając. Kiedy 
kończą się możliwości lokalne, natu-
ralne jest, że firma poszukuje coraz to 
większych wyzwań, a zagranica stanowi 
oczywisty kierunek rozwoju.

Poszukiwanie kontraktów zagranicz-
nych to nie tylko poszerzanie rynku, lecz 
także zapewnienie ciągłości zleceń przy 
nieustannej dynamice zmian w gospo-
darce lub sektorze.

Zarząd PBG wiele lat wcześniej pod-
jął decyzję i  zakomunikował pracow-
nikom o poszukiwaniach kontraktów 
zagranicznych. 

W historii PBG pojawiało się wiele 
wątków zagranicznych, większych 
i mniejszych, wiele relacji nawiązanych 
z partnerami z zagranicy, z dostawcami, 
a także  lokalnymi firmami wykonaw-
czymi.

Podczas swojej 10-letniej przygody 
z PBG pracowałem w 4 różnych krajach, 
w których łącznie spędziłem 7 lat. I o ile 
Kanada i Słowacja nie różnią się znaczą-
co od Polski w sposobach prowadzenia 
współpracy, o tyle Mozambik i Oman są 
bardzo specyficzne.

Komunikacja w  obszarach działal-
ności zagranicznej jest najważniejszym 
elementem w  relacjach biznesowych. 

Wszystko co osiągnęliśmy zawdzięczamy sobie, naszej własnej pracy. Rozwijaliśmy 
się i zataczaliśmy coraz większe kręgi na mapie Polski. Zbliżyliśmy się do momentu, 

kiedy staliśmy się pewniejsi, zwiększyły się nasze możliwości i przestaliśmy odrzucać 
myśl, że kontrakty zagraniczne są zarezerwowane tylko dla dużych firm.

Tekst: Wojciech Tyburski, Dyrektor Rozwoju Rynku – Region Bliski Wschód i Afryka, PBG oil and gas

Ekspansja na rynki zagraniczne

Pomijam tu już samą umiejętność wy-
sławiania się w sposób zrozumiały dla 
naszego rozmówcy.

Jako przedstawiciele Grupy PBG 
(a mówię tu w imieniu całej rzeszy osób, 
które zajmują się rynkami zagranicz-
nymi) na pierwszym miejscu stawiamy 
zawsze firmę, którą reprezentujemy. 
Gromadzimy dane i  przekazujemy je 
Zarządowi, który podejmuje decyzje 
strategiczne. Dlatego tak ważny jest 
przepływ informacji w  poziomie (ko-
munikacja wewnątrz zespołu) oraz prze-
pływ informacji do Zarządu, który na ich 
podstawie podejmuje ostateczne decyzje. 
Niezmiernie ważnym elementem komu-
nikacji jest też przepływ informacji od 
Zarządu w dół, który daje nam możli-
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SIS  2017

Przytoczę tu przykład z życia. W Kra-
jach Zatoki Perskiej ok. 70% budżet kraju 
pochodzi ze sprzedaży ropy. W  2.  po-
łowie 2014  r. cena ropy nagle spadła 
z  ok.  100  USD do 50  USD za baryłkę. 
W tym czasie staraliśmy się pozyskać 
kontrakt na budowę gazociągu Dn900, 
230 km. Z początku wszyscy mądrzy my-
śleli, że to chwilowe, jednak sytuacja ta 
utrzymuje się do dzisiaj.

Rynek drastycznie się zawęził, wiele 
spółek zostało zamkniętych, ilość prze-
targów ogłaszanych przez rząd zma-
lała 5 krotnie, pojawiły się opóźnienia 
w  płatnościach, cena paliw wzrosła 
znacząco. Wiele rzeczy się zmieniło oraz 
ciągle zmienia. A w związku ze zmienia-
jącym się rynkiem, zmieniła się strate-
gia GK PBG. Wiadomo było, że najlepsze 
inwestycje to rządowe kontrakty. Dzięki 

wość prowadzenia rozmów z partnera-
mi biznesowymi w sposób zbieżny do 
prowadzonej polityki.

W kontaktach zagranicznych pamię-
tać należy o tym, że (prawie) skończyły 
się czasy, kiedy to Europejczycy siłą 
nieśli „kaganek oświaty” i  ubogacali 
kulturowo „dzikie kraje”, gdzie przy tej 
okazji grabili zasoby naturalne, czer-
piąc z tego gigantyczne zyski. 

Teraz w relacjach biznesowych jest 
się gościem w danym kraju i należy do-
pasować się nie tylko do panującego 
sposobu relacji biznesowych, lecz tak-
że do obyczajów panujących w danym 
kraju. Tym sposobem możemy komuni-
kować nasz szacunek do innej kultury 
i gotowość do działania z uwzględnie-
niem specyfiki rynku. Dla przykładu, 
w Afryce mamy do czynienia z „oczeki-
waniem” od kontraktora, aby zaanga-
żował się nieodpłatnie np. w naprawę 
drogi, mostu, budynku szkoły itd. 

Można założyć, że poprawna komuni-
kacja na każdym poziomie jest gwaran-
tem osiągnięcia celu, którym w naszym 
przypadku jest pozyskanie i realizacja 
budowy z pozytywnym wynikiem.

Komunikacja na styku klient – wy-
konawca jest gwarantem wykonania 
inwestycji. A co się dzieje w przypadku, 
kiedy nie klient, a rynek zaczyna nam 
coś komunikować? Z mikro skali przeno-
simy się na skalę makro, a treść komu-
nikatu może mieć wpływ na cały sektor 
w danym kraju lub regionie.

TAK, KONTRAKT SPEŁNIA PAŃSKIE OCZEKIWANIA RÓWNIEŻ W KWESTII 
ROSZCZEŃ DO NIEODPŁATNEJ NAPRAWY CZEŚCI KRATERÓW.

Teraz w relacjach 
biznesowych jest się 
gościem w danym kraju 
i należy dopasować się 
nie tylko do panującego 
sposobu relacji 
biznesowych, lecz także 
i do obyczajów panujących 
w danym kraju. Tym 
sposobem możemy 
komunikować nasz 
szacunek do innej kultury 
i gotowość do działania 
z uwzględnieniem specyfiki 
rynku. 
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usilnym zabiegom udało się na-
wiązać kontakt z silnym partne-
rem w Katarze i rozpoczęły się 
przygotowania do pozyskania 
dużego, strategicznego (dla 
klienta) kontraktu.

Jednocześnie zauważyliśmy, 
że rozluźnia się atmosfera wobec 
irańskiego programu wzbogaca-
nia uranu i powoli widać „świateł-
ko w tunelu”. Rynkiem irańskim 
interesowaliśmy się od „zawsze”, 
gdyż jest on bardzo duży i wyma-
ga miliardowych inwestycji, aby 
przywrócić go do stanu sprzed 
embarga. Mówimy tu o 12 latach 
blokady gospodarczej.

W  końcu napłynął pozytyw-
ny komunikat z Iranu i mogliśmy 
oficjalnie rozpocząć działania 
polegające na poszukiwaniu i po-
zyskaniu zadania w Iranie. Rynek 
poinformował nas o dużej ilości 
potencjalnych zadań, jednak po 
zweryfikowaniu tych informacji 
okazało się, że w Iranie na tym 
etapie „rozluźniania współpracy 
międzynarodowej” panuje lekki 
chaos. Wiele dokumentacji było 
tylko w języku perskim, wiele pro-
jektów jest na etapie koncepcji, 
do tego pojawiła się informacja, 
że Iran generalnie nie ma środ-
ków na inwestycje, więc potrze-
buje inwestorów do inwestycji 
wartych 2, 3, 5 mld USD. A gdzie 
w tym wszystkim PBG? Ani nie je-
steśmy inwestorem, ani nie szu-
kamy tak gigantycznych zadań. 

Ale udało się pozyskać pozy-
tywną rekomendacje w banku 
dla proponowanego zabezpie-
czenia tego kredytu, w związku 
z czym prace nad przygotowa-
niem finansowania idą peł-
ną parą. Tak przy pomocy pol-
skich instytucji Grupa PBG może 

PRZY OBECNYCH WAHANIACH CEN ROPY DYWERSYFIKACJA PORTFELA 
WYDAJE SIĘ DOBRYM ROZWIĄZANIEM.

stać się jedną z pierwszych firm, 
które pozyskają duży kontrakt 
w Iranie.

Przy tak zmieniających się 
warunkach, zarówno rynko-
wych i politycznych, jak i  we-

wnętrznych Grupy PBG, popraw-
na i  szybka komunikacja jest 
niezbędna, abyśmy mogli dzia-
łać sprawnie i podejmować właś-
ciwe decyzje w oparciu o aktual-
ne dane ze wszystkich obszarów.
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SIS  2017

Różne kultury – jeden cel
Ekspansja na rynki nie jest procesem łatwym ani szybkim, zwłaszcza jeśli mówimy 

o ekspansji na kraje Bliskiego Wschodu. Dlatego też postanowiłem opisać w formie kilku 
wskazówek, jak ważna jest znajomość odmienności kulturowych oraz w jaki sposób najlepiej 

porozumiewać się z Katarczykami, z którymi miałem okazję mieć kontakty służbowe.

Tekst: Andrzej Musiał, Kierownik ds. Rozwoju Rynków Zagranicznych,  
RAFAKO SA 

Dobre osobiste relacje są jednym z waż-
niejszych czynników w  prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Spotkania 
biznesowe z  Katarczykami zawsze 
rozpoczynają się od rozmowy o celach 
osobistych, zdrowiu i prywatnych zain-
teresowaniach. Zapamiętanie np. ulu-
bionego zajęcia naszego rozmówcy 
i zapytanie o nie przy następnej okazji 
jest bardzo dobrze odbierane.

Katarczycy kładą duży nacisk na goś-
cinność, z której słyną. Praktycznie na 
każdym możliwym spotkaniu będą nam 
oferować napoje i przekąski. Dobrym 
obyczajem jest nie odmawiać, nawet 
jeśli nie mamy najmniejszej ochoty na 
kawę lub herbatę.

Należy się nauczyć, że jest mało 
prawdopodobne, aby Katarczycy kry-
tykowali Twoje wysiłki otwarcie. Bar-
dziej prawdopodobne, że będą nam 
podsuwać wskazówki, iż potrzebne są 
zmiany, lub ich odpowiedzią może być 
bezczynność. Jeśli sformułujemy nasze 
niezadowolenie zbyt dosadnie, Katar-
czycy mogą uznać, że krytyka ich pracy 
jest osobistą zniewagą. Szczególnie na-
leży unikać krytykowania Katarczyka 
w towarzystwie innego jego rodaka. 

Powinno się przyjąć, że nie ufają lu-
dziom próbującym wywierać nacisk do 
jak najszybszego zawarcia transakcji. 
Będą oceniać źródło złożonej propozy-
cji tak samo jak jej treść. Jeśli będziemy 
zbytnio nalegać w określonym czasie 
na decyzję, może to przynieść skutek 
wręcz odwrotny. Cierpliwość jest cnotą, 

która z pewnością zostanie wystawiona 
na próbę w kontaktach z Katarczykami.

Ponadto uwielbiają używać i wysłu-
chiwać pochlebstw, dlatego też warto 
chwalić ich kraj, sztukę, strój i kuchnię. 

Na szczęście Katarczycy są przy-
zwyczajeni do prowadzenia interesów  
z cudzoziemcami i dość łatwo przebacza-
ją im wpadki oraz to, że nie zachowują 
się jak oni. Jednak pewne zachowania 
mogą powodować urazę, a szczególnie: 
spożywanie alkoholu, niewłaściwe ubra-
nie, zbytnia poufałość z kobietami i kwe-
stionowanie podstawowych pojęć islamu. 

Na koniec chciałbym podkreślić, jak 
ważna w życiu Katarczyków jest reli-
gia – zarówno w tym codziennym, jak 
i w relacjach biznesowych. Bardzo czę-
sto przywołują Boga w rozmowie, uży-
wając zwrotu „In'Sha'Allah” – co moż-
na przetłumaczyć „Jak Bóg pozwoli”. 
Zdanie to wyraża nadzieję na wspól-
ny przyszły sukces, np. przy realizacji 
kontraktu.

Powinno się przyjąć, że Katarczycy nie ufają 
ludziom próbującym wywierać nacisk do jak 
najszybszego zawarcia transakcji. Będą oceniać 
źródło złożonej propozycji tak samo jak jej treść. 
Jeśli będziemy zbytnio nalegać w określonym 
czasie na decyzję, może to przynieść skutek 
wręcz odwrotny. Cierpliwość jest cnotą, która 
z pewnością zostanie wystawiona na próbę 
w kontaktach z nimi.
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Na etapie składania oferty do 
inwestora, będąc wyspecjali-
zowaną firmą, posiadając do-
świadczenie, wiemy już, jakie 
tonaże, gabaryty elementów 
krytycznych można przewidzieć 
do transportu.

Dlaczego jest to takie ważne 
już na tym etapie? Dlatego, że 
im wcześniej zbadamy: 
• topografię przyszłej budowy, 
• jakie są możliwości pozyska-

nia miejsc składowych,
• jakie są drogi dojazdowe, 
• jakimi środkami transporto-

wymi będzie możliwy dowóz 
komponentów, 

• jakie ważne zapisy dla „bez-
pieczeństwa projektowego” 
winny się znaleźć w  umo-
wach ubezpieczenia mienia 
podczas: transportu, składo-
wania i montażu,

• jakie ważne zapisy dla „bez-
pieczeństwa projektowego” 
winny się znaleźć w  umo-
wach dostawców i  produ-
centów materiałów,

tym łatwiej będzie nam przed-
stawić kompleksową ofertę 
z uwzględnieniem pełnego „bez-

WSZYSTKIE DROGI  
prowadzą na budowę…

Każdy duży projekt typu budowa bloku energetycznego, taki jak Projekt J910 w Jaworznie, wymaga 
sprawnych działań logistycznych. W wielu miejscach na świecie i w Europie znajdują się partnerzy 

dostarczający materiały, konstrukcje, komponenty, technologie. Skąd finalnie dojadą na budowę, to 
kwestia późniejszych uzgodnień. Mimo iż na etapie przygotowywania oferty projektu wiele zagadnień 

wciąż jest niewiadomą, należy już wówczas wprowadzić pewne założenia, również logistyczne. 

Tekst: Dorota Borowska, Kierownik realizacji i koordynacji dostaw E003B7

pieczeństwa projektowego” oraz 
zaznaczyć obszar odpowiedzial-
ności poszczególnych ogniw 
w procesie projektu. 

Co oznacza to hasło? To nie 
banał ani frazes. To mądre prze-
widywanie zagrożeń powsta-
łe na bazie doświadczeń wie-
lu specjalistów, by móc z pełną 
świadomością i spokojem zabez-

pieczyć ten aspekt już na etapie 
ofertowania i dać inwestorowi 
argumenty do wyboru właśnie 
tej oferty.

Aby osiągnąć sukces, które-
go finałem będzie nie wygranie 
kontraktu, a  jego ukończenie 
w  terminach i  w  przewidywa-
nym budżecie, projekt winien 
rozpoczynać się nie tylko pro-

PIERWSZĄ PRZESYŁKĘ ZAWIEŹ DO JAWORZNA, DRUGĄ 
ZOSTAWISZ W RACIBORZU, A TRZECIĄ, JEŚLI O MNIE CHODZI, 

MOŻESZ POŚWIĘCIĆ BOGOM.
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jektowaniem, budżetowaniem 
i  szacowaniem zakupów, lecz 
także przewidywaniem prob-
lemów natury logistycznej. Na 
wczesnym etapie projektu win-
ny powstać procedury, wymogi 
zarówno projektowe i  jakościo-
we, jak i logistyczne wobec przy-
szłych dostawców.

Analiza wyboru dostawcy 
głównych komponentów win-
na zawierać również ich możli-
wości transportu, ustalenie, po 
czyjej stronie winna być kwestia 
transportowa, sposób pakowa-
nia, ujednolicenie systemu na-
zewnictwa, numeracji i znako-
wania elementów, dostosowania 
systemów logistyczno-materia-
łowych i gospodarki magazyno-
wej jako wspólnych, jednolitych 
dla całego projektu.

Gdziekolwiek dostawca się 
nie znajduje, można na etapie 
zapytań ofertowych zabezpie-
czyć przyszły interes projektu 
i  jego terminowość. W jaki spo-
sób? Poprzez dokonanie wizua-
lizacji mapy ewentualnych przy-
szłych dostawców i  ich fabryk. 
Analizy tras dojazdu do budo-
wy, przewidywania terminów 
materiału w drodze. Ważne jest 
to, by wiedzieć w trakcie nego-
cjacji, gdzie i kto za co ma wziąć 
odpowiedzialność przed podpi-
saniem umowy, a podczas reali-
zacji tę odpowiedzialność wyeg-
zekwować.

Te działania pozwalają już 
na etapie budowy i  montażu 
sprawnie zarządzać dostawa-
mi, przewidzieć składowanie, 
zaoszczędzić czas i  pieniądze 
w  sprawnym wydawaniu ele-
mentów na montaż.

Istotne jest, by przewidywać 
zagrożenia, mieć zawsze tzw. 

wyjście awaryjne – przeanalizo-
wane dwie, trzy drogi rozwiąza-
nia. Wówczas łatwiej i sprawniej 
będzie nam dostosować się do 
wymogów budowy i realizacji. 

Przykładowo, negocjując do-
stawę stojana generatora, jeśli 
bierzemy pod uwagę dwóch 
lub trzech potencjalnych do-
stawców i wiemy, skąd kompo-
nent będzie jechał i  jaki może 
mieć gabaryt, już wówczas na-
leży przewidzieć drogę transpor-
tu i krytyczne momenty na tra-
sie realizacji dostawy. 

Możemy rozważyć trzy na-
stępujące możliwości: Popro-
wadzić stojan generatora jak 
w przypadku J910: 
• drogą śródlądową do Opola 

i transportem kolejowym na 
miejsce w Jaworznie – w tym 
przypadku stojan generato-
ra byłby przeładowywany 
6 razy, składowany w Opolu 
w oczekiwaniu na transport 
kolejowy, składowany w  Ja-
worznie, gdzie czekałby 4 mie-
siące na montaż. Zostaną jed-
nak obawy, czy dotrze na czas, 
ze względu na bardzo kapryś-
ną, nieuregulowaną Odrę.

• drogą morską do Gdańska 
i  również koleją do Jaworz-

na  – w  tym przypadku był-
by przeładowywany również 
ok.  5 – 6  razy, może z  krót-
szym terminem składowania, 
mniejszą obawą o stan wód, 
ale koszt wzrósłby 2 – 3 krotnie.

• specjalistycznym transpor-
tem kołowym bezpośrednio 
pod „hak” – w którym to wy-
padku byłby przeładowany 
2 – 3 krotnie, dostarczony pod 
hak w  miejsce montażu na 
czas, może 2-krotnie droższy 
niż przypadek 1, ale zdecydo-
wanie eliminujący czynności 
przeładunkowe, zatem elimi-
nujący ryzyko ewentualnych 
uszkodzeń mogących ujawnić 
się przy montażu, a nawet do-
piero przy rozruchu. 
Dobór środka transportu 

oraz bezpiecznej drogi to najważ-
niejsze aspekty, które dają pew-
ność, że montaż i  rozruch ele-
mentu odbędzie się bez problemu. 
Mają one procentowo najwięk-
szy wpływ na bezpieczeństwo 
i powodzenie rozruchu zaraz po 
właściwym montażu. Wybór jed-
nak nie jest prosty. Kiedy ma się 
świadomość wysokości kar wy-
nikających z opóźnienia etapów 
realizacji, aspekt bezpiecznego 
transportu i  dbania o  mienie 

Aspekt transportu krytycznych elementów winien być brany pod 
uwagę jako ważny punkt już we wczesnej fazie ofertowania, negocjacji 
i zapewnienia inwestora o „bezpieczeństwie projektowym” jako kluczo-
wym argumencie negocjacyjnym. Wszystkie elementy pracy łączą się 
w całość. Możemy wybudować blok, ale serce dostarczanej turbiny musi 
zadziałać. Dróg jest wiele, rozwiązań jeszcze więcej, wszystkie prowa-
dzą do jednego – do sukcesu. 
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Autor wspomnianej książki sugeruje, 
aby wszelkie podejmowane przez nas 
działania o pewnym poziomie skompli-
kowania poprzedzać rzetelną analizą, 
opracowaniem szczegółowego planu 
oraz próbą przewidzenia potencjalnych 
problemów i sposobów na ich rozwiąza-
nie. Właściwie nic odkrywczego. Na pew-
nym poziomie świadomości wszyscy to 
wiemy, ale czy rzeczywiście stosujemy 
na co dzień? 

Od ponad czterech lat biorę udział 
w  przygotowywaniu skonsolidowa-
nych sprawozdań finansowych Gru-
py PBG. Jest to proces wieloetapowy, 
sztandarowy przykład pracy zespołowej, 
gdzie efekty działania jednego zespołu 
stanowią dane wejściowe dla kolejnego. 

WSZYSTKO TWORZY SIĘ DWA RAZY,  
czyli planowanie w sprawozdawczości

„Wszystko tworzy się dwa razy” – na takie zdanie natknąłem się ostatnio w jednej z książek Stephena 
Coveya, nieżyjącego już niestety autora bestselerowych pozycji na temat rozwoju osobistego i przywództwa. 

Z tego krótkiego i dość enigmatycznego zdania wypływa jednak bardzo praktyczny przekaz. 

Tekst: Bartosz Kuźmin, zastępca dyrektora ds. konsolidacji i księgowości, SWGK

Obecnie w skład Grupy wchodzi 38 spó-
łek. Proces konsolidacji, w dużym uprosz-
czeniu, polega na zsumowaniu ich spra-
wozdań jednostkowych oraz dokonaniu 
szeregu korekt eliminujących efekt 
transakcji dokonanych pomiędzy nimi. 
Zatem, aby w ogóle rozpocząć prace nad 
sprawozdaniem skonsolidowanym, służ-
by księgowe, kontrolingowe, ekonomicz-
ne oraz Zarządy 38 podmiotów muszą 
najpierw zakończyć przygotowywanie 
jednostkowych sprawozdań finanso-
wych oraz niejednokrotnie poddać je 
ocenie biegłych rewidentów. Kluczowe 
znaczenie ma jakość i  kompletność 
tych sprawozdań. Dane przekazane do 
konsolidacji są przygotowywane w taki 
sposób, aby do minimum ograniczyć 

winien być brany pod uwagę w projek-
cie jako wysoce ważny, choć kosztowny. 

Przy tego typu projektach na poziomie 
ofertowania, budżetowania czy rozpoczę-
cia budowy logistyka schodzi niestety na 
dalszy plan. To zrozumiałe, gdyż najważ-
niejsze na etapie początkowym jest bu-
dżetowanie i ustalanie kamieni milowych, 

które w późniejszym czasie determinu-
ją dostawy, a jednocześnie zapewniają 
finansowanie projektu i jego realizację.

Jednocześnie osobiście uważam, że 
aspekt transportu krytycznych elemen-
tów winien być brany pod uwagę jako 
ważny punkt już we wczesnej fazie ofer-
towania, negocjacji i zapewnienia inwe-

stora o „bezpieczeństwie projektowym” 
jako kluczowym argumencie negocja-
cyjnym. Wszystkie elementy pracy łączą 
się w całość. Możemy wybudować blok, 
ale serce dostarczanej turbiny musi za-
działać. Dróg jest wiele, rozwiązań jesz-
cze więcej, wszystkie prowadzą do jed-
nego – do sukcesu. 
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ryzyko pojawienia się dalszych zmian, 
których wprowadzenie zakłóci proces 
powstawania sprawozdania skonsoli-
dowanego. Jeżeli porównamy tworze-
nie sprawozdania skonsolidowanego 
do budowy domu, to dane jednostkowe 
stanowią jego fundament. Musi on być 
mocny i przygotowany przed wmurowa-
niem pierwszej cegły. Kolejność jest tu 
niezmiernie istotna. Najgorsze, co może 
się zdarzyć, to przebudowa fundamentu, 
gdy stoi już na nim kilkupiętrowy budy-
nek. Oczywiście takich sytuacji nie da 
się wyeliminować całkowicie, ale to, 
nad czym pracujemy, to ograniczenie 
ich liczby do minimum.

Czy maksyma „Wszystko tworzy się 
dwa razy” może okazać się pomocna? 
Głęboko wierzę, że tak. Ilość pracy, jaką 
należy wykonać, aby przygotować 
sprawozdanie skonsolidowane, liczba 
zaangażowanych osób, powiązania 
pomiędzy procesami i ich następstwo 
sprawiają, że jest to idealne środowi-
sko do zastosowania tej myśli w prak-
tyce. Im więcej pracy wkładamy w etap 
przygotowań do księgowego zamknię-
cia okresu w poszczególnych spółkach, 
tym płynniej i bardziej przewidywanie 
przebiegają właściwe prace, co w efek-
cie przekłada się na jakość danych 
dostarczanych do konsolidacji. Wszy-
scy zaangażowani w proces wykonują 
tu „pracę u podstaw”. Szczególną rolę 
widzę w  efektywnym współdziałaniu 
osób zaangażowanych w opracowanie 
danych niezbędnych do sporządzenia 
sprawozdań jednostkowych z Zarząda-
mi poszczególnych spółek z Grupy. Inter-
akcja z Zarządami potrzebna jest właś-
ciwie na każdym etapie prac. To Zarządy 
spółek podejmują decyzje w sprawach 
sposobu ujęcia trudniejszych transak-
cji, wyceny składników majątku, a także 
akceptują ostateczne dane. Zatem nie-
zmiernie istotne jest dla nas, żeby wy-
pracowany model współpracy pozwalał 
na możliwie optymalny kontakt z Zarzą-

dem, tak aby prace nad sprawozdaniem 
mogły przebiegać w  sposób ciągły.

Ponadto owocem zastosowania ta-
kiego podejścia jest oszczędność czasu. 
Załóżmy, że doskonaląc wypracowany 
przez nas model współpracy poprzez 
jeszcze lepszą i efektywniejszą komuni-
kację poziomą (między zespołami) i pio-
nową (między osobami odpowiedzial-
nymi a Zarządem), zaoszczędzilibyśmy 
dwa dni pracy. Wówczas płynąca z tego 
korzyść byłaby wyraźnie odczuwal-
na dla wszystkich jego użytkowników. 
Przede wszystkim natomiast Zarząd 
i Rada Nadzorcza PBG SA miałyby zde-
cydowanie większy komfort psychiczny, 
mogąc zatwierdzić bez presji kurczące-
go się czasu sprawozdanie do publikacji 
na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Ponadto zaoszczędziliby-
śmy także sobie pracy w warunkach du-
żego napięcia i stresu. Myślę, że choćby 
z tego powodu warto wprowadzić udo-
godnienia, aby taki mały „dwudniowy” 
cel osiągnąć. A na każdym etapie pro-
jektu są niuanse, które warto dostrzec. 
Spoglądajmy zatem drugi raz na naszą 
pracę, zgodnie z maksymą Stephena Co-
veya, i cieszmy się z udogodnień wpływa-
jących na komfort jej wykonania. 

Jeżeli porównamy 
tworzenie sprawozdania 
skonsolidowanego do 
budowy domu, to dane 
jednostkowe stanowią 
jego fundament. 
Musi on być mocny 
i przygotowany przed 
wmurowaniem pierwszej 
cegły. Kolejność jest 
tu niezmiernie istotna. 
Najgorsze, co może się 
zdarzyć, to przebudowa 
fundamentu, gdy stoi 
już na nim kilkupiętrowy 
budynek.

NIE MA TO JAK „POTENCJALNE UDOGODNIENIA” PRZY POWTÓRNYM 
PRZEKOPYWANIU SIĘ PRZEZ TĘ STERTĘ SPRAWOZDAŃ 
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Proces projektowania towarzy-
szy inwestycji od początku do 
samego końca, a jego wpływ na 
wynik końcowy jest nie do prze-
cenienia. Koszty projektowania 
najczęściej nie przekraczają 
5% wartości inwestycji, jednak 
szeroko pojęte rozwiązania pro-
jektowe oraz sposób organizacji 
procesu projektowania mogą 
wpłynąć na generowanie za-
równo oszczędności, jak i strat 
sięgających kilkudziesięciu pro-
cent wartości kontraktu.

Sercem inwestycji ener-
getycznej jest technologia 
i  w  tym zakresie zespół pro-
jektowy RAFAKO stanowi silny 
oręż. Każda technologia musi 
jednak być precyzyjnie powią-
zana z  technologiami towa-
rzyszącymi, ubrana w obiekty 
budowlane i  szereg instalacji 
pomocniczych różnych branż 
oraz zaaranżowana przestrzen-
nie, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i  wymogami Pra-

POTENCJAŁ SPÓŁKI  
ENERGOTECHNIKA ENGINEERING  

jako wsparcia inżynierskiego w pozyskiwaniu oraz realizacji 
zamówień dla spółek z Grupy PBG

W strategii RAFAKO SA jednym z elementów kształtowania efektywnej działalności spółki jest wysoki poziom 
kompetencji projektowych. Niezależnie od zakresu i stopnia skomplikowania, każda inwestycja i towarzyszący 

jej proces budowlany ma swój początek na biurkach projektantów. Tam rodzą się koncepcje, wytyczne do 
sporządzenia wyceny, rozwiązania projektowe zmierzające do spełnienia oczekiwań inwestorów oraz możliwości 

optymalizacji pozwalające wykonawcy na zaproponowanie konkurencyjnego produktu końcowego. 

Tekst: Justyna Mirek, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalna Energotechnika Engineering

KOLEGA SIĘ ROZPĘDZIŁ I PROJEKT KOTŁA SPORZĄDZIŁ 
W... GLINIE, ZA TO W SKALI 1:1.
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wa Budowanego. W tym zakre-
sie RAFAKO zmuszone było ko-
rzystać z  usług zewnętrznych 
biur projektowych, a  tym sa-
mym często już na etapie prac 
ofertowych dzielić się z podmio-
tami zewnętrznymi szczegółami 
dotyczącymi planowanych roz-
wiązań oferowanych klientom. 

W  odpowiedzi na te ogra-
niczenia została powołana do 
życia w 2007 r. spółka RAFAKO 
Engineering, której następcą 
jest dzisiaj Energotechnika En-
gineering Sp. z o.o. 

Obecnie Spółka ETE posiada 
ponadstuosobowy zespół pro-
jektowy, w skład którego wcho-
dzą inżynierowie posiadający 
wykształcenie kierunkowe oraz 
wymagane uprawnienia projek-
towe we wszystkich branżach 
oraz wieloletnie doświadczenie 
w zakresie projektowym, reali-
zacyjnym, a także koordynacji 
międzybranżowej – zarówno na 
etapie opracowywania oferty 
i prac projektowych, jak i reali-
zacji projektów i budów w syste-
mie „pod klucz”.

Tak zbudowany zespół po-
zwala na doskonałe uzupełnie-
nie kompetencji projektowych 
nie tylko RAFAKO SA, lecz także 
innych spółek z Grupy PBG.

Włączenie spółki ETE w pro-
ces przygotowania i  pozyski-
wania inwestycji zapewnia 
spółkom wsparcie w relacjach 
z  klientami, znacząco ograni-
cza ilość informacji kierowa-
nych do podmiotów zewnętrz-
nych na etapie przygotowania 
oferty, a także umożliwia pełną 
kontrolę nad procesem projek-
towania, wspólne budowanie 
bazy doświadczeń i eliminowa-

nie błędów przy realizowaniu 
kolejnych zadań.

Mamy wspólny cel – budowa-
nie inwestycji ważnych dla kra-
ju, Europy i całego świata. Aby 
zachować wpływ na rynek oraz 
odbudować potencjał grupy ka-
pitałowej, inwestycje te muszę 
być prowadzone profesjonal-
nie, generować dobre wyniki 
finansowe oraz spełniać oczeki-
wania klientów. ETE jako biuro 
projektowe stara się rozumieć 
swoją rolę w tym procesie i stale 
rozbudowywać doświadczenie 
i odpowiedzialność za powierzo-
ne zadania. Jesteśmy po to, aby 
wspierać spółki w Grupie, rozu-
mieć ich potrzeby i oczekiwania, 
ale jednocześnie być więcej niż 
podwykonawcą skupionym na 
własnym zleceniu – kompeten-
tnym partnerem biznesowym 
skoncentrowanym na osiągnię-
ciu celu.

RAFAKO  
Engineering  

Sp. z o.o.

PBG DOM  
Sp. z o.o.

PBG oil&gas  
Sp. z o.o. RAFAKO S.A.

PBG Erigo  
Deweloper  

Sp. z o.o.

PGL „DOM”  
Sp. z o.o.

ENERGOTECHNIKA  
ENGINEERING  

Sp. z o.o.

PBG S.A.

Miejsce spółki ETE 
w schemacie Grupy PBG. 

Włączenie spółki ETE w proces 
przygotowania i pozyskiwania 
inwestycji zapewnia spółkom 
wsparcie w relacjach z klientami, 
znacząco ogranicza ilość 
informacji kierowanych do 
podmiotów zewnętrznych na 
etapie przygotowania oferty, 
a także umożliwia pełną kontrolę 
nad procesem projektowania, 
wspólne budowanie bazy 
doświadczeń i eliminowanie 
błędów przy realizowaniu 
kolejnych zadań.
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SIS to być może odpowiedni mo-
ment, aby każdy z nas zatrzymał 
się na chwilę i pomyślał, czy sam 
przestrzega zasad bezpieczeń-
stwa w trakcie pracy, czy nadaje 
im odpowiednie znaczenie, za-
miast lekceważyć, myśląc: „prze-
cież to nieważne, przecież mi się 
nic nie przydarzy, ja wszystko 
wiem i nie mam na takie rzeczy 
czasu”. 

Całkowite wyeliminowanie 
wypadków jest niestety nie-
możliwe i nierealne, ponieważ 
nie na wszystko mamy wpływ 
i nie wszystko jesteśmy w stanie 
przewidzieć. Co możemy zrobić, 
to ograniczyć ich ilość i skutki, 
a to już bardzo wiele. Ważna jest 
przede wszystkim wiedza, po-
zwalająca udzielić pierwszej po-
mocy medycznej. Sami także po-
winniśmy być przezorni i nosić 
w portfelu kartę ICE (In Case of 
Emergency) z kontaktem do oso-
by bliskiej, w razie gdyby nam się 
coś nieoczekiwanego przytrafiło. 

W Grupie PBG świadomość 
istotności zasad bezpieczeństwa 
w celu ochrony zdrowia i życia 
pracowników zawsze stawiana 
była na pierwszym miejscu. Pro-
pagowana jest wiedza o kartach, 
(choćby artykuł w ostatnim „Og-
niwie” ICE czy to złoty środek?) 

BHP zależy od Ciebie
Różne drogi, jeden cel – takie jest hasło tegorocznego Spotkania 
Informacyjno-Szkoleniowego (SIS 2017). Odnosząc się do niego, 
chciałbym Państwa przekonać, że pomimo różnych okoliczności 

pracy i sytuacji w naszym życiu, które nas spotykają, zawsze 
możemy mieć jeden wspólny cel, jakim jest zapobieganie 

wypadkom przy pracy i ratowanie życia ludzkiego.

Tekst: Przemysław Nowak, Główny specjalista ds. bhp i ppoż., Grupa PBG

oraz organizowane są szkolenia 
z udzielania pierwszej pomocy. 
Ponadto na budowach prowa-
dzone są akcje prewencyjne 
i edukacyjne, podczas których 
przeprowadzane są próbne 
ćwiczenia. 

Na budowie bloku energe-
tycznego 910 MWe w Jaworznie 
w listopadzie 2015 roku przepro-
wadzono próbną ewakuację ze 
szczytu pylonu (136  m) osoby 
poszkodowanej. Ekipa ratow-
nicza dostała się na pylon przy 
pomocy żurawia budowlanego 
w klatce ewakuacyjnej. Udzielo-
no pierwszej pomocy przedme-
dycznej poszkodowanemu, a na-
stępnie na noszach technikami 
alpinistycznymi opuszczono 
poszkodowanego w  celu prze-
kazania zespołowi ratownictwa 
medycznego.

Szkolenie z pierwszej pomo-
cy przedmedycznej w ostatnich 
dwóch latach w  Wysogotowie 
przeprowadzono dla ponad 
250  osób. Pozytywny odzew 
pracowników przerósł nasze 
najśmielsze oczekiwania, co 
oczywiście mobilizuje nas do 
organizacji kolejnych szkoleń. 

Ludzie nie udzielają pomocy 
poszkodowanym, gdyż boją się 
przejęcia odpowiedzialności za 

czyjeś życie. Często obawiają się 
również, że ich umiejętności nie 
są wystarczające i mogą tylko 
zaszkodzić. Pamiętajmy jednak, 
że prędzej czy późnej ludzkie 
życie może znaleźć się w  na-
szych rękach, a my, udzielając 
natychmiastowej pierwszej po-
mocy, możemy je uratować. To 
nasz wspólny cel, warto podjąć 
to ryzyko. 

Mikołaj Gogol twierdził: „Ni-
gdy nie jesteśmy tak biedni, aby 
nie stać nas było na udzielenie 
pomocy bliźniemu”. 
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Na zdjęciu powyżej:  – Próbna ewakuacja 
poszkodowanego z pylonu w Jaworznie, 

fot. Rafał Bednarz (w narożniku awers 
karty ICE (In Case of Emergency) która 

zawiera kontakt do osoby bliskiej w razie 
gdyby nam przytrafiło się coś nieoczeki-

wanego). Na zdjęciu po prawej: szkolenie 
z pierwszej pomocy przedmedycznej 

w Wysogotowie, fot. Michał Wassel 
i Przemysław Nowak. 
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Doświadczenia wypracowane w  co-
dziennych czynnościach przy zarzą-
dzaniu flotą w PBG SA, RAFAKO Engi-
neering i RAFAKO SA pozwoliły wyłonić 
najlepsze rozwiązania systemowe, które 
chcemy połączyć i wspólnie z działem 
IT wdrożyć. Zostały wytypowane pewne 
obszary, które będą zaimplementowane 
z systemów V-desk, Flota II oraz Lotus 
i staną się bazą do optymalizacji. 

Zarządzanie flotą to bardzo popu-
larny temat w świetle coraz powszech-
niejszej dostępności samochodów 
służbowych dla pracowników oraz dy-
namicznie zmieniającego się prawa po-
datkowego w tym zakresie. Pracownik 
korzystający z samochodu służbowego 
nie zdaje sobie sprawy, że tak naprawdę 
jego styl jazdy, zachowanie na drodze 
oraz sposób użytkowania pojazdu prze-
kładają się na realne koszty pracodaw-
cy – nie tylko, co oczywiste, finansowe, 
lecz także, coraz częściej, wizerunkowe 
i  społeczne. Pracodawca natomiast, 
z  jednej strony, zobligowany jest do 
zapewnienia pracownikowi jak najbez-
pieczniejszych narzędzi pracy  – a  sa-
mochód służbowy z pewnością takim 
narzędziem jest – z drugiej zaś strony, 
próbuje zoptymalizować koszty i stwo-
rzyć najbardziej racjonalny rachunek 
kosztów TCO (Total Cost of Ownership). 
Aby móc wypracować wspólne działania 

Wprowadzenie wspólnych zasad 
flotowych w Grupie PBG

Tematem naszego artykułu jest przedstawienie – w naszej opinii – najlepszych praktyk 
wpływających na doskonalenie działalności w zakresie pracy działów transportowych.

Tekst: Monika Sobkowicz-Brzoska, Kierownik Działu Administracji i Usług, RAFAKO SA; 
Maciej Andrzejewski, Kierownik bazy sprzętowo-transportowej; kierownik ds. zakupów,  

RAFAKO Engineering Sp. z o.o.

mogące przyczynić się do optymalizacji 
kosztów, pierwszym krokiem powinno 
być połączenie najlepszych rozwiązań 
z systemów informatycznych stosowa-
nych przez spółki w Grupie. 

Jesteśmy w  tej dobrej sytuacji, że 
reprezentowane przez nas podmioty 
z  Grupy mają uregulowane procedu-
ralnie zasady korzystania z aut służbo-
wych przez pracowników, a to, wbrew 
pozorom, nie jest aż tak powszechnym 
zjawiskiem. 

Z  badań przeprowadzonych przez 
Instytut Badań Keralla wynika, że aż 
60% firm nie stosuje „flotowego BHP”. 
Jak poważne jest to zjawisko, można 
się przekonać, uświadamiając sobie, 
że ze wszystkich kierowców pojazdów 
w Polsce 8% stanowią kierowcy samo-
chodów służbowych i powodują oni aż 
30% wszystkich wypadków komunika-
cyjnych. 

Żyjemy w ciągłym pośpiechu i brak 
regulacji może doprowadzić do nadużyć, 
przejawiających się w agresywnych za-
chowaniach na drodze, co przekłada się 
na nadmierną eksploatację pojazdów 
i większą szkodowość. Zapisy polityki 
flotowej powinny w sposób przejrzysty 
określać prawa i obowiązki użytkowni-
ków samochodów służbowych. Doku-
ment powinien mieć akceptację zarządu 
firmy, by obligować do jego przestrze-

Pracownik 
korzystający 
z samochodu 
służbowego nie zdaje 
sobie sprawy, że tak 
naprawdę jego styl 
jazdy, zachowanie 
na drodze oraz 
sposób użytkowania 
pojazdu przekładają 
się na realne koszty 
pracodawcy – nie 
tylko, co oczywiste, 
finansowe, lecz 
także, coraz częściej, 
wizerunkowe 
i społeczne.
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kosztów, generowanie celowych rapor-
tów, emisję szerokiej gamy wydruków  
i analiz graficznych. Pozwala na bieżące 
kontrolowanie wydatków dotyczących 
kosztów eksploatacyjnych, jak również 
daje możliwość stworzenia rankin-
gów szkodowości i  bezpiecznej jazdy. 
Umożliwia wygenerowanie danych 
dotyczących ponadnormatywnego zu-
życia paliwa, średniego spalania czy 
tankowania ponad pojemność zbiorni-
ka. Kiedy wzbogacimy system FLOTA II 
o  delegacje i  karty drogowe w  wersji 
elektronicznej, powstanie innowacyjne 
narzędzie wspomagające zarządzanie 
i kreowanie polityki użytkowania samo-
chodów służbowych dopasowanej do 
potrzeb naszej organizacji. Trzymamy 
kciuki za realizację wdrażanych koncep-
cji i pomysłów i jesteśmy dobrej myśli, że 
wspólne wnioski i działania przyczynią 
się do efektywniejszej pracy i pozwolą 
uniknąć ponoszenia niepotrzebnych 
kosztów. 

gania wszystkich pracowników, nie-
zależnie od zajmowanego stanowiska, 
podobnie jak w przypadku innych pro-
cedur czy też instrukcji obowiązujących 
w firmie. W celu kontroli kosztów floty 
musimy być także otwarci na wszelkie 
nowości, które mogą przyczynić się 
do ich obniżenia i pomogą ujawnić te 
aspekty działalności naszych działów, 
w których będzie można poprawić funk-
cjonujące już rozwiązania.

Mając możliwe do porównania 
dane, wspólną bazę oraz mądre proce-
dury, możemy zostać twórcami trafnej 
strategii zarządzania flotą w  organi-
zacji. Bardzo obiecującym narzędziem 
może stać się system FLOTA II, który 
już dzisiaj pozwala na znaczne ob-
niżenie kosztów floty. Umożliwia on 
wszechstronną i przekrojową analizę 

WIDZĘ, ŻE TERAZ JUŻ NAWET ZA PRZEKLINANIE 
W KORKACH MOŻNA STRACIĆ FIRMOWY SAMOCHÓD. 

FLOTA II

Mając możliwe do porównania dane, wspólną bazę oraz 
mądre procedury, możemy zostać twórcami trafnej strategii 
zarządzania flotą w organizacji. Bardzo obiecującym 
narzędziem może stać się system FLOTA II, który już dzisiaj 
pozwala na znaczne obniżenie kosztów floty.
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Globalne organizacje przyznają dziś, że 
nie są w stanie przewidzieć i odeprzeć 
skomplikowanego cyberataku oraz sku-
tecznie przeciwdziałać cyberzagroże-
niom XXI wieku. Dodatkowo, zbyt małe 
budżety, a co za tym idzie – niewystar-
czające inwestycje w bezpieczeństwo – 
stanowią dla nich największe wyzwanie. 
Takie wnioski płyną z 19. Światowego 
Badania Bezpieczeństwa Informacji 
firmy doradczej EY „Droga do cyberbez-
pieczeństwa: wykrywaj, chroń, reaguj”. 

Cyberprzestępczość oraz 
bezpieczeństwo danych

Rośnie świadomość cyberzagrożeń, lecz firmom wciąż brakuje spójnego 
podejścia do bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Tekst: Robert Klimacki, Partner, Assurance Ernst&Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k.

Najważniejsze wnioski z badania
W najnowszej edycji wzięli udział przed-
stawiciele 1735  firm z  całego świata, 
w tym z Polski. Ludzie odpowiedzialni 
za technologie informatyczne lub bez-
pieczeństwo IT z 23 sektorów gospodarki. 
19. edycja badania została przeprowa-
dzone między czerwcem a  sierpniem 
2016 roku. Jako największe cyberzagro-
żenia ankietowani w tegorocznej edycji 
raportu wskazali złośliwe oprogramo-
wanie i phishing.

DZIĘKI BOGU, W KOŃCU KTOŚ 
Z DZIAŁU IT ZACZĄŁ PRACOWAĆ 

NAD ZABEZPIECZENIEM 
NASZYCH DANYCH 
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Z jednej strony cyfrowe innowacje, 
internet rzeczy, zmiany regulacyjne, 
kryzysy finansowe oraz gwałtowny 
rozwój cyberprzestępczości spowodo-
wały, że organizacje nauczyły się, w jaki 
sposób bronić się i jak lepiej odpowiadać 
na pojawiające się wyzwania i zagroże-
nia. Połowa z 1735 ankietowanych przez 
EY firm stwierdziła bowiem, że może 
wykryć nawet bardzo skomplikowany 
cyberatak. To najwyższy odsetek takich 
odpowiedzi od 2013 roku. Przekonanie 
to wynika z inwestycji w mechanizmy 
zapobiegające cyberatakom – monito-
rujące zagrożenia operacyjne zespoły 
operacji bezpieczeństwa IT (SOC – Se-
curity Operations Center). Mimo tych 
inwestycji, aż 86% ankietowanych uwa-
ża, że ich kompetencje w obszarze cyber-
bezpieczeństwa nie do końca spełniają 
potrzeby organizacji, w której pracują.

– Zdecydowana większość badanych 
przez EY członków zarządów oraz naj-
wyższego managementu wskazuje na 
brak zaufania dla poziomu cyberbezpie-
czeństwa swoich organizacji. Firmy sku-
piają się bowiem na bieżącej ochronie. 
I przede wszystkim na to skierowana 
jest uwaga zarządów i inwestycje w cy-
berbezpieczeństwo. Natomiast na spój-
ne podejście do bezpieczeństwa syste-
mów informatycznych składa się triada: 
wykrywanie, ochrona i  reagowanie. 
Stąd podtytuł naszego tegorocznego ra-
portu – wykrywaj, chroń, reaguj – mówi 
Michał Kurek, Dyrektor w Dziale Zarzą-
dzania Ryzykiem Informatycznym EY.

Wyzwania związane z wykrywaniem 
ataków i ochroną systemów
Jedynie połowa respondentów uważa, 
że jest w stanie wykryć zaawansowany 
atak. Z kolei aż 64% organizacji wciąż 
nie wdrożyło lub posiada tylko niefor-
malny, nieuregulowany procedurami, 
program wymiany informacji o zagro-
żeniach. Jeśli chodzi o określenie słabych 
punktów wewnątrz, to 55% firm nie po-

siada lub posiada nieformalny proces 
identyfikacji słabości bezpieczeństwa, 
a 44% przyznaje się, że nie dysponuje 
zespołem SOC do ciągłego monitoro-
wania potencjalnych cyberataków. 
Równocześnie ponad połowa (57%) 
respondentów przyznała, że w  ostat-
nim czasie doświadczyła znaczącego 
incydentu bezpieczeństwa. A niemalże 
połowa (48%) wymieniła przestarzałe 
mechanizmy bezpieczeństwa informa-
cji i architekturę bezpieczeństwa jako 
swój słaby punkt – to znaczący wzrost 
z 34% w poprzedniej edycji badania.

– Przedsiębiorstwa przeszły w ostat-
nich latach długą drogę, żeby dobrze 
przygotować się do ewentualnych ata-
ków hakerskich. Niestety, w tym samym 
czasie cyberprzestępcy wymyślili kolej-
ne sposoby i wciąż są o krok do przo-
du. Dlatego organizacje muszą ciągle 
wyostrzać zmysły i  zwiększać swoją 
odporność na zagrożenia. A  w  razie 
ewentualnego ataku mieć konkretny 
plan obrony i być przygotowanym na 
szybką reakcję, tak aby nie narażać 
klientów, pracowników, kontrahentów 
i swojej przyszłości na ryzyko – twierdzi 

Przedsiębiorstwa przeszły 
w ostatnich latach długą 
drogę, żeby dobrze 
przygotować się do 
ewentualnych ataków 
hakerskich. Niestety, 
w tym samym czasie 
cyberprzestępcy wymyślili 
kolejne sposoby i wciąż 
są o krok do przodu. 
Dlatego organizacje 
muszą ciągle wyostrzać 
zmysły i zwiększać swoją 
odporność na zagrożenia.

Ograniczenia budżetowe

Brak pracowników o określonych 
kompetencjach

Brak świadomości i wsparcia 
ze strony zarządu

Brak odpowiednich narzędzi

Kwestie zarządzania i organizacji

Niespójne podejście do regulacji

Inne

Jakie są główne przyczyny ograniczeń w zapewnieniu 
odpowiedniej wartości usług bezpieczeństwa?

61%

56%

32%

30%

28%

19%

6%
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Aleksander Ludynia, Starszy Menedżer 
w Dziale Zarządzania Ryzykiem Infor-
matycznym EY.

Podatności i zagrożenia
Beztroska lub brak świadomości pracow-
nika to zdaniem ponad połowy respon-
dentów (55% wobec 44% w 2015 roku) 
najpoważniejsze słabości bezpieczeń-
stwa. Wysoko znalazły się również nieak-
tualne zabezpieczenia, które nie chronią 
przed nowymi rodzajami ataków (48%). 
To, co stoi na przeszkodzie w  zapew-
nieniu bezpieczeństwa organizacji, to 
ograniczenia budżetowe (61%), brak spe-
cjalistów (56%) i brak świadomości lub 
wsparcia ze strony zarządu (32%). Zda-
niem ankietowanych, do największych 
cyberzagrożeń należy obecnie złośliwe 

oprogramowanie (52%) i phishing (51%). 
Z kolei kradzież informacji finansowych 
i  własności intelektualnej zanotowały 
największy wzrost w  ujęciu rocznym.

Warto zaznaczyć, że ciągłość pro-
wadzenia biznesu i szybki powrót do 
normalności po cyberataku to główne 
priorytety według 57% badanych. Taki 
sam odsetek wskazał zapobieganie wy-
ciekowi i utracie danych. Ponadto 39% 
firm jest skłonnych do ogłoszenia infor-
macji o incydencie w mediach pomimo 
tego, że 42% nie ma ustalonej strategii 
komunikacyjnej albo planu na wypa-
dek znaczącego ataku. Jednak więcej, 
bo blisko połowa (48%) ankietowanych 
nie poinformowałaby w  ciągu pierw-
szego tygodnia klientów, którzy zostali 
dotknięci skutkami ataku.

Cyfrowe otoczenie i połączone urzą-
dzenia źródłem wyzwań

Otaczający świat staje się coraz bar-
dziej połączony i cyfrowy. Mimo to 62% 
ankietowanych odpowiedziało, że ich 
zdaniem jest mało prawdopodobne, 
by po niegroźnym dla ich organizacji 
cyberataku w  ich firmie zwiększono 
wydatki na cyberbezpieczeństwo. 
Zdaniem 58% atak na bezpośredniego 
konkurenta a według 68% na dostawcę 
także nie byłby powodem zwiększenia 
budżetu.

– Wnioski tegorocznego raportu 
EY dowodzą, że z roku na rok organi-
zacje robią postępy w  wykrywaniu 
i odpieraniu coraz powszechniejszych 
cyberataków. Jednak wyniki naszego 
badania potwierdzają również koniecz-
ność dalszej poprawy podejścia firm do 
tych zagrożeń. Zwłaszcza kiedy chcą 
zachować pełną operacyjność w świe-
cie coraz bardziej połączonym global-
nymi relacjami. Świecie coraz bardziej 
podatnym na zagrożenia mogące mieć 
druzgocący wpływ na biznes – podsu-
mowuje Michał Kurek.

Beztroska lub brak świadomości pracownika to zdaniem 
ponad połowy respondentów (55% wobec 44% w 2015 roku) 
najpoważniejsze słabości bezpieczeństwa. Wysoko znalazły się 
również nieaktualne zabezpieczenia, które nie chronią przed 
nowymi rodzajami ataków (48%). 

2013 2014 2015 2016

Podatności

Beztroski lub nieświadomy pracownik 53% 57% 44% 55%

Nieaktualne zabezpieczenia lub architektura 51% 52% 34% 48%

Nieautoryzowany dostęp 34% 34% 32% 54%

Zagrożenia

Złośliwe oprogramowanie 41% 34% 43% 52%

Phishing 39% 39% 44% 51%

Cyberatak prowadzony w celu kradzieży danych finansowych 46% 51% 33% 45%

Cyberatak prowadzony w celu kradzieży własności intelektualnych lub danych 41% 44% 30% 42%

Ataki wewnętrzne 28% 31% 27% 33%

Jakie zagrożenia i podatnosci istotnie zwiększyły w ostatnim czasie ryzyko, 
 na jakie narażone są organizacje?
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Spółka poprzez kontrolę nad Grupą ka-
pitałową PBG DOM jest w posiadaniu 
portfela nieruchomości, które są suk-
cesywnie zbywane, a środki z ich sprze-
daży są w większości wykorzystywane 
na spłatę rat układowych. Sprzedaż 
nieruchomości jest co do zasady bar-
dzo długim i trudnym procesem, często 
negocjacje trwają miesiącami. Sprze-
dajemy nieruchomości takie jak miesz-
kania i  miejsca postojowe w  halach 
garażowych czy grunty inwestycyjne, 
a  nasze najistotniejsze aktywa podle-
gające również procesowi dezinwestycji 
to biurowiec Skalar Office Center oraz 
hotel Hampton by Hilton w Świnoujściu.

Kolejnym źródłem finansowania są 
wpływy związane z roszczeniami spółki 
wynikającymi z realizowanych przed-
sięwzięć. Dochodzenie wskazanych wy-
żej roszczeń jest niestety również czaso-
chłonne i odbywa się zwykle na drodze 
postępowania sądowego ze względu na 
charakter rozliczeń pomiędzy strona-
mi. Najlepszym przykładem będą spory 
dotyczące końcowego rozliczenia reali-
zowanych kontraktów z udziałem wy-
konawcy, inwestora i podwykonawców, 
zwolnienia kwot zatrzymanych, środ-
ków wypłaconych z gwarancji należy-
tego wykonania poszczególnych umów 
i kar umownych naliczanych w związku 

z odstąpieniem lub nienależytym wyko-
naniem umów o roboty budowlane. Ka-
tegorię roszczeń dopełniają należności 
handlowe oraz wierzytelności zgłaszane 
na listy wierzytelności kontrahentów 
znajdujących się w stanie upadłości.

Tak różne sposoby pozyskiwania 
środków pieniężnych, a łączy je to, że 
często wymagają tak samo dużego na-
kładu pracy, zaangażowania i cierpliwo-
ści w dążeniu do celu.

Roszczenia, dezinwestycje, różne drogi 
pozyskiwania środków pieniężnych

Wykonanie postanowień układu zawartego z wierzycielami w 2016 roku nakłada na PBG obowiązek zapłaty 
rat układowych w określonych z góry terminach, począwszy od 30 czerwca 2016 roku, a skończywszy 
na 31 grudnia 2020 roku. Ze względu na utrudniony dostęp do zewnętrznego finansowania konieczne 

jest pozyskiwanie środków na spłatę zobowiązań układowych nie tylko poprzez bieżącą działalność 
operacyjną spółek z grupy kapitałowej, lecz także w oparciu o posiadane aktywa i zdolność do generowania 

środków pieniężnych z działalności „historycznej” – prowadzonej we wcześniejszych okresach.

Tekst: Magdalena Wiśniewska-Karwańska, Prezes Zarządu PBG DOM;  
Agnieszka Grzmil, Wiceprezes Zarządu PBG DOM; Andrzej Dawidek, Kierownik, PBG SA.

OD TYCH DEZINWESTYCJI ZACZYNAM MIEĆ JUŻ 
PĘCHERZE NA DŁONIACH. 
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PBG przydzieliło 852,9 tys. 
obligacji w ramach drugiej 
emisji do uprawnionych wie-
rzycieli. Objęcie obligacji było 
proponowane uprawnionym 
wierzycielom Spółki – z Gru-
py 1, Grupy 3, Grupy 4 oraz 
Grupy 5 (zgodnie z układem), 
w  ramach częściowego za-
spokojenia ich wierzytelności 
układowych. Liczba obligacji 
objętych subskrypcją w  ra-
mach drugiej emisji: 1 180 
488 obligacji.

Oświadczenie Zarządu 
w przedmiocie podwyższenia 
kapitału PBG. Zarząd PBG SA 
złożył oświadczenie, że w wy-
niku konwersji wierzytelno-
ści Spółki na akcje serii  H, 
w wykonaniu uchwały oraz 
postanowień układu, objęte 
zostało kolejne 20.537.960 
akcji zwykłych imiennych 
serii H o wartości nominal-
nej 0,02 zł każda, a więc ob-
jęty i należycie pokryty został 
kapitał zakładowy w  wyso-
kości 410.759,20 zł. Objęcie 
akcji nastąpiło w  związku 
ze ziszczeniem się warunku 
odnośnie do wierzytelności 
warunkowej, zaspakajanej 
na warunkach określonych 
dla Grupy 6 przez układ 
(tj. konwersja wierzytelności 
na akcje serii H).

RAFAKO SA w drugim etapie 
konkursu Złota Strona Emi-
tenta organizowanego przez 
Stowarzyszenie Emitentów 
Giełdowych.

Oficjalne oddanie do użyt-
kowania proekologicznych 
inwestycji energetycznych 
zrealizowanych w  elektro-
ciepłowni na terenie zakładu 
produkcyjnego Synthos Dwo-
ry – dostarczenie instalacji 
odsiarczania i odazotowania 
spalin oraz kotła fluidalnego 
przygotowanego przez RA-
FAKO SA.

RAFAKO SA uczestnikiem 
XII Konferencji Naukowo- 
-Technicznej „Ochrona Śro do-
wiska w Energetyce i Ciepło-
wnictwie” zorganizowanej 
w Katowicach (20–21 luty).

RAFAKO SA  – przekazanie 
do publicznej wiadomo-
ści wybranych wstępnych 
skonsolidowanych wyników 
finansowych Grupy Kapita-
łowej Emitenta.

PBG Gallery – wernisaż wy-
stawy Portret – przestrzeń 
metaforyczna Włodzimie-
rza Mazanka, Skalar Office 
Center.

Pracownicy RAFAKO SA po-
konali trasę VI Biegu Twar-
dziela.

PBG SA – podjęcie przez Za-
rząd Giełdy Papierów Wartoś-
ciowych w Warszawie w dniu 
27 lutego 2017 roku uchwały 
w  przedmiocie wprowa-
dzenia do alternatywnego 
systemu obrotu na Catalyst 
obligacji na okaziciela Spółki 
PBG SA, o wartości nominal-
nej 100 zł każda, t.j.:
1) 16.384 obligacje serii B;
2) 350.861 obligacji serii C;
3) 196.648 obligacji serii D;
4) 412.433 obligacje serii E;
5) 122.509 obligacji serii F;

16

20

21

25

24

27

14

14

WYDARZENIA – GRUPA PBG
Opracowała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG

13
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6) 497.894 obligacje serii G;
7) 376.834 obligacje serii H;
8) 1.898.003 obligacje serii I.

Prowadzony przez RAFAKO 
przy wsparciu InnoEnergy 
projekt Polygen przeszedł 
pomyślnie studium wyko-
nalności i  wchodzi w  fazę 
realizacji, w  ramach której 
zostanie zaprojektowana, 
zbudowana i  wdrożona in-
stalacja pilotażowa. To roz-
wiązanie może być pomocne 
w walce ze smogiem.

PBG oil and gas  – podczas 
uroczystej Gali Gazele Biz-
nesu uhonorowanie spółki 
tytułem Wielkopolskiej Gazeli 
Biznesu. PBG oil and gas zaję-
ła pierwsze miejsce w Wielko-
polsce i szóste miejsce w ran-
kingu ogólnopolskim.

RAFAKO SA i  Tauron Wy-
twarzanie – zawarcie aneksu 
do umowy na budowę nowe-
go bloku w  Jaworznie. Na 
mocy aneksu cena umowy 
netto zostanie zwiększona 
o kwotę 71 mln zł, a termin 
na zakończenie budowy in-
westycji zostanie wydłużony 
o 8 miesięcy.

27

28

11

3
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Konsorcjum z udziałem PBG, 
Siac Construction Ltd i syn-
dyka masy upadłości Aprivia 
złożyło w sądzie okręgowym 
w Warszawie pozew przeciw-
ko Generalnemu Dyrektorowi 
Dróg Krajowych i Autostrad 
o zasądzenie 508 mln zł. Żą-
dania konsorcjum wynikają 
z  rozliczenia budowy auto-
strady A-4 Tarnów-Rzeszów 
na odcinku od węzła Krzyż do 
węzła Dębica Pustynia.

RAFAKO SA  – fundusze za-
rządzane przez Quercus 
Towarzystwo Funduszy In-
westycyjnych zmniejszyły 
udział w  kapitale i  głosach 
na walnym zgromadzeniu 
RAFAKO poniżej 5 proc.

PBG SA – wprowadzenie do 
obrotu na Catalyst 3.871.566 
obligacji serii B, C, D, E, F, G, H 
oraz I o wartości nominalnej 
100 zł każda.

Drużyna RAFAKO SA – udział 
w  Turnieju Siatkarskim Za-
kładów Pracy i  Służb Mun-
durowych o  Puchar Prezy-
denta Miasta Racibórz (11–12 
marca).

RAFAKO uczestnikiem XIV 
Konferencji „Nowoczesne 
technologie dla nowych i mo-
dernizowanych bloków ener-
getycznych” w Bełchatowie 
(16–17 marca).

Publikacja skonsolidowane-
go rocznego raportu Grupy 
Kapitałowej PBG za 2016 rok.

27

16
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 Najlepsze polskie firmy zostały już po raz 17. nagrodzone 
przez „Puls Biznesu” tytułami Gazel Biznesu. Laureaci 
z województw wielkopolskiego i lubuskiego odebrali 

dyplomy i statuetki na Gali w Hotelu Andersia w Poznaniu.

Tekst: Redakcja 
Zdjęcia: „Puls Biznesu”; Piotr Mierzwa, Fundacja PBG

GAZELE BIZNESU 

Pierwsze miejsce w Wielkopolsce przy-
padło naszej spółce – PBG oil and gas, 
a statuetkę odebrał w jej imieniu Jacek 
Balcer, dyrektor komunikacji korpora-
cyjnej Grupy PBG. Odbierając nagrodę, 
podkreślił, że firma, która zwyciężyła 
w  rankingu Gazel Biznesu wojewódz-
twa wielkopolskiego, podobnie jak cała 
Grupa PBG wyrosła na innowacyjności. 
PBG oil and gas, jako wyspecjalizowane 
w segmencie ropy i gazu ramię Grupy, 
korzysta z najlepszego know how wy-
pracowanego przez lata przez Spółkę 
Matkę – PBG. Drugie miejsce w wielko-
polskim rankingu zajęła poznańska spół-
ka Alma, integrator usług IT, a trzecie 
Firma Transportowa MiK. W rankingu 
ogólnopolskim nasza spółka znalazła się 
na szóstym miejscu. 

 Gazele Biznesu to ranking naj-
dynamiczniej rozwijających się ma-
łych i średnich firm. Pierwsza edycja 
rankingu Gazele Biznesu odbyła się 
w  2000  roku. Nagradzane są firmy, 
które dzięki niezwykle dynamicznemu 
rozwojowi doskonale dają sobie radę 
na konkurencyjnym rynku, wygrywając 
zarówno z krajową, jak i zagraniczną 
konkurencją. Autorem rankingu jest wy-
wiadownia gospodarcza Coface Poland, 

która jest odpowiedzialna za weryfika-
cję danych finansowych zgłoszonych 
przedsiębiorstw.

 Ranking publikowany jest w posta-
ci specjalnego wydania „Pulsu Biznesu”, 
a pełna lista Gazel Biznesu, czyli wszyst-
kich firm, które znalazły się na listach 
rankingowych od pierwszej edycji, znaj-
duje się na stronie www.gazele.pl. 

Po ogłoszeniu rankingu, od stycznia 
do marca, „Puls Biznesu” organizuje 
w 12 miastach Polski specjalne uroczy-
stości, podczas których wręczane są na-
grody. To również okazja do spotkania 

Firma PBG oil and 
gas, która zwyciężyła 
w rankingu Gazel 
Biznesu województwa 
wielkopolskiego, 
podobnie jak cała 
Grupa PBG wyrosła na 
innowacyjności.
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najlepszych menedżerów i poszerzenia 
wiedzy.

Rankingi Gazele Biznesu sporzą-
dzane są co roku przez dzienniki eko-
nomiczne należące do szwedzkiej gru-
py Bonnier Press Group. Oprócz „Pulsu 
Biznesu” zestawienia takie opracowu-
ją jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, 
Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Sło-
wenii. Kryteria wyboru Gazel są w po-
szczególnych krajach dostosowane do 
lokalnych warunków gospodarczych, ale 
cel wszędzie jest ten sam: promowanie 
małej i średniej przedsiębiorczości. 

Na zdjęciu powyżej Jacek Balcer, dyrektor komunikacji korporacyjnej Grupy PBG wśród laureatów nagrody Gazele Biznesu, fot. Puls Biznesu 
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Na mocy aneksu cena umo-
wy netto zostanie zwiększona 
o kwotę 71 mln zł (tj. do kwoty 
4 470 mln zł), a termin na zakoń-
czenie budowy inwestycji zosta-
nie wydłużony o 8 miesięcy. Pla-
nowany termin przejęcia bloku 
do eksploatacji to listopad 2019 r.

Budowa bloku 910  MW 
w Elektrowni Jaworzno to jed-
na z  największych i  najbar-
dziej wymagających inwestycji 
w Polsce. Tego typu projektom, 
z  natury rzeczy, towarzyszą 
liczne wyzwania. Naszym nad-
rzędnym celem jest jakość bu-
dowanego obiektu i stabilność 

Porozumienie z TAURON zawarte!
TAURON Wytwarzanie porozumiał się z konsorcjum Rafako – Mostostal Warszawa w zakresie zmian w umowie 

na budowę bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Aneks, który podpisano, zapewnia wykonawcom 
zapłatę za dodatkowe, nieujęte w projekcie prace, które musiały zostać na budowie wykonane. 

Tekst: Jacek Balcer, Dyrektor komunikacji korporacyjnej Grupy PBG SA

przyszłej produkcji energii elek-
trycznej. Ważne, że w procesie 
uzgodnień z generalnym wyko-
nawcą tej inwestycji wypraco-
wano stanowisko akceptowal-
ne przez obie strony – podkreślił 
Filip Grzegorczyk, prezes zarzą-
du TAURON Polska Energia.

Wprowadzenie modyfikacji 
do umowy wyniknęło z koniecz-
ności zmiany sposobu posado-
wienia obiektów bloku na po-
średnie oraz obejmuje zlecone 
obecnie dodatkowo wykonawcy 
wykonanie fundamentu pod pią-
tą strefę elektrofiltra i rozbudo-
wę budynku rozdzielni elektrofil-

tra dla przystosowania w części 
bloku do spełnienia przyszłych 
wymagań konkluzji BAT.

Inwestycje o  takiej skali 
i o tak dużym znaczeniu dla bez-
pieczeństwa energetycznego 
kraju wymagają ścisłej współ-
pracy pomiędzy zamawiającym 
a generalnym wykonawcą pod-
czas całego procesu realizacji 
inwestycji. Dlatego też, z wielką 
satysfakcją, możemy stwierdzić, 
że udało nam się dzięki tej współ-
pracy wypracować rozwią-
zania, które naszym zdaniem 
w najlepszy sposób przygotują 
blok w  Jaworznie do potrzeb 

Podpisanie aneksu do umowy między Zarządem Tauron Wytwarzanie a przedstawicielami konsorcjum RAFAKO - Mostostal Warszawa 
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zamawiającego w zakresie za-
równo standardu posadowienia 
głównych obiektów, jak i wciąż 
zaostrzających się norm śro-
dowiskowych – stwierdziła po 
podpisaniu aneksu Agnieszka 
Wasilewska-Semail, prezes za-
rządu RAFAKO SA.

W  związku z  przystosowa-
niem bloku pod przyszłe wy-
magania konkluzji BAT oraz 
z zastosowaniem posadowienia 
pośredniego i norm EUROKOD, 
w ramach aneksu do umowy wy-
dłużone zostaną także niektóre 
gwarancje, których udzieli na 
wykonane prace RAFAKO.

Aktualnie na placu budowy 
trwa montaż części technologicz-
nej kotła oraz montaż konstrukcji 
stalowych budynków głównych. 
Kontynuowane są prace żelbe-
towe budynku rozdzielni elek-
trycznej oraz roboty budowlane 
w  budynku nawy elektrycznej 
i pompowni wody chłodzącej.

Równolegle trwają prace 
na innych węzłach budowy. 
Najbardziej charakterystyczny 
element budowy – chłodnia ko-
minowa – osiągnął już prawie 
wysokość docelową  – 180  m. 
W  górę pnie się też absorber 
instalacji odsiarczania spa-
lin. Dobiegają końca prace 
budowlane budynku Eurosi-
lo  – miejsca magazynowania 
gipsu z Instalacji Odsiarczania 
Spalin. Zaawansowane są rów-
nież prace związane z układami 
pomocniczymi bloku. Powstają 
wieże przesypowe układu nawę-
glania bloku, przygotowywany 
jest plac składowy węgla. Trwa 
realizacja budowy kluczowych 
układów pomocniczych oraz 
towarzyszących – nawęglania 
i odpopielania bloku.

Przypomnijmy, że nowy blok 
910 MW w Elektrowni Jaworzno 
będzie wysokosprawną jednost-
ką wytwórczą, którą charaktery-
zować będzie najwyższa spraw-
ność w  swojej klasie w  Polsce, 
czyli 45,9% netto. W przeciwień-
stwie do obecnie eksploatowa-
nych bloków 200MW będzie on 
spełniał surowe normy z zakre-
su ochrony środowiska, pozwoli 
bowiem na ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla o prawie 30% 
oraz pozostałych gazów emisyj-
nych o ponad 50%.

Blok budowany w  techno-
logii węglowej na parametry 
nadkrytyczne z  wyprowadze-
niem mocy linią 400  będzie 
rocznie spalał do 2,8  mln ton 
węgla, który w  większości bę-
dzie pochodził z kopalń Grupy 
TAURON. Blok będzie wytwa-
rzać rocznie do 6,5 TWh energii 
elektrycznej, co odpowiada za-
potrzebowaniu 2,5 mln gospo-
darstw domowych.

Inwestycje o takiej skali 
i o tak dużym znaczeniu 
dla bezpieczeństwa 
energetycznego kraju 
wymagają ścisłej współpracy 
pomiędzy zamawiającym 
a generalnym wykonawcą 
podczas całego procesu 
realizacji inwestycji. Dlatego 
też, z wielką satysfakcją, 
możemy stwierdzić, że 
udało nam się dzięki tej 
współpracy wypracować 
rozwiązania, które naszym 
zdaniem w najlepszy sposób 
przygotują blok w Jaworznie 
do potrzeb zamawiającego 
w zakresie zarówno standardu 
posadowienia głównych 
obiektów, jak i wciąż 
zaostrzających się norm 
środowiskowych.

Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno robi wrażenie
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Jaworzańska budowa pnie się w górę. Efekty prac są już widoczne gołym okiem, jednak na efekt końcowy pozostaje 
nam jeszcze poczekać. Tymczasem prezentujemy makietę powstającej na naszych oczach elektrowni. W pierwszym 
poświęconym budowie wydaniu „Ogniwa” przedstawimy ją Państwu wraz z opisem już powstałych i zaplanowanych 

w harmonogramie prac. Teraz dokładny opis prezentujący poszczególne obiekty według ich przeznaczenia.

Tekst: Redakcja; opis makiety:  Michał Lipka, inżynier budowy, E003B7

Budowa pnie się w górę 
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Moc bloku brutto: 910 MWe
Paliwo: węgiel kamienny 
Sprawność bloku netto: 45,91%BLOK 910 MW
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W Y DA R ZEN I A

REDAKCJA

Redakcja biuletynu 
korporacyjnego „Ogniwo” 
Grupy PBG przygotowuje 
specjalne wydanie 
poświęcone budowie 
bloku energetycznego 
w Jaworznie. Już w czerwcu 
ukaże się pierwszy tom 
dokumentujący tę niezwykłą 
budowę. Zapraszamy 
wszystkie osoby związane 
z budową lub śledzące 
jej postępy do dzielenia 
się z nami informacjami 
i zdjęciami, które warto 
zatrzymać na kartach tego 
wyjątkowego wydania. 
Zapraszamy do kontaktu 
pod adresem mailowym: 
redakcja@fundacjapbg.pl lub 
telefonicznym 61 668 82 45.

1. Wyprowadzenie mocy  
2. Nastawnia blokowa
3. Maszynownia
4. Kotłownia
5. Zbiorniki retencyjne popiołu 
6. Elektrofiltr 
7. Pylon P2
8. Most skośny nawęglania

9. Chłodnia kominowa
10. Kanał spalin odsiarczonych
11. Absorber IOS 
12. Pompownia absorbera
13. Zbiornik awaryjnego spustu
14. Magazyn gipsu „Eurosilo” 
15. Rozdzielnia elektryczna IOS
16. Pompownia wody chłodzącej

17. Sprężakownia powietrza
18. Zbiorniki stacji demineralizacji wody
19. Zbiorniki retencyjne mączki kamie-

nia wapiennego i przygotowywania 
sorbentu

20. Zbiorniki ścieków surowych 
21. Oczyszczalnia ścieków 
22. Obiekty gospodarki olejem
23. Zbiornik i taca rozładowcza wody 

amoniakalnej 

18

19

20

21

22

Emisja SO2 ≤ 150 mg/muw3
Emisja pyłu  ≤ 30 mg/muw3

Emisja CO ≤ 200 mg/muw3
Emisja NOx ≤ 150 mg/muw3

23
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Magdalena Wawrzynowicz – Dyrektor Zakładu 
Odazotowania Spalin w RAFAKO SA; w tle 
tabliczka znamionowa wyprodukowanego dla 
Grupy Synthos kotła fluidalnego OFZ-140
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Budowa kotła fluidalnego była projektem, w którego realizację 
RAFAKO zaangażowało nie tylko swoje zasoby wykonawcze, lecz 
także – przede wszystkim – wiedzę i technologie, jakie posiada – 

powiedział Tomasz Tomczak, Wiceprezes Zarządu RAFAKO SA, 
w trakcie spotkania zorganizowanego 16 lutego w Oświęcimiu 

z okazji uroczystego podsumowania pierwszego etapu modyfikacji 
w obszarze energetyki Grupy Synthos. RAFAKO SA było generalnym 

wykonawcą kontraktu na budowę kotła fluidalnego OFZ 140. 

Tekst: Magdalena Matusik, Adventure Media 
Zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media

KOCIOŁ FLUIDALNY 
dla Synthos SA

W Oświęcimiu podsumowano 
I  etap modyfikacji inwestycji 
energetycznych. Z  końcem ubie-
głego roku Sythos SA zakończył 
dwa duże działania inwestycyjne 
w  obszarze energetyki związane 
z  podwyższeniem efektywności 
wytwarzania, ale przede wszyst-
kim z dostosowaniem instalacji 
wytwórczych pary do nowych, za-
ostrzonych wymagań związanych 
z  ochroną środowiska. Pierwszą 
inwestycją była budowa nowego 
kotła fluidalnego. Generalnym 
wykonawcą na dostawę, budowę 
i uruchomienie instalacji kotłowej 
zostało RAFAKO SA. Pierwsze połą-
czenie kotła z siecią parową odbyło 
się w grudniu 2015 roku, natomiast 
ostateczne przekazanie do eksploa-
tacji nastąpiło w listopadzie 2016 r. 

– Kontrakt na budowę kotła 
fluidalnego był projektem przede 
wszystkim technologicznym. Je-
steśmy zadowoleni, że mogliśmy 
go realizować, wykorzystując 
przy tym wszystkie kompetencje, 

Kontrakt na 
budowę kotła 
fluidalnego 
był projektem 
przede wszystkim 
technologicznym. 
Jesteśmy 
zadowoleni, 
że mogliśmy 
go realizować, 
wykorzystując 
przy tym wszystkie 
kompetencje, jakie 
posiadamy w firmie.
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jakie posiadamy w firmie – powiedział 
w trakcie wydarzenia Tomasz Tomczak, 
Wiceprezes Zarządu RAFAKO SA. – W re-
alizację kontraktu raciborska spółka 
zaangażowała nie tylko swoje zaso-
by wykonawcze, lecz także – przede 
wszystkim – wiedzę i technologie, jakie 
posiada. W kwestii ochrony środowiska 
śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy 
dumni, ponieważ osiągnęliśmy wyniki, 
które spełniają z dużą jeszcze rezerwą 
wymogi kontraktu oraz obostrzenia 
wynikające z dyrektywy Unii Europej-
skiej w obszarze ograniczenia emisji 
substancji szkodliwych dla środowi-
ska. To pokazuje potencjał i gotowość 
technologiczną RAFAKO do spełniania 
ewentualnych jeszcze bardziej rygory-
stycznych wymogów ochrony środo-
wiska w zakresie ograniczenia emisji 
w  Unii Europejskiej – mówił Tomasz 
Tomczak. 

Zrealizowany dla firmy Synthos ko-
cioł fluidalny to produkt, który RAFAKO 
ma w swojej ofercie już od kilkunastu lat. 
Oznacza to, że jest to konstrukcja spraw-
dzona i z powodzeniem funkcjonująca 
w  wielu obiektach energetycznych 
w  kraju. Kocioł fluidalny, ze względu 
na swoją specyfikę pracy, odznacza się 
wysoką sprawnością w produkcji ener-
gii cieplnej przy zachowaniu wysokich 

parametrów w  zakresie ochrony śro-
dowiska. 

 – Przyznam, że była to bardzo cieka-
wa, a jednocześnie niełatwa od strony 
inżynieryjnej inwestycja. Najtrudniej-
szym aspektem realizacji kontraktu 
okazała się zabudowa kotła w starym 
budynku kotłowni pochodzącym z lat 
40. Elementem, który mocno utrudnił 
nam i wydłużył pierwszą fazę budowy, 
był fragment dachu, który wymagał 
rozbiórki ręcznej. Na początku bory-
kaliśmy się także z komponentem sta-
rego posadowienia kotła, przeróżnymi 
kawernami oraz elementami związa-
nymi z pracami fundamentowymi – po-
wiedziała Magdalena Wawrzynowicz, 
Dyrektor Zakładu Odazotowania Spa-
lin w RAFAKO SA, ówczesna Dyrektor 
Realizacji Projektów Strategicznych, 
nadzorująca realizację kontraktu.  – 
Kocioł uruchomiony został w 2015 roku, 
a przez cały kolejny rok był eksploato-
wany. W listopadzie 2016 r. przekaza-
liśmy w pełni funkcjonujące urządze-
nie klientowi – zaznaczyła Magdalena 
Wawrzynowicz. 

O  współpracy z  firmą RAFAKO SA 
związanej z budową kotła fluidalnego 
opowiedział Prezes Zarządu Synthos 
SA, Zbigniew Warmuz.  – Finalnie 
wszystko się udało i  jestem w stanie 

Przyznam, że była 
to bardzo ciekawa, 
a jednocześnie 
niełatwa od strony 
inżynieryjnej 
inwestycja. 
Najtrudniejszym 
aspektem realizacji 
kontraktu okazała 
się zabudowa 
kotła w starym 
budynku kotłowni 
pochodzącym z lat 
40. Elementem, który 
mocno utrudnił nam 
i wydłużył pierwszą 
fazę budowy, był 
fragment dachu, który 
wymagał rozbiórki 
ręcznej. 
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wystawić raciborskiej spółce jak naj-
bardziej pozytywną rekomendację  – 
powiedział Zbigniew Warmuz, Prezes 
Zarządu Synthos SA. Podobnego zdania 
o współpracy z raciborską spółką jest 
Sławomir Czuchrij, Dyrektor Wydziału 
Energetycznego Synthos SA – RAFAKO 
wygrało przetarg na budowę jednostki 
wytwórczej nowego kotła w technolo-
gii fluidalnej, tzw. cyrkulacyjnym zło-
żem fluidalnym. W grudniu 2013 roku 
podpisaliśmy umowę, która mówiła, 
że w ciągu 24 bądź 26 miesięcy kocioł 
powinien zostać oddany do eksploatacji. 
Jednocześnie RAFAKO SA zobligowało 
się, że około 3–4  miesiące wcześniej 
będziemy mieć parę technologiczną 
z kotła i słowa dotrzymało. Pragnę ser-
decznie podziękować raciborskiej spół-
ce za wkład i rzetelność w podejściu do 
realizacji kontraktu. Chciałbym także 
dodać, że dzięki tej instalacji nie wyemi-
tujemy zanieczyszczeń na kilka tysięcy 
ton rocznie. Wszyscy oddychamy tym 
samym powietrzem, dlatego jest to krok 
w dobrym kierunku, który będziemy 
kontynuować – mówił Sławomir Czu-
chrij, Dyrektor Wydziału Energetycz-
nego Synthos SA.– Kocioł dla zakładów 
chemicznych został wyprodukowany 
w technologii fluidalnej, która jest przy-
jazna dla środowiska. Nie mamy zabu-
dowanych tu instalacji odsiarczania 
i odazotowania spalin. Przy spalaniu 
paliwa w niskich temperaturach, me-
todami pierwotnymi osiągamy obowią-
zujące normami emisje siarki i azotu na 
wylocie z kotła. A po zastosowaniu filtra 
workowego dotrzymane są również 
emisje pyłu – powiedział Marek Pawlik, 
Kierownik Biura Projektowego Kotłów 
Fluidalnych RAFAKO SA.

Pomiary emisji wykazują, że kocioł 
spełnia założenia związane z  dopusz-
czalnymi poziomami emisji zanieczysz-
czeń, tj. emisji SO2  i NOx na poziomie 
poniżej 200  mg/mn3, a  pyłu poniżej 
20 mg/mn3.

Chciałbym także dodać, 
że dzięki tej instalacji nie 
wyemitujemy zanie-
czyszczeń na kilka tysię-
cy ton rocznie. Wszyscy 
oddychamy tym samym 
powietrzem, dlatego jest 
to krok w dobrym kie-
runku, który będziemy 
kontynuować.

Na zdjęciach od dołu: 
Magdalena Wawrzynowicz 

– Dyrektor Zakładu Odazoto-
wania Spalin w RAFAKO SA, 
Tomasz Tomczak – wice-
prezes Zarządu RAFAKO SA, 
Dyrektor ds. Instalacji 
Ochrony Środowiska; powy-
żej: Zbigniew Warmuz, Prezes 
Zarządu Synthos SA; u góry: 
Piotr Karaś, Dyrektor Biura 
Marketingu RAFAKO SA 
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ENERGETYKA WODNA  
Szczyty możliwości czy 
nieograniczone zasoby? 

Energetyka wodna wykorzystuje potencjał energetyczny wody 
w dwojaki sposób – albo bezpośrednio do produkcji energii, albo 

poprzez „magazynowanie” możliwości, jakie daje woda, i uzyskiwanie 
ich w godzinach szczytu – to tzw. elektrownie szczytowo-pompowe.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PBG SA

Elektrowie szczytowo-pompowe 
to jedne z najciekawszych insta-
lacji, więc od nich zaczniemy 
nasze rozważania na temat 
energetyki wodnej. 

W  tym przypadku nazwa 
„elektrownia” nie jest do koń-
ca właściwa, ponieważ obiekty 
tego typu pobierają z sieci wię-
cej energii elektrycznej dla zma-
gazynowania wody, niż są w sta-
nie później wyprodukować. Sama 
elektrownia znajduje się między 
dwoma zbiornikami  – dolnym 
i  górnym, pomiędzy którymi 
jest duża różnica poziomów, przy 
czym ta różnica może być natu-
ralna lub sztuczna. W czasie, gdy 
cena energii elektrycznej jest ni-
ska (np. w nocy), woda z dolnego 
zbiornika jest pompowana przez 
rurociągi do zbiornika górnego. 
W okresie szczytowego zapotrze-
bowania na energię elektrycz-
ną (około godziny 16), woda jest 
spuszczana do zbiornika dolnego 
i napędza w ten sposób turbiny. 
Efektem ubocznym tego działa-
nia jest podnoszenie temperatu-
ry wody w zbiorniku, do którego 
trafia po przejściu przez turbiny. 
Kto zna np. jezioro Żarnowieckie, 
ten wie, jak różna może w nim 

być temperatura wody i jak nag-
le może się podnieść jego poziom. 

 Urządzenia zwane pompo-
-turbinami pracują w  dwóch 
trybach  – turbina/generator 
oraz pompa/silnik. Sprawność 
elektrowni szczytowo-pom-
powych oscyluje w  zakresie 
65 – 85% (oznacza to, że 1 MWh 
pobrany z  sieci pozwoli wyge-
nerować później 0,65 – 0,85 MWh 
energii elektrycznej). 

Elektrownie szczytowo-pom-
powe są doskonałymi magazy-
nami ogromnych ilości energii. 
Dzięki relatywnie szybkiej ob-
słudze (do pełnej mocy dochodzą 
nawet w 5 minut) mogą bardzo 
szybko reagować na gwałtowne 
zmiany mocy w systemie ener-
getycznym. Niestety, koszty tego 
typu inwestycji są ogromne. 

 Pewną szansą na rozwój 
takich elektrowni jest paradok-
salnie… fotowoltaika. Jej rozwój 
przyczynia się do nadprodukcji 
energii elektrycznej w  godzi-
nach południowych. Nic prost-
szego więc, jak zamiast magazy-
nować tę energię w inny sposób, 
wykorzystać ją do pompowania 
wody do górnych zbiorników 
elektrowni szczytowo-pompo-
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Duże elektrownie wodne, mimo że sama produkcja 
energii wydaje się w nich być bardzo „czysta”, mają 
ogromny wpływ na środowisko. Budowa zapór 
spiętrzających wody zmienia ekosystem rzeki, 
oznacza też często trwałe zajęcie otaczających 
obszarów, czasem wymusza przesiedlanie wsi.

Na zdjęciu Zapora Trzech Przełomów 
w Chinach – największa elektrownia 
wodna na świecie.

OD REDAKCJI

W Walentynkowy wydaniu 
biuletynu zapowiadaliśmy 
cykl artykułów dotyczący 
kluczowej działalności 
Grupy – energetyki. Słowa 
dotrzymujemy i prezentujemy 
już drugi tekst w tej tematyce. 
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wych. W  końcu to też forma 
magazynowania energii. 

Niestety udział elektrowni 
wodnych w bilansie produkcji 
energii elektrycznej w  Polsce 
to zaledwie 2%. Spośród odna-
wialnych źródeł energii, z wody 
mamy nieco ponad 25% ogólnej 
produkcji prądu. 

To mało, ale główne przyczy-
ny są obiektywne, na przykład 
ukształtowanie terenu Polski 
w większości nizinne i brak du-
żych, naturalnych spadów. Dla-
tego potencjalny rozwój tego 
sektora energetyki w  Polsce 
związany jest głównie z małymi 
elektrowniami wodnymi. 

Na świecie największe elek-
trownie wodne budowane są 
już nie tylko na wielkich rzekach.
Wykorzystują również energię 
mórz i oceanów.

My jednak skupimy się na 
śródlądowych elektrowniach 
wodnych, bo tylko takie mamy 
w  naszym kraju. Generalnie 
podzielić je można na dwa ro-
dzaje – duże elektrownie wodne 
(powyżej 5 MW zainstalowanej 
mocy) oraz małe elektrownie 
wodne (poniżej 5 MW). 

 Nie da się ukryć, że duże elek-
trownie wodne, mimo że sama 
produkcja energii wydaje się 
w nich być bardzo „czysta”, mają 
ogromny wpływ na środowisko. 
Budowa zapór spiętrzających 
wody zmienia ekosystem rzeki, 
oznacza też często trwałe zajęcie 
otaczających obszarów, czasem 
wymusza przesiedlanie wsi. Je-
śli dodać do tego, że tam, gdzie 
nawet mogłaby powstać elektro-
wnia wodna, brak jest sieci prze-
syłowych, a ich budowa to także 
olbrzymie wydatki, okazuje się, 
że wcale nie ma tak wielu miejsc 

umożliwiających budowę dużej 
elektrowni wodnej.

Na tym tle znaczną przewagę 
zyskują małe elektrownie wodne. 
Nie mają one w zasadzie żadne-
go negatywnego wpływu na 
środowisko. Można je budować 
na małych rzekach, powstają 
szybko, a i łatwo na ogół przyłą-
czyć je do sieci. Dużo łatwiej je też 
obsługiwać. 

Niewielka moc małych elek-
trowni wodnych pozwala na ich 
budowę na rzekach o niewielkich 
spadkach i o niewielkich ilościach 
przepływającej wody. Daje to 
możliwości do budowania elek-
trowni rozlokowanych na obsza-
rach niedostępnych dla dużych, 
zawodowych efektowni wodnych. 

Elektrownie szczytowo- 
-pompowe są doskonałymi 
magazynami ogromnych 
ilości energii. Dzięki 
relatywnie szybkiej obsłudze 
(do pełnej mocy dochodzą 
nawet w 5 minut) mogą 
bardzo szybko reagować na 
gwałtowne zmiany mocy 
w systemie energetycznym. 
Niestety, koszty tego typu 
inwestycji są ogromne. 

Elektrownia Wodna Żarnowiec – największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa. 
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O elektrowniach szczytowo-
-pompowych już wspomnieliśmy, 
pozostaje jeszcze wymienić, jakie 
są typy elektrowni budowanych 
na ciekach wodnych. W zasadzie 
są trzy rodzaje takich obiektów. 

Przepływowe  – budowane 
zwykle na rzekach nizinnych 
o  niewielkim spadku, gdzie 
brak jest możliwości maga-
zynowania wody w  zbiorniku. 
Ilość wyprodukowanej energii 
zależny głównie od chwilowego 
przepływu wody w korycie rzeki. 

Derywacyjne – wykorzystują 
one kanał derywacyjny. Osiąga 
się w  ten sposób większe spię-
trzenie, czyli większą wysokość 
spadu. Wewnątrz kanału (ruro-
ciągu) umieszczona jest turbina 
wodna. Elektrownie derywacyj-
ne budowane są przeważnie na 
rzekach górskich, z szybkim nur-
tem przy niedużym przepływie. 

Regulacyjne – przed elektro-
wnią zlokalizowany jest zbiornik 
wody, który reguluje przepływ 
wody. Zadaniem zbiornika jest 
wyrównywanie sezonowych róż-
nic w ilości przepływającej wody, 
co pozwala na stałą produkcję 
energii elektrycznej. 

Warto wspomnieć też o elek-
trowniach na otwartych wo-
dach – tu z kolei występują albo 
elektrownie pływowe, gdzie do 
produkcji energii elektrycznej 
wykorzystane są przypływy 
i odpływy mórz i oceanów, albo 
falowe, czyli takie, które wyko-
rzystują energię fal morskich. 

Elektrownie pływowe budo-
wane są w  miejscach umożli-
wiających odgrodzenie od ot-
wartego morza zatoki lub ujścia 
rzeki. Tworzą je zapory wyposa-
żone w turbiny, które obracają 
się dzięki wpływowi wody do 

zbiornika w trakcie przypływu 
i wypływowi podczas odpływu. 

 Znacznie bardziej od nich 
skomplikowane są elektrownie 
falowe. Mówiąc najogólniej, 
działają one na zasadzie „tratwy” 
lub „kaczki”. „Tratwy” są to trzy-
częściowe elementy połączone ze 
sobą zawiasami, które poruszają 
się, wykorzystując pionowy ruch 
fal. „Kaczki” wykorzystują zaś 
poziome ruchy wody morskiej. 
Te skomplikowane instalacje 

pracują w  bardzo trudnych 
warunkach pogodowych  – są 
też narażone na zniszczenia 
zarówno poprzez sztormy, jak 
i działanie zawartej w morskiej 
wodzie soli. Z uwagi jednak na 
nieograniczony wręcz zasób 
energii mórz i oceanów, wciąż 
trwają prace nad ich doskona-
leniem. Tym bardziej, że woda, 
jako alternatywne i naturalne 
źródło energii, ma dużo większą 
gęstość energii niż wiatr. 
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Komunikacja – przekazywanie i odbieranie informacji w bezpośrednim 
kontakcie z drugą osobą – podpowiada mi Internetowy Słownik 
Języka Polskiego PWN. Termin dobrze znany, definicja banalna. 
Czy na pewno? 23 lutego bieżącego roku w Smólsku odbyła się 
3. edycja szkolenia z cyklu „Ja – Lider XXI wieku” poświęcona 
właśnie komunikacji. Jak się okazało, ten pozornie prosty proces 
wymiany informacji potrafi bardzo skomplikować nam życie.

Tekst: Anna Baczyńska, kierownik sekretariatu, PBG oil and gas 
Zdjęcia: Grzegorz Fijałkowski

Dialog grozi  
porozumieniem!

UWAGA!
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Źle przekazany (bądź błędnie odczytany) 
komunikat mnoży trudności, wpływa 
negatywnie na stosunki międzyludzkie, 
utrudnia pracę w grupie i nie sprzyja 
dowodzeniu zespołem. Natomiast płyn-
na komunikacja poprawia efektywność 
pracy i pozwala utrzymać relacje na za-
dowalającym poziomie z przełożonymi, 
podwładnymi, kontrahentami, współ-
pracownikami i wreszcie w rodzinie.

W  ogromnym skupieniu wysłu-
chałam wykładów ekspertów w  tej 
dziedzinie, to jest: Agaty Młynarskiej 
(dziennikarka, prezenterka, osobowość 
telewizyjna) i Przemysława Schmidta 
(Członek Rady Nadzorczej RAFAKO SA) 
pod tytułem „Tajniki skutecznej ko-
munikacji” oraz Justyny Dworczyk 
(trener biznesu i rozwoju osobistego, 
coach, wykładowca akademicki) na 
temat informacji zwrotnej. Muszę 
przyznać, że uczestnictwo w  szkole-
niu pozwoliło mi zrozumieć, jak istot-
ne jest ciągłe rozwijanie umiejętności 
komunikacji. Nie jest to skomplikowa-
ne, wystarczy uświadomić sobie kilka 
ważnych kwestii. 

Po pierwsze, włączanie samoświado-
mości „na zawołanie” – bieżąca wery-
fikacja przebiegu procesu komunikacji 
pozwala na zachowanie emocjonal-
nej spójności z przekazywaną treścią. 
Świadomy komunikat to taki, któremu 
towarzyszy odpowiednia intonacja 
i modelowanie głosu, właściwa mimi-
ka twarzy oraz postawa i mowa ciała. 

Umiejętne słuchanie wykracza poza bierne potakiwanie 
i obejmuje również zadawanie pytań oraz streszczanie 
własnymi słowami tego, co się usłyszało, dla upewnienia się, 
że zrozumiało się rozmówcę. Ci, którzy nie potrafią słuchać, 
odbierani są jako obojętni albo nieczuli, co sprawia, że inni 
są w stosunkach z nimi mniej komunikatywni.

Należy mówić wyraźnie i odpowiednio 
głośno. Istotne jest również utrzymywa-
nie kontaktu wzrokowego z rozmówcą. 
Pamiętajmy, że nie tylko aparat mowy 
jest nośnikiem informacji – w kontak-
tach interpersonalnych ważna jest rów-
nież wymiana sygnałów niewerbalnych. 
Samokontrola w tym zakresie pozwala 
osiągnąć lepszy poziom współdziałania 
oraz wzmacnia więzi międzyludzkie.

Po drugie, dopasowanie treści i formy 
komunikatu do odbiorcy. „To warunek, 
by być dobrze rozumianym – i rozumieć 
innych, kiedy otrzymujemy feedback” 
(Agata Młynarska). Powinniśmy rozpo-
znać preferencje językowe rozmówcy, 
sposób formułowania wypowiedzi oraz 
styl, jakiego używa. Istotne są również 
umiejętności o charakterze społecznym, 
czyli rozumienie innych, wrażliwość na 
ich odczucia, wyczuwanie nastrojów 
oraz sygnałów niewerbalnych. Empatię 
można trenować.

Po trzecie, dostrajanie uszu i aktyw-
ne słuchanie. „Umiejętne słuchanie 
wykracza poza bierne potakiwanie 
i obejmuje również zadawanie pytań 
oraz streszczanie własnymi słowami 
tego, co się usłyszało, dla upewnienia się, 
że zrozumiało się rozmówcę. Ci, którzy 
nie potrafią słuchać, odbierani są jako 
obojętni albo nieczuli, co sprawia, że inni 
są w stosunkach z nimi mniej komuni-
katywni” (Daniel Goleman, Inteligencja 
emocjonalna w praktyce, s. 164).
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Po czwarte, dbanie o sposób udziela-
nia informacji zwrotnej oraz jakość 
przekazu. Ważne jest przy tym odno-
szenie się do rozmówcy bez uprzedzeń 
oraz podkreślania swojej wyższości, 
nawet względem podwładnych. Należy 
skupić się na przekazywaniu sugestii do-
tyczących spraw, które się porusza, po-
zostając przy tym opanowanym. Dużą 

rolę w  porozumiewaniu się odgrywa 
bowiem umiejętność panowania nad 
emocjami w taki sposób, aby nie zakłó-
cały one procesu komunikacji. Ponieważ 
emocje są zaraźliwe, a wymiana uczuć 
towarzyszy każdej ludzkiej interakcji, 
pamiętajmy o uśmiechu, który ułatwia 
kontakt i wzbudza pozytywne reakcje.

„Dobra komunikacja umożliwia osią-
ganie efektu synergii, coraz bardziej 
dziś cenionego i pożądanego. Wspólnie 
możemy naprawdę tak optymalizować 
efekty naszych działań, że będą czymś 
więcej niż tylko sumą indywidualnych 
wysiłków”. (Agata Młynarska).

Którym uchem słuchasz?
Miarą sposobu komunikowania się jest 
feedback  – wielokrotnie podkreślała 
to Justyna Dworczyk podczas swojego 
wystąpienia. To, jak przyjmujemy infor-
mację zwrotną, zależy od tego, którym 
uchem słuchamy. Według Friedmanna 
Schulza von Thuna każdy z nas wypo-
sażony jest w czworo uszu:
• ucho relacyjne – używając tego ucha, 

wypowiedź rozmówcy odnosimy do 
siebie, odbieramy ją osobiście;

• ucho ujawniania siebie – wytężając 
to ucho, skupiamy się na wybiórczych 
informacjach, które dotyczą nadawcy, 
zwracając uwagę na jego przekona-
nia, emocje i wartości, często nadin-
terpretując jego stany emocjonalne;

• ucho apelu – tym uchem słyszymy 
prośby i apele, czytamy między wier-
szami, koncentrując się na oczekiwa-
niach nadawcy;

Dobra komunikacja umożliwia osiąganie efektu 
synergii, coraz bardziej dziś cenionego i pożądanego. 
Wspólnie możemy naprawdę tak optymalizować efekty 
naszych działań, że będą czymś więcej niż tylko sumą 
indywidualnych wysiłków.

Justyna Dworczyk, Informacja zwrotna czyli ciągle ziemia nieznana
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• ucho rzeczowe – uchem tym odbieramy 
dosłowną treść wypowiedzi, wyłapuje-
my informacje opierające się na faktach.

Jedno pytanie, cztery odpowiedzi
Dyrektor mówi do ubierającego się pra-
cownika: „Pan wychodzi”. Pracownik 
może odczytać ten komunikat na cztery 
sposoby. Przykładowe odpowiedzi: 

• Niestety nie mogę zostać! – aktywne 
ucho apelowe, 

• Wczoraj pracowałem po godzinach! 
Chyba mam prawo do odpoczynku! – 
aktywne ucho relacyjne, 

• Widzę, że jest Pan zdziwiony. – ak-
tywne ucho ujawniania siebie, 

• Tak, właśnie się ubieram. – aktywne 
ucho rzeczowe.

Również w relacjach rodzinnych każ-
da wypowiedź ma cztery płaszczyzny: 
Żona, wchodząc do domu, mówi: „Je-
stem dzisiaj okropnie zmęczona”. Mąż, 
słysząc tę informację, może na nią za-
reagować w następujący sposób: 
• A myślisz, że ja to nie jestem zmęczo-

ny, kiedy wracam z pracy? – aktyw-
ne ucho relacyjne, 

To, jak przyjmujemy informację zwrotną, 
zależy od tego, którym uchem słuchamy. 
Według Friedmanna Schulza von Thuna każdy 
z nas wyposażony jest w czworo uszu: ucho 
relacyjne, ucho ujawniania siebie, ucho apelu, 
ucho rzeczowe.

Na zdjęciu powyżej: Agata Młynarska i Przemysław Schmidt, 
prowadzący szkolenie pt. Tajniki skutecznej komunikacji. 
Na zdjęciu po lewej: uczestnicy szkolenia
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• Dzisiaj pracowałaś wyjąt-
kowo długo. – aktywne ucho 
rzeczowe,

• OK. To ja dzisiaj zrobię kola-
cję i położę dzieci spać! – ak-
tywne ucho apelowe,

• Biedactwo! Musiałaś mieć 
dziś strasznie ciężki dzień! – 
aktywne ucho ujawniania 
siebie.

Opierając się na tej koncepcji, 
warto pracować nad uaktyw-
nianiem ucha rzeczowego, któ-
re jest bardzo pożądane, szcze-
gólnie na gruncie zawodowym, 
gdy interesują nas fakty. Warto 
jednak mieć dostęp do każdego 

z nich, by na usłyszany komuni-
kat odpowiednio reagować. Są 
sytuacje, gdy emocje naszego 
rozmówcy, jak i nasze, są warte 
dostrzeżenia, a dostęp do nich 
daje ucho ujawniania się. 

Zdaniem twórcy teorii „czte-
rech uszu” kluczem do dobrej 
komunikacji jest, po pierwsze, 
uświadomienie sobie rodzaju 
dominującego ucha, a  po dru-
gie, wyćwiczenie umiejętności 
adekwatnego reagowania na 
usłyszane komunikaty. Trening 
czyni mistrza, a na co dzień sytu-
acji na refleksję i wprowadzenie 
pożądanych zmian do sposobu 
komunikowania się nie brakuje. 

Mam nadzieję, że udało 
mi się przekazać Drogiemu 
Czytelnikowi to, czego sama 
nauczyłam się podczas szko-
lenia, mianowicie że dobra 
komunikacja jest zbiorowym 
wysiłkiem, bowiem każdy 
nadawca jest jednocześnie 
odbiorcą. Dbajmy zatem o ja-
kość przekazywanej informa-
cji oraz nie bójmy się sprzę-
żenia zwrotnego. Dialog ma 
prowadzić do porozumienia 
i pozytywnie wpływać na na-
sze relacje z innymi ludźmi, 
a dzięki temu także poprawić 
efektywność wykonywanej 
pracy.

Uczestnicy szkolenia na schodach pałacyku 
w Smólsku, gdzie odbywało się szkolenie.
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Zdaniem twórcy teorii „czterech uszu” kluczem do dobrej 
komunikacji jest, po pierwsze, uświadomienie sobie rodzaju 
dominującego ucha, a pod drugie, wyćwiczenie umiejętności 
adekwatnego reagowania na usłyszane komunikaty. Trening 
czyni mistrza, a na co dzień sytuacji na refleksję i wprowadzenie 
pożądanych zmian do sposobu komunikowania się nie brakuje. 
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Poprosiliśmy uczestników spotkania „Ja – Lider XXI 
wieku” o podzielenie się wrażeniami ze szkolenia, 
którego tematem przewodnim była komunikacja. 

Wrażenia uczestników szkolenia zebrała Joanna Januszewska,  
Fundacja PBG

Paulina Cisek
Starszy referent, RAFAKO SA,specjalista ds. administracyjnych, PBG AVATIA sp. z o.o.

Andrzej Paluch
Kierownik Centralnego Laboratorium RAFAKO SA

Po raz pierwszy uczestniczyłem w tego typu szkoleniu 
i muszę stwierdzić, że moje wrażenia z jego przygoto-
wania i przeprowadzenia są bardzo pozytywne.

Dobór zaproszonych gości oraz tematów z zakresu 
komunikacji był, według mojej oceny, bardzo trafny. 
Miałem możliwość pogłębić wiedzę z omawianego za-
kresu, jak również dowiedzieć się nowych szczegółów 
dotyczących podejścia czy zachowania się w przypad-
ku rozmów z pracownikami lub klientami.

Wykłady pani Agaty Młynarskiej oraz Justyny 
Dworczyk były bardzo interesujące, a w szczególno-
ści temat komunikacji wprost przedstawiony przez 
panią Justynę.

Reasumując, byłem uczestnikiem wielu szkoleń, 
ale to w Smólsku zapadło mi szczególnie w pamięć.

Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że 
najważniejszym zasobem w firmie są pracownicy, a dobra 
komunikacja miedzy nimi ma zdecydowany wpływ 
na dobrą atmosferę pracy i poprawne wykonywanie 
obowiązków. Rzetelna, wiarygodna, w odpowiednim 
czasie przekazana informacja pozwala uniknąć 
zakłóceń, nieporozumień, daje pracownikom możliwość 
zaplanowania i wykonania swoich obowiązków 
w terminie. 

W pracy, jak i w życiu, komuni-
kujemy się na co dzień i bardzo 
często. W wyniku zakłóceń poja-
wiają się nieporozumienia. Po-
prawna komunikacja nie tylko 
zwiększa efektywność wykony-
wanych zadań, lecz także budu-
je relacje wśród pracowników, 
dlatego uważam, że tego typu 
szkolenia są dla nas niezbędne. 

Wykład pani Agaty Młynar-
skiej pt. „Tajniki skutecznej ko-
munikacji” był dla mnie szcze-
gólnie ważny, ponieważ ma 
ona bardzo duże doświadczenie 
dziennikarskie i wskazówki do-

tyczące wystąpień publicznych, 
które przekazała, były dla mnie 
bardzo pomocne w walce ze zna-
ną nam tremą. 

Zaskoczeniem był dla mnie 
wykład p. Justyny Dworczyk 
o  informacji zwrotnej. Poka-
zała ona, jak jedno zapytanie 
można interpretować na wiele 
sposobów, co rodzi często niepo-
trzebne konflikty. 

Uważam, że tego typu szkole-
nia są niezbędne w naszej orga-
nizacji i tym bardziej cieszę się, 
że mogłam w nim uczestniczyć. 

Wrażenia uczestników
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Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, 
że najważniejszym zasobem w firmie są 
pracownicy, a dobra komunikacja mie-
dzy nimi ma zdecydowany wpływ na 
dobrą atmosferę pracy i poprawne wy-
konywanie obowiązków. Rzetelna, wia-
rygodna, w odpowiednim czasie prze-
kazana informacja pozwala uniknąć 
zakłóceń, nieporozumień, daje pracow-
nikom możliwość zaplanowania i wyko-
nania swoich obowiązków w terminie.  

Ale… komunikacji trzeba się uczyć. 
Tak więc jestem bardzo zadowolona, 
że Zarządy w Grupie PBG dostrzegają 
potrzebę organizowania szkoleń w tym 
zakresie oraz że mogłam uczestniczyć 
w szkoleniu „Ja – Lider XXI wieku” i wy-
słuchać ciekawych wykładów Agaty Mły-
narskiej i Przemysława Schmidta pod 
nazwą: „Tajniki skutecznej komunikacji”, 
wzbogaconych o doświadczenia z pracy 
zawodowej dziennikarki. 

Aleksandra Byczkowska
Kierownik Sekcji Rachuby Wynagrodzeń i Świadczeń, RAFAKO SA 

Niezwykle ożywiony, dynamiczny 
wykład „Informacja zwrotna, czyli cią-
gle ziemia nieznana”, zakończony prak-
tycznymi ćwiczeniami, poprowadziła 
Justyna Dworczyk. Myślę, że szkolenie 
przyniosło oczekiwane rezultaty i  po-
głębiło wiedzę w zakresie komunikacji, 
ponieważ dyskusjom i wymianie infor-
macji nie było końca…

Uczestnicy kolejnego spotkania z cyklu „Ja – Lider XXI wieku”  
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Justyna Jacek
Specjalista, RAFAKO SA 

Szkolenie uważam za bardzo 
interesujące. Uczestnikom 
przedstawiono, jak istotnym ele-
mentem budującym pozytywne 
relacje i wpływającym na efek-
tywność pracy jest komunikacja. 
Jak komunikować się z pracow-
nikami, jak przekazywać infor-
macje oraz formułować swoje 
wypowiedzi w sposób właściwy. 
Szkolenie zostało przeprowadzo-
ne na wysokim poziomie przez 
profesjonalnych i  bardzo do-
brze przygotowanych trenerów. 
Było bogate w wiele przykładów, 
które mogliśmy odnieść do włas-
nych doświadczeń. Druga część, 
dotycząca informacji zwrotnej, 
prowadzona była bardzo ener-
gicznie i zachęcała uczestników 
do aktywnego udziału. Materiał 
ze szkolenia uważam za niezwy-
kle przydatny, nie tylko w pracy 
zawodowej!

Piotr Karaś
Dyrektor kontraktu Terminal LNG, PBG SA

Zawsze chciałem mieć piękny radiowy głos i nienaganną dykcję, lecz 
niestety ilość danych, które trzeba przetworzyć i wyartykułować każdego 
dnia, kiedy partner z drugiej strony stołu da szansę, by przebić się ze 
swoim przekazem, nie pozwalały na to. Szkolenie uświadomiło mi, jak 
bardzo sposób wyrażania się wpływa na postrzeganie nas jako człowieka 
i firmy, którą reprezentujemy oraz jakie błędy popełniamy, nie będąc 
precyzyjnym w komunikacji z ludźmi. W mojej opinii bardzo potrzebne 
i przydatne szkolenie. 

Joanna Zwolak
Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Podatków, RAFAKO SA 

Uważam, że tematy poruszane na szkoleniach dały nam szersze spojrzenie 
na komunikacje międzyludzką. Nigdy wcześniej nie zastanawiałam się nad 
tym, że proste pytanie może generować tak wiele różnorakich odpowiedzi, 
że to samo pytanie każdy może odebrać inaczej. Myślę, że ćwiczenie meto-
dy przekazania informacji w taki sposób, aby osiągnąć zamierzony skutek, 
przyda się wielu osobom. Podobało mi się również to, o czym mówiła pani 
Agata Młynarska. Mam wrażenie, że doświadczenia, którymi się dzieliła, jej 
spojrzenie na relacje międzyludzkie i przykłady zachowania się w różnych 
sytuacjach były interesujące nie tylko dla mnie, lecz także dla pozostałych 
uczestników. Ciekawie w temat wprowadził nas członek naszej Rady Nad-
zorczej pan Przemysław Szmidt, który prywatnie jest mężem pani Agaty.

Szkolenie zostało 
przeprowadzone na 
wysokim poziomie przez 
profesjonalnych i bardzo 
dobrze przygotowanych 
trenerów. Było bogate w wiele 
przykładów, które mogliśmy 
odnieść do własnych 
doświadczeń. Druga część, 
dotycząca informacji 
zwrotnej, prowadzona była 
bardzo energicznie i zachęcała 
uczestników do aktywnego 
udziału. Materiał ze szkolenia 
uważam za niezwykle 
przydatny, nie tylko w pracy 
zawodowej!
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Łukasz Sufner
Dyrektor Departamentu Finansowania, RAFAKO SA

Doskonalenie i rozwijanie umiejętności 
komunikacji jest bardzo istotne w ży-
ciu biznesowym i  prywatnym. Dlate-
go z  przyjemnością wziąłem udział 
w szkoleniu poświęconemu komunikacji. 
Jestem pod dużym wrażeniem profesjo-
nalizmu Agaty Młynarskiej, która opo-
wiadała o wystąpieniach publicznych 
oraz praktycznych aspektach komu-
nikacji. Jednak ze szkolenia zabieram 
dla siebie model 4 uszu, przedstawiony 
z ogromną porcją humoru, ilustrowa-
ny wieloma przykładami przez Justynę 
Dworczyk. Okazuje się, że odbieramy 
i  nadajemy komunikaty czteropłasz-
czyznowo (na płaszczyźnie rzeczowej, 
ujawniania siebie, relacji i apelu). Nie-
stety, w zależności od sytuacji mamy 
tendencję do wypowiedzi i  słuchania 
tylko jedną płaszczyzną, dlatego inter-

W szkoleniu z serii „Ja – Li-
der XXI wieku” miałam oka-
zję brać udział już po raz 
trzeci. Uważam, że i tym ra-
zem, jak zwykle, świetnie do-
brano tematykę szkolenia 
do aktualnych potrzeb or-
ganizacyjnych; z równoczes-
nym, znakomitym doborem 
prowadzących poszczególne 
wykłady. 

Szkolenie na bardzo wyso-
kim poziomie oraz przeprowa-
dzone bardzo profesjonalnie. 
Różnorodność prezentowa-
nych technik połączona z cha-
ryzmą trenerów dała niesa-
mowity efekt końcowy. Było 

pretacja komunikatu często różni się od 
jego intencji, co może prowadzić do nie-
zrozumienia, niezadowolenia, ale i kon-
fliktów. Znajomość płaszczyzn pozwala 
na poprawę komunikacji, lepsze porozu-
mienie, nadawanie precyzyjnych komu-

to dla mnie niezwykle ciekawe 
i pouczające doświadczenie.

W  tym miejscu wspo-
mnieć należy również o bar-
dzo udanym spotkaniu inte-
gracyjnym, które odbyło się 
po szkoleniu. Czas, gdy po wy-
tężonych projektach i zada-
niach zespół może się spotkać 
i pobyć ze sobą bez porusza-
nia tylko i wyłącznie kwestii 
zawodowych jest w  dzisiej-
szych czasach bardzo ważny. 

Reasumując, kolejną edy-
cję szkolenia uważam, za bar-
dzo udaną i  jak zwykle zor-
ganizowaną na wysokim 
poziomie.

Katarzyna Kaleta
Dyrektor Biura Dostaw i Usług Kompletacyjnych Zastępca Dyrektora ds. Zaku-
pów, RAFAKO SA

nikatów, lepsze zrozumienie innych. Po-
znanie swojej płaszczyzny i świadome 
odczytywanie płaszczyzn innych ludzi 
znacząco poprawia efektywność komu-
nikacji i ma ogromny wpływ na relacje 
w biznesie i życiu osobistym.
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W  dniach 20 – 21  lutego w  Ka-
towicach odbyła się XII Konfe-
rencja Naukowo-Techniczna 

„Ochrona Środowiska w  Ener-
getyce i Ciepłownictwie”. Wyda-
rzenie to tradycyjnie stało się 
miejscem spotkań ekspertów 
zajmujących się ochroną środo-
wiska w branży energetycznej 
i ciepłowniczej, pośród których 
znalazło się RAFAKO SA. 

Organizatorem sympo-
zjum jest BMP, wydawca ma-
gazynu „Energetyka Cieplna 
i  Zawodowa” i  m.in. portalu 
KierunekEnergetyka.pl. Zgodnie 
z założeniami, przedsięwzięcie 
stanowi platformę wymiany in-
formacji i doświadczeń między 
koncernami, przedsiębiorstwa-
mi i ośrodkami naukowymi dzia-
łającymi w branży energetycznej. 

W  panelu inauguracyjnym 
sympozjum w Katowicach wystą-
pił Jerzy Mazurek, Dyrektor Biu-
ra Techniczno-Projektowego RA-
FAKO SA w Zakładzie Instalacji 
Odsiarczania Spalin, który przed-
stawił zebranym zagadnienia 
związane z wpływem instalacji 
odazotowania spalin na pracę sy-
stemów odsiarczania. – W trak-
cie swojej prezentacji omówiłem 
trzy podstawowe segmenty 

Polska rzeczywistość a europejska polityka energetyczno-klimatyczna, czas na energetykę i ciepłownictwo 
przyjazne środowisku, inwestycje i modernizacje, pomysły na paliwa, przyszłość polskiego węgla – to 

tylko niektóre tematy poruszane w trakcie XII Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona Środowiska 
w Energetyce i Ciepłownictwie”. W tym ważnym branżowym spotkaniu tradycyjnie udział wzięło RAFAKO SA, 

którego przedstawiciele wystąpili jako eksperci, a spółka była sponsorem głównym wydarzenia. 

Tekst i zdjęcia: Magdalena Matusik, Adventure Media

Ochrona Środowiska w Energetyce 
i Ciepłownictwie
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związane z  oczyszczaniem ga-
zów spalinowych, tj. odazoto-
wanie, odpylanie i odsiarczanie. 
Przede wszystkim jednak stara-
łem się zwrócić uwagę na to, że 
systemy te są ze sobą powiązane 
i wzajemnie na siebie wpływają. 
Istnieją takie sytuacje, w których 
przenosi się pewne działanie 
jednego systemu na drugi, co 
nie pozostaje bez konsekwencji 
i  stwarza szereg problemów, 
o których użytkownik musi wie-
dzieć  – mówił Jerzy Mazurek.

Tomasz Ordon, Projektant 
w  RAFAKO SA, wygłosił refe-
rat pt. „Kompleksowe rozwią-
zania oczyszczania spalin dla 
obiektów ciepłowniczych wraz 
z układami odbioru ciepła i wy-
twarzania energii elektrycz-
nej”. – Tematem mojej prezenta-
cji były układy kompleksowego 
oczyszczania spalin z uwzględ-
nieniem możliwości zabudowy 
kotłów odzysknicowych oraz 
układów odzysku ciepła. Kom-
pleksowe instalacje oczyszcza-
nia spalin są istotnym tematem 
w przypadku nowej zabudowy 
każdego obiektu. Wynika to 
z faktu, że instalacje oddziałują 
na siebie wzajemnie, przez co 
rozważanie inwestycji pod ką-
tem optymalizacji pozwala jak 
najlepiej zagospodarować te 
relacje, aby uzyskać najlepszy 
efekt technologiczny. Dodatko-
wo zabudowa instalacji odsiar-
czania podnosi potencjał dla 
odzysku ciepła i zredukowania 
strat ciepła kominowego – po-
wiedział Tomasz Ordon.

Przyszłość polskiego węgla, 
nowe technologie energetyczne 
oraz budowa elektrowni w tech-
nologii czystego węgla to tylko 
niektóre z  zagadnień porusza-

nych w  panelu dyskusyjnym 
z  udziałem ekspertów, przed-
stawicieli najważniejszych firm 
i  instytucji z  branży. W  gronie 
uczestników rozmów zasiadła 
Prezes Zarządu RAFAKO SA, 
Agnieszka Wasilewska-Semail. – 
Jestem przekonana, że węgiel 
jeszcze przez wiele lat będzie 
jednym z  dominujących, jeśli 
nie najważniejszym paliwem 
energetycznym w Polsce. Dzie-
je się tak przede wszystkim ze 
względu na obecną infrastruk-
turę oraz nowe bloki energe-
tyczne, które są budowane. Nie 
realizuje się przecież tego typu 
inwestycji, aby niedługo po 
oddaniu bloków z nich zrezyg-
nować. Co więcej, inwestycje 
te prowadzone są już w techno-
logiach nadkrytycznych, które 
pozwalają znacznie zwiększyć 
sprawność bloków. Wiąże się to 
z ograniczeniem emisji dwutlen-
ku węgla, który w tej chwili jest 
jednym z najważniejszych tema-
tów ze względu na planowane 
ograniczenia dotyczące rynku 
mocy. Co do norm emisyjnych, 
z  całą pewnością Polska jest 
w stanie się do nich dostosować. 
RAFAKO to firma, która wypra-
cowała swoje technologie w za-
kresie odpylania, odazotowania 
i odsiarczania spalin. W związku 
z czym sami najlepiej wiemy, że 
jest to możliwe. Niemniej jednak 
wiąże się to z określonymi nakła-
dami. Tutaj istotna jest kwestia 
możliwości skorzystania z rynku 
mocy przez polskie elektrownie, 
po to, aby ograniczyć koszt dla 
przeciętnego odbiorcy energii – 
mówiła Agnieszka Wasilewska-

-Semail, podsumowując swój 
udział w debacie. – Pomimo iż 
RAFAKO rozwija się za grani-

Przyszłość polskiego węgla, nowe 
technologie energetyczne oraz 
budowa elektrowni w technologii 
czystego węgla to tylko niektóre 
z zagadnieńporuszanych 
w panelu dyskusyjnym 
z udziałem ekspertów, 
przedstawicieli najważniejszych 
firm i instytucji z branży.
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cą i  nieustanne poszukuje nowych 
rynków, szczególnie węglowych, to 
jednak najbardziej związani jesteśmy 
z Polską. W związku z tym liczymy, 
że klimat inwestycyjny pozwoli nam 
dostarczać rozwiązania dla naszej ro-
dzimej energetyki – powiedziała Pre-
zes Zarządu RAFAKO SA, Agnieszka 
Wasilewska-Semail.

Drugiego dnia konferencji Krzysz-
tof Burek, Wiceprezes Zarządu 
RAFAKO SA, wziął udział w dyskusji 
pt. „Polska rzeczywistość a europej-
ska polityka energetyczno-klimatycz-
na”. – Zapisy, które znalazły się w po-
lityce energetycznej pod postacią tzw. 
pakietu zimowego są dosyć trudne 
do spełnienia, nie tylko dla Polski, 
lecz także dla wszystkich reprezen-
tantów energetyki cieplnej w Euro-
pie. Wymogi dotyczące tych instalacji, 
a dokładniej mówiąc, parametr doty-
czący emisji CO2/kW jest bardzo wy-
śrubowany i stwarzający problemy 
tak dla energetyki węglowej, jak i ole-
jowej i gazowej. Niemniej jednak my-
ślę, że technologie, które są obecnie 

dostępne, i rozwiązania, które są do 
zaoferowania na rynku, pozwalają 
bardzo się do tego zbliżyć. Jest oczy-
wiście jeszcze kwestia rachunku eko-
nomicznego związana z takimi przed-
sięwzięciami, dlatego wydaje się, że 
te założenia są tak naprawdę para-
metrem negocjacyjnym i w związku 
z tym mogą pojawić się pewne ich 
modyfikacje. Technologie, które ofe-
rujemy, pozwalają natomiast mieć 
nadzieję, że skuteczne rozwiązania 
są w naszym zasięgu i, co więcej, ry-

Jeden z prelegentów konferencji – Tomasz Ordon, Projektant w RAFAKO SA

Tomasz Ordon – Projektant 
w RAFAKO SA, Agnieszka 
Wasilewska-Seimail – Prezes 
Zarządu RAFAKO SA, Krzysztof 
Burek – Wiceprezes Zarządu 
RAFAKO SA.
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Jestem przekonana, że węgiel jeszcze przez 
wiele lat będzie jednym z dominujących, jeśli nie 
najważniejszym paliwem energetycznym w Polsce. 
Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na obecną 
infrastrukturę oraz nowe bloki energetyczne, które 
są budowane. Nie realizuje się przecież tego typu 
inwestycji, aby niedługo po oddaniu bloków z nich 
zrezygnować. Co więcej, inwestycje te prowadzone 
są już w technologiach nadkrytycznych, które 
pozwalają znacznie zwiększyć sprawność bloków.

nek jest nimi zainteresowany – pod-
sumował Krzysztof Burek.

W  dyskusji uczestniczyła także 
Izabela Kloc, Przewodnicząca Ko-
misji ds. Unii Europejskiej Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej. – Jestem 
zwolennikiem ochrony środowiska, 
ale też nowoczesnych technologii 
węglowych, które mogą wnieść 
bardzo duży wkład w ochronę śro-
dowiska. W tym momencie trwają 
prace w Ministerstwie Środowiska 
i Ministerstwie Energii, przygotowu-
jemy się do mocnej batalii o polski 
węgiel i możliwość tworzenia mixu 
energetycznego w oparciu o rodzi-
me surowce  – zaznaczyła Izabela 
Kloc.  – Życzyłabym każdemu kra-
jowi w UE, żeby tak obniżył emisję 
dwutlenku węgla, jak to zrobiła Pol-
ska w ostatnich kilkudziesięciu la-
tach. Od 1990 roku mamy w tym za-
kresie największy dorobek – dodała. 

W dyskusji udział wziął także Ja-
cek Janas, Prezes Zarządu TAURON 
Wytwarzanie SA  – Wymagania 
ochrony środowiska na poziomie 
UE cały czas się kształtują, a dysku-
sje na ten temat nieustannie trwają. 
Niewiele krajów obecnie bazuje na 
paliwach stałych. Pośród nich jest 
Polska. Jednak widać dokładnie, że 
w zakresie regulacji BAT, pomimo 
ich pierwszego surowego kształtu, 
są to mechanizmy, o które możemy 
powalczyć. Odstępstwa, regula-
cje, które można wprowadzać dla 
lokalnych rozwiązań po analizie 
ekonomicznej – to kierunek, o któ-
rym chcemy rozmawiać. Będziemy 
spełniać najwyższe standardy, po-
nieważ w niektórych przypadkach 
nie warto inwestować w  rzeczy 
krótkotrwałe – podsumował na ko-
niec Jacek Janas, Prezes Zarządu 
TAURON Wytwarzanie SA, które peł-
niło funkcję Honorowego Gospoda-
rza konferencji.

Jerzy Mazurek – Dyrektor Biura Techniczno-
-Projektowego RAFAKO SA w Zakładzie Instalacji 

Odsiarczania Spalin
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Organizowana co roku konferencja 
dotyczy technicznych aspektów funk-
cjonowania urządzeń i instalacji ener-
getycznych, obiektów zarówno już 
eksploatowanych, jak i dopiero projekto-
wanych. Za każdym razem poruszane są 
inne kwestie, prezentowane i omawiane 
przez ekspertów i specjalistów w danej 
dziedzinie, przedstawicieli firm oraz 
naukowców. 

Tym razem były to nowoczesne tech-
nologie pozyskiwania energii na przy-
kładzie inwestycji już zrealizowanych 
przez RAFAKO lub też będących w fazie 
badań, a także wyzwań, jakie za nimi 
stoją. 

Dużo uwagi poświęcone zostało tech-
nologiom węglowym i sposobom na mo-
dernizację, a tym samym przedłużeniu 
żywotności obiektów bazujących na wę-
glu jako paliwie. Szczegółowo omówiono 
metody i instalacje oczyszczania spalin 
m.in. z tlenków azotu czy siarki, a także 
pyłów. Osobne zagadnienie stanowiły 
efekty realizacji projektów badawczo-

-rozwojowych realizowanych przy 
współpracy z  ośrodkami naukowymi. 

– Konferencja w  dużej mierze po-
święcona jest temu, co możemy zrobić, 
by zrewitalizować polską energetykę 
konwencjonalną, ale też pokazujemy tu 

„Nowoczesne technologie dla nowych i modernizowanych bloków ener-
getycznych” – pod takim hasłem w dniach 16 – 17 marca br. w miejscowo-

ści Słok koło Bełchatowa odbyła się konferencja naukowo-techniczna, 
organizowana przez RAFAKO S.A. wspólnie z Politechniką Śląską. 

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
W ENERGETYCE  

Konferencja RAFAKO i Politechniki Śląskiej

nowe rozwiązania, takie jak np. wyspa 
poligeneracyjna, która jest jednym z na-
szych nowych kierunków działań. W za-
kresie badań i rozwoju chcemy skupić 
się na takich obszarach, których efek-
tem będzie pozyskanie przez RAFAKO 
zupełnie nowych komercyjnych rozwią-
zań technologicznych, dopasowanych 
do tego, jak zmienia się polska i europej-
ska energetyka – powiedziała Agniesz-
ka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu 
RAFAKO SA. – RAFAKO zawsze było, jest 
i będzie innowacyjne. Ofertę staramy 
się dostosować do rynku polskiego, 
jednak nasze rozwiązania, szczególnie 
w zakresie ochrony środowiska, spoty-
kają się z dużym zainteresowaniem na 
rynkach zagranicznych – dodała prezes.

– Przepisy dotyczące norm emisji spa-
lin stają się coraz bardziej restrykcyjne. 
To narzuca konieczność modernizacji 
obiektów, które nie spełniają tych norm. 
RAFAKO wypracowało nowoczesne 
rozwiązania w  zakresie ochrony śro-
dowiska. Są one w  stanie zapewnić 
odpowiednie parametry, zgodne z eu-
ropejskimi wymogami nawet dla star-
szych obiektów, a tym samym wydłużyć 
ich eksploatację – powiedział Krzysztof 
Burek, Wiceprezes i Dyrektor ds. Obiek-
tów Kotłowych RAFAKO SA, wskazując 

RAFAKO zawsze było, jest 
i będzie innowacyjne. Ofertę 
staramy się dostosować do 
rynku polskiego, jednak nasze 
rozwiązania, szczególnie 
w zakresie ochrony 
środowiska, spotykają się 
z dużym zainteresowaniem na 
rynkach zagranicznych
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na dylematy, przed jakimi stoi polska 
energetyka. – Z jednej strony, pojawia 
się konieczność budowania nowych 
obiektów, ale są to inwestycje bardzo 
drogie. Z drugiej strony, w Polsce mamy 
dużą grupę starych bloków, stanowią-
cych podstawę polskiej energetyki, 
o mocy 200 MW, które wymagają mo-
dernizacji. RAFAKO bardzo mocno pro-
muje rozwiązania właśnie w tym zakre-
sie. Także o tym była mowa podczas tej 
konferencji. Chodzi na przykład o kon-
cepcję tzw. duo-bloków, dzięki której 
obecnie funkcjonujące bloki 200 MW, zy-
skałyby „drugą młodość”. Dzięki propo-

nowanym przez RAFAKO rozwiązaniom 
udałoby się podnieść w nich sprawność 
i poprawić elastyczność tak, jak to jest 
obecnie oczekiwane przez rynek. Oczy-
wiście również zostałyby zabezpieczone 
wszelkie wymagania dotyczące ochro-
ny środowiska, zgodnie z wchodzący-
mi niebawem w życie restrykcyjnymi 
przepisami BAT w tym zakresie – dodał 
wiceprezes K. Burek. 

– Jest to bardzo potrzebna i oczeki-
wana przez branżę energetyczną kon-
ferencja. Widzimy to po liczbie przedsta-
wicieli firm oraz uczelni technicznych, 
którzy co roku w niej uczestniczą. Dzięki 

Uczestnicy konferencji 
„Nowoczesne technologie dla 

nowych i modernizowanych 
bloków energetycznych” 
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niej mamy okazję pokazania się w pro-
gramach badawczo-rozwojowych reali-
zowanych wspólnie z ośrodkami nauko-
wymi. Korzyści z takiej współpracy są 
obopólne, zarówno dla nauki, jak i dla 
przemysłu – powiedział Tomasz Tom-
czak, Wiceprezes i Dyrektor ds. Instalacji 
Ochrony Środowiska RAFAKO SA. Dzięki 
uczestnictwu RAFAKO w tego typu pro-
gramach, o których była mowa podczas 
konferencji, firma zyskuje przewagę 
rynkową, oferując innowacyjne produk-
ty i usługi. – Chodzi m.in. o nowoczesną 
technologię, zastosowanie materiałów 
w przemyśle energetycznym, optyma-
lizację produkcji  – dodał wiceprezes 
T. Tomczak.

W  konferencji uczestniczyło blisko 
160  osób. Środowisko naukowe repre-
zentowane było przez przedstawicieli 
Politechniki Śląskiej (współorganiza-
tora konferencji), a także Politechniki 
Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej, 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie oraz Instytutu Metalurgii Żelaza 
w Gliwicach, którzy także omówili wyni-
ki swych badań. Przedstawiciele RAFA-
KO zaprezentowali 9 referatów. Pierwszy 

z nich dotyczył sztandarowego obiektu 
realizowanego przez RAFAKO, czyli blo-
ku 910 MW w Jaworznie (H. Sołdoń). Ko-
lejne dotyczyły instalacji odazotowania 
spalin na przykładzie Zakładów Azoto-
wych Kędzierzyn (T. Skoczowski, S. Pyt-
lik), kotła na parametry nadkrytyczne 
dla duo-bloków klasy 500 MW (W. Zabło-
cki), wyzwań dla instalacji odazotowa-
nia spalin w świetle zmieniających się 
regulacji środowiskowych (I. Śpiewak, 
H. Kordyaczny), wyspy poligeneracyjnej 
jako odpowiedzi na lokalną gospodarkę 
odpadami (R. Demel, W. Rożnowski), op-
tymalnej konfiguracji IOS dla instalacji 
termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych (J. Mirosław, P. Halfar, 
T. Wypiór). Jerzy Mazurek zaprezen-
tował dwa zagadnienia z zakresu wza-
jemnego oddziaływania instalacji oda-
zotowania, odpylania i odsiarczania dla 
przykładowych różnych konfiguracji po-
szczególnych stopni oczyszczania spalin 
oraz systemu oczyszczania spalin i odzy-
sku ciepła dla kotłów opalanych biomasą 
w Wilnie. Prof. Maria Jędrusik z PWr 
przedstawiła referat przygotowany 
wspólnie z przedstawicielami RAFAKO 
dotyczący zwiększenia wychwytu rtęci 
przez jej utlenianie oraz zapobieganie jej 
reemisji w instalacjach mokrego odsiar-
czania spalin (A. Świerczok – PWr oraz 

Jest to bardzo potrzebna i oczekiwana przez branżę 
energetyczną konferencja. Widzimy to po liczbie 
przedstawicieli firm oraz uczelni technicznych, którzy co roku 
w niej uczestniczą. Dzięki niej mamy okazję pokazania się 
w programach badawczo-rozwojowych realizowanych wspólnie 
z ośrodkami naukowymi. Korzyści z takiej współpracy są 
obopólne, zarówno dla nauki, jak i dla przemysłu.
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reprezentujące RAFAKO M. Kobylańska-
-Pawlisz i M. Kania). Swoje możliwości 
prezentowali także przedstawiciele firm 
związanych z branżą energetyczną, któ-
rzy uczestniczyli w konferencji.

– Przed polską energetyką stoją 
bardzo poważne wyzwania. Wytwór-
cy muszą podjąć decyzje odnośnie do 
przyszłości swoich mocy: co odnowić, co 
odstawić, co zbudować. Zapewne dlate-
go mamy ostatnio wysyp tak wielu róż-
nych konferencji, paneli dyskusyjnych, 
seminariów. Tym bardziej cieszy nas, 
że w tym gąszczu imprez branżowych 
nasza konferencja wciąż cieszy się uzna-
niem i gromadzi tak spore grono zac-
nych osób reprezentujących technikę 
i naukę. Stworzenie dobrego programu 
merytorycznego, wypełnienie go atrak-
cyjnymi referatami, wydanie profesjo-
nalnych materiałów konferencyjnych 
jest z każdym rokiem trudniejsze. Tym 
większe słowa uznania należą się zespo-

łowi organizatorów a szczególnie Janu-
szowi Rydzakowi z Biura Marketingu 
RAFAKO SA, który odpowiadał za całość 
imprezy i wspólnie ze mną oraz z prof. 
Adamem Hernasem z Politechniki Ślą-
skiej tworzył jej Komitet Organizacyjny – 
podsumował Piotr Karaś, dyrektor Biura 
Marketingu RAFAKO SA.

Uczestnicy  i prelegenci konferencji „Nowoczesne technologie dla nowych i modernizowanych bloków energetycznych” 



58 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Projekt Polygen firmy RAFAKO SA, wspierany 
przez InnoEnergy, przeszedł pomyślnie studium 
wykonalności i wchodzi w fazę realizacji. Główny 
cel – zbudowanie instalacji, która pozwoli gminom 
na utylizację odpadów i wykorzystanie ich do celów 
związanych z pozyskaniem energii elektrycznej oraz 
ciepła – jest coraz bliżej komercjalizacji. Wartość całego 
projektu wynosi ponad 18 mln zł. Przed inwestorami 
stoi wielkie wyzwanie – zdobycie części rynku 
wartego w samej tylko Europie prawie 4 mld euro!

Źródło tekstu: InnoEnergy oraz RAFAKO

łączą siły w walce  
ze smogiem! 

Pomysłodawcą projektu jest fir-
ma RAFAKO – lider rynku urzą-
dzeń energetycznych w Polsce 
oraz największy producent kot-
łów w Europie. Spółka aktywnie 
wspiera działania proekologicz-
ne, produkując między innymi 
urządzenia ochrony środowiska 
dla energetyki. Polygen to inicja-
tywa podjęta przy współpracy 
z InnoEnergy, która ma wprowa-
dzić nową jakość w energetyce 
komunalnej. 

Czym jest Polygen? To wyspa 
poligeneracyjna, która pomoże 
gminom osiągnąć samodziel-
ność energetyczną. Stanie się to 
dzięki instalacji, która daje moż-
liwość uzyskania niskoemisyjnej 
energii elektrycznej oraz ciepła 
z odpadów poprzez proces zga-
zowania. Unikalność rozwiąza-
nia polega jednak na możliwości 
produkcji gazu w procesie meta-
nizacji, przez co, w odróżnieniu 
od konkurencyjnych rozwiązań, 
Polygen może efektywnie praco-
wać przez cały rok. W tym mo-
delu możliwe jest oddawanie 
nadwyżki gazu do lokalnej sieci 
gazowniczej lub znalezienie dla 
niej innych zastosowań. 

– Dzięki zaangażowaniu 
InnoEnergy pozyskaliśmy dla 
naszego projektu technologię 
z  Francji i  Hiszpanii. Jego in-

nowacyjność sprawia, że ma 
dużą szansę stać się jednym 
z  ważniejszych rozwiązań, 
które mogą zmienić energe-
tykę i  jej wpływ na środowi-
sko  – powiedziała Agnieszka 
Wasilewska-Semail, Prezes 
Zarządu RAFAKO SA. – Komisja 
Europejska szacuje, że w Euro-
pie z powodu zanieczyszczenia 
powietrza umiera przedwcześ-
nie ok.  440  tys. osób rocznie, 
w Polsce jest to ok. 44 tys. Nasze 
rozwiązanie ma szansę pozy-

tywnie wpłynąć na jakość po-
wietrza nie tylko w naszym kra-
ju, lecz także w innych krajach 
europejskich, które borykają się 
z tym problemem. Dzięki wspar-
ciu InnoEnergy mamy możli-
wość zainteresowania naszą 
innowacyjną instalacją odbior-
ców w całej Europie – wyjaśniła 
Agnieszka Wasilewska-Semail.

– W InnoEnergy od początku 
stawiamy na innowacyjne roz-
wiązania w zakresie zrównowa-
żonej energii i poprawy efektyw-

RAFAKO
i InnoEnergy 
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ności energetycznej, co pozwala 
na ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko – 
dodaje Jakub Miler, Dyrek-
tor Zarządzający InnoEnergy 
Poland Plus.  – Smog nie jest 
z nami od wczoraj i nie jest tylko 
problemem Polski – ponad 80% 
mieszkańców terenów zurbani-
zowanych Europy oddycha po-
wietrzem wykraczającym pod 
względem zanieczyszczeń po-
nad normy ustanowione przez 
WHO. Realną poprawę takiego 

stanu rzeczy można uzyskać 
tylko dzięki innowacjom, które 
są wyraźnie opłacalne dla użyt-
kownika końcowego. Zarówno 
samo rozwiązanie Polygen, jak 
i udział RAFAKO gwarantuje, że 
projekt nie zakończy się jedynie 
symbolicznym wdrożeniem pi-
lotażowym, ale uzyskamy fak-
tyczny produkt, który będzie 
konkurencyjny na rynku global-
nym – powiedział Jakub Miler. 

Koncepcja przedsięwzięcia 
powstała w wyniku współpracy 

RAFAKO SA z  gliwicką spółką 
Exergon specjalizującą się w in-
nowacjach energetycznych. Do 
konsorcjum dołączyły następnie 
firmy i instytucje zainteresowa-
ne tworzeniem i  testowaniem 
nowej technologii: Tauron Wy-
twarzanie, EQTEC (Hiszpania), 
CEA i ATMOSTAT (Francja) oraz 
Instytut Chemicznej Przeróbki 
Węgla z  Zabrza. Zakończenie 
projektu wspieranego przez 
InnoEnergy planowane jest na 
rok 2019.
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Zakład Produkcji Kotłów (dawniej Wytwórnia) to największa i najliczniejsza jednostka biznesowa 
RAFAKO SA. Mija rok od jego samodzielnego funkcjonowania w strukturach spółki. Jako pierwszy 

przeszedł gruntowną reorganizację. Samodzielnie przygotowuje oferty, pozyskuje zlecenia, 
a następnie je realizuje. W trakcie niespełna roku działalności udało się już zdobyć zamówienia 

o wartości ponad 100 mln zł. Zakładem kieruje Grzegorz Brożek, który zapewnia, że zakontraktowane 
zamówienia zabezpieczają w 80 proc. dostępną moc produkcyjną zakładu w bieżącym roku. 

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: Archiwum RAFAKO

Zakład Produkcji Kotłów RAFAKO 
świętuje rok po zmianach
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Od samego początku działalności waż-
ną kartą przetargową RAFAKO w wielu 
rozmowach z klientami było posiada-
nie własnego warsztatu produkcyjne-
go. Dzięki temu atutowi firma, startując 
w przetargu, mogła przedstawiać nie 
tylko konkurencyjne warunki, lecz także 
znacznie krótszy czas realizacji zamó-
wienia i  była bardziej wiarygodnym 
partnerem do współpracy. Często dzięki 
własnej produkcji RAFAKO wygrywało 
przetargi. – Dla nas jest to bardzo istot-
ne, aby tę wartość dodaną podtrzymy-
wać. Mamy jednak świadomość tego, że 
konkurencja na rynku jest bardzo silna 
i również działa w tym kierunku. Opinia 
o RAFAKO jako największym wytwórcy 
elementów kotłowych w Europie zobo-
wiązuje, zatem naturalną kwestią była 
konieczność reorganizacji i  zmiany 
funkcjonowania tej części naszej firmy – 
przyznaje Krzysztof Burek, wiceprezes 
Zarządu RAFAKO SA.

Raciborska spółka w zeszłym roku 
podzieliła się na tzw. business units. Co 
to oznacza w praktyce? Wyodrębnione 
zostały poszczególne części organizacji, 
które są dedykowane konkretnym pro-
duktom i obszarom działalności firmy. 
W ten sposób można też precyzyjniej 
zarządzać pojedynczym zakresem dzia-
łalności i skuteczniej funkcjonować na 
rynku. Zakład Produkcji Kotłów w zmie-
nionych strukturach zaczął funkcjono-
wać jako pierwszy. Zmiany zaczęto stop-
niowo wprowadzać od listopada 2015 r. 
Nowym szefem zakładu został Grzegorz 
Brożek, którego kariera zawodowa od 
zawsze była związana z  produkcją. 
(o  czym pisaliśmy w  listopadowym 

„Ogniwie” nr 3 (190)/2015 w artykule pt.: 
Grzegorz Brożek – od tokarza po dyrek-
tora produkcji). 

Obecnie Zakład Produkcji Kotłów to 
jedna z  najlepiej prosperujących jed-
nostek biznesowych w  RAFAKO. Jest 
to też największa jednostka pod wzglę-
dem liczby zatrudnionych osób. – Po 

zmianach we wszystkich strukturach 
naszego zakładu pracowało 1150 osób. 
Obecnie liczba zatrudnionych nieco 
zmalała, ponieważ blisko 30 pracow-
ników skorzystało z Programu Dobro-
wolnych Odejść. Większość to pracow-
nicy w wieku przedemerytalnym i to 
oni skorzystali z programu – tłumaczy 
Grzegorz Brożek, dyrektor Zakładu 
Produkcji Kotłów RAFAKO SA. – Mamy 
świadomość, że RAFAKO nie jest jedy-
nym zakładem produkcyjnym w regio-
nie, dla którego tak ważni są specjaliści. 
My takich mamy, dlatego oprócz sta-
bilnego zatrudnienia robimy wszystko, 
aby w pełni zaangażować wszystkie 
dostępne moce wytwórcze. Stale zmie-
niamy się, bo rozwój to podstawa za-
łożonych celów. Dodatkowo w  roku 
bieżącym założyliśmy, że będzie on 
rokiem pracownika. Więcej siły i ener-

Od samego początku 
działalności ważną kartą 
przetargową RAFAKO 
w wielu rozmowach 
z klientami było posiadanie 
własnego warsztatu 
produkcyjnego. Dzięki 
temu atutowi firma, 
startując w przetargu, 
mogła przedstawiać 
nie tylko konkurencyjne 
warunki, lecz także znacznie 
krótszy czas realizacji 
zamówienia i była bardziej 
wiarygodnym partnerem do 
współpracy. Często dzięki 
własnej produkcji RAFAKO 
wygrywało przetargi.
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gii chcemy poświęcić naszym 
pracownikom, aby pokazać, że 
warto zostać w RAFAKO i zwią-
zać z naszą firmą swoją zawo-
dową przyszłość  – podkreśla 
Grzegorz Brożek. Zarówno dy-
rektor zakładu, jak i jego zespół 
mają świadomość, że przyjętych 
wytycznych nie da się wdrożyć 
od razu. Chociażby dlatego, że 
każda podejmowana decyzja 
musi być sztywno powiązana 
z budżetem. – Nadrzędnym ce-
lem funkcjonowania Zakładu 
jest efektywność ekonomiczna 
i korzyści dla całej firmy – mówi 
Sebastian Kieś, dyrektor Biura 
Sprzedaży i Realizacji Projektów 
w  Zakładzie Produkcji Kotłów 
RAFAKO SA.

Zakład Produkcji Kotłów to 
nie tylko warsztat. Od lutego 
2016 r. w strukturach zakładu 
funkcjonuje także biuro projek-
towe i  handlowo-realizacyjne. 
Od tego czasu, jako zakład 
produkcyjny, jednostka zaczę-
ła samodzielnie pozyskiwać 
zlecenia.  – Taki właśnie jest 
cel nowych struktur; każdy 
z dyrektorów poszczególnych 

„business units” powinien mak-
symalnie zabezpieczyć pracę 
dla zasobów dostępnych w za-
rządzanym zakładzie. Co za 
tym idzie, pozyskiwać zlecenia 
do realizacji na jak najlepszych 
warunkach rynkowych  – do-
daje dyrektor Biura Sprzedaży 
i  Realizacji Projektów. W  ubie-

Zakład Produkcji 
Kotłów to nie tylko 
warsztat. Od lutego 
2016 r. w strukturach 
zakładu funkcjonuje 
także biuro projektowe 
i handlowo-realizacyjne. 
Od tego czasu, jako zakład 
produkcyjny, jednostka 
zaczęła samodzielnie 
pozyskiwać zlecenia. Taki 
właśnie jest cel nowych 
struktur. 
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głym roku, dzięki własnej dzia-
łalności handlowej zakładu, jak 
i współpracy z innymi jednost-
kami biznesowymi w RAFAKO, 
udało się zabezpieczyć pełne 
obciążenie dla dostępnych mocy 
produkcyjnych, a portfel zleceń 
własnych zakładu opiewał na 
ponad 100 mln zł. Największym 
projektem, jakim na chwilę 
obecną może pochwalić się za-
kład, a  de facto całe RAFAKO, 
to bezsprzecznie realizacja 
projektu Jaworzno. Cała część 
ciśnieniowa kotła wyproduko-
wana została właśnie w Zakła-
dzie Produkcji Kotłów. Dzięki 
zaangażowaniu i  wysokim 
kwalifikacjom pracowników 
wydziałów produkcyjnych oraz 
kontroli jakości wszystkie ele-
menty zostały wyprodukowane 
w terminie i z bardzo dobrą ja-
kością. Kolejny sukces zakładu, 
tym razem zdobyty już w nowej 
strukturze organizacyjnej, to po-

zyskanie i realizacja zamówień 
na dostawę części ciśnieniowej 
trzech kotłów na rynek angiel-
ski. Aktualnie zakład realizuje 
m.in.  również zamówienie na 
dostawę wężownic kotła na 
parametry nadkrytyczne dla 
klienta zagranicznego. – Kolej-
nym bardzo istotnym sukcesem 
handlowym działalności biura 
handlowego przy Zakładzie 
Produkcji Kotłów było prze-
konanie byłych klientów do 
ponownej współpracy z naszą 
firmą. Udało nam się przekonać 
ich swoją ofertą. W konsekwen-
cji podpisaliśmy z nimi znaczące 
dla zakładu umowy na dostawę 
części ciśnieniowych kotłów  – 
mówi z dumą Sebastian Kieś. Za-
kład Produkcji Kotłów RAFAKO 
prowadzi również projekty, któ-
re pozwolą firmie wyjść poza 
Unię Europejską. Przykładem 
jest chociażby realizacja kon-
traktu dla Nowej Kaledonii.  – 

Zakład Produkcji Kotłów RAFAKO – 
widok z lotu ptaka

Zakład Produkcji Kotłów RAFAKO – ludzie przy pracy 
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Wymieniając nasze sukcesy 
należałoby również wspomnieć 
o nowych produktach, nad któ-
rymi pracujemy. Udało nam 
się zaangażować w realizację 
wiatrowej turbiny hybrydowej, 
która oprócz energii wiatru bę-
dzie wykorzystywała również 
energię słoneczną do produkcji 
energii elektrycznej. Projekt 
ten jest częścią naszej strate-
gii rozwoju. Obecnie jesteśmy 

przed montażem tej turbiny, ale 
plany są nieco szersze, chcieli-
byśmy realizować więcej takich 
zleceń. Co z tego będzie – czas 
pokaże – mówi Mariusz Twar-
dawa, dyrektor Biura Technicz-
nego w  Zakładzie Produkcji 
Kotłów RAFAKO SA.  – Ciągle 
poszukujemy nowych produk-
tów. Udaje nam się poszerzać 
asortyment, który wychodzi 
poza standardową produkcję 

RAFAKO. Chcielibyśmy zaistnieć 
nie tylko w przemyśle energe-
tycznym, lecz także w sektorze 
chemicznym. Wychodzimy poza 
energetykę i  szukamy innych 
rozwiązań, aby zaangażować 
wszystkie dostępne moce pro-
dukcyjne, naszą wiedzę tech-
niczną i doświadczenie – dodaje 
Mariusz Twardawa.

Zamówienia, które już uda-
ło się pozyskać na rok 2017 
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Największym projektem, jakim na chwilę obecną może 
pochwalić się zakład, a de facto całe RAFAKO, to bezsprzecznie 
realizacja projektu Jaworzno. Cała część ciśnieniowa kotła 
wyprodukowana została właśnie w Zakładzie Produkcji 
Kotłów. Dzięki zaangażowaniu i wysokim kwalifikacjom 
pracowników wydziałów produkcyjnych oraz kontroli jakości, 
wszystkie elementy zostały wyprodukowane w terminie 
i z bardzo dobrą jakością.

w  80  proc. pokrywają moce 
produkcyjne Zakładu Produkcji 
Kotłów RAFAKO. Co za tym idzie, 
pracownicy mogą spokojnie 
patrzeć w przyszłość, bo pracy 
im nie zabraknie. Jak zgodnie 
podkreślają menadżerowie za-
rządzający zakładem wytwór-
czym  – największą wartością 
dla firmy są właśnie wysoko 
wykwalifikowani pracownicy 
produkcyjni. – Bez ich wiedzy 
i umiejętności nasza praca nie 
miałaby sensu. To oni są filarem 
i na nich opiera się działalność 
zakładu i  całej spółki  – mówi 
Grzegorz Brożek.

Determinacja pracowników, 
optymalizacja działań i kosztów 
były niezbędne do tego, by udało 
się wytwórni urynkowić ofertę, 
dzięki czemu wypełniono pro-
dukcję. – Zwiększyliśmy portfel 
zleceń, wracają do nas dawni 
klienci. Powodzenie podejmo-
wanych przez nas działań w ra-
mach Zakładu Produkcji Kotłów 
nie byłoby jednak możliwe bez 
współpracy ze wszystkimi 
komórkami organizacyjnymi 
naszej firmy i ich wsparcia, co 
w  wyniku ma przełożenie na 
działalność całego RAFAKO  – 
podsumowuje dyrektor Biura 
Technicznego Wytwórni. 

Zamówienia, które już 
udało się pozyskać na rok 
2017 w 80 proc. pokrywają 
moce produkcyjne 
Zakładu Produkcji 
Kotłów RAFAKO. Co za 
tym idzie, pracownicy 
mogą spokojnie patrzeć 
w przyszłość, bo pracy im 
nie zabraknie. Jak zgodnie 
podkreślają menadżerowie 
zarządzający zakładem 
wytwórczym – największą 
wartością dla firmy 
są właśnie wysoko 
wykwalifikowani 
pracownicy produkcyjni. – 
Bez ich wiedzy 
i umiejętności nasza praca 
nie miałaby sensu. To oni 
są filarem i na nich opiera 
się działalność zakładu 
i całej spółki. 
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Jak świętowaliśmy budowę pierwszego 
słupa konstrukcji nośnej kotła

Prace na projekcie Jaworzno toczą się pełną parą. Przy tak trudnym, odpowiedzialnym i niezwykłym 
projekcie wysiłek ludzki, dyscyplina i współpraca na wysokim poziomie są nie do przecenienia. 

Wiedzą o tym Władze spółki E003B7, doceniając wspólne osiągnięcia i rezultaty.

Tekst i zdjęcia: Szymon Kamczyk, Adventure Media  
Wspomnienia uczestników zebrała: Justyna Korzeniak, Adventure Media
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Wiosną 2016 roku stanął pierwszy słup 
konstrukcji nośnej kotła – jeden z waż-
niejszych kamieni milowych budowy 
bloku energetycznego. W  związku 
z  tym wydarzeniem spółka zorgani-
zowała piknik budowlany dla przed-
stawicieli inwestora, wykonawców 
i  podwykonawców. Jego celem było 
uczczenie wspólnych osiągnięć, a także 
owocnej współpracy wszystkich zaanga-
żowanych stron. Gratulujemy budowni-
czym bloku elektrowni dotychczasowych 
sukcesów i życzymy dalszej bezpiecznej 
i dobrej pracy. W poniższej relacji przy-
pominamy, jak świętowano osiągnięcie 
kamienia milowego podczas pierwszej 
wspólnej imprezy integracyjnej oraz za-
mieszczamy kod QR do filmu z pikniku!

W  wydarzeniu, poza pracowni-
kami RAFAKO i,  rzecz jasna, spółki 
E003B7,  udział wzięli przedstawiciele 
i  pracownicy spółek inwestora  – Tau-
ron Polska Energia SA oraz Tauron 
Wytwarzanie SA oraz przedstawiciele 
podwykonawców, m.in. Energoprojekt-

-Katowice  SA i  Energotechnika Engi-
neering. Piknik otworzył Edward Ka-
sprzak, Prezes Zarządu E003B7.

  – Zgodnie z  harmonogramem 
ustawiliśmy pierwszy słup konstruk-
cji nośnej kotła, czyli za nami istotny 
kamień milowy w realizacji inwestycji. 
Jest to dobra okazja do świętowania. 
Za ok. 3 – 4 miesiące kończymy roboty 
związane z budową fundamentów i zo-
stawimy teren na poziomie zero. Teraz 
rozpoczynają się prace konstrukcyjne, 
których pierwszym ważnym elemen-
tem było wspomniane ustawienie 
pierwszego słupa konstrukcji nośnej 
kotła. Część robót wykonana została 
nawet z wyprzedzeniem harmonogra-
mu – dodał Edward Kasprzak.

– Inicjatywy integracyjne na budo-
wie są bardzo istotne, bo przy dużych 
projektach działa jednocześnie wiele 

firm. Pracownicy spędzają długie godzi-
ny wspólnie przy ciężkiej pracy i ważne 
jest, aby ich kontakt nie był anonimowy. 
Takie spotkania jak to dzisiejsze mają 
na celu budowanie dobrej atmosfery 
wśród wszystkich na budowie, a  to 
przekłada się na lepszą i efektywniej-
szą współpracę – powiedziała Agniesz-
ka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu, 
Dyrektor Generalna, RAFAKO SA.

Zdaniem władz spółki Tauron Polska 
Energia SA współpraca z RAFAKO SA 
przy budowie nowego bloku Elektrowni 
Jaworzno III przebiega bardzo dobrze. – 
Otwarcie rozmawiamy o  mniejszych 
czy większych problemach i staramy 
się je wspólnie rozwiązywać, bo na-
szym celem jest dokończenie w  ter-
minie tej pięknej inwestycji. Budowa 
powoli zaczyna wychodzić spod ziemi, 
jesteśmy na etapie tworzenia kon-
strukcji stalowych, za którymi rów-
nież idą kolejne wyzwania – powiedział 
Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu 
ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju 
w Tauron Polska Energia SA. Z postępu 
prac i  imprezy integracyjnej zadowo-
lony był również dyrektor Elektrowni 
Jaworzno. – To pierwsze integracyjne 
spotkanie przy naszej budowie, ale wie-
rzę, że nie ostatnie. Przy tak ogromnej 
inwestycji powstają różnego rodzaju 
napięcia między ludźmi, a taki piknik 
doskonale je rozładowuje. Cieszymy się, 
że nowy blok pnie się w górę – zapewnił 
Kazimierz Szynol, Dyrektor Oddziału 
Jaworzno III Tauron Wytwarzanie SA.

Festyn był okazją do wymiany do-
świadczeń i  rozmów sporej grupy 
podwykonawców. – Nasza rola na tej 
budowie jest dość skomplikowana. Nasz 
zespół tworzył część techniczną oferty 
na etapie postępowania przetargowego, 
a obecnie realizujemy prace projektowe 
zarówno na zlecenie samego RAFAKO, 
jak i generalnego projektanta, którym 

Gratulujemy budowniczym 
bloku elektrowni 
dotychczasowych sukcesów 
i życzymy dalszej bezpiecznej 
i dobrej pracy. W poniższej 
relacji przypominamy, jak 
świętowano osiągnięcie 
kamienia milowego podczas 
pierwszej wspólnej imprezy 
integracyjnej.

Piknik uczciła swoją obecnością Orkiestra 
Dęta RAFAKO pod przewodnictwem 
Waldemara Bytomskiego
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jest Energoprojekt-Katowice. 
Dodatkowo wspieramy biuro 
budowy poprzez oddelegowa-
nie do nadzoru kilku naszych 
pracowników. Współpracujemy 
na wielu płaszczyznach i nasza 
odpowiedzialność też jest roz-
łożona w zależności od zakre-
su prac – tłumaczyła Justy na 
Mirek, Prezes Zarządu Energo-
technika Engineering Sp. z o.o., 
bardzo pozytywnie oceniająca 
również pomysł organizacji 
pikniku.  – Mamy możliwość 
spotkać się z osobami, z który-
mi na co dzień kontaktujemy się 
mailowo czy w  formie oficjal-
nych narad. To daje możliwość 
nawiązania zupełnie innych 
relacji. Myślę, że to jest dobra 
inicjatywa, zdecydowanie po-
zytywna – dodaje Justyna Mirek.

– Pełnimy rolę generalnego 
projektanta, czyli koordynuje-
my prace projektowe szeregu 

firm biorących udział w  tym 
wielkim przedsięwzięciu. 
Oprócz tego realizujemy część 
dokumentacji projektowej, prze-
de wszystkim w zakresie bran-
ży budowlanej, instalacyjnej, 
a po części także branży cieplnej. 
Budowa nowego bloku energe-
tycznego Elektrowni Jaworzno 
to obecnie jeden z czterech naj-
większych projektów tego typu 
na terenie naszego kraju, obok 
Kozienic i  Opola  – powiedział 
Przemysław Sokoła, Kierow-
nik Projektu z  ramienia firmy 
Energoprojekt-Katowice SA.

– To jedno z  największych 
przedsięwzięć, jakie w  swojej 
historii realizowała nasza fir-
ma. Jest to również projekt wy-
jątkowo nam bliski, bo obiekt 
jest położony niedaleko od 
nas  – dodaje Mieczysław Siu-
ciak, Dyrektor ds. Projektowa-
nia Energoprojekt-Katowice SA.

PIERWSZY PIKNIK BUDOWLANY 
Zobacz film – zeskanuj kod QR

Piknik uczciła swoją obecnoś-
cią Orkiestra Dęta RAFAKO pod 
przewodnictwem Waldemara 
Bytomskiego, grająca m.in. 
marsze, polki, walce, foxtroty, 
tanga,a nawet muzykę ze ścieżki 
filmowej „Gladiatora”.

Piknik odbył się na terenie 
strzelnicy Klubu Strzeleckie-
go „Expert” LOK w  Jaworznie, 
a uczestnicy pod okiem instruk-
torów strzelectwa mogli wziąć 
udział w  zorganizowanym 
specjalnie dla nich turnieju. Do 
dyspozycji mieli broń krótką 
bocznego zapłonu oraz karabi-
nek. Zanim strzelcy dostali do 
ręki broń, musieli przejść krót-
kie szkolenie. – Atrakcja ma na 
celu pokazanie, że strzelanie 
jest łatwe, proste i przyjemne. 
Wystarczy nauczyć się podsta-
wowych zagadnień związanych 
z obsługą broni i celowaniem, 
a  także zachować warunki 
bezpieczeństwa. Uczestnicy 
turnieju strzelali z  pistoletu 
i karabinka bocznego zapłonu 
o  znikomym odrzucie, dzięki 
czemu strzelanie było bezstre-
sowe – powiedział Michał Bog-
dajski, instruktor strzelectwa 
sportowego. W  ostatecznej 
klasyfikacji trzecie miejsce na 
podium zajął Zbigniew Szweda, 
srebro wywalczył Przemysław 
Jonszta, a obwołany snajperem 
RAFAKO został Krzysztof Hyjek. 
Najlepsi uczestnicy turnieju 
otrzymali pamiątkowe statuetki.

Poza konkursem goście mo-
gli również spróbować swoich 
sił w strzelaniu ze strzelby amu-
nicją śrutową, pistoletu H&K 
kal. 9×19 parabellum, pistoletu 
Colt 1911 kal. 45 ACP oraz kara-
binu AR-15 kal. 223 REM. – Do-
świadczenia strzeleckie mam 
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jeszcze z wojska, więc dziś tylko 
przypomniałem sobie, jak to się 
robi. Oczywiście skutkiem były 
same dziesiątki – śmiał się Julian 
Pietrołaj z Domu Inżynierskiego 

„PROMIS” S.A., uczestnik pikniku. – 
Strzelałem z obu rodzajów broni, 
mam bardzo pozytywne wraże-
nia. Bardzo dobrze oceniam rów-
nież sam pomysł organizacji ta-
kiego festynu dla wykonawców 
i podwykonawców. To ułatwia 
późniejsze kontakty i działania – 
podsumował także pan Artur, 
jeden z podwykonawców.

Organizatorzy festynu za-
prosili również duet utytułowa-
nych barmanów, znany z  tele-

wizyjnego show „Mam Talent”. 
Przemysław Sysło i  Tomasz 
Śleziak pokazali, jak w efektow-
ny sposób można stworzyć ko-
lorowe koktajle, zapraszając do 
wspólnej zabawy uczestników 
pikniku.

Był to pierwszy piknik dla 
całej załogi i  już wiadomo, że 
tradycja takich spotkań będzie 
kontynuowana.

Organizatorzy festynu zaprosili również duet utytułowanych 
barmanów, znany z telewizyjnego show „Mam Talent”. 
Przemysław Sysło i Tomasz Śleziak pokazali, jak w efektowny 
sposób można stworzyć kolorowe koktajle, zapraszając do 
wspólnej zabawy uczestników pikniku.

Na zdjęciu 
powyżej Edward 
Kasprzak, Prezes 
Zarządu E003B7, 

który oficjalnie 
otworzył 

piknik. Po prawej 
efektowny 

pokaz  tworzenia 
koktajli   
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Agnieszka Kumor
Dyrektor ds. Finansów E003B7

Piknik integracyjny został przygotowa-
ny z prawdziwym rozmachem. Każdy 
uczestnik imprezy miał możliwość 
wzięcia udziału w turnieju strzeleckim 
i  sprawdzenia swoich umiejętności 
w posługiwaniu się bronią palną róż-
nego typu. Zawody strzeleckie odby-
wały się w  rytm utworów Orkiestry 
Zakładowej RAFAKO. Natomiast pokaz 
barmański, który uświetnił imprezę, ob-
fitował w zapierające dech w piersiach 
sztuczki barmańskie oraz degustację 
wyśmienitych koktajli przygotowanych 
przez profesjonalistów. Smakowite po-
trawy i życzliwą, profesjonalną obsłu-
gę gastronomiczną zapewniła kantyna 
z zaplecza budowy bloku, która zaskaki-
wała gości różnorodnością piknikowych 
smaków. Doskonale zorganizowanemu 
spotkaniu dopisała fantastyczna pogo-
da i dobry nastrój uczestników, który 
z pewnością na długo zapamiętamy.

Piknik był idealną okazją, 
aby podsumować dotych-
czasową realizację kontraktu 
i osiągnięcie ważnego kamie-
nia milowego, którym było 
posadowienie pierwszego 
słupa konstrukcji nośnej kot-
ła. Jest to kluczowy moment, 
w którym zakończono prace 
stricte ziemno-budowlane 
budynku kotłowni i rozpoczę-
to montaż konstrukcji stalo-
wej kotła znajdującego się na 
ścieżce krytycznej całego pro-
jektu. Było to pierwsze tego 
typu spotkanie z  udziałem 
pracowników Spółki E003B7, 
RAFAKO, przedstawicieli in-
westora, inżyniera kontraktu 
oraz generalnego projektan-
ta (firmy Energoprojekt-Ka-

Piotr Barcz
Kierownik Nadzoru nad Realizacją Prac Projektowych w E003B7 

towice). Piknik, to także bardzo 
dobra okazja, aby spotkać się 
w  gronie współpracowników 
i  porozmawiać na tematy nie-
koniecznie związane z  pracą 
zawodową. 

Miła atmosfera, smaczne 
jedzenie oraz ciekawe atrakcje 
spowodowały, że przedsięwzię-
cie cieszyło się dużą frekwencją 
do samego końca. Myślę, że bio-
rąc pod uwagę planowane za-
kończenie realizacji kontraktu 
w 2019 roku, z pewnością uda 
się znaleźć w harmonogramie 
kilka równie ważnych kamieni 
milowych, które będą zachętą 
i podstawą do zorganizowania 
podobnego wydarzenia, które 
w  tym przypadku okazało się 
strzałem w dziesiątkę.

Piknik był idealną okazją, aby podsumować 
dotychczasową realizację kontraktu 
i osiągnięcie ważnego kamienia milowego, 
którym było posadowienie pierwszego 
słupa konstrukcji nośnej kotła. Jest to 
kluczowy moment, w którym zakończono 
prace stricte ziemno-budowlane budynku 
kotłowni i rozpoczęto montaż konstrukcji 
stalowej kotła znajdującego się na ścieżce 
krytycznej całego projektu. Było to 
pierwsze tego typu spotkanie z udziałem 
pracowników Spółki E003B7, RAFAKO, 
przedstawicieli inwestora, inżyniera 
kontraktu oraz generalnego projektanta 
(firmy Energoprojekt-Katowice).

Trofea konkursu strzeleckiego zorganizowanego w trakcie pikniku
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Joachim Huwer
Dyrektor ds. Realizacji Projektu Jaworzno III 

Trochę czasu upłynęło i niewie-
le zostało mi w pamięci, oprócz 
miłych chwil wspólnie spędzo-
nych z  zespołem zaangażowa-
nym w realizację bloku 910 MW 
w  Jaworznie. Piknik dla mnie 
osobiście był doskonałą okazją 
do rozmów pozasłużbowych 
i  zacieśnienia wzajemnych re-
lacji. Na co dzień, gdy jesteśmy 
zaangażowani w  sprawy służ-
bowe, nie ma czasu, aby usiąść, 
porozmawiać ze znajomymi 
z pracy, a takie przedsięwzięcia 
integrują ludzi.

Alfred Seń
Wiceprezes Spółki EOO3B7

Z dużym sentymentem wspominam ubiegłoroczny, czerwcowy piknik 
na strzelnicy w Jaworznie. To była wspaniała okazja do świętowania 
ważnego wydarzenia związanego z projektem. Doskonała organizacja 
spotkania, fantastyczna pogoda; zawody strzeleckie w rytm utworów 
orkiestry zakładowej RAFAKO, żarty i rozmowy z zaproszonymi gośćmi 
i kolegami z RAFAKO pozostają na długo w pamięci. Ponadto pełna inte-
gracja wszystkich stron procesu inwestycyjnego: inwestora, wykonawcy 
i podwykonawców. Należy podkreślić, że rozpoczęcie montażu konstruk-
cji nośnej kotła to prawdziwy początek robót montażowych, który udało 
nam się wspólnie wystrzałowo uczcić.

Wojciech Piechnik
Kierownik IOS i SCR, Zastępca Dyrektora Budowy E003B7 – Jaworzno 910 MW 

Z przyjemnością uczestniczyłem w pikniku z okazji rozpoczęcia montażu 
konstrukcji nośnej kotła, która przecież wspiera najistotniejszy element 
naszego projektu. Piknik był dla mnie miłą i sympatyczną okazją do zinte-
growania się z zespołem projektowym, do którego dołączyłem w grudniu 
2016 r. Ponadto przy okazji mogłem wziąć udział w minizawodach strze-
leckich, które były profesjonalnie zorganizowane. Imprezy tego typu są 
bardzo istotne i pozostają na długi czas w pamięci.

Z dużym sentymentem 
wspominam ubiegłorocz-
ny, czerwcowy piknik na 
strzelnicy w Jaworznie. 
To była wspaniała okazja 
do świętowania ważnego 
wydarzenia związanego 
z projektem. Doskonała 
organizacja spotkania, fan-
tastyczna pogoda; zawody 
strzeleckie w rytm utwo-
rów orkiestry zakładowej 
RAFAKO, żarty i rozmowy 
z zaproszonymi gośćmi 
i kolegami z RAFAKO pozo-
stają na długo w pamięci.

Zwycięzcy konkursy strzeleckiego na podium 
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Waga tego projektu wymagała udziału 
w spotkaniu najważniejszych w wyzna-
czaniu strategii rozwoju spółki osób. 
Tym bardziej, że będą one nadzorować 
jego wdrożenie i kontrolować realizację. 

– Wdrożenie Systemu Zarządzania 
przez Cele (MBO) jest częścią reorga-
nizacji RAFAKO. Podstawowym zało-
żeniem projektu jest przede wszyst-
kim wprowadzenie spójnego systemu 
rozpoznawania wartości dodanej na 
wszystkich szczeblach organizacji. To 

Wiosna, jak zawsze, przynosi coś nowego. Dla RAFAKO pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 
AD 2017 to początek wdrażania Systemu Zarządzania przez Cele (MBO). We wtorek 21 marca 

w Pałacyku Myśliwskim spotkali się przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej RAFAKO SA. oraz 
pracownicy uprawnieni do udziału w projekcie. Wirtualny udział w spotkaniu zapewniono też 

pracownikom z Wysogotowa, którzy śledzili prezentacje i wypowiedzi na ekranach monitorów. 

Tekst i zdjęcia: Magdalena Matusik, Adventure Media

Wdrażamy  
System Zarządzania przez Cele! 

również utożsamianie się pracowników 
z wartościami i celami firmy – powie-
działa Agnieszka Wasilewska – Semail, 
Prezes Zarządu RAFAKO SA. – Kolejnym 
celem, równie istotnym, jest obiektywi-
zacja systemu premiowego. To najważ-
niejsze cele, które przyświecały opraco-
waniu programu – dodała. 

System Zarządzania przez Cele, z ję-
zyka angielskiego MBO (Management 
by Objectives) to metoda zarządzania, 
której założeniem jest skupienie działań 

Pani Małgorzata Wiśniewska – Prezes Fundacji PBG
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i wykorzystanie zasobów posia-
danych przez organizację do 
osiągnięcia celów określonych 
jako priorytetowe. Najczęściej 
założenia te wynikają wprost 
ze strategii firmy. Tym samym 
system wiąże cele indywidualne 
poszczególnych pracowników 
z  założeniami firmy oraz po-
zwala uspójnić działania całej 
organizacji.

W procesie MBO, poza nego-
cjowaniem i określaniem celów 
przez przełożonych i podwład-
nych, równie ważnym aspektem 
jest wspólne ustalanie mierni-
ków oczekiwanych wyników 
końcowych oraz okresowe prze-
glądy wraz z oceną uzyskanych 
rezultatów.

– Firmy znajdujące się w czo-
łówce na rynku światowym Sy-
stem Zarządzania przez Cele 
stosują już od jakiegoś cza-
su. W związku z tym, my jako 
RAFAKO mamy obowiązek, 
a przede wszystkim chcemy do 
tych najlepszych dołączyć. Aby 
to się udało, musimy wszyscy 

wziąć czynny udział w tym pro-
cesie i wzajemnie się wspierać. 
Jestem głęboko przekonana, że 
dzięki wspólnemu zaangażo-
waniu, uda nam się osiągnąć 
zamierzone rezultaty – podsu-
mowała Małgorzata Wiśniew-
ska, Członek Rady Nadzorczej 
RAFAKO SA. 

Podstawowym 
założeniem 
projektu 
jest przede 
wszystkim 
wprowadzenie 
spójnego 
systemu 
rozpoznawania 
wartości dodanej 
na wszystkich 
szczeblach 
organizacji. 
To również 
utożsamianie się 
pracowników 
z wartościami 
i celami firmy.

Pilotażowym wdrożeniem sys - 
temu MBO objęte zostało 10% pra-
cowników, w tym wszyscy dyrek-
torzy BU. Projekt potrwa 6 miesię-
cy: od 1 kwietnia do 30 września 
2017 r. Za realizację odpowiada 
Dyrektor Biura Strategicznego 
Zarządzania Kapitałem Ludzkim, 
Karolina Kubica-Kamińska.

Pani Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu RAFAKO SA
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a friend in need is a friend indeed – prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie
a little bird told me – obiło mi się o uszy
at the eleventh hour – w ostatniej chwili
by heart – na pamięć
get down to the business – przejść do sedna sprawy
to be on cloud nine – być w siódmym niebie
have a big mouth – być plotkarzem
have green fingers – dobrze zajmować się roślinami
little by little – stopniowo
hope springs eternal – nadzieja jest wieczna
ring the bell – brzmieć znajomo
take something for granted – przyjmować coś za rzecz oczywistą
of the same mind – być jednej myśli

to be continued…

Nie tylko Nowy Rok jest czasem na dobre postanowienia. Nadchodzi 
wiosna, dlaczego więc razem z nią nie zacząć czegoś nowego? W cyklu 

językowym proponujemy zatem naukę angielskich idiomów, których 
znajomością można zabłysnąć w niejednych okolicznościach! 

Opracowała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej Fundacja PBG 
Źródło: https://pl.wikibooks.org/wiki/Angielski/Idiomy

LEARN BY HEART

Idioms 
Learn by heart the English idioms. Some 
of them may ring the bell. Don’t hesitate – 
take for granted you will impress yourself 
and others by knowing them.
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Myślę sobie, że 
ta zima kiedyś musi minąć.

Zazieleni się, 
urośnie kilka drzew. 
Niedojedzony chleb 

w ustach zdąży się rozpłynąć,
a niedopity rum 

rozgrzeje jeszcze krew... 

Zimny poniedziałek 
gorącą stanie się niedzielą.

To co niepozmywane 
samo zmyje się. 

Nieśmiały dotąd głos 
odezwie się jak dzwon w kościele,

a tego, czego mało, 
Nie będzie wcale mniej... 

Choć mało rozumiem, 
a dzwony fałszywe,

coś mówi mi, że 
jeszcze wszystko będzie możliwe.

Nim stanie się tak, 
jak gdyby nigdy nic nie było.

Nim stanie się tak, 
jak gdyby nigdy nic...

I'm thinking to myself
that this winter has to end someday
It will turn green
few trees wil grow
almost eaten bread
will melt in mouth
and not drunk rum
will heat up blood again

Cold monday
will turn into hot sunday
What is unwashed
Will wash itself
voice shy so far
will speak up like a bell in a church
and what is just a little
won't be less...

Even though i don't understand much
and bells are fake
something is telling me
that everything will still be possible

before it will happen
as if nothing ever was
before it will be
as if nothing ever
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11.

1.  Odwilż
2.  Tęcza
3.  Tulipan
4.  Przebiśnieg
5.  Biedronka 
6.  Wielki Post
7.  Żonkil 
8.  Pisanka
9.  Zmartwychwstanie

10.  Zajączek Wielkanocny
11.  Skowronek

By nauka była także przyjemnością, przygotowaliśmy dla 
naszych Czytelników piosenkę z tłumaczeniem i wiosenną, 
językową krzyżówkę. Czekamy na prawidłowe rozwiązania! 
Hasło krzyżówki ślijcie na adres redakcja@fundacjapbg.pl 
do końca kwietnia. Wśród nadesłanych rozwiązań 
rozlosujemy upominki od redakcji biuletynu. 

NIM STANIE SIĘ TAK, JAK GDYBY NIC NIE BYŁO 
(tekst: Wojciech Waglewski)

Posłu
chaj –

 zeskanuj kod QR

Translate the folowing words into english. 
Przetłumacz słowa na język angielski. 
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Od dawien dawna Racibórz handlem 
stoi. Według lokalnego historyka, Pawła 
Newerli, pierwsze wzmianki o  orga-
nizowanych jarmarkach pochodzą 
z 1293 roku. – Najstarszy był jarmark św. 
Marcelego, odbywający się 16 stycznia, 
kiedy to przypada dzień patrona mia-
sta – pisze w Dziejach Raciborza Paweł 
Newerla. – Racibórz miał przywileje 
urządzania kilku jarmarków w roku, 
trwały one na ogół kilka dni  – czyta-
my dalej. Handel odbywał się m.in. na 

JARMARK WIELKANOCNY W RACIBORZU –  
pyszności, ozdoby i średniowieczna tradycja

dzisiejszym Placu Długosza oraz Pla-
cu Dominikańskim. Tego typu imprezy 
cieszyły się dużym powodzeniem i nie-
wątpliwie były źródłem bogacenia się 
miasta i jego mieszkańców.

Kilka lat temu władze miasta posta-
nowiły odkurzyć średniowieczny zwy-
czaj. Zaczęto od organizacji jarmarku 
św. Marcelego podczas czerwcowych 
Dni Raciborza. Ten okazał się sukcesem 
i doskonałym wabikiem na turystów. Ko-
lejny zorganizowano przed Bożym Naro-

Pachnące wędliny, góralskie sery, miody, przyprawy, słodkości oraz ozdoby wielkanocne – czyli wszystko, co 
powinno znaleźć się na świątecznym stole. Do tego występy artystyczne i liczne atrakcje dla najmłodszych – 

tak zapowiadał się Wielkanocny Jarmark na Placu Dominikańskim w Raciborzu od 6 do 9 kwietnia.

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media
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dzeniem. Ciepłe pączki, grzane wino, do-
mowe wędliny, miody oraz wiele ozdób 
świątecznych (rękodzielniczych), które 
można było kupić na Rynku, przyciąg-
nęły mnóstwo osób.

Obecnie Racibórz, który w Europie 
znany jest przede wszystkim za spra-
wą działalności firmy RAFAKO SA, ma 
do pokazania bogatą ofertę turystyczną. 
Unikatowe zabytki, wspaniałą starówkę 
czy odrestaurowany Zamek Piastowski 
z kaplicą św. Tomasza – perłą śląskie-
go gotyku, do tego dochodzą cykliczne, 
popularne imprezy miejskie, będące 
swoistą wizytówką miasta.

Wracając do korzeni, w dniach od 
6 do 9 kwietnia do Raciborza zjechali 
kupcy i  rękodzielnicy z  całego kraju. 
Na Placu Dominikańskim odbył się 
Jarmark Wielkanocny. W mieście znów 
unosiły się zapachy świątecznych węd-
lin, góralskich serów i  wspaniałych 
wypieków. Przy drewnianych domkach 
można było nabyć niepowtarzalne, ręcz-
nie robione ozdoby świąteczne, szyte 
przytulanki, słodkości oraz oryginalną 
biżuterię.

Dla mieszkańców był to wyjątkowy 
czas, ponieważ Racibórz w tym roku 
świętuje 800  lat nadania praw miej-
skich. Oprócz kolorowego jarmarku od-
bywały się występy artystyczne, o które 
zadbali wychowankowie Raciborskie-
go Centrum Kultury. Było też mnóstwo 
atrakcji dla najmłodszych. Turyści, któ-
rzy w tym czasie przyjechali do Raci-
borza, skorzystali podwójnie, bowiem 
zwiedzili najpiękniejsze zakątki mia-
sta otulone wiosenną aurą. Przy okazji 
nabyli niepowtarzalne pamiątki oraz 
smakołyki. Zapraszamy do Raciborza 
znów za rok!

W dniach od 6 do 9 kwietnia do Raciborza zjechali kupcy 
i rękodzielnicy z całego kraju. Na Placu Dominikańskim odbył 
się Jarmark Wielkanocny. W mieście znów unosiły się zapachy 
świątecznych wędlin, góralskich serów i wspaniałych wypieków. 
Przy drewnianych domkach można było nabyć niepowtarzalne, 
ręcznie robione ozdoby świąteczne, szyte przytulanki, słodkości 
oraz oryginalną biżuterię.
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Procesje Konne, czyli wielkanocny 
zwyczaj w powiecie raciborskim

Wielkanocne procesje konne to wyjątkowy akcent wyróżniający powiat raciborski od 
pozostałych rejonów kraju. Od wielu lat kontynuowane są w 4 miejscowościach Raciborszczyzny. 

Jedna z najsłynniejszych odbywa się w Raciborzu-Sudole. W tym roku będzie szczególnie 
uroczysta, bo wpisana została w obchody 800-lecia nadania praw miejskich Raciborzowi. 

Orszak jeźdźców zobaczyć będzie można tradycyjnie w Poniedziałek Wielkanocny.

Tekst: Magdalena Matusik, Adventure Media 
Zdjęcia: Jan Płaczek
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Obrządek procesji konnych wy-
wodzi się z czasów średniowie-
cza. Wówczas zasięg tego zwy-
czaju obejmował większość 
śląskich ziem, sięgając aż po Łu-
życe, gdzie pochody urządzane 
są po dziś dzień. Prastary zwy-
czaj procesji konnych miał dwo-
jakie cele: z jednej strony spraw-
dzenie stanu zasiewów, z drugiej 
uproszenie o błogosławieństwo 
i wzrost upraw na polach. Trasa 
wielkanocnego orszaku wiedzie 
ze wschodu na zachód.

W powiecie raciborskim od-
bywają się cztery takie pochody: 
w Pietrowicach Wielkich, Bień-
kowicach, Zawadzie Książęcej 
oraz we wspomnianym Raci-
borzu. Sudolski pochód, który 
uznawany jest za jeden z  naj-
liczniejszych, wpisany został 
w  obchody 800-lecia nadania 
praw miejskich Raciborzowi.

Wielkanocne procesje kon-
ne w Sudole organizowane są 
od kiedy istnieje parafia, czyli 
od niemal 120 lat. Jan Płaczek, 
wieloletni jej uczestnik oraz je-
den z jej organizatorów, zazna-
cza, że to wspaniałe wydarzenie 
jest jednym z najpiękniejszych, 
jakie odbywają są w powiecie 
raciborskim. – Jeszcze nie tak 
dawno praktycznie każdy go-
spodarz miał jednego lub kilka 
koni (łącznie do dyspozycji było 
60 – 80 wierzchowców). Nieste-
ty w 1993 roku nastąpił kryzys, 
nie zgłosiło się zbyt wiele osób 
do udziału w kawalkadzie. Ba-
liśmy się, że za rok pochód nie 
odbędzie się w ogóle. W związ-
ku z zaistniałą sytuacją powstał 
Komitet Organizacyjny, w skład 
którego weszły cztery rodziny 
(Krzyżyk, Tyrnka, Ploch oraz 
Płaczek), które pomogły ówczes-
nemu proboszczowi w przygo-

towaniu procesji. Dzięki zaan-
gażowaniu miejscowej ludności 
liczba koni w orszaku znacznie 
wzrosła (dwa lata później moż-
na było podziwiać już 120 wierz-
chowców). Co ciekawe, właś-
nie wtedy udział w pochodzie 
zaczęły brać także amazonki, 
które na dzień dzisiejszy sta-
nowią około 50 proc. jeźdźców. 
Jako ciekawostkę powiem, że 
kiedyś panował całkowity za-
kaz udziału kobiet w  procesji. 
Na szczęście to się zmieniło  – 
powiedział Jan Płaczek, jeden 
z organizatorów wielkanocnej 
procesji konnej w Raciborzu-Su-
dole, który w pochodzie bierze 
udział od 10. roku życia.

Osobą, która pobiła swoisty 
rekord w  liczbie procesji, był 
zmarły przed rokiem Paweł Ko-
nieczny, który jechał w  kawal-
kadzie aż 65 razy, w tym ponad 
40 razy jako śpiewak wykonują-
cy Litanię do Wszystkich Świę-
tych. Melodia śpiewana w Sudo-
le jest jedyna w swoim rodzaju, 
ponieważ stworzona została 
przez przedwojennego dyrekto-
ra tamtejszej szkoły.

Jeźdźcy biorący udział w po-
chodzie zjeżdżają z trzech powia-
tów: kędzierzyńsko-kozielskiego, 
wodzisławskiego oraz śląskiego, 

Wielkanocne procesje konne w Sudole organizowane 
są od kiedy istnieje parafia, czyli od niemal 120 lat. 
Jan Płaczek, wieloletni jej uczestnik oraz jeden z jej 
organizatorów, zaznacza, że to wspaniałe wydarzenie jest 
jednym z najpiękniejszych, jakie odbywają są w powiecie 
raciborskim. Dzięki zaangażowaniu miejscowej ludności, 
liczba koni w orszaku znacznie wzrosła (można podziwiać 
już 120 wierzchowców). 
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Nasza sudolska procesja zachowała typowo religijny charakter. Zatrzymujemy się przy czterech 
stacjach położonych na granicach miejscowości, gdzie odprawiane są modlitwy. Na zakończenie 
odbywa się krótkie nabożeństwo w kościele parafialnym. Następnie wszyscy uczestnicy 
wydarzenia udają się do salki parafialnej, gdzie na gości czeka pyszny poczęstunek oraz 
wręczenie okolicznościowych pamiątek.



81Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Ś W IĘTA, Ś W IĘTA

a  także z  województwa opol-
skiego oraz z Czech. – Co roku 
zapraszani są także goście ho-
norowi. Pośród nich znajdują się 
księża z parafii, gość specjalny 
oraz oczywiście władze miasta 
Racibórz oraz Starostwa Po-
wiatowego. W  karocach, któ-
rymi przemierzą trasę procesji, 
zasiądą także osoby zasłużone 
dla dzielnicy Sudół  – powie-
dział ksiądz Norbert Nowotny, 
obecny proboszcz parafii Matki 
Boskiej Różańcowej w  Racibo-
rzu Sudole.

– Pragnę także nadmienić, że 
nasza sudolska procesja, zacho-
wała typowo religijny charakter. 
Zatrzymujemy się przy czterech 
stacjach położonych na grani-
cach miejscowości, gdzie od-
prawiane są modlitwy. Koniec 
imprezy to już tradycyjnie wy-
ścig koni lub też galop paradny 
i pokaz jeźdźców. Po zakończe-
niu odbywa się krótkie nabożeń-
stwo w  kościele parafialnym. 
Następnie wszyscy uczestnicy 
wydarzenia udają się do salki 
parafialnej, gdzie na gości cze-

ka pyszny poczęstunek oraz 
wręczenie okolicznościowych 
pamiątek  – dodał ks. Norbert 
Nowotny.

W  tym roku wielkanocna 
procesja konna wpisana zo-
stał w  obchody 800-lecia na-
dania praw miejski Raciborzo-
wi.  – Bardzo się cieszymy, że 
możemy brać udział w  jubile-
uszu. W  związku z  taką oka-
zją z pewnością postaramy się, 
aby procesja była równie pięk-
na i  świetnie przygotowana, 
jak w latach poprzednich. Jest 
to dla nas ogromne wyróżnie-
nia móc uczestniczyć w „urodzi-
nach” Raciborza. Jesteśmy jego 
częścią, co napawa nas ogrom-
ną dumą  – zgodnie twierdzą 
ks. Norbert Nowotny oraz Jan 
Płaczek.

Jak zostało wspomniane 
wcześniej, procesja konna w Su-
dole to jedna z czterech organizo-
wanych w powiecie raciborskim. 
Pietrowice Wielkie pochwalić 
mogą się pochodem, zwanym też 

„procesją stu koni”, który wyru-

sza spod kościoła parafialnego 
w Pietrowicach Wielkich i uda-
je się do kościółka pątniczego 
pw. Świętego Krzyża. Procesje 
odbywają się także w  Bieńko-
wicach – ich początek, według 
księdza Franciszka Pawlara, 
datowany jest już na 1313 rok – 
oraz w Zawadzie Książęcej, gdzie 
pochody odbywają się od ponad 
30 lat, a zainicjowali je dwaj jej 
mieszkańcy  – Jan Cygan oraz 
Tadeusz Szczyrbowski.

Według etnografów wiel-
kanocne procesje konne orga-
nizowane na Śląsku stanowią 
ciekawy przykład żywej i waż-
nej dla miejscowej społeczności 
tradycji, która zachowała się po 
dziś dzień w niezmienionej for-
mie. Należy pamiętać, że wiele 
tradycji wielkotygodniowych 
i  wielkanocnych zredukowało 
się bądź zaniknęło. Na szczęście 
istnieją społeczności, jak te na 
terenie powiatu raciborskiego, 
które wkładają wiele trudu, ser-
ca i poświęcenia w kontynuowa-
nie tak pięknych obrzędów.

Według etnografów wielkanocne 
procesje konne organizowane na Śląsku 
stanowią ciekawy przykład żywej 
i ważnej dla miejscowej społeczności 
tradycji, która zachowała się po 
dziś dzień w niezmienionej formie. 
Należy pamiętać, że wiele tradycji 
wielkotygodniowych i wielkanocnych 
zredukowało się bądź zaniknęło. Na 
szczęście istnieją społeczności, jak 
te na terenie powiatu raciborskiego, 
które wkładają wiele trudu, serca 
i poświęcenia w kontynuowanie tak 
pięknych obrzędów.
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Do wykonania koszyka potrzeb-
ne będą:
• trzy papierowe talerzyki,
• różowy papier,
• wacik kosmetyczny,
• wstążeczka,
• klej,
• zszywacz,
• czarny pisak.

Pierwszy talerzyk rozcinamy 
tak, aby otrzymać uszy zająca. 
Drugi talerzyk tniemy po łuku. 
Na zewnętrznej części talerzy-
ka trzeciego rysujemy pisakiem 
oczy. Przyklejamy wacik kosme-
tyczny, który jest pyszczkiem 
zająca. Pisakiem dorysowujemy 
wąsy i zęby.

Następnie przy pomocy zszy-
wacza przymocowujemy do trze-
ciego talerzyka uszy oraz we-
wnętrzną stroną drugi talerzyk.

Z połączenia dwóch talerzy-
ków otrzymujemy koszyk.

Teraz pozostaje tylko przymo-
cować wstążkę i koszyk wielka-
nocny na słodycze gotowy!

KOSZYCZEK WIELKANOCNY  
NA SŁODYCZE

Z cyklu zrób to sam Joanna Trzeciak poleca: koszyczek wielkanocny na słodycze. Pomysłowy koszyczek 
można wykonać całkiem szybko z kilku przedmiotów, które na pewno znajdziecie w domu. 

Tekst i zdjęcia: Joanna Trzeciak, Pełnomocnik Zarządu  
ds. ochrony informacji niejawnych, PBG oil and gas
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Ś W IĘTA, Ś W IĘTA

Do wykonania koszyka potrzebne 
będą: trzy papierowe talerzyki, 
różowy papier, wacik kosmetyczny, 
wstążeczka, klej, zszywacz, czarny 
pisak.
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Inaczej jemy w barze szybkiej obsługi, 
a inaczej w wykwintnej restauracji. 
Nie bez znaczenia jest także ranga 
spotkania. Jeżeli zaprosił nas przy-
szły szef, ważny klient, przyszły teść 
itp., to nasze zachowanie przy stole 
i umiejętność właściwej prezentacji 
może mieć duży wpływ na nasze losy 
czy finanse.

Jeżeli nie wiemy, jak jeść daną 
potrawę, lepiej zapytać o wskazów-
kę, niż się kompromitować i zastana-
wiać, jak i co się je, a czego nie.

Czego nie wolno robić przy stole:
• nie mówimy z pełnymi ustami,
• nie wycieramy talerza chlebem,
• nie korzystamy z telefonu komór-

kowego,
• nie plotkujemy z sąsiadem,
• nie mówimy szeptem,
• nie zapełniamy całej jamy ustnej 

jedzeniem,
• nie rozpieramy się łokciami,
• nie rozpoczynamy jedzenia do-

póki wszystkim biesiadnikom nie 
podano jeszcze dania (chyba że 
jest na to zgoda),

• nie pochylamy się nad talerzem,
• nie opieramy sztućców o  brzeg 

talerza ani nie odkładamy ich 
z powrotem na stół,

• nie doprawiamy jedzenia przed 
spróbowaniem,

• nie wkładamy do popielniczek 
resztek jedzenia, np. kości,

• nie siorbiemy, nie mlaskamy, nie 
czkamy, nie bekamy,

Powiedz mi, jak jesz, 
a powiem ci, kim jesteś

Tell me what you eat, and I will tell you what you are (Jean Anthelme Brillat-Savarin). Wielu z nas 
buntuje się przeciwko wymaganiom właściwego zachowania się przy stole. Wiele zasad odeszło 

już do lamusa. Niezmiernie ważna jest jednak umiejętność dostosowania się do sytuacji.

Tekst: Ryszard Lewicki, „Rylew”
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• nie żujemy gumy, nie czyścimy 
paznokci,

• nie wydmuchujemy głośno nosa,
• nie dłubiemy w zębach,
• nie puszczamy wiatrów,
• nie poprawiamy makijażu,
• kobiety nie powinny ust (szminka) 

wycierać w serwetki z materiału,
• nie palimy papierosów.

Postawa w czasie jedzenia
Siedzimy prosto, nogi powinny być 
ustawione na podłodze równolegle 
do siebie. Nie wolno ściągać butów, 
ręce trzymamy na stole, nie bawimy 
się sztućcami, nie bębnimy palcami 
po blacie stołu.

Nóż trzymamy w prawej dłoni, 
widelec w  lewej (chyba że osoba 
jest leworęczna). Palec wskazujący 
nie powinien dotykać ani ostrza 
noża, ani wybrzuszenia widelca czy 
łyżki. Noża nigdy nie wkładamy do 
ust, podobnie jak łyżeczki do kawy. 
Gdy talerz jest pusty, ale jeszcze 
będziemy jedli, sztućce krzyżuje-
my na talerzu. Gdy skończyliśmy 
jeść, sztućce układamy równolegle 
względem siebie.

Jedzenie palcami w naszej kultu-
rze raczej nie jest praktykowane, ale 
można. Wówczas na przykład je się 
prawą ręką, lewa spoczywa poza sto-
łem. Używamy trzech palców: kciuka, 
wskazującego i środkowego. Przy ich 
pomocy np. lepimy z ryżu kuleczkę, 
do której dołączamy kawałek wa-
rzyw czy mięsa. Tak spreparowaną 

porcję przenosimy do ust. Są jednak 
potrawy, np. owoce morza, z który-
mi nie sposób poradzić sobie nożem 
i widelcem.

Absolutnie nie wolno wyciągać 
z ust palcami kostek czy pestek, nie 
wolno też ich wypluwać. Stosujemy 
do tego widelec lub łyżkę. Jedynie 
ości ryb można usuwać z ust palca-
mi. Niejadalne resztki odkładamy na 
brzeg talerza.

Siedzenie przy stole nie jest przy-
padkowe. Gospodarze siedzą na-
przeciw siebie, obok siedzą goście. 
Kobiety i  mężczyźni na przemian. 
Trzeba pamiętać, aby goście, którzy 
nie darzą się sympatią, nie siedzieli 
obok siebie.

Small Talk
Small Talk jest sztuką, bo pozwala 
ocenić, czy interlokutor jest tak-
towny, tolerancyjny i  czy jest na 
bieżąco z ostatnimi wydarzeniami. 
Warto pamiętać o  tematach tabu, 
których lepiej nie poruszać. Do nich 
na pewno zaliczymy: finanse, poli-
tykę, rozwody, choroby czy smutne, 
przygnębiające wydarzenia. Nie jest 
dobrze widziany głośny śmiech, ge-
stykulacja i żywiołowe reagowanie. 
To wyraz prostactwa, a  nie bycia 
duszą towarzystwa.

Zbyt pochopne wręczanie wizytó-
wek osobie wyżej postawionej jest źle 
odbierane. Bardzo zdradliwe jest też 
opowiadanie dowcipów. Nigdy nie 
wiadomo, co może urazić towarzy-
stwo. Dla nas żart może być świetny, 
a ktoś inny poczuje się urażony.

Jak widać jedzenie i stół to temat 
rzeka. Ważne jest, aby przy stole za-
chowywać się kulturalnie, taktownie 
i dobrze się najeść.

W czasie panowania Sasów było 
takie powiedzenie: Za króla Sasa jedz 
pij i popuszczaj pasa. Dobrze, że to 
minęło.

Jeżeli zaprosił nas przyszły szef, ważny klient, 
przyszły teść itp., to nasze zachowanie przy stole 
i umiejętność właściwej prezentacji może mieć 
duży wpływ na nasze losy czy finanse.
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Świat bez kobiet byłby jak ogród bez 
kwiatów – taką sentencją powitano 
Panie w Wysogotowie z okazji Dnia 
Kobiet. W siedzibie firmy, a dokład-
nie we wnętrzach PBG Gallery, jak 
co roku w imieniu wszystkich panów 
serdeczne życzenia złożył pan Ma-
riusz Łożyński, wiceprezes Zarządu 
PBG, wręczając symboliczne kwiat-
ki. Zarówno w Raciborzu, Gliwicach 
i Warszawie, jak i na Wysogotowie 
życzeniom i kwiatom nie było końca – 
przepływały także między miastami!

Ze specjalną dedykacją dla Pań, 
aby zdrowie i szczęście ich nie opusz-
czało, piosenka.

Panowie! 
Zdrowie pań!!!
Edward Hulewicz

Za zdrowie pań, za zdrowie,
szampana pijmy aż do dna, panowie!
Za zdrowie pań, za zdrowie,
jedyny toast, który niechaj wiecznie 

trwa.

Dziewczyny treścią są naszych snów,
dziewczyny dobre, dziewczyny złe.
Chociaż dziewczyna, marny to puch,
bez dziewczyn nie ma życia, życia 

nie ma, nie!

Za zdrowie pań, za zdrowie,
spełnijmy toast jeszcze raz, panowie!
Niech wiedzą, że bez nich każda 

chwila,
to utracony już na wieki wieków czas.

Za zdrowie pań, za zdrowie,

Nie tylko Dzień Kobiet
Ósmy marca to dzień co roku szczególnie uroczyście obchodzony w spółkach Grupy PBG. 
Warto jednak zauważyć, że w polskim kalendarzu, obok Dnia Kobiet, od niedawna pojawił 

się także Dzień Mężczyzny, mający promować jedność i równowagę między płciami. 

Tekst: Redakcja 
Zdjęcia: Piotr Mierzwa

szampana pijmy aż do dna, panowie!
Za zdrowie pań, za zdrowie,
dla dziewczyn niech w szampanie
dziś utonie świat!

Za zdrowie pań, za zdrowie,
jedyne, za co warto pić, panowie!
A jeśli kto nie chce, lub nie może,
to nie zmuszamy, ale jakże przykro 

nam!

Zarówno 
w Raciborzu, 
Gliwicach 
i Warszawie, jak 
i na Wysogotowie 
życzeniom i kwiatom 
nie było końca – 
przepływały także 
między miastami!
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Dzień Kobiet w Grupie PBG

Niektóre źródła podają, że z ko-
lei 10. marca przypada święto pa-
nów, obchodzone pod nazwą Dzień 
Mężczyzny. Jego celem jest między 
innymi promowanie jedności i rów-
nowagi między płciami, a  także 
propagowanie pozytywnych mę-
skich wzorów w rodzinie. Święto jest 
wspierane przez różne instytucje na 
całym świecie, m.in. ONZ. W polskim 
kalendarzu obowiązuje od niedaw-
na, i choć nie jest tak rozpopulary-
zowane jak święto kobiet, warto 
o nim i drogich Panach pamiętać! 
Z  tej okazji Czytelnikom biuletynu 
dedykujemy, z przymrużeniem oka, 
piosenkę do słów Jacka Federowicza.

Mężczyzna nie musi 
być piękny
Mężczyzna nie musi być piękny,
Wystarczy, że ma w sobie coś,
Wystarczy, że czasem zamruczy coś 

basem:
„Z was, kolego, ciekawy jest gość.”

Chłopcy mają kompleksy,
Oblegają Peweksy,

Tu szampony kupują, tam kremy,
To bez sensu metoda –
Krem urody nie doda,
Zresztą po co uroda, gdy wiemy…

Mężczyzna nie musi być piękny,
Wystarczy, że zgrabny ma chód,
Gdy w kuchni się krząta
Czy sprząta po kątach,
W domu zawsze roboty jest w bród.

Baba pudrem się przytrze,
Wie, że baby są brzydsze,
Więc nie może wyjść na dwór tak 

sauté,
Chłopak nawet wprost z wanny
Jest ogólnie staranny,
Estetyczny nie tylko w sobotę.

Mężczyzna nie musi być piękny,
Wystarczy, że wdzięczny ma gest,
Gdy głos ma milusi, być piękny nie 

musi,
Chociaż wcale nie szkodzi, gdy jest.
Chociaż wcale nie szkodzi, gdy jest.
Gdy głos ma milusi, być piękny nie 

musi,
Chociaż wcale nie przeszkadza, 

gdy jest.

W PREZENCIE DLA PAŃ:
A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał,
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta,
Zdradliwa i wierna, i dobra i zła,
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza…
I anioł i demon, i upiór i cud,
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna.
Początek i koniec…
(Julian Tuwim)
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Przypatrzcie się, z jakim zaangażowaniem szkicuje 
naszego modela pani Małgorzata Wiśniewska
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Piszę dla nas, mając na myśli cały ze-
spół ludzi, bez których nie miałyby 
miejsca te prawie comiesięczne arty-
styczne wydarzenia w naszej Galerii. 
Począwszy od pomysłu, tu nierzadko 
mają głos pani Prezes Małgorzata 
lub pan Prezes Jerzy, poprzez rea-
lizatorów pomysłów: Iwonę, Lidię, 
Piotra, Asię, a  przede wszystkim 
dzięki niezawodnej ekipie ze Spółki 
Lonar – Asi, Brunonowi, Romanowi, 
Włodkowi i Eliaszowi istnieje szansa, 
że dojdzie do skutku każda kolejna 
wystawa, a potem jej uroczyste ot-
warcie, czyli wernisaż.

Cieszymy się, że możemy oferować 
przede wszystkim naszym Pracowni-
kom kilka takich wydarzeń w roku. 
Nawet kiedy nie mają oni czasu lub 
ochoty uczestniczyć w wernisażach, 
to i tak sztuka, którą prezentujemy 
w Galerii znajdującej się w budynku 
Zarządu, jest dla nich zawsze dostęp-
na – na żywo, codziennie, w miejscu 
pracy. I to od nich tylko zależy, czy 
skorzystają z tej wyjątkowej oferty, 
czy nie. My natomiast, jak zawsze do-
tąd, będziemy zachęcać i zapraszać 
do PBG Gallery! Czytajcie informacje 
w bvortalu.

PBG Gallery
Niezwykły, realistyczny charakter 
prac Barbary Kamyszek Giebu-
rowskiej może zadziwiać. Obrazy 
malowane olejem na płótnie, odda-
jące z  najmniejszymi szczegółami 
charakter miejsc, które stały się 
obiektami malarskimi dla artystki, 
niczym kolorowe fotografie zdobią 

Co nowego w naszej Galerii?
Z dużym entuzjazmem zaczęliśmy nowy rok artystyczny w PBG Gallery, która właśnie 

w 2017 roku obchodzi swoje 15-lecie. Nigdy nie brakowało nam tego entuzjazmu, bo już samo 
obcowanie ze sztuką wywołuje emocje, a spotkania z artystami, przygotowywanie wystaw, 

organizacja wernisaży to dla nas kolejna porcja wyjątkowo emocjonujących przeżyć. 

Tekst: Lidia Prętka i Iwona Bis 
Zdjęcia: Lidia Prętka

wnętrze naszej Galerii. Fragmenty 
architektury i krajobrazu miasteczek, 
wsi, miejscowości, które odwiedzała 
podczas plenerów w  różnych częś-
ciach Polski, pełne uroku, niezwykłe-
go nastroju, przeniesione na płótno 
przyciągają uwagę widza i skłaniają 
do zatrzymania się… Zapraszamy.

Może urzekną Was w wyjątkowo 
naturalistyczny sposób zilustrowane 
chmury, w kilku różnych odcieniach 
szarości czy błękitów, a może wprawi 
Was w zadziwienie z precyzją nama-
lowana okienna framuga urokliwej 
kamienicy czy zgrabnie pochylona 
latarnia w zaułku uliczki… Przyjdź, 
zobacz. To jest tak pięknie namalo-
wane. Wystawa będzie gościła u nas 
jeszcze do połowy kwietnia.

Tu byłam  – Barbara Kamyszek- 
-Gieburowska, wystawa malarstwa, 

Cieszymy się, że możemy 
oferować przede 
wszystkim naszym 
Pracownikom kilka takich 
wydarzeń w roku. Nawet 
kiedy nie mają oni czasu 
lub ochoty uczestniczyć 
w wernisażach, to 
i tak sztuka, którą 
prezentujemy w Galerii 
znajdującej się w budynku 
Zarządu, jest dla 
nich zawsze dostępna – 
na żywo, codziennie, 
w miejscu pracy.
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wernisaż 13.02.2017, wystawa czynna 
do 13.04.2017; fotorelacja z wystawy 
w e-Ogniwie Walentynkowym.

PBG Gallery Skalar Office Center
Z pełnym profesjonalizmem podszedł 
do przygotowania wystawy zapro-
szony przez naszą Galerię znany po-
znański artysta Włodzimierz Mazan-
ka. Jego prace z pewnością znane też 
są niektórym naszym pracownikom, 
ponieważ trzykrotnie prezentował je 
w Galerii w Wysogotowie. Artysta od 
lat zajmuje się portretem i ta właśnie 
wystawa oraz prelekcja portretowi 
były poświęcone. Jak wspomniałam, 
profesjonalizm zaznaczył się już 
w doborze prac, w starannie przemy-
ślanej aranżacji we wnętrzu Galerii 
w Centrum Biznesowym Skalar w Po-
znaniu oraz w niezwykle interesują-
cej prezentacji multimedialnej po-
prowadzonej przez samego artystę.

Wernisaż wystawy zgromadził 
tłumy zainteresowanych. Ta wyjąt-
kowa opowieść, w sensie dosłownym, 
o obrazach pokazanych na wystawie 
była dopełnieniem, jakże niezbędnym 
dla odbioru prezentowanych portre-
tów. Mazanka wyróżnił kilka okresów 
w swojej twórczości, w których por-

trety przechodziły swoistą metamor-
fozę. Było… bardzo ciekawie, a dla 
tych niewielu, którzy po raz pierwszy 
mieli styczność z artystą, to spotka-
nie z pewnością zapisze w ich pamięci 
bogaty portret samego malarza.

Portret  – przestrzeń metaforycz-
na – Włodzimierz Mazanka, wystawa 
malarstwa, wernisaż 24.02.2017, PBG 
Gallery Skalar Office Center

„Teraz już wiem ile radości jest w ar-
tystycznym działaniu” w Skalarze
Wspaniały pomysł, niecodzienne 
efekty miłych serdecznych spotkań. 
Malujemy portrety, uczymy się, chce-
my sprostać wymaganiom mistrza 
Witka Zakrzewskiego prowadzące-
go Galerię Sztuki Rozruch i  nasze 
warsztaty. W tym pięknym miejscu 
Skalar Office Center udostępnio-
nym przez PBG dom spotykamy się 
co środę.

Zainteresowała się naszymi działa-
niami przedstawicielka Mini ster stwa 
Sprawiedliwości, które to przezna-
cza fundusze w ramach współpracy 
międzynarodowej na kulturę i sztu-
kę. Zostaliśmy zaproszeni do Zamku 
Trebnitz na wrześniowe plenerowe 
spotkanie integracyjne.

Wspaniały pomysł, niecodzienne efekty miłych 
serdecznych spotkań. Malujemy portrety, uczymy 
się, chcemy sprostać wymaganiom mistrza Witka 
Zakrzewskiego prowadzącego Galerię Sztuki 
Rozruch i nasze warsztaty. W tym pięknym 
miejscu Skalar Office Center udostępnionym przez 
PBG dom spotykamy się co środę.
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Odpowiedzi na pytania zawarte w an-
kiecie poprzedzone były analizą ob-
szarów ESG, tj. zarządzania, ładu kor-
poracyjnego, komunikacji, obszarów 
społecznej działalności obu firm, jak 
również kwestii pracowniczych, ochro-
ny środowiska, etyki czy poszanowania 
praw człowieka. Dodatkowo należało 
wskazać praktyki firm wpływające na 
realizację celów zrównoważonego roz-
woju (SDGs). Wskazaliśmy przeprowa-
dzenie projektu badawczego pn. „Układ 
metanowania CO2 do magazynowania 
energii elektrycznej poprzez produkcję 
SNG”, który wpisuje się w  takie cele 
SDGs jak „Działania na rzecz ochrony 
klimatu” i  „Osiągalne i  czyste źródła 
energii”. Jako drugą dobrą praktykę 
wskazaliśmy zakończony niedawno 
Program Dobrowolnych Odejść, który 
z kolei wpisuje się w cel „Wzrost gospo-
darczy i godna praca”.

Po stronie PBG zaangażowana w wy-
pełnienie ankiety była Fundacja PBG. Po 
stronie RAFAKO pracownicy z Centrum 
Badań i Rozwoju, Biura Zarządu, Biu-

Społeczna 
Odpowiedzialność 

Biznesu

Grupa PBG wzięła udział w VI edycji konkursu 
„Listki CSR POLITYKI” organizowanego przez 
tygodnik „Polityka”. Przygotowaliśmy ankietę 
odnoszącą się do aktywności CSR w Grupie, 

w szczególności w spółkach PBG SA i RAFAKO SA.

Tekst: Grzegorz Rabczuk, specjalista, RAFAKO SA

ra Marketingu, Departamentu Zarzą-
dzania Personelem i Pełnomocnik Zin-
tegrowanego Systemu Zarządzania. 
Wszystkim zaangażowanym serdecznie 
dziękujemy.

Analiza ankiety pozwoli wyłonić trzy 
grupy firm, którym przyznane zostaną 
Złote, Srebrne lub Białe Listki CSR. Part-
nerem, który przygotuje zestawienie, 
jest firma doradcza Deloitte, inicjatywę 
wspiera Forum Odpowiedzialnego Roz-
woju. Z niecierpliwością czekamy na wy-
niki konkursu, które ogłoszone zostaną 
26 kwietnia w tygodniku „Polityka”.
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W ankiecie należało wskazać praktyki firm wpływające na realizację 
celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Wskazaliśmy przeprowadzenie 
projektu badawczego pn. „Układ metanowania CO2 do magazynowania 
energii elektrycznej poprzez produkcję SNG”, który wpisuje się w takie 
cele SDGs jak „Działania na rzecz ochrony klimatu” i „Osiągalne i czyste 
źródła energii”. Jako drugą dobrą praktykę wskazaliśmy zakończony 
niedawno Program Dobrowolnych Odejść, który z kolei wpisuje się w cel 

„Wzrost gospodarczy i godna praca”.
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Całość imprezy prowadził komandor 
arktycznej misji, a animatorzy wcielili 
się w mieszkańców Lodolandii – Eskimo-
sów i Pingwina. Wśród atrakcji dla dzieci 
dominowały: warsztaty artystyczne, gry 
i zabawy, czekoladowy quiz (z wyjątko-
wą nagrodą) i spektakl teatrzyku. Wszy-
scy uczestnicy balu otrzymali nagrody 
niespodzianki. Do zobaczenia za rok!

Arktyczna misja
Jak co roku, także i w tym Fundacja PBG pomyślała o najmłodszych – 

dzieciach naszych pracowników – i zaprosiła ich do wspólnej 
zabawy karnawałowej pod hasłem „Arktyczna misja”. Motywem 
przewodnim balu była lodowa kraina i związana z nią ekologia.

Przygotowała: Joanna Januszewska,  
kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG 

Zdjęcia: Bruno Sawicz, pracownik ds. systemów zabezpieczeń i multimediów, Lonar

Bartłomiej Jankowiak
kierownik projektu, PBG oil and gas

Nie byliśmy pewni, czy nasza córka 
Dominika (5 lat) będzie zainteresowa-
na balikiem w całkowicie sobie obcym 
gronie dzieci, jako że dotychczas do 
takich imprez podchodziła z rezerwą. 
Dlatego nie zgłosiliśmy jej od razu, kie-
dy tylko pojawiło się ogłoszenie o baliku 
karnawałowym w firmie. Na szczęście 
organizatorzy postanowili przedłużyć 
zapisy i niemalże rzutem na taśmę zo-
staliśmy wciągnięci na listę uczestników 
(tu specjalne podziękowania dla Justyny 
Baczyńskiej), a Dominika podekscyto-
wana opowiadała, że to będzie w sumie 
jej trzeci bal w tym roku, oprócz dwóch 
innych, które miała w przedszkolu.

Zaraz na wstępie dzieci otrzymały 
możliwość świetnej zabawy przy bu-
dowie sań z psim zaprzęgiem, a potem, 

jak w filmie Hitchcocka, napięcie cały 
czas rosło. Dzieci zostały wciągnięte 
przez animatorów w  świetną baśnio-
wą zabawę na dalekiej północy i, jak to 
w baśniach bywa, zakończyła się ona 
zwycięstwem pozytywnych bohaterów. 
Później całymi rodzinami braliśmy 
udział w arktycznym konkursie, a na 
koniec zadowolone i zmęczone dziecia-
ki z radością oglądały przedstawienie. 
I my, i nasze dwie córki (bo starsza Ag-
nieszka, 12 lat, dzielnie wspierała w za-
bawach Dominikę) wróciliśmy do domu 
w świetnych humorach.

Myślę, że firmowa impreza, która 
angażuje nasze dzieciaki, jest nieco-
dzienną formą wspólnie spędzanego 
czasu. Dziękujemy Fundacji PBG za taką 
możliwość!
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Adam Krupa 
Kierownik robót AKPiE, Rafako Engineering

Dzieciaki mówiły, że było bar-
dzo fajnie. Kiedy co jakiś czas 
przejeżdżamy obok firmy, pyta-
ją, kiedy będzie następny balik! 
Zajęcia plastyczne dotyczące 
wykonania psiego zaprzęgu 
przypadły im do gustu. Bardzo 
lubią tego typu zadania. Przed-
stawienie w wykonaniu dwóch 
pań z  kolorowymi perukami 
(jak jeżozwierze) oglądali z za-
ciekawieniem. Naprawdę było 
warto spędzić tak czas. Szkoda, 
że większa frekwencja nie dopi-
sała. Oczywiście super nagrody. 
No i ta duża czekolada w quizie 
czekoladowym robiła wrażenie.
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Zaraz na wstępie dzieci 
otrzymały możliwość 
świetnej zabawy przy 
budowie sań z psim 
zaprzęgiem, a potem, 
jak w filmie Hitchcocka, 
napięcie cały czas rosło. 
Dzieci zostały wciągnięte 
przez animatorów 
w świetną baśniową 
zabawę na dalekiej północy 
i, jak to w baśniach 
bywa, zakończyła się ona 
zwycięstwem pozytywnych 
bohaterów. 
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WIOSENNE PROPOZYCJE FILMOWE
Na przebudzenie ze snu zimowego polecamy dobre filmy dostrczające mocnych wrażeń.

Tekst: Wiktoria Wiśniewska-Stadnik, dyrektor biura zarządu PBG SA

Trzy nastolatki wsiadają do samochodu 
po przyjęciu urodzinowym jednej z nich, 
kiedy nagle za kierownicą, zamiast ojca 
jubilatki, pojawia się On – tajemniczy 
porywacz. Dziewczyny odzyskują przy-
tomność w ciemnych i ciasnych pomiesz-
czeniach. Porywaczem okazuje się Kevin, 
który cierpi na zaburzenie zwane w psy-
chiatrii osobowością mnogą. W jego cie-
le znajdują się 23 osoby. Widz poznaje 
kolejne wcielenia głównego bohatera, 
które wyraźnie różnią się charakterem, 
wiekiem, usposobieniem, a nawet płcią 
i przypadłościami. Poszczególne wcie-
lenia walczą ze sobą o przejęcie władzy 
nad ciałem i utrzymanie się przy władzy 
jak najdłużej. Nie ma jednak znaczenia, 
czy jest to psychopatyczny pedant De-
nis, zniewieściały artysta Barry, 9-letni 
Hedwig czy dojrzała kobieta o imieniu 
Patricia, gdyż wszyscy oni zapowia-
dają przybycie 24. osobowości – Bestii, 
której pokarmem mają być porwane 
dziewczyny.

„Split” to pasjonujący i  trzymający 
w napięciu thriller, który pokazuje jak 
bardzo złożony i nieodkryty jest ludzki 
umysł. Odtwórca głównej roli, James 
McAvoy, przekonująco wciela się w ko-
lejne postaci, umiejętnie zmieniając za-
chowania i nawyki poszczególnych oso-
bowości i płynnie przechodząc pomiędzy 
kolejnymi wcieleniami Kevina. 

Split
reż. M. Night Shyamalan
thriller

Widz poznaje kolejne wcielenia głównego 
bohatera, które wyraźnie różnią się charakterem, 
wiekiem, usposobieniem, a nawet płcią 
i przypadłościami. Poszczególne wcielenia walczą 
ze sobą o przejęcie władzy nad ciałem i utrzymanie 
się przy władzy jak najdłużej.
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Jim jest jednym z 5000 pasażerów statku 
kosmicznego Avalon. Podróż z  Ziemi do 
kolonii Homestead II trwa 120 lat, dlate-
go pasażerowie i załoga większość czasu 
spędzają w  trybie hibernacji. W  wyniku 
uszkodzeń statku spowodowanych desz-
czem meteorytów kapsuła hibernacyjna 
Jima otwiera się wcześniej niż pozostałe. 
Początkowo Jim  – przekonany, że pozo-
stało jeszcze około 4 miesięcy podróży na 
aklimatyzację po wybudzeniu, a pozostałe 
kapsuły niezwłocznie się otworzą – korzysta 
ze wszystkich atrakcji i udogodnień przewi-
dzianych dla pasażerów. Po pewnym czasie 
uświadamia sobie jednak, że jego kapsuła 
otworzyła się w wyniku awarii zaledwie 
po 30 latach hibernacji, a podróż do kolo-
nii potrwa jeszcze 90 lat. Jest przerażony 
myślą, że całe swoje życie spędzi na stat-

OD REDAKCJI:
W ubiegłym roku polecana przez 
Wiktorię książka pt. Dziewczyna 
z pociągu okazała się najbardziej 
rozchwytywana pozycją, która 
krążyła z rąk do rąk pracowników 
i zarządzających Grupy PBG. 
Dziękujemy, Wiktorio!
Zapraszamy Czytelników biuletynu do 
dzielenia się wrażeniami i komentarzami 
dotyczącymi zamieszczanych 
w tym roku propozycji filmowych 
i książkowych z redakcją biuletynu 
i autorką tekstów.

Pasażerowie
reż. Morten Tyldum
film fantastyczno-naukowy

ku w samotności. Bezskutecznie próbuje 
dostać się do pomieszczeń przeznaczo-
nych jedynie dla załogi, szukając pomocy, 
a następnie stara się sam naprawić swoją 
kapsułę. Świadomość, że jest to niemożli-
we, powoduje u niego załamanie. Jim coraz 
częściej i dłużej przesiaduje w barze, gdzie 
przy różnych trunkach prowadzi rozmowy 
z barmanem – robotem. Po roku samotno-
ści, żeby nie zwariować, postanawia poznać 
resztę pasażerów. Spacerując między kap-
sułami do hibernacji, czyta historie ich życia. 
Jego szczególną uwagę przykuwa Aurora 
Lane, niezwykle urodziwa dziennikarka. 
Gdy samotność staje się nie do zniesienia, 
w akcie desperacji Jim uszkadza jej kapsułę 
powodując wybudzenie kobiety. Czy strach 
przed samotnością usprawiedliwia wszyst-
kie nasze decyzje?
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Wiosna, czyli nowy Jaryło w Kolejorzu
Kiedy topnieją śniegi, a stępiona już na stokach deska powoli zmierza ku ułożeniu się 

w piwnicznej izbie do letniego snu, w kilkudziesięciu miejscach w Polsce zaczyna się… 
ONA! Jeszcze przed Jarymi Godami… ba, jeszcze przed Świętem Jaskółki! Przybywa 

miesiąc przed tą kalendarzową… to najważniejsze, najznamienitsze i najbardziej 
ekscytujące wcielenie wiosennej Dziewanny. Zaczyna się PIŁKARSKA WIOSNA!

Tekst: Paweł Krzywda, kierownik projektu, PBG oil and gas
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Tak jak co roku, poznański stadion po 
zimowym letargu znowu rozbłyska 
światłem. Niebiesko-biała armia licz-
nie przybywa, by zdzierać gardła i do-
świadczać niezapomnianych wrażeń. 
Nie ma drugiego miejsca na świecie, 
w  którym przeżyłbym tyle chwil za-
równo uniesienia i radości, jak i upadku 
i rozpaczy. Tylko tam… Trybuna Czap-
czyka, sektor I2, rząd 16, miejsce 5. Takie 
małe, niepozorne, niebieskie, plastikowe 
krzesełko, a jednak to najważniejszy dla 
mnie mebel na tym padole. A najwygod-
niej się w nim rozsiadam właśnie wtedy, 
pod koniec lutego, kiedy po długiej, pra-
wie trzymiesięcznej przerwie, ponownie 
otwierają się wrota naszej „świątyni” 
przy Bułgarskiej. Znów można poczuć tę 

niesamowitą atmosferę, tę… „spójność 
celu”. Tu wszyscy są razem. Nieważne, 
czy katolik, poganin, czy muzułmanin. 
Dopingujemy razem! Dopingujemy Ko-
lejorza! Tylko tu zwolennik legalizacji 
homoseksualnych związków małżeń-
skich przybija po golu „piątkę” z dzia-
łaczem Młodzieży Wszechpolskiej. Tylko 
tu radny PO wpada w ramiona posłowi 
PiS-u przy akompaniamencie gromkie-
go „goooooooool”. To magiczne miejsce. 
Inne niż wszystkie. Tu wróg jest jasno 
zdefiniowany. Będzie nim Legia, Wisła, 
będzie sędzia Borski, ale nie będzie nim 
nigdy nikt w niebiesko-białym szalu!

I tak, jak już pisałem, właśnie wios-
ną Bułgarska „smakuje najlepiej”. Raz, 
że człek wtedy wygłodniały emocji po 

Właśnie wiosną Bułgarska „smakuje najlepiej”. Raz, że 
człek wtedy wygłodniały emocji po długiej przerwie, 
dwa, że to właśnie wiosna. Życie się budzi! Tłum bardziej 
podekscytowany, pełen nadziei na sukces. A w tym roku 
sukces wydaje się bardzo realny.
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daleka, także spokojnie i  bez przed-
wczesnej euforii. Warszawski demon 
się w końcu obudzi (szczególnie po tym, 
jak im dupska złoiła młodzież z miasta 
coffee shop’ów, wybudzając ze snu o eu-
ropejskiej potędze), a i wiślacki Wodnik, 
gdańskie Licho, czy białostocki Leszy na-
psuć jeszcze krwi naszemu Jaryle będą 
skorzy. Poza tym całą wiosnę utrzymać 
taki sam wysoki poziom będzie niezwy-
kle trudno. Także hamujmy nieco z eu-
forią, jednak o mrożeniu szampanów 
nie zapominajmy, bo jak mówią „wiara 
góry przenosi”!

Na koniec jeszcze chciałem przyto-
czyć pewną anegdotę. To szczególnie dla 
tych, którzy dziwią się, że w powyższym 
tekście użyłem przenośni do wierzeń sło-
wiańskich, a stadion nazwałem „świąty-
nią”. Że niby nie godzi się religii mieszać 
z tak przyziemnymi sprawami jak sport 
czy kibicowanie?

Otóż było to kilka lat temu, kiedy jesz-
cze dzieliłem w PBG jedno biuro z moim 
serdecznym przyjacielem, z którym do 
dziś (i pewnie do końca świata) siedzimy 
na stadionie ramię w ramię***. Wtedy 
to pewien pochodzący z  Czech Kana-
dyjczyk, który był jednym z  najważ-
niejszych projektantów kopalni LMG, 
przesiadywał pewnego dnia w naszym 
biurze, a  że był to człowiek głębokiej 
wiary, jakoś się tak złożyło, że rozmo-
wa zeszła właśnie na takie tory. Przy 
czym trudno było nazwać to rozmową, 

Tylko tu zwolennik legalizacji homoseksualnych związków 
małżeńskich przybija po golu „piątkę” z działaczem Młodzieży 
Wszechpolskiej. Tylko tu radny PO wpada w ramiona posłowi PiS-u 
przy akompaniamencie gromkiego „goooooooool”. To magiczne 
miejsce. Inne niż wszystkie. Tu wróg jest jasno zdefiniowany. Będzie 
nim Legia, Wisła, będzie sędzia Borski, ale nie będzie nim nigdy nikt 
w niebiesko-białym szalu!

długiej przerwie, dwa, że to właśnie 
wiosna. Życie się budzi! Tłum bardziej 
podekscytowany, pełen nadziei na suk-
ces. A  w  tym roku sukces wydaje się 
bardzo realny.

Nasze tegoroczne wcielenie Jaryły 
pochodzi z  gorącej Chorwacji i  zwie 
się Nenad Bjelica. Wygląda na to, że 
nasz Chorwat zabrał zimą całą druży-
nę w jakieś tajemnicze zaświaty, gdzie 
wespół z Perunem i Welesem magicz-
nie odmienił każdego z  piłkarzy, po 
czym powrócił na boiska Ekstraklasy 
z  drużyną rozbijającą w  pył każde-
go przeciwnika. A  tak poważnie… to 
trudno racjonalnie wytłumaczyć, co 
się stało zimą z tą drużyną i dlaczego 
jest obecnie w „takim gazie”. Ostatnio 
tak pewnie grającego i z taką łatwoś-
cią wygrywającego Lecha widziałem 
w roku 2010. Ale to była drużyna jeszcze 
z Lewandowskim na szpicy, z będący-
mi w szczycie formy Štilićem, Injaćem 
i Sławkiem Peszko w środku pola i z parą 
Arboleda – Bosacki na środku obrony. 

„Paka nie do ugryzienia”. Dziś takich 
nazwisk w  Lechu nie ma, a  mimo to, 
jak mawia klasyk, „leją wszystkich, jak 
mokre żyto”*. Czy skończy się to tak, jak 
w pamiętnym roku 2010?

Niektórzy, co bardziej rozentuzja-
zmowani wiosenną aurą, twierdzą, że 
nawet lepiej, bowiem 2 maja będzie szan-
sa, poza tytułem „Majstra” rzecz jasna, 
na jeszcze jedno trofeum. Ale tym, co za-
kładają już dziś Kolejorzowi podwójną 
koronę Anno Domini 2017 zdecydowanie 
polecam wiaderko lodu na rozgrzaną 
głowę. Oczywiście, także o tym marzę 
i  niewątpliwie oszalałbym ze szczęś-
cia chyba. Też pragnę wrócić wreszcie 
w majową noc do Poznania z Warszawy, 
nie trzeci raz z rzędu zapijając smutki, 
tylko wznosząc toasty**! I też pragnę 
znowu świętować z  całym zespołem 
mistrzostwo, czy to na Placu Mickie-
wicza (jak w 2015), czy Starym Rynku 
(jak w 2010). Ale do tego jeszcze droga 
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bowiem ani ja, ani mój serdeczny przy-
jaciel na polu teologicznym nie czuliśmy 
się jakoś nad wyraz pewnie. Po długim 
monologu, przerywanym tylko naszy-
mi „mhm”, „aha” czy „ehe”, Frank (tak 
było owemu kanadyjskiemu Czechowi 
na imię) zorientował się, że rozmowa się 
nie klei, a że tematu za bardzo zmieniać 
nie chciał, zadał memu przyjacielowi za-
skakujące pytanie… „And what is your 
religion?”. Kolega ze stoickim spokojem 
wskazał na wiszącą na ścianie naszego 
biura koszulkę Lecha z autografami pił-
karzy i odpowiedział „This is my religion”. 
Biedny Frank mało z krzesła nie spadł.

Tak to wygląda. Nas to nie szokuje. 
Dla jednych jesteśmy chorzy, dla innych 
dziwni, jeszcze ktoś inny nazwie nas pa-

Tekst ów pisany był 15 marca, gdy Lech miał na tegorocznym rozkładzie Bruk-Bet Nieciecza 
(3:0), Piasta Gliwice (3:0), Pogoń Szczecin (3:0 w lidze i 3:0 w PP), Lechię Gdańsk (1:0) i Arkę 
Gdynia (4:1). Sześć meczy, sześć zwycięstw, 17 goli strzelonych przy jednym straconym! 
Miazga!
Mniej zorientowanym czytelnikom spieszę z wyjaśnieniem, że 2 maja na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie odbywa się corocznie finałowy mecz zmagań o Puchar Polski. Lech ma 
szansę w tym roku trzeci raz z rzędu wystąpić w finałowym spotkaniu. Niestety dwa ostat-
nie finały zakończyły się porażkami z warszawską Legią. 1:2 w roku 2015 i 0:1 w roku 2016.
90% ekipy z Wysogotowa doskonale wie, o kim mowa, a i w Raciborzu wielu też już wie.

sjonatami, czy fanatykami. Jak zwał, tak 
zwał, natomiast…

… każdy z nas to wie, co w życiu liczy się.
Tylko poznański Lech, niebiesko-biały 

herb, w żyłach szlachetna krew.
Będziemy razem z nim, do końca na-

szych dni.
Duma i wiara w nas. Nic nie zatrzyma 

nas. Mistrz Polski będzie nasz!!!

Paweł Krzywda na Stadionie Śląskim podczas Finału Pucharu Polski w roku 2009 (Lech Poznań – Ruch Chorzów 1:0)

** 

*** 

*
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Pracownicy RAFAKO SA 
 pokonali trasę VI Biegu Twardziela

Piękna pogoda, wymagająca trasa i świetna atmosfera – tak podsumować można VI Bieg 
Twardziela, który odbył się 25 lutego w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. 

W tym niesamowitym wydarzeniu, które zorganizowano w ramach obchodów 800-lecia 
praw miejskich Raciborza, udział wzięli także przedstawiciele RAFAKO SA.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Matusik, Adventure Media
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Ponad pół tysiąca biegaczy z całej Polski 
i Czech wystartowało w VI Biegu Twar-
dziela. Wśród zawodników, którzy do po-
konania mieli 6,3 km crossowej trasy ma-
lowniczymi ścieżkami Arboretum Bramy 
Morawskiej, znaleźli się także pracowni-
cy RAFAKO SA. Organi zatorami wyda-
rzenia byli Miasto Racibórz oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Raciborzu.

Pierwszy z przedstawicieli racibor-
skiej spółki na mecie pojawił się Paweł 
Klinik.

– Startowałem we wszystkich edy-
cjach tego biegu. Dla mnie jest to dość 

ważny start, ponieważ mieszkam na 
osiedlu obok lasu i to moje główne miej-
sce do trenowania. Dlatego też dokład-
nie znałem każdy fragment trasy biegu 
i wystarczyło pobiec rozsądnie na mia-
rę swoich możliwości. Pogoda dopisała, 
temperatura idealna do bicia rekordów. 
Dodatkowo lubię biegi w trudnym te-
renie, więc trasa zbliżona do moich 
preferencji, choć wolę wielogodzinne 
biegi górskie, czyli dużo bardziej stro-
me, ale też wolniejsze – mówił po prze-
kroczeniu mety Paweł Klinik, technolog 
w RAFAKO SA.
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Z kolei Bartosz Główka tak wspo-
minał swój bieg: – Jestem zadowolo-
ny ze startu. Nie było on najłatwiej-
szy, ponieważ miejscami miałem 
małe trudności z  wyprzedzaniem. 
W końcu nie bez przyczyny wyda-
rzenie nazywa się Bieg Twardziela. 
Jednak udało mi się go pokonać 
między innymi dzięki dopingowi 
żony, która przyjechała, aby mnie 
wspierać. Nie mogę nie wspomnieć 
o pogodzie, która była idealna. Czego 
chcieć więcej! – mówił Bartosz Głów-
ka, kierownik sekcji w RAFAKO SA.

Po zakończeniu biegu Krzysztof 
Jeremicz potwierdził słowa kolegów, 
zaznaczając, że trasa wymagała 100 
proc. skoncentrowania. – Nie było 
łatwo. Trudności wynikały przede 
wszystkim z trasy, gdzie do poko-
nania mieliśmy kilka podbiegów 
w  niełatwych warunkach. Dodat-
kowo tłum ludzi zawsze w jakimś 
stopniu blokował i spowalniał. Po-
mimo tych kilku utrudnień, jestem 
bardzo zadowolony. Samo wyda-
rzenie zostało przygotowane na 
bardzo dobrym poziomie – powie-
dział Krzysztof Jeremicz, kierownik 
sekcji w RAFAKO SA.

Tradycyjnie z  uśmiechem na 
ustach linię mety przekroczyła Ga-

briela Sobczyk. – Bieg Twardziela, 
w którym miałam przyjemność brać 
udział, był jak zwykle wspaniale zor-
ganizowany. Trasa wymagała czuj-
ności, ponieważ zawierała strome 
podbiegi, wystające korzenie, ka-
mienie i błoto. Należało nieustannie 
uważać, aby się nie potknąć, czego 
niestety nie udało mi się uniknąć. Na 
szczęście wszystko bardzo dobrze 
się skończyło i  niezmiernie cieszę 
ze zdobycia już drugiego medalu 
z planowanych czterech w ramach 
wydarzenia 4BiegiRacibórz – wyjaś-
niła Gabriela Sobczyk, specjalista 
w RAFAKO SA.

W tym kontekście należy zazna-
czyć, że każdy z zawodników, który 
w regulaminowym czasie ukończył 
Bieg Twardziela, otrzymał drugą 
z  czterech części jubileuszowego 
medalu projektu 4BiegiRacibórz. 
Warto przypomnieć, że jeżeli za-
wodnicy ukończą 4 raciborskie biegi 
(Nadodrzański, Twardziela, Bieg bez 
Granic oraz RAFAKO Półmaraton 
Racibórz), będą mogli skompletować 
jubileuszowy medal.

Sposobnością do zdobycia trze-
ciego już elementu tego krążka sta-
nie się Bieg bez Granic, który odbę-
dzie się 3 maja w Raciborzu.

Nie bez przyczyny wydarzenie 
nazywa się Bieg Twardziela. 
Jednak udało mi się go pokonać 
między innymi dzięki dopingowi 
żony, która przyjechała, aby mnie 
wspierać. Nie mogę nie wspomnieć 
o pogodzie, która była idealna. 
Czego chcieć więcej!

Na zdjęciu po lewej Uczestnicy Biegu Twardziela. 
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Dobra zabawa, rywalizacja i  iście 
sportowa atmosfera towarzyszyły 
VII już edycji Turnieju Siat karskiego 
Zakładów Pracy i  Służb Munduro-
wych o Puchar Prezydenta Miasta 
Racibórz.

W dniach 11–12 marca w Arenie 
RAFAKO 15 drużyn z największych 
zakładów pracy Raciborszczyzny 
oraz przedstawiciele instytucji 
i służb mundurowych walczyli o naj-
wyższe trofeum. Organizatorami 
przedsięwzięcia byli: Urząd Miasta 
Racibórz, Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Raciborzu, SGL CARBON Polska SA 
oraz Raciborskie Centrum Kultury.

Kapitan drużyny RAFAKO SA, 
Dariusz Besz, tak wspomina dwa 
dni rywalizacji: – Przyznać muszę, 
że poziom był bardzo wyrówna-
ny. Wszyscy jesteśmy amatorami, 
w związku z czym nie było między 
nami dramatycznych różnic. Przez 
dwa dni panowała świetna atmosfe-
ra i zdrowa rywalizacja. Bardzo się 
cieszę, że po raz kolejny mogliśmy 
uczestniczyć w tak pozytywnym wy-
darzeniu. Dodam także, że tego typu 

RAFAKO SA na Turnieju Siatkarskim 
Zakładów Pracy i Służb Mundurowych

Drużyna RAFAKO SA po raz kolejny wzięła udział w Turnieju Siatkarskim Zakładów Pracy i Służb 
Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz. Siódma edycja wydarzenia odbyła się w dniach 

11–12 marca w Arenie RAFAKO i zgromadziła 15 drużyn. Raciborska spółka uplasowała się na V miejscu.

Tekst: Magdalena Matusik, Adventure Media 
Zdjęcia: Katarzyna Ekiert, Adventure Media

Klasyfikacja końcowa:

1. EKO-OKNA S.A.
2. Zakład Poprawczy 

i Schronisko dla Nieletnich 
w Raciborzu

3. SGL CARBON
4. HENKEL
5. RAFAKO S.A.
6. Zakład Karny w Raciborzu
7. Urząd Miasta Racibórz
8. Komenda Powiatowa Policji 

w Raciborzu

Pierwszy rząd od lewej: Piotr Deeg, Damian Niedzballa, Andrzej Szafirski, Łukasz Grynicki, Dariusz Besz, Dariusz Madej, Jerzy Bogusławski,
drugi rząd od lewej: Przemysław Kosztyła, Rafał Nowak, Zbigniew Matelski, Paweł Król, Piotr Krowicki
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spotkania to dla nas, rafakowców 
i nie tylko, możliwość do zintegro-
wania się – zaznaczył Dariusz Besz 
z RAFAKO SA, które zdobyło V miejsce.

– Pierwszy mecz był zdecydowanie 
za wcześnie, bo o 9 rano. Mam wraże-
nie, że bardziej my go przegraliśmy, 
niż przeciwnicy wygrali. Popełnili-
śmy mnóstwo błędów oraz oddali-
śmy wiele punktów za darmo. Jednak 
w  rezultacie jesteśmy zadowoleni 
z przebiegu zmagań – podsumował 
kapitan drużyny raciborskiej spółki.

W trakcie tegorocznej edycji tur-
nieju siatkarskiego, nie mogło za-
braknąć organizatorów.

– Siódma edycja turnieju za nami. 
Wystartowało 15 drużyn, które wal-
czyły w czterech grupach. Przyznam, 
że z  roku na rok poziom zmagań 
wzrasta. Zawodnicy są coraz lepsi, 
i bardziej zaangażowani. Coraz lepiej 
czują się na boisku. Mam nadzieję, że 
w przyszłym roku wydarzenie zgro-
madzi jeszcze więcej zespołów, a za-
bawa będzie równie dobra, a może 
nawet lepsza – przyznaje Krzysztof 
Borkowski, dyrektor Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Raciborzu, jednego 
z organizatorów spotkania.

Urząd Miasta w Raciborzu wspie-
ra turniej od pierwszej jego edycji. – 
W ten weekend mieliśmy przyjem-
ność zaobserwować wspaniałe 
widowisko. Tegoroczna edycja tur-
nieju była na bardzo wysokim pozio-
mie. Wszystko to za sprawą świetnie 
rozwiniętej w Raciborzu amatorskiej 
ligi siatkówki. Należy zaznaczyć, że 
z roku na rok przybywa drużyn, co 
bardzo mnie cieszy. Sport to dosko-
nały sposób na integrację między 
pracownikami. Potwierdzeniem 
tego jest bardzo udana VII edycja 
turnieju  – powiedział Wojciech 
Krzyżek, wiceprezydent Raciborza.

W  trakcie dwudniowych zma-
gań świetna zabawa była także 

Poziom był bardzo 
wyrównany. Wszyscy jesteśmy 
amatorami, w związku 
z czym nie było między nami 
dramatycznych różnic. 
Przez dwa dni panowała 
świetna atmosfera i zdrowa 
rywalizacja. Bardzo się 
cieszę, że po raz kolejny 
mogliśmy uczestniczyć w tak 
pozytywnym wydarzeniu.

poza boiskiem, bowiem dla kibiców 
przygotowano wiele atrakcji poza-
sportowych. Maskotki klubowe i Ra-
ciborek częstowali najmłodszych 
owocami i słodkościami, natomiast 
animatorki z Raciborskiego Centrum 
Kultury przygotowały kreatywne 
zajęcia i wspólnie z wychowankami 
Zakładu Poprawczego i Schroniska 
dla Nieletnich wystawiły teatrzyk. 
Kolejną atrakcję zapew nili uczniowie 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i  Ustawicznego, którzy oferowali 
przybyłym masaże. Z kolei Akademia 
Fitness udzielała porad dotyczących 
zdrowego trybu życia, ćwiczeń i die-
ty. Przedstawicielki raciborskiego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
dbały o nawodnienie każdego uczest-
nika wydarzenia.
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Wraca kolorowa, żużlowa karuzela

Wiosna… kiedy w ogródkach sadzi się kwiatki, sieje i nawozi trawniki, są takie piękne 
miejsca, gdzie się nic nie sadzi, ani nie sieje, a podłoże się ubija! Wkrótce bowiem w tych 
miejscach pojawią się jeźdźcy na swych dwukołowych mechanicznych rumakach. Rama, 

dwa kółka, 500 ccm silnika, sprzęgło, tłumik, brak skrzyni biegów i brak hamulców. 
To jest SPEEDWAY, zwany też w naszym pięknym kraju sportem żużlowym.

Tekst: Paweł Krzywda, kierownik projektu, PBG oil and gas 
Zdjęcia: Archiwum autora i Anna Matuszak, koordynator ds. certyfikacji PBG oil and gas
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Co roku wiosną zaczyna się sezon żużlo-
wy w Polsce. A to właśnie nasza rodzima 
liga jest absolutnie topowa na świecie. 
To tak, jakby w piłce nożnej Real, Barce-
lona, Atletico, Bayern, Borussia, Chelsea, 
Arsenal, Juventus, PSG itd. grały w jed-
nej lidze i ta liga byłaby w Polsce! Nie ma 
w tym krzty przesady! Tak po prostu jest!

Cóż więc czeka miłośników żużla 
w najbliższym sezonie?
Na początek o Ekstralidze, gdzie tytułu 
Mistrza Polski z sezonu 2016 bronić bę-
dzie Stal Gorzów Wielkopolski.

Aktualnemu Mistrzowi Polski bę-
dzie niezwykle trudno obronić tytuł. 
Wprawdzie zespół personalnie jakoś 
drastycznie się nie zmienił. Pożegnano 
się z  Jepsenem Jensenem i  Matejem 
Žagarem, lecz zastąpiono ich powraca-
jącym do Gorzowa Thomasem Jonas-
sonem i nieobliczalnym Martinem Va-
culikiem, którzy, jak sądzę, gwarantują 
co najmniej taki sam poziom zdobyczy 
punktowych. Słabością Stali w tym se-
zonie będzie jednak formacja juniorska.

Od kilku lat możemy zaobserwować 
sytuację, że Mistrzem Polski zostaje 
ekipa z najlepszymi juniorami w kraju 
(2013 to Dudek w Zielonej Górze, 2015 to 
Pawlicki w Lesznie, 2014 i 2016 to Zmar-
zlik w Gorzowie), a tej siły w Stali w tym 
roku może zabraknąć. Bartek Zmarzlik 
od tego sezonu będzie już startował jako 
senior, a mimo niewątpliwego talentu, 
nie sądzę, aby Rafał Karczmarz był 
w stanie osiągać jako junior podobne 
wyniki jak Bartek. Kto więc będzie głów-
nym pretendentem do tegorocznego 
tytułu?

Po pierwsze Falubaz Zielona Góra
Jeśli Jarek Hampel wróci do swojej 
normalnej dyspozycji, a  „Pe-Pe” Pro-
tasiewicz, Doyle i „Duzers” utrzymają 
dyspozycję z zeszłego sezonu, wówczas 

„siła ognia” Zielonogórzan może być po-
tężna. Wprawdzie po odejściu (od tego 

roku już seniora) Krystiana Pieszczka, 
formacja juniorska Falubazu też nie 
prezentuje się jakoś szczególnie mocno, 
jednak Alex Zgardziński czy Sebastian 
Niedźwiedź są zawodnikami, którzy do-
świadczyli już ekstraligowej walki i moż-
na się spodziewać, że nie raz zaskoczą 
przeciwników. Szczególnie na torze przy 
Wrocławskiej 69. No i jeszcze jedno, co 
przemawia za Falubazem – to oczywi-
ście postać menadżera Marka Cieślaka!

Po drugie Unia Leszno
Po fatalnym poprzednim sezonie w Lesz-
nie nie przeprowadzono jakiegoś „wiel-
kiego trzęsienia ziemi”. Pewne zmiany 
jednak nastąpiły i wydaje się, że sprawy 
idą w dobrym kierunku. Raz, ża na sta-
nowisku menadżera Adama Skórnickie-
go zastąpił związany przez wiele lat ze 
Spartą Wrocław Piotr Baron. Dwa, sze-
regi leszczynian zasilił Janek Kołodziej, 
który już kiedyś tytuł mistrzowski z Unią 
zdobywał, także zna ten tor i ten klub 
doskonale. Przypuszczalny więc skład 
seniorski Unii na mecze ligowe w tym 
roku to: Kołodziej, „Piter” Pawlicki, „Po-
wer” Pedersen, Emil Sajfudinow i Grze-
siek Zengota. A w odwodzie pozostaje 
jeszcze „Pająk”, czyli Peter Kildemand. 
Ktoś tu widzi jakąś drugą linię? Ja nie. 
Istny „dream-team”. Do tego juniorzy, 
czyli para Kubera  – Smektała, której 
zazdrościć mogą Unii prawie wszystkie 
kluby w Polsce. Choć pamiętać trzeba, że 
nazwiska same nie jeżdżą, o czym „Byki” 
przekonały się boleśnie w zeszłym roku. 
Kontuzje Emila i Pająka, fochy Pederse-
na i jazda w kratkę Pitera spowodowały, 
że gdyby nie wyjątkowa słabość Tarno-
wian, to kto wie, czy Leszczynian ogląda-
libyśmy w tym roku w Ekstralidze.

Po trzecie Sparta Wrocław
Spartanie, po ponad rocznym wygnaniu, 
wracają na swój domowy tor na nowo 
wyremontowanym Stadionie Olimpij-
skim. Największą stratą Wrocławian 

Co roku wiosną 
zaczyna się sezon 
żużlowy w Polsce. 
A to właśnie nasza 
rodzima liga jest 
absolutnie topowa 
na świecie. To tak, 
jakby w piłce nożnej 
Real, Barcelona, 
Atletico, Bayern, 
Borussia, Chelsea, 
Arsenal, Juventus, 
PSG itd. grały 
w jednej lidze 
i ta liga byłaby 
w Polsce! Nie 
ma w tym krzty 
przesady! Tak po 
prostu jest!



112 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

jest niewątpliwie odejście Piotra 
Barona, choć trener młodzieżowej 
kadry i  jeszcze całkiem niedawno 
świetny zawodnik  – Rafał Dobru-
cki  – powinien poradzić sobie bez 
problemów na stanowisku menad-
żera ekipy z Wrocławia. Sparta jakoś 
szczególnie nie wzmocniła się w tym 
sezonie (doszedł tylko Łotysz Andrej 
Lebedev), dlaczego stawiam ich więc 
wśród faworytów ligi?

Zakładam bowiem, że „Magic” Ja-
nowski po powrocie na swój tor po-
wróci do normalnej dyspozycji i wszel-
kie demony z ubiegłego sezonu pójdą 
w zapomnienie, co przy normalnej 
dyspozycji Taia Woffindena i Vaszka 
Milika daje niewątpliwie gwarancję 
wielu ligowych punktów. No i najważ-
niejsze! Sparta, po tym jak wiek senio-
ra osiągnęli Bartek Zmarzlik i Paweł 
Przedpełski, ma w tej chwili jedynego 
w lidze juniora, który może zagrozić 
na torze absolutnie każdemu tuzowi 
światowego żużla. Mowa oczywiście 
o  Maksie Drabiku. Wprawdzie po 
ubiegłorocznej ciężkiej kontuzji forma 
Drabika jest pewną niewiadomą, lecz 
osobiście uważam, że gdy Maksym już 
wskoczy na motocykl i wyjedzie na tor, 
po ubiegłorocznych problemach nie 
będzie śladu.

Podsumowując informacje o Spar-
tanach, pamiętajmy, że w zeszłym se-
zonie zajęli czwarte miejsce, a był to 
sezon, gdzie nie mieli własnego toru 
(ten poznański większości wyraźnie 

„nie leżał”), „Magic” wyglądał jakby jeź-
dził na silnikach od Rometu, a Maks 
po ciężkim „dzwonie” w Szwecji stra-
cił praktycznie cały sezon! Jeśli w tym 
roku tych problemów nie będzie…

Po czwarte GetWell Toruń
Torunian tak naprawdę stawiam 
wśród faworytów bardziej z  przy-
zwyczajenia, niż z  jakichś racjo-
nalnych przesłanek. Owszem, mają 

w składzie Indywidualnego Mistrza 
Świata Grega Hancocka i świetnego 

„Kangura” Chrisa Holdera. Ale co 
dalej? Zamiana Vaculika na Jepse-
na Jensena wydaje się, mówiąc deli-
katnie, dość chybiona. Paweł Przed-
pełski ma przed sobą pierwszy rok 
w gronie seniorów, a to zawsze niesie 
za sobą pewne kłopoty. „Greg” Wa-
lasek, mimo mojej wielkiej sympatii 
dla niego, nie uważam, aby został 
jakimś wielkim „zbawcą Torunia”. 
Jest jeszcze „Miedziak”, który oczy-
wiście „swoje punkty” też przywiezie, 
ale seryjnych dwucyfrówek to bym 
się raczej po Adrianie nie spodzie-
wał. Dobrym ruchem na pewno było 

Torunian tak naprawdę 
stawiam wśród 
faworytów bardziej 
z przyzwyczajenia, niż 
z jakichś racjonalnych 
przesłanek. Owszem, 
mają w składzie 
Indywidualnego Mistrza 
Świata Grega Hancocka 
i świetnego „Kangura” 
Chrisa Holdera. Ale co 
dalej? Zamiana Vaculika 
na Jepsena Jensena 
wydaje się, mówiąc 
delikatnie, dość chybiona. 
Paweł Przedpełski ma 
przed sobą pierwszy rok 
w gronie seniorów, a to 
zawsze niesie za sobą 
pewne kłopoty. „Greg” 
Walasek, mimo mojej 
wielkiej sympatii dla 
niego, nie uważam, aby 
został jakimś wielkim 
„zbawcą Torunia”. Jest 
jeszcze „Miedziak”, który 
oczywiście „swoje punkty” 
też przywiezie, ale 
seryjnych dwucyfrówek to 
bym się raczej po Adrianie 
nie spodziewał. 
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ściągnięcie z Leszna utytułowanego 
juniora  – Daniela Kaczmarka, ale 
czy on jest w  stanie zapewnić na 
pozycji juniorskiej tyle punktów co 
w zeszłym roku Paweł Przedpełski? 
Tak naprawdę, to myślę, że faza play-

-off dla Torunian to szczyt marzeń 
w tym sezonie.

Stawkę ligową w tym roku uzu-
pełnią GKM Grudziądz, ROW Rybnik 
i powracający po dwóch latach nie-
obecności do Ekstraligi Włókniarz 
Częstochowa. Także tutaj walka 
o utrzymanie w lidze zapowiada się 
niezwykle pasjonująco.

Grudziądzanie z Tomkiem Gollo-
bem, Toninho Lindbäckiem i Artio-

mem Łagutą już w zeszłym roku za-
skoczyli wszystkich, kiedy to awans 
do fazy play-off przegrali ze Spartą 
zaledwie jednym punktem. A w tym 
roku drużynę wzmocni jeszcze Kry-
stian Pieszczek.

Rybnicki ROW opuścili wprawdzie 
Andreas Jonsson i Rysiek Holta, ale 
zastąpią ich Fredka Lindgren i  To-
feek Musielak (który opuścił po raz 
pierwszy w karierze swoje macierzy-
ste Leszno), którzy z Griszą Łagutą 
i rewelacją zeszłego sezonu, Maxem 
Fricke, mają szanse sprawić niejedną 
niespodziankę.

Tak więc częstochowski beniami-
nek zdołał skompletować całkiem 

Mistrzostwa Świata w Gorzowie 2011
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silny skład. Pod Jasną Górę ściąg-
nięto z  Rybnika Rune Holtę (który 
spośród wszystkich polskich klubów, 
gdzie jeździł, najlepiej prezentował 
się chyba właśnie w barwach Włók-
niarza) i „AJ” Jonssona. Z Gorzowa 
przyszedł Matej Žagar, a z Tarnowa 
Leon Madsen. Do tego w składzie po-
został niezwykle doświadczony Seba 
Ułamek.

Niewątpliwie bardzo trudno wska-
zać w tym sezonie jednoznacznie za-
równo kandydata do mistrzostwa, 
jak i do spadku. Jeśli ominą zawodni-
ków ciężkie kontuzje (OBY!!!!!!), sezon 
2017 będzie niezwykle wyrównany, 
a co za tym idzie, bardzo pasjonujący.

A co poza Ekstraligą?
Znowu mamy podział na trzy po-
ziomy ligowe (poza Ekstraligą będą 
rozgrywki 1. Ligi i 2. Ligi). A to dzięki 
powrotowi paru ośrodków na żużlo-
wą mapę Polski. Po rocznej nieobec-
ności do rozgrywek wracają Ostrovia, 
Start Gniezno i Motor Lublin (choć 
w tym przypadku to już nie Motor, 
a KM Cross Lublin), oraz, co dla mnie 
osobiście najważniejsze, po sześcio-
letniej przerwie na poznańskim Golę-
cinie znów pojawią się zawodnicy ze 
skorpionem na plastronie! Miłośnicy 
czarnego sportu będą mogli w tym 
roku zobaczyć ligowe zawody w Lesz-
nie, Zielonej Górze, Gorzowie, Wroc-
ławiu, Rybniku, Toruniu, Grudzią-
dzu, Częstochowie, Łodzi, Krakowie, 
Gdańsku, Rzeszowie, Pile, Tarnowie, 
Bydgoszczy, Krośnie, Rawiczu, Opolu, 
Gnieźnie, Lublinie, Ostrowie Wielko-
polskim i Poznaniu.

Poza tym w  Cyklu Grand Prix 
mamy w  tym roku, jako stałych 
uczestników, aż czterech Polaków! 
Bartek Zmarzlik (ubiegłoroczny 
brązowy medalista) i Piotr Pawlicki 
wywalczyli to miejsce, plasując się 
w pierwszej ósemce ubiegłorocznych 
mistrzostw. Patryk Dudek wygrał 
GP Challenge, a  Maciej Janowski 
został wyróżniony przez BSI i otrzy-
mał „dziką kartę” na sezon 2017. A to 
oznacza, że w każdej z trzech rund 
Mistrzostw Świata, jakie odbędą się 
w Polsce (13 maja na Stadionie Na-
rodowym w Warszawie, 26 sierpnia 
w Gorzowie i 7 października w Toru-
niu) zobaczymy aż pięciu naszych 
reprezentantów! Czy któryś z naszej 
czwórki stałych uczestników cyklu 
ma szansę powalczyć o tytuł? Moim 
zdaniem JAK NAJBARDZIEJ!!! Czas 
najwyższy, aby któryś z  Polaków 
powtórzył wyczyn Tomka Golloba 
z roku 2010 i został Indywidualnym 
Mistrzem Świata!

Mistrzostwa Świata w Gorzowie 2011
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NA SZE PA SJ E

Paweł Krzywda z córką Liwią (największą 
fanką speedway’a, jaką zna) i Maciejem 
Janowskim po ligowym meczu Sparty 
na poznańskim Golęcinie w roku 2016

Wszystkim tym, którzy 
na zawodach żużlowych 
jeszcze w życiu nie byli, 
ale „oglądali w telewizji 
i ich nie wciągnęło”, 
spieszę z wyjaśnieniem, że 
oglądanie żużla w telewizji 
jest mniej więcej tym 
samym co lizanie lizaka 
przez szybę albo latanie 
samolotem… na Play 
Station. Wierzcie mi! To 
trzeba zobaczyć, usłyszeć 
i poczuć!

Zapowiadając nadejście sezonu 
2017, nie możemy też zapomnieć 
o Speedway World Cup, czyli o Dru-
żynowym Pucharze Świata. W  ze-
szłym roku nasza reprezentacja pod 
wodzą Marka Cieślaka, w składzie: 
Piotr Pawlicki, Bartosz Zmarzlik, 
Patryk Dudek i Krzysztof Kasprzak 
(zastąpił po półfinale Macieja Ja-
nowskiego) i  rezerwowy Krystian 
Pieszczek, nie miała sobie równych 
na torze w  Manchesterze, zdoby-
wając dla Polski siódmy w historii 
tych zawodów tytuł mistrzowski. 
Walka o obronę tego tytułu w obec-
nym sezonie odbędzie się w Polsce! 
Na stadionie im. Alfreda Smoczyka 
w Lesznie 8 lipca. Tak więc proszę tę 
datę sobie w kalendarzu zaznaczyć 
i zapraszam do Leszna na niewątpli-
wie wielkie emocje, świetną zabawę 
i  – miejmy nadzieję  – ósmy tytuł 

mistrzowski dla biało-czerwonych! 
A wszystkim tym, którzy na zawo-
dach żużlowych jeszcze w życiu nie 
byli, ale „oglądali w telewizji i ich nie 
wciągnęło”, spieszę z wyjaśnieniem, 
że oglądanie żużla w telewizji jest 
mniej więcej tym samym co lizanie 
lizaka przez szybę albo latanie sa-
molotem… na Play Station. Wierz-
cie mi! To trzeba zobaczyć, usłyszeć 
i poczuć!

A więc Poznaniacy, zapraszam 
do Lasku Golęcińskiego. A Racibo-
rzanie, Was zapraszam albo do 
Rybnika na Ekstraligę, albo do Opola 
na 2. ligę, albo na Skałkę w Święto-
chłowicach, gdzie wprawdzie liga 
w tym sezonie jeszcze nie zawita, ale 
odbędą się różne indywidualne za-
wody (między innymi 2 maja – finał 
Brązowego Kasku). Do zobaczenia 
na stadionie!
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Dbamy o poziom homocysteiny
W poprzednim numerze biuletynu w artykule pt. Czy wiesz, co to jest homocysteina? 

pisaliśmy o znaczeniu i roli, jaką pełni w naszym organizmie homocysteina. Dla 
utrzymania jej prawidłowego poziomu ważna jest odpowiednia suplementacja 

diety i dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości określonych witamin.

Opracowanie: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG 
Źródło: http://www.hellozdrowie.pl; http://www.vitanatural.pl/serce-na-diecie-homocysteina; 

http://www.eioba.pl/a/2r4k/homocysteina-rzetelny-wskaznik-stanu-zdrowia; 
http://salaterka.pl/zrodla-witaminy-c/
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Szczególnie ważne są: witaminy B2, B6, B9 
(kwas foliowy), B12 oraz cynk i magnez. 
Niedobór tych koenzymów* powoduje brak 
aktywności enzymów odpowiedzialnych 
za procesy przekształcania homocysteiny 
w inne substancje i  jej akumulację w or-
ganizmie. Poza przyjmowaniem witamin, 
możemy dostarczać je do organizmu w na-
turalnej postaci, szczególnie poprzez boga-
tą w kwas foliowy i witaminy B6 i B12 dietę 
śródziemnomorską. W jakich produktach 
znajdziemy te elementy?
• kwas foliowy – brokuły, warzywa liścia-

ste, owoce cytrusowe i orzechy,
• witamina B2 (ryboflawina)  – mięso, 

wędliny wieprzowe i drobiowe, wątroba, 
fasola, mleko, sery dojrzewające, jaja,

• witaminę B6 – ciemne pieczywo, bana-
ny i ryby,

• witamina B12 – drożdże, jaja i przetwo-
ry mleczne,

• cynk – sezam, migdały, czosnek, owoce 
morza (szczególnie krewetki i ostrygi), 
dziki ryż (także źródło magnezu i wita-
min z grupy B),

• magnez – awokado, czekolada, kasza 
gryczana, pestki dyni, banany.
Należy pamiętać także o przyjmowaniu 

witaminy C, która pełni rolę „mechaników” 
poprawiających stan naszych tętnic. Jej 
źródłem są cytrusy, kapusta kwaszona, po-
midory, kiwi, truskawki, czarne porzeczki, 
brokuły, brukselki, jarmuż, papryka i żu-
rawina.

Przypomnijmy: obniżenie podwyższo-
nego poziomu homocysteiny zmniejsza ry-
zyko miażdżycy, nadciśnienia tętniczego 
i choroby niedokrwiennej serca.

* wiele organicznych 
koenzymów to witaminy 
lub ich pochodne
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Zdrowy 
kręgosłup

Osiem godzin dziennie spędzonych 
w pozycji siedzącej przed monitorem 

komputera daje się odczuć nawet najbardziej 
wytrwałym i prowadzącym regularny 

sportowy tryb życia. Z napięciem i bólem 
zmaga się nasz kręgosłup. Dziś skupimy 

się szczególnie na odcinku szyjnym.

Opracowanie: Joanna Januszewska, kierownik ds. 
komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG 

Źródło: http://www.zdroweplecy.com/cwiczenia-
odcinka-szyjnego

By rozluźnić oraz wzmocnić mięśnie ob-
ręczy barkowej i odcinka szyjnego wska-
zane są krótkie ćwiczenia. Ich zaletą jest 
to, że można je wykonywać w pozycji sie-
dzącej np. podczas 5-minutowej przerwy 
od pracy przy komputerze. Ważne, by 
były powtarzane i wykonywane regu-
larnie chociaż 2 razy po 5 minut dziennie.

Propozycja ćwiczeń wzmacniających 
odcinek szyjny i pas barkowy
Prawą lub lewą ręką naciskaj czoło, 
stawiając głową opór przez 5 sekund. 
Przez kolejne 5 sekund odpocznij. Wy-
konaj ćwiczenie 6 razy i powtórz je 2–3 
razy dziennie.

Spleć dłonie na potylicy i  naciskaj 
głową na dłonie przez 5 sekund. Przez 
kolejne 5 sekund odpocznij. Wykonaj 
ćwiczenie 6 razy i powtórz je 2–3 razy 
dziennie.

Lewą dłonią naciskaj na głowę na 
poziomie lewego ucha, stawiając gło-
wą opór przez 5 sekund. Przez kolejne 
5 sekund odpocznij. To samo ćwiczenie 
powtórz na drugą stronę. Wykonaj je 6 
razy i powtórz 2–3 razy dziennie.
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By rozluźnić oraz wzmocnić mięśnie obręczy barkowej 
i odcinka szyjnego wskazane są krótkie ćwiczenia. Ich 
zaletą jest to, że można je wykonywać w pozycji siedzącej 
np. podczas 5-minutowej przerwy od pracy przy komputerze. 
Ważne by były powtarzane i wykonywane regularnie chociaż 
2 razy po 5 minut dziennie.

Ramiona i pas barkowy obra-
caj po woli na prawo lub na lewo. 
Głowę pozostaw nieruchomą. 
Ćwicz 6 razy na każdą stronę 
i powtarzaj 2–3 razy dziennie.

Ściągnij silnie barki ku górze 
nabierając powietrza przez nos 
i wolno opuść barki z wydechem 
przez usta. Wykonaj ćwiczenie 6 
razy i powtórz 2–3 razy dziennie.

Propozycja ćwiczeń rozciąga-
jących mięsień czworoboczny
Pozycja wyjściowa: siedzimy 
na krześle, proste plecy, bar-
ki i  łopatki skierowane w dół, 
brzuch wciągnięty, długa szyja, 
ręce po bokach, opuszki palców 
skierowane do podłogi, kciuki 
w tył, barki daleko od uszu.

Ćwiczenie: powoli skręć 
głowę do lewego barku, ucho 
skieruj w dół boku. Lewą dłonią 
obejmij głowę, chwyć ją powyżej 
ucha tak, by wyczuć z tyłu lekkie 
spięcie, ucho powinno kierować 
się w stronę sufitu. Siedząc w po-
zycji wyjściowej z wciągniętym 
brzuchem, wytrzymaj w  niej 

około 20 sekund lub dłużej, z tyłu 
powinieneś wyczuć lekkie spięcie. 
Następnie bardzo powoli wróć 
do pozycji wyjściowej. Powtórz to 
ćwiczenie na prawą stronę.

Propozycja ćwiczeń rozcią-
gających mięsień dźwigacz 
łopatki
Ćwiczenie: głowę skręć w lewą 
stronę, ucho skieruj w dół. Następ-
nie skręć głowę, kierując brodę do 
pachy. Lewą ręką chwyć okolice 
czubka głowy i delikatnie ciągnij 
głowę do sufitu. Powoli wróć do 
środka i  powtórz ćwiczenie na 
prawą stronę. Powinieneś czuć 
rozciągnięcie mięśni z tyłu karku.

Skieruj głowę w lewą stronę, 
ucho skieruj w dół. Następnie 
skieruj brodę do góry, a  poty-
licę w tył. Obejmij ręką głowę, 
ciągnij ją delikatnie do barku. 
Powinieneś poczuć rozciąganie 
w okolicy ucha.

By zapobiegać bólom i  na-
pięciu mięśni, pamiętaj o ener-
gomicznej postawie pracy przy 
komputerze.
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By zapobiegać 
bólom i napięciu 
mięśni, pamiętaj 
o energomicznej 
postawie 
pracy przy 
komputerze.
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WIEM, CO JEM
Kilka uwag o świadomym odżywianiu 
okraszonych apetycznymi przepisami.

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji 
korporacyjnej, Fundacja PBG 

Źródło przepisów: www.kwestiasmaku.com; www.olgasmile.com; 
www.vegeszamanka.pl

W obecnych czasach przetworzona żyw-
ność – w puszkach, słoikach, konserwach –
nawet nas nie dziwi. A zimą, kiedy wybór 
warzyw i owoców jest ograniczony, stają 
się jednym z produktów wędrujących do 
naszego koszyka. Nic bardziej błędnego nie 
możemy zrobić, bo spożycie tych produk-
tów to dostarczenie do organizmu związ-
ków chemicznych, których nazw ze wzglę-
du na ich długość i skomplikowanie nawet 
nie wymienię.

Do tego obserwujemy wzrastającą liczbę 
coraz to nowych alergii pokarmowych na 
pszenicę czy białko zwierzęce, szczególnie 
wśród dzieci, ale i u dorosłych, którzy do tej 
pory nie mieli żadnych dolegliwości. Szyb-
kie jedzenie, pomijanie posiłków, „połykanie 
w biegu” też skutkują osłabioną wytrzyma-
łością naszego organizmu. Szczyty popular-
ności zyskują obecnie programy kulinarne, 
także w postaci telewizyjnych show. Przy-
rządzane w nich potrawy są przede wszyst-
kim smaczne, nie zawsze jednak zdrowe…

Indywidualna dieta* i preferencje żywie-
niowe to szczególnie modny ostatnio temat. 
Jej podstawą jest zachowanie zdrowych 
nawyków żywieniowych. Kolejny krok to 
świadomość tego, jakie pokarmy i jak przy-
gotowane spożywamy. Dalej możemy już tyl-
ko eksperymentować z ilością, tworzyć wa-
riacje na bazie różnych składników. „Wiem, 
co jem” to nie tylko popularny slogan, lecz 
także troska o siebie i swoich najbliższych 
każdego dnia. Dlatego w cyklu „wiem, co jem” 
przygotowałam trzy polecone i sprawdzone 
przepisy, które możesz podać także osobom 
unikającym w diecie białka i pszenicy.

Przyjemności z przygotowania i smacz-
nego!

MUFFINY GRYCZANE 
Z MARCHEWKĄ I JABŁKIEM
(Przepis na 7 babeczek)

Składniki:
• 150 g mąki gryczanej
• 30 g ksylitolu (zdrowa alternatywa dla 

cukru)
• 5 g proszku do pieczenia
• 30 g oliwy
• 100 g mleka ryżowego
• 100 g startego jabłka
• 50 g marchewki startej na małych 

oczkach
• 2,5 g cynamonu
• garść rodzynek

Wykonanie:
Suche składniki wymieszać, dodać oliwę, 
mleko, jabłko, marchew, rodzynki i mieszać 
krótko do połączenia składników. Trzeba 
uzyskać gęste lejące ciasto. Piekarnik na-
grzać do temperatury 180 stopni. Wyłożyć 
zagłębienia w formie do muffinek papie-
rowymi papilotkami i wypełnić je ciastem. 
Piec przez około 25 minut – do czasu, gdy 
będą lekko rumiane.
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* Dieta – to sposób odżywiania. Termin często używany nieprawidłowo, w stosunku do diet 
odchudzających. Stosowany jest w nauce o żywieniu człowieka. Wyróżnia się m.in. 2 rodzaje diet:

- dieta zwyczajowa (naturalna) – powszechny w danej społeczności sposób odżywiania się,
- dieta alternatywna – przyjęty świadomie sposób odżywiania się mający na celu rezygnację ze 

stosowania niektórych pokarmów i metod ich przygotowania.
(Źródło: Wikipedia)

PASTA Z BAKŁAŻANA I ZIELONYCH 
OLIWEK

Składniki:
• cały bakłażan 240 g
• 12 zielonych oliwek
• 1 ząbek czosnku
• 8 łyżek posiekanego szczypiorku
• 6 łyżek soku z cytryny
• 50 g oliwy z oliwek
• sól
• świeżo zmielony czarny pieprz

Dodatki:
• bułeczka gryczana

Wykonanie:
Bakłażana pokroić na niezbyt grube plastry, uło-
żyć na rozgrzanej patelni grillowej lub zwykłej 
patelni i podgrzewać przez kilka minut z każdej 
strony – aż zmięknie i zbrązowieje. Na koniec 
doprawić solą i pieprzem, wyłączyć ogień, przy-
kryć bakłażany folią aluminiową i trzymać pod 
przykryciem przez kilka minut.

W  międzyczasie drobno posiekać oliwki. 
Czosnek drobno zetrzeć, oprószyć solą i razem 
z oliwkami włożyć do salaterki, dodać posiekany 
szczypiorek oraz drobno posiekanego bakłażana. 
Skropić sokiem z cytryny, wymieszać z oliwą w ta-
kiej ilości, aby otrzymać gęstą pastę.

KANAPKA Z TWAROŻKIEM 
ZE SŁONECZNIKA

Składniki:
• 1 szklanka słonecznika
• sok z cytryny
• ¼ szklanki wody
• pęczek koperku
• zielona cebulka
• sól
• pieprz

Wykonanie:
Słonecznik przesypać do kielicha blen-
dera. Dodać sok z cytryny i zacząć mik-
sowanie. Dodać wodę. Miksować około 
2 minut. Przenieść masę do miski. Kope-
rek i zieloną cebule drobno posiekać. Do-
dać do masy. Doprawić solą, pieprzem 
i wymieszać.
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Radość wiosennej zieleni w na-
szych domach i garderobie na 
pewno sprawi, że bardziej opty-
mistycznie spojrzymy w  przy-
szłość. W końcu zielony to kolor 
nadziei. Kojarzy się z  naturą, 
świeżością, harmonią, odpręże-
niem i spokojem.

Dlaczego więc w  tym zie-
lonym szaleństwie nie dopo-
móc zimowemu przebudzeniu, 
zdrowo się odżywiając? Przecież 
specjaliści, „guru” od zdrowego 
odżywiania przypominają, że 
każdy powinien codziennie 
zjeść 5 porcji warzyw i owoców. 
Wzmocnijmy więc nasze organi-
zmy sporą dawką witamin, które 
ukryte są w koktajlach. Zielone 
koktajle są niezwykle odżyw-
cze, bogate w chlorofil, enzymy, 
żelazo, potas, magnez, fosfor, 
witaminy A, B, C, E i K. Do tego 
są lekkostrawne i niskokalorycz-
ne. Mogą stanowić samodzielny 
posiłek. A nade wszystko dodają 
energii i poprawiają humor!

Pracy przy zdrowym koktajlu 
jest niewiele. W zasadzie wystar-
czą szybkie zakupy, celny rzut 
z dwutaktu do blendera i – zie-
lona mocy chlorofilu przybywaj!

Przebudzenie wiosenne w kolorze green
Tej wiosny zieleń wkroczy z rozmachem do wnętrz. Nuta świeżej zieleni zagości 

w naszych szafach. Zielone szaleństwo opanuje nasze życie i zdrowie, pozwoli wziąć 
głęboki oddech, dotlenić się, wzmocnić i zadbać o dobre samopoczucie.

Tekst: Joanna Trzeciak, Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony informacji niejawnych PBG oil and gas
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DLA REGULACJI CIŚNIENIA TĘTNICZEGO

Produkty:
• spora garść jarmużu
• dwa kiwi
• dwie gruszki
• jeden zielony ogórek
• 100 ml wody
• łyżka miodu
• sok z połowy cytryny

Wykonanie:
Wszystkie produkty miksujemy, dolewamy wodę i wyciśnięty wcześniej sok z cytryny. 
Na koniec dodajemy miód.

Pamiętajmy, że koktajl najlepiej 
spożyć zaraz po przygotowaniu. 
Nie należy także z nim przesa-
dzać. Wszystko w  granicach 
zdrowego rozsądku. Warzywa 
i owoce dobrze spożywać w ca-
łości, w końcu zostaliśmy ob-
darzeni zębami  i do takiego je-
dzenia przystosowany jest nasz 
układ pokarmowy i metabolizm. 
Ogromnym plusem koktajli jest 
to, że pozwalają na przemycenie 
do napoju produktów, za który-
mi nie przepadamy, a  w  połą-
czeniu z  innymi warzywami 
i owocami spożyjemy je z przy-
jemnością. Można je zapropo-
nować także dzieciom, które 
ze smakiem spałaszują niezja-
dane dotychczas składniki. Je-
żeli dodatkowo wzmocnimy kok-
tajle ulubionymi przyprawami, 
uwiodą nas smakiem. Zainwe-
stujmy w swoje zdrowie i niech 
zielona wiosenna rewolucja 
zagości w naszym życiu, doda 
energii i zregeneruje siły.

ENERGETYCZNY KOKTAJL ZAMIAST KAWY

Produkty:
• garść szpinaku
• jabłko
• pół pomarańczy
• plaster obranego imbiru
• 100 ml wody

Wykonanie:
Wszystkie produkty miksujemy blenderem, na koniec dodajemy wodę.

KOKTAJL DLA OCZYSZCZENIA ORGANIZMU

Produkty:
• garść szpinaku
• natka pietruszki
• pół awokado
• pół mango
• sok z 2 pomarańczy

Wykonanie:
Szpinak, pietruszkę, awokado i mango miksujemy blenderem. Wyciskamy sok z po-
marańczy i łączymy go z rozdrobnionymi wcześniej produktami.

LEMONIADA NA ORZEŹWIENIE

Produkty:
• dwie garści rukoli
• dwie mandarynki
• sok z jednej cytryny
• 100 ml wody

Wykonanie:
Wyciskamy sok z cytryny. Do blendera wrzucamy rukolę, mandarynki, wodę i sok. 
Wszystko miksujemy.
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W zdrowym ciele zdrowy duch
Obserwujemy pnącą się w górę elektrownię i wyobrażamy sobie niebywały wysiłek intelektualny 

i fizyczny stojący za efektami postępujących prac. Pracownicy są najcenniejszym kapitałem, 
bardzo ważne są ich kompetencje, wiedza, umiejętności i dobre przygotowanie do codziennej 

pracy. W miejscu budowy w służbowej kantynie codziennie zapewnia się pracownikom 
energię do pracy w postaci pysznych i zdrowych posiłków spełniających wymogi żywieniowe. 

Jest to też przestrzeń spotkań na chwilę oddechu podczas wymagającego dnia pracy.

Rozmawiała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG
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Kantynę prowadzi Adam Szmyt, który 
wraz z szefem kuchni, Arturem Wojtko-
wiakiem, i dziesięcioma paniami zatrud-
nionymi z okolic Jaworzna codziennie 
dba o  to, by było smacznie i  zdrowo, 
a czas posiłku minął w domowej atmo-
sferze. 

Joanna Januszewska: Jakie posiłki są 
serwowane pracownikom budującym 
elektrownię?

Adam Szmyt: Pracownicy mają do 
dyspozycji posiłek regeneracyjny, który 
zgodnie z ustawą o żywieniu zawiera 
1100 wymaganych kalorii. O odpowied-
ni zakres i jakość pożywienia dba szef 
kuchni, który dokładnie wylicza kalo-
ryczność każdego posiłku. Ponadto ser-
wujemy obiady dwudaniowe i staramy 
się, by w ciągu dwóch tygodni menu się 
nie powtarzało. Pierwsze danie to typo-
we dla kuchni polskiej zupy: grochówka, 
kapuśniak, jarzynowa, ogórkowa czy 
pomidorowa. Drugie danie zawiera 
zawsze porcję mięsa, warzywa i dodat-
ki – co do których nie ma ograniczeń. Są 
osoby, które z tej możliwości korzystają. 
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Pracownicy spalają dostarczoną w po-
siłkach energię, choć ja z pewnością nie 
dałbym rady podobnym ilościom jedze-
nia. Natomiast są i tacy, którzy proszą 
o pół porcji. Ponieważ mamy grupę pra-
cowników z Ukrainy, dla których ziem-
niaki nie są tak powszechne w kuchni 
jak u nas, stwarzamy możliwość wybo-
ru, podajemy kasze, makarony i  inne 
dodatki. Najbardziej wymagający 
mają dodatkowo możliwość posilić się 
w tzw. okienku, gdzie przygotowujemy 
hamburgery, hot-dogi, kanapki i ciepłe 
napoje. 

JJ: Podkreśla Pan, że atmosfera panują-
ca podczas posiłków jest domowa. Jak 
Pan myśli, co ma na to wpływ?

AS: Z pewnością smaczne jedzenie i cała 
oprawa. Dbamy o to, by jedzenie było 
serwowane gorące, bezpośrednio z be-
marów i podajemy je na porcelanie. To 
są detale, ale wpływają na komfort i at-
mosferę podczas posiłków.

JJ: Jakie są godziny Waszej pracy? 

AS: Praca w kantynie na budowie jest 
bardzo wymagająca. Posiłki wydawa-
ne są w trybie trzyzmianowym, od nie-
dawna także w porze nocnej. Pracownik, 
wychodząc o siódmej rano na budowę, 

ma możliwość zakupu ciepłego posiłku. 
Obsługujemy łącznie 300 osób pracują-
cych na budowie.

JJ: Co Panu sprawia największą przy-
jemność w wykonywanej pracy?

AS: Podoba mi się, gdy pracownicy są 
zadowoleni. Lubię w mojej pracy kontakt 
z innymi ludźmi. Mam dobre relacje za-
równo z pracownikami, jak i z kierowni-
ctwem. Są pracownicy, którzy odnosząc 
naczynia, dziękują w okienku dziewczy-
nom, mówiąc „Było pyszne!”. Jest to miłe 
i dla pań, i dla mnie.

JJ: Co ważnego chciałby Pan na zakoń-
czenie dodać?

AS: Chciałbym przede wszystkim po-
dziękować panu dyrektorowi budowy 
Henrykowi Kałuży, który trzyma po-
rządek i dyscyplinę na budowie i dzięki 
któremu wszystko jest bardzo dobrze 
zorganizowane. Jest to jego niewątpli-
wa zasługa.

JJ: Dziękuję za rozmowę.

Pracownikom życzymy smacznych dań 
i dużo siły do codziennej pracy, a osobom 
zapewniającym codzienne wyżywienie – 
przyjemności z jego przygotowywania.

Podoba mi się, gdy 
pracownicy są 
zadowoleni. Lubię 
w mojej pracy kontakt 
z innymi ludźmi. Mam 
dobre relacje zarówno 
z pracownikami, jak 
i z kierownictwem. Są 
pracownicy, którzy 
odnosząc naczynia, 
dziękują w okienku 
dziewczynom, mówiąc 
„Było pyszne!”. Jest to 
miłe i dla pań, i dla mnie.
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ROZM A I TOŚCI

Smacznie i zdrowo w Jawo-
rzańskiej kantynie. Na środko-
wym zdjęciu od lewej: Adam 
Szmyt i Artur Wojtkowiak
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A kiedy już hucznie odśpiewaliśmy Sto 
lat, tą samą silną grupą udaliśmy się nad 
staw przywitać wiosnę. Ze znajomością 
piosenki Wiosno, wiosenko… było różnie, 
bo choć każdy pamięta pewnie jeszcze 
z  przedszkola jej początek, to dalsze 
zwrotki na bieżąco najlepiej śpiewali 
Ci, którzy mają teraz w przedszkolach 
swoje dzieci i wnuki. Marzanna za to pa-
liła się żywym ogniem, a wrzucenie jej 
do stawu dopełniło pożegnania z zimą.

Mało kto wie, że topienie Marzanny 
to jeden z  najstarszych polskich oby-
czajów, znany od czasów... pogańskich. 
Słowiańska bogini Marzanna była 
bowiem symbolem zimy i śmierci. To-
pienie jej kukły odbywało się w czasie 
Jarego Święta, aby przywołać wiosnę. 
Skuteczne pozbycie się Marzanny mia-
ło także przynieść dobre plony. Zwyczaj 
ewoluował, podobnie jak i kukła, niegdyś 
wykonywana tylko ze słomy, później co-
raz bardziej kolorowa i przypominająca 
raczej lalkę niż pogańskie bóstwo. Przy-
gotowaną ze słomy, kolorowych ścinków 
materiału i bibuły marzannę owijano 
w  białe płótno. Zadaniem dzieci było 
zabranie jej i odwiedzenie wszystkich 
domów we wsi. Po drodze kukła była 
podtapiana w przydomowych beczkach 
czy korytkach. Wieczorem marzanna 
przechodziła w  ręce młodych, którzy 
wynosili ją za wieś, podpalali i  topili 
w pobliskiej rzece czy stawie.

POWITANIE WIOSNY 
Pierwszy Dzień Wiosny tradycyjnie obchodziliśmy razem z urodzinami Pani Prezes Małgorzaty 
Wiśniewskiej. Były życzenia i kwiaty, była też chwila na wyjątkowe i wzruszające wspomnienia.

Tekst: Jacek Balcer, Dyrektor komunikacji korporacyjnej Grupy PBG SA 
Zdjęcia: Piotr Mierzwa, Fundacja PBG
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WIOSNA

Kwiaty w maju,
w czerwcu słońce, 
w marcu ptaki wiosnę zwiastujące.
Niebo jasne błękitem zasnute,
po deszczu tęcza do zdjęcia gotowa
mrugająca okiem, dzisiaj wyjątkowa.

Noce krótkie gwiaździste,
poranki rześkie, bywają i mgliste.
Świeże powietrze i zapachy nowe…
Niech trwają wiosenne dni – kolorowe. 

Redakcja 
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Pamiętacie piękne zdjęcia, która zdobią hole 
naszych biurowców, kalendarzy, materia-
łów wizerunkowych i strony biuletynu fir-
mowego? To prace pasjonatów pracujących 
w Grupie PBG.

Zapraszamy Państwa ponownie do 
wspólnej zabawy z obiektywem i przyrodą. 
Otwieramy drugą odsłonę konkursu „Wiosna, 
lato, jesień, zima” i zapraszamy do słania na 
adres redakcji (redakcja@fundacjapbg.pl) 
pięknych uroków nadchodzącej wiosny 
uwiecznionych w  kadrze aparatu. Puść-
cie wodze fantazji, szukajcie wyjątkowych 
chwil i dostrzegajcie te, które są wokół nas 
na wyciągnięcie ręki.

„Wiosenne zdjęcia” ślijcie do nas do 
19 czerwca, zanim na dobrze przywita nas 
lato.

W załączonym kolażu przypominamy 
wyjątkowe zdjęcia autorstwa pracowników 
Grupy PBG.

KONKURS  
FOTOGRAFICZNY

Rafał Filipiak 

Tekst: Redakcja
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„Wiosenne 
zdjęcia” ślijcie 
do nas do 
19 czerwca, 
zanim na dobrze 
przywita nas 
lato.

Iwona Bis

Jacek Sztachański

Michał Wassel

Katarzyna Naczyńska

Karolina Kubica-Kamińska
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Przygotował Krzysztof Tomiak  – magister teologii, z zamiłowania i pasji: dyrygent, 
muzyk, organista w parafii pw. św. Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu.



Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego



PBG Erigo zaprasza na nadmorski 
wypoczynek do Hotelu  

Hampton by Hilton.

Zainteresowane osoby zapraszamy 
do kontaktu pod numerem telefonu: 

605 470 751.

Ciężka praca, poświęcenie i pasja zostały docenione przez Gości Hotelu Hampton by Hilton, który otrzymał za 2016 rok nagrodę Guest Review Award!
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