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Drodzy czytelnicy,
RAFAKO S.A. to Racibórz - to stwierdzenie, tak często 
podkreślane podczas obchodów 60-lecia istnienia firmy jest nadal 
aktualne. Teraz, gdy świętujemy jubileusz 65-lecia powraca 
z nową siłą. Jesteśmy filarem ziemi raciborskiej (nawet swego 
czasu otrzymaliśmy statuetkę o takiej nazwie przyznawaną 
przez Raciborską Izbę Gospodarczą). RAFAKO jest największym 
pracodawcą w regionie i opoką dla tysięcy ludzi, których losy 
związane są z działalnością przedsiębiorstwa. 

Warto podkreślić, że obecnie RAFAKO Grupa PBG to także 
Pszczyna,  gdzie znajduje się Zakład Elektrofiltrów, Wyry 
z Zakładem Wytwórczym Elektrofiltrów, FPM Mikołów, spółki 
inżynierskie z siedzibami w Gliwicach, Serbii, na Węgrzech czy też 
w Chinach, tworzące Grupę Kapitałową RAFAKO. 

Oddajemy w Państwa ręce szczególne wydanie „Ogniwa”, 
w całości poświęconego RAFAKOWCOM - ich przeszłości 
i czasom obecnym, które pozwalają z nadzieją patrzeć 
w przyszłość. To historia nie tylko raciborskiej fabryki, ale 
też rozwoju polskiej myśli technologicznej opowiedziana przez 
pracowników, poprzez pryzmat ich zawodowych dokonań a także 
prywatnych doświadczeń. Przedsiębiorstwo bowiem to nie tylko 
mury budynków i maszyny, ale przede wszystkim ludzie, którzy 
tworzą jego wartość. 

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Aleksandra Dik,  
Redaktor wydania
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posiadają certyfikat PEFC. Claro jest produkowany zgod-
nie z normami ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, 
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RAFAKO
Gdy 65 lat temu zapadła decyzja o budowie zakładu, 
w miejscu, w którym stoi dziś RAFAKO S.A. pierwsi robotnicy 
zastali szczere pole. Powojenny Racibórz był zrujnowany 
w 80 proc. Jedyne, czego wówczas nie brakowało, to ludzkiej 
determinacji. Dzieje fabryki stanowią nie tylko historię 
odbudowy miasta, ale są również historią rozwoju polskiej 
branży energetycznej.

ma 65 lat
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To firma zbudowana na solidnych 
fundamentach, które pozwalają z nadzieją 
patrzeć w przyszłość także kolejnym 
pokoleniom przyszłych pracowników.
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Obecnie RAFAKO jest 
największym w Euro-
pie producentem ko-
tłów parowych i wod-
nych dla energetyki 

zawodowej i przemysłowej oraz urzą-
dzeń ochrony środowiska. Firma ofe-
ruje projektowanie i wykonawstwo 
szerokiej gamy kotłów opalanych 
węglem brunatnym, kamiennym, 
olejem, gazem bądź kombinacją tych 
paliw, wśród nich kotłów konwencjo-
nalnych, na parametry nadkrytyczne, 
fluidalnych i rusztowych. W kwietniu 
2008 r. przedsiębiorstwo zakupiło od 
firmy Siemens AG Erlangen licencję 
na projektowanie, produkcję, montaż, 
uruchamianie i sprzedaż kotłów na 
parametry nadkrytyczne pary typu 
BENSON. Był to krok milowy w hi-
storii firmy.

Uzyskana licencja pozwoliła ra-
ciborskiej spółce dołączyć do grona 
najbardziej liczących się rynkowych 
graczy.

Kolejnym, niezwykle znaczącym 
dla przedsiębiorstwa wydarzeniem 
była wygrana w 2012 r. przetargu 
na rozbudowę El. Opole o dwa nowe 
bloki energetyczne., gdzie RAFAKO 
S.A. występowało jako lider konsor-
cjum, zajmującego się generalnym 
wykonaniem inwestycji.

Obecnie RAFAKO S.A. dysponuje 
dwoma atutami, które w czasach 
obecnych praktycznie nie wystę-
pują razem w innych firmach dzia-
łających w branży energetycznej. 
Z jednej strony to potencjał ludzki, 
zarówno pracownicy fizyczni, do-
świadczeni spawacze i technolodzy 
potrafiący poradzić sobie z trudnymi 

zadaniami wykonawczymi, jak i ka-
dra projektowa, czyli inżynierowie 
z dużą wiedzą projektową i doświad-
czeniem wspartym przez bogate ar-
chiwum. Z drugiej strony RAFAKO 
S.A. posiada największy w Europie 
warsztat wytwórczy kotłów i części 
ciśnieniowych z bazą maszynową 
i logistyczną, pozwalającą sprostać 
największym i najtrudniejszym za-
daniom produkcyjnym.

RAFAKO S.A. jest czołowym w kra-
ju i uznanym za granicą producen-
tem kotłów i elementów kotłowych, 
w tym części ciśnieniowych, kon-
strukcji stalowych, kanałów powie-
trza i spalin, obrotowych podgrze-
waczy powietrza. Jakość oferowanych 
produktów potwierdzają posiadane 
certyfikaty, wśród nich zintegrowane 
ISO-9001 i ISO-14001 a także zgod-

tekst:
REDAKCJA

O
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ność z przepisami UDT, ASME, TRD, 
SVTI i innych krajów. W 2002 roku 
spółka otrzymała certyfikat Systemu 
Zapewnienia Jakości wg wymagań 
Dyrektywy nr 97/23/UE.

Ponadto od szeregu lat dostarcza 
kotły do termicznej utylizacji odpa-
dów, do spalania biomasy oraz kotły 
odzyskowe dla bloków parowo-ga-
zowych. Ofertę w dziedzinie kotło-
wej uzupełniają różnorodne usługi 
serwisowe, od diagnostyki poprzez 
naprawy, remonty, dostawy części 
zamiennych aż po kompleksowe 
modernizacje kotłów i urządzeń to-
warzyszących.

Przedsiębiorstwo dostarczyło 
kotły dla niemal wszystkich krajo-
wych elektrowni zawodowych oraz 
setki jednostek dla energetyki prze-
mysłowej w Polsce. Firma posiada 

referencje w szeregu krajów Euro-
py i Azji, w tym w Chinach, Turcji, 
Indiach, Jugosławii, Niemczech, 
Francji, Szwajcarii, Belgii, Czechach 
i w Skandynawii.

Projektuje i dostarcza „pod klucz” 
instalacje odsiarczania spalin wg 
różnych metod, w tym instalacje od-
siarczania metodą mokrą wapienną. 
Jest pionierem w budowie pierwszej 

w Polsce instalacji katalitycznego 
odazotowania spalin.

W dziedzinie ochrony środowi-
ska proponuje również rozwiązania 
w zakresie termicznej utylizacji 
odpadów oraz oczyszczania ście-
ków. W lutym 2009 r. roku racibor-
ski producent oddał do użytku blok 
energetyczny w Elektrociepłowni 
Kielce produkujący energię m.in. 

RAFAKO S.A. jest czołowym w kraju i uznanym za 
granicą producentem kotłów i elementów kotłowych, 
w tym części ciśnieniowych, konstrukcji stalowych, 
kanałów powietrza i spalin, obrotowych podgrzewaczy 
powietrza. Jakość oferowanych produktów potwierdza-
ją posiadane certyfikaty…

RAFAKO wczoraj i dziś, / fot. arch. RAFAKO
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z odnawialnych źródeł. Jak dotąd 
jest to największy tego typu obiekt 
w Polsce.

Dzięki wygranemu przetargowi 
na rozbudowę Elektrowni Opole 
przedsiębiorstwo dołączyło do wą-
skiego, międzynarodowego grona 
firm, oferujących generalne wyko-
nawstwo bloków energetycznych.

RAFAKO S.A. działa nie tylko w świe-
cie „wielkiego biznesu”. Współuczest-
niczy w życiu społeczności Raciborza 
sponsorując lokalne wydarzenia kul-
turalne, społeczne, różne inicjatywy 
oraz kluby sportowe. W 2005 r. firma 
nawiązała współpracę z utalentowa-
ną, ale nie znaną szerzej narciarką, 
Justyną Kowalczyk.

Należący do RAFAKO odremonto-
wany reprezentacyjny Dom Strzelecki, 
popularnie zwany „pałacykiem” na 
szczególne okazje udostępniany jest 
władzom miasta i powiatu. Tu odby-
wają się też uroczystości z udziałem 
pracowników RAFAKO S.A.

Historia RAFAKO nierozerwalnie 
związana jest z powojennymi losami 
Raciborza.

Pracownicy fabryki od same-
go początku tworzyli szczególną 
społeczność. Wiele przedsięwzięć 
w mieście, np. drogi, budynki uży-
teczności publicznej, mieszkania, 
obiekty sportowe wybudowane 

zostały między innymi przez nich, 
w tzw. czynie społecznym. Wokół 
przedsiębiorstwa toczyło się życie 
rafakowców i ich rodzin także poza 
godzinami pracy. Wspólne wyjazdy, 
koła zainteresowań, kluby sportowe 
integrowały wszystkich pracowni-
ków, zarówno zwykłych robotników 
jak i kadrę kierowniczą.

Także obecnie RAFAKO S.A. ma 
olbrzymie znaczenie dla lokalnej 
społeczności. Jest największym pra-
codawcą w rejonie. W ciągu 65 lat 
przetrwało wiele historycznych 
zawirowań, wychodząc cało nawet 
z najtrudniejszych sytuacji. To fir-
ma zbudowana na solidnych funda-

mentach, które pozwalają z nadzieją 
patrzeć w przyszłość także kolejnym 
pokoleniom pracowników.

Historia w dekadach:

4 kwietnia 1949 r. zapada decyzja 
o budowie RAFAKO. Nazwa brzmiała 
wówczas: Zakład Budowy Urządzeń 
Kotlarsko-Mechanicznych Przedsię-
biorstwo Państwowe Wyodrębnione, 
Zakład nr 11 w Raciborzu – Dyrekcja 
Budowy, z siedzibą dyrekcji w Kra-
kowie. Z czasem zakład otrzymał 
nazwę Fabryki Urządzeń Technicz-
nych (FUT).

Przedsiębiorstwo miało na celu za-
spokojenie potrzeb energetycznych 
zrujnowanego po wojnie kraju. Pod 
uwagę były brane też inne lokaliza-
cje fabryki. O wyborze Raciborza za-
decydował m.in. bliskość śląskich za-
kładów metalurgicznych, dostęp do 
surowców oraz potencjał ludzki.

W ówczesnych czasach była też 
mowa o budowie kanału Odra – Du-
naj, którym mogłyby być dostarcza-
ne do elektrowni ciężkie elementy 
budowane przez fabrykę, usytuowa-
ną tuż przy Odrze.

Pierwsi robotnicy na miejscu dzi-
siejszej fabryki zastali szczere pole. 
Na potrzeby powstającego zakładu 

Pracownicy fabryki od samego początku tworzyli szcze-
gólną społeczność. Wiele przedsięwzięć w mieście, np. dro-
gi, budynki użyteczności publicznej, mieszkania, obiekty 
sportowe wybudowane zostały między innymi przez nich, 
w tzw. czynie społecznym. Wokół przedsiębiorstwa toczyło 
się życie rafakowców i ich rodzin także poza godzina-
mi pracy. Wspólne wyjazdy, koła zainteresowań, kluby 
sportowe integrowały wszystkich pracowników, zarówno 
zwykłych robotników jak i kadrę kierowniczą.

fot. archiwum RAFAKO
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zaadaptowano stojący nieopodal 
XIX – wieczny Dom Strzelecki, na-
leżący przed wojną do strzeleckiego 
bractwa kurkowego, gdzie mieściły 
się pierwsze biura projektowe. Dziś 
jest to budynek pełniący funkcję re-
prezentacyjną, popularnie nazywany 

„pałacykiem”.
W styczniu 1952 r. oddano do 

użytku halę nr II, gdzie mieściły się 
wydziały konstrukcyjny i mecha-
niczny. W grudniu 1952 r. – halę 
nr I z wydziałami rurkowni, kotlarni 
i walczaków.

W pierwszej dekadzie istnienia 
zakład produkował na potrzeby 
przemysłu chemicznego, głównie 
duże zbiorniki. Produkcja kotłów ru-
szyła w połowie lat 50-tych. Na po-
czątku były to niewielkie kotły rusz-
towe. Z czasem fabryka rozpoczęła 
działalność eksportową. Zatrudniała 

już ponad 1000 osób, jednak ciągle 
brakowało fachowców. Dlatego też 
fabryka zdecydowała się samodziel-
nie kształcić młodzież w warszta-
tach szkolnych, które następnie 
przekształciły się w przyzakładowy 
Zespół Szkół Zawodowych RAFAKO.

W drugiej dekadzie działalność 
przedsiębiorstwa i jego „wkład 
w rozwój socjalistycznej Ojczyzny” 
zostały docenione przez ówczesne 
władze państwowe. Już wówczas 
była to największa tego typu fabryka 
w Europie. Zatrudniała ponad 2500 
pracowników, nie licząc osób szkolo-
nych w ramach Hufca Pracy. Fabryka 
nawiązała współpracę z uczelniami 
technicznymi. Pierwsza była Poli-
technika Wrocławska. RAFAKO fun-
dowało stypendia najzdolniejszym 
studentom zanim jeszcze w Polsce 
powstał system stypendialny. Od 

W drugiej dekadzie dzia-
łalność przedsiębiorstwa 
i jego „wkład w rozwój 
socjalistycznej Ojczy-
zny” zostały docenione 
przez ówczesne władze 
państwowe. Już wówczas 
była to największa tego 
typu fabryka w Europie. 
Zatrudniała ponad 2500 
pracowników, nie licząc 
osób szkolonych w ramach 
Hufca Pracy.

fot. arch. RAFAKO
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początku lat 60-tych firma orga-
nizowała wspólnie z uczelniami 
konferencje naukowe. W tym czasie 
nastąpił olbrzymi przeskok techno-
logiczny. Kotły o mocy 50 MW oka-
zały się za małe jak na wciąż rosnące 
potrzeby. Rozpoczęto produkcję ko-
tłów o mocy 200 MW, największych 
wówczas w Europie. W 1968 r. za-
kład już jako Raciborska Fabryka 
Kotłów RAFAKO podpisał umowę 
licencyjną z firmą KSG (późniejsze 
EVT) na kotły OB 650 oraz zakupił 
technologię i uruchomił linię do 
produkcji ścian szczelnych. RAFA-
KO jako pierwsze w Polsce rozpo-
częło produkcję kotłów ze ścianami 
szczelnymi. Był to jeden z ważniej-
szych przełomów technologicznych. 
W 1969 r. powstaje hala „0”.

Przełom lat 60 i 70 był burzliwy 
i dramatyczny dla całego kraju (ma-
rzec 1968 – studenckie demonstra-
cje siłą rozpędzane przez milicję, 
prześladowania osób pochodzenia 
żydowskiego, 1970 – strajki na wy-
brzeżu, zmiany na szczeblach władzy 

państwowej). Raciborskie RAFAKO, 
z dala od politycznych zawirowań, 
rozwijało swoje możliwości produk-
cyjne i technologiczne. W tym czasie 
zakład wprowadził i opatentował no-
wość – stal X20. Był to bardzo ważny 
przełom w technologii spawania. 
W tych latach pojawiają się plany 
budowy bloków energetycznych 
o mocy 360 MW w Opolu i Bełcha-
towie. W związku z tym konieczne 

jest zastosowanie kotłów przepły-
wowych.

W 1972 r. RAFAKO podpisało 
umowę o współpracy z firmą EVT – 
Sttutgart dotyczącą palenisk pyło-
wych dużych kotłów. By nie tracić 
czasu na badania, rok później firma 
zakupiła licencję szwajcarskiej firmy 
Sulzer na budowę części parowo-

-wodnej kotłów przepływowych, tzw. 
jednorurowych. RAFAKO wkroczyło 

fot. archiwum RAFAKO

fot. arch. RAFAKO
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na rynki międzynarodowe, m.in. do 
Indii i Jugosławii (RAFAKO postawi-
ło tu najwyższy w Europie kocioł na 
węgiel brunatny, liczący 104 m wy-
sokości). W 1974 r. w RAFAKO wy-
produkowanych zostało 2500 kotłów 
o łącznej wydajności 75000  tp/h. 
Na mocy porozumienia władz PRL 
i ZSRR niektóre polskie zakłady, 
w tym także RAFAKO, zostały zo-
bligowane do produkcji na rzecz 
energetyki jądrowej. RAFAKO miało 
wykonać wytwornice pary i stabili-
zatory dla takich obiektów. Do tego 
celu powstała specjalna hala, do 
dziś nazywana przez pracowników 

„jądrówką”. Pamiątką po tamtych 
czasach jest stabilizator stojący dziś 
przy wjeździe do zakładu.

Kolejna dekada to lata 80. Waż-
nym wydarzeniem w historii fir-
my było stworzenie Kombinatu. 
Wszystkie fabryki z branży kotłowej 
na terenie całego ówczesnego wo-
jewództwa katowickiego podlegały 
pod RAFAKO. Dyrektorem Kombi-
natu został Henryk Pohl. W 1980 r. 
w Gdańsku doszło do podpisania po-
rozumień sierpniowych. Gorący czas 
nie ominął także RAFAKO. Działała 
tu zakładowa „Solidarność”. Jednak 
na terenie fabryki nie dochodziło 
do większych strajków. Mimo sta-
nu wojennego i związanych z nim 
utrudnień zakład rozwijał się nadal. 
Przez lata zdołał wypracować silną 
pozycję oraz renomę producenta 
wyrobów najwyższej jakości. By nie 
zepsuć swojej opinii w latach niedo-
boru surowców firma wprowadziła 
zasadę, że nie dopuści do produkcji 
nie sprawdzonych materiałów, bez 
wcześniejszego zbadania ich przez 
pracowników oraz przedstawicieli 
dozoru technicznego.

W tym czasie RAFAKO produ-
kowało kotły wodne, przepływowe 
na węgiel brunatny dla elektrowni 
w Bełchatowie, Jugosławii, Turcji fot. archiwum RAFAKO

W 1980 r. w Gdańsku doszło do podpisania porozu-
mień sierpniowych. Gorący czas nie ominął także 
RAFAKO. Działała tu zakładowa „Solidarność”. Jed-
nak na terenie fabryki nie dochodziło do większych 
strajków. Mimo stanu wojennego i związanych z nim 
utrudnień zakład rozwijał się nadal. Przez lata zdołał 
wypracować silną pozycję oraz renomę producenta 
wyrobów najwyższej jakości. By nie zepsuć swojej opi-
nii w latach niedoboru surowców firma wprowadziła 
zasadę, że nie dopuści do produkcji nie sprawdzonych 
materiałów, bez wcześniejszego zbadania ich przez 
pracowników oraz przedstawicieli dozoru technicznego.
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i Chin. Wytwarzało też stabilizato-
ry dla elektrowni jądrowych w NRD 
i Czechosłowacji.

Lata 90. były bardzo trudne dla 
RAFAKO. Charakteryzowały się 
zastojem gospodarczym. To czas 
zmian politycznych i gospodarczych 
w całym kraju. Utworzona spółka 
pracownicza RAFAKO Sp. z o.o., 
zostaje przekształcona w jednooso-
bową spółkę Skarbu Państwa. Na 
polski rynek wkraczają zagraniczni 
konkurenci. Energetyka przestaje 
się rozwijać. Zdobycie certyfikatów 

ISO, uprawnień dozorowych, mo-
dernizacja starych urządzeń pod 
kątem ochrony środowiska oraz 
zakup licencji na odsiarczanie spa-
lin pozwoliło przetrwać firmie naj-
trudniejsze lata. W 1994 r. RAFAKO 
z powodzeniem debiutuje na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych. Fir-
ma rozwija swoją działalność na 
rynkach międzynarodowych. Do 
tego potrzebne są fundusze, m. in. 
na poręczenia majątkowe, bez któ-
rych nie można zdobyć kontraktu. 
Dlatego też kierownictwo decyduje 

się na sprzedaż 46 proc. akcji firmie 
ELEKTRIM S. A.  Wkrótce okazało 
się, że był to krok, który urato-
wał firmę. W 1997 r. tzw. „powódź 
stulecia” zalała zakład. Pod wodą 
znalazł się cały park maszynowy, 
spawarki, budynki administracji. 
Powódź unieruchomiła działalność 
przedsiębiorstwa na prawie 3 mie-
siące. Wcześniejsze wejście nowego 
inwestora i dokapitalizowanie firmy 
uratowało ją przed upadłością i po-
mogło wyjść z kłopotów. W 1998 r. 
w RAFAKO przeprowadzona została 
restrukturyzacja firmy i odtąd Spół-
ką kieruje Zarząd.

Początek XXI wieku w dalszym 
ciągu był dla RAFAKO trudny. Fir-
ma była na skraju płynności finan-
sowej. Przedsiębiorstwu udało się 
przetrwać dzięki m.in. produkcji 
instalacji odsiarczania spalin. Fir-
ma wdraża Zintegrowany system 
Zarządzania – Zarządzanie przez 

Lata 90. były bardzo trudne dla RAFAKO. Charakte-
ryzowały się zastojem gospodarczym. To czas zmian 
politycznych i gospodarczych w całym kraju. Utwo-
rzona spółka pracownicza RAFAKO Sp. z o.o., zostaje 
przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

fot. arch. RAFAKO
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Jakość, zdobywa kolejne certyfikaty, 
wprowadza nowe produkty na rynek 
chiński, zdobywa rekordowe zamó-
wienia. W tej dekadzie staje się sa-
modzielnym producentem bloków 
energetycznych dzięki zakupieniu 
licencji od firmy Siemens w kwietniu 
2008 r. na projektowanie, produkcję, 
montaż, uruchamianie i sprzedaż 
kotłów na parametry nadkrytyczne 
pary. RAFAKO zdobywa wiele wy-
różnień, m.in. Śląską i Polską Na-
grodę Jakości. W 2007 r. dochodzi do 
podwyższenia kapitału zakładowego 
o ponad 100 mln zł poprzez emisję 
akcji oraz poszerzenie bazy wytwór-
czej o dwa zamiejscowe oddziały 
w Radomsku i Wyrach k. Tychów. 
Powstają spółki zależne: RAFAKO 
Engineering Solutions w Belgradzie 
oraz RAFAKO Engineering w Rybni-
ku i Częstochowie, na bazie po daw-
nym ELWO S.A. otwarty zostaje od-
dział w Pszczynie.

W konsorcjum z firmą Alstom 
Power Boiler RAFAKO realizuje dla 
Elektrowni Bełchatów największy 
w Polsce blok energetyczny na pa-
rametry nadkrytyczne pary o mocy 
858 MW. Za granicą współuczestni-
czy także w realizacjach obiektów 
nadkrytycznych o mocy 1000 MW.

Dzięki licencji Siemensa jest jed-
nym z trzech europejskich produ-
centów, którzy są w stanie dostar-
czyć już nie tylko wyspę kotłową czy 
instalację ochrony środowiska, lecz 
cały obiekt pod klucz.

W listopadzie 2011 r. na-
stąpiły zmiany właścicielskie 
RAFAKO. Spółka weszła w skład 
Grupy PBG, potentata w branży bu-
downictwa w sektorze ropy i gazu. 
Dzięki odważnej decyzji Głównego 
Akcjonariusza PBG, Jerzego Wi-
śniewskiego, powstał największy 
w Polsce holding, zdolny samo-
dzielnie i kompleksowo realizować 
największe inwestycje w energetyce 

zarówno jeśli chodzi o ropę i gaz, jak 
i wytwarzanie prądu i ochronę śro-
dowiska, i trwa do dziś.

W 2012 r. PGE S.A. wybrało ofertę 
konsorcjum firm RAFAKO, Polimex-

-Mostostal i Mostostal-Warszawa na 
budowę bloków energetycznych na 
parametry nadkrytyczne pary o mocy 
900 MW każdy w Elektrowni Opole. 
Wartość kontraktu wyniosła 11,5 mld 
zł brutto. Jak dotąd jest to największa 

inwestycja w branży energetycznej 
w Polsce od 1989 r.

Rok 2014 zapisał się w historii firmy 
wygraną kolejnego ważnego przetar-
gu na budowę nowego bloku energe-
tycznego na parametry nadkrytyczne 
pary o mocy 910 MW w należącej 
do Tauron Wytwarzanie Elektrowni 
Jaworzno III. Spółka z Raciborza po-
twierdziła tym samym swoją pozycję 
lidera branży energetycznej w Europie.

IOS Trebovice / fot. Aleksandra Dik

IMOS EDF, Gdynia, lipiec 2014 / fot. archiwum RAFAKO
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Rok 2014, w którym świętujemy jubileusz 65-lecia 
RAFAKO jest szczególny. To rok przełomu nie tylko 
w historii firmy, ale także polskiej energetyki.

Ważnych kro-
ków milowych 
w historii firmy 
było wiele. RA-
FAKO przeło-

mami stało, chciałoby się powiedzieć. 
Wszystkie one wiążą się przede 
wszystkim z rozwojem technologii 
i rozwojem polskiej i nie tylko pol-
skiej energetyki. Dość wspomnieć 
pierwsze kotły pyłowe w latach 50., 
wdrożenie technologii ścian szczel-
nych w 1968 roku, budowę najwięk-
szych kotłów ze wspomaganą cyrku-
lacją AP-1650 dla słynnych 500-tek 
w Kozienicach, wprowadzenie w la-
tach 80. technologii przepływowej, 
na bazie której zbudowano kotły dla 
Bełchatowa i Opola a także najwięk-
sze wtedy kotły o wydajności 1880 
ton pary na godzinę dla Elektrowni 
Nikola Tesla w Serbii.

Po przełomowym dla całego 
naszego kraju 1989 roku RAFA-
KO jeszcze bardziej przyspieszyło. 
To RAFAKO dostarczyło pierwszy 
w kraju kocioł z cyrkulacyjnym 
złożem fluidalnym dla Elektrocie-

płowni Żerań, tej samej w której 
w latach 50. firma budowała swoje 
pierwsze kotły pyłowe. RAFAKO 
zbudowało też pierwszą instalację 
odsiarczania spalin metodą mokrą 
wapienną w Elektrowni Jaworzno 
III a także pierwszą instalację kata-
litycznego odazotowania spalin dla 
kotła pracującego w płockiej rafine-
rii. W ramach konsorcjum RAFAKO 
zbudowało też pierwszy kocioł na 
parametry nadkrytyczne w Elek-
trowni Pątnów.

Jubileuszowy rok 2014 to rok ze 
wszech miar przełomowy. W życie 
wszedł długo wyczekiwany kontrakt 
na rozbudowę Elektrowni Opole, 
gdzie powstają dwa nowe bloki ener-
getyczne o mocy 900MW każdy na 
nadkrytyczne parametry pary. Jest 
to największa po 1989 r. inwestycja 
w polskiej branży energetycznej.

Jeszcze większe znacznie dla 
RAFAKO ma podpisany w tym roku 
kontrakt na budowę bloku energe-
tycznego o mocy 910 MW w Elek-
trowni Jaworzno III, gdzie RAFAKO 
w praktyce samodzielnie realizuje 

ten kontrakt pod klucz, a w zakre-
sie technologicznym dostarcza całą 
wyspę kotłową.

Projekty opolski i jaworznicki 
oparte są o najnowocześniejszą 
technologię wytwarzania ener-
gii elektrycznej z zastosowaniem 
kotłów i turbin na nadkrytyczne 
parametry pary, które umożliwiają 
osiąganie sprawności bloku energe-
tycznego na poziomie 45 proc. i wyż-
szym. Nie jest to jednak ostatnie sło-
wo naszych inżynierów. RAFAKO już 
od lat pracuje wspólnie z polskimi 

PRZEŁOMU
ROK

tekst:
PIOTR KARAŚ dyrektor biura marketingu, rafako sa

W
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naukowcami nad koncepcją bloków 
o sprawności powyżej 50 proc. czyli 
bloków na parametry ultra-nadkry-
tyczne. Ich wdrożenie będzie kolej-
nym krokiem milowym w historii 
firmy i polskiej energetyki, która nie 
może sobie pozwolić na odejście od 
rodzimego węgla jako podstawowe-
go paliwa.

Właśnie dzięki przełomom tech-
nologicznym firma przetrwała inne 
przełomy, takie jak nagłe odejście 
od centralnie sterowanej gospodarki, 
w której RAFAKO cieszyło się prze-

cież komfortem monopolisty, gwał-
towny spadek zamówień w sektorze 
energetycznym w latach 90., trudną 
prywatyzację w 1993 roku, powódź 
w 1997 roku i wreszcie kryzys roku 
2008, żeby wymienić tylko te naj-
ważniejsze. Wiedza, doświadczenie, 

śląski etos pracy wsparte odwagą 
i determinacją w dążeniu do celu 
stoją u podstaw przetrwania tych 
złych, niezależnych od nas przeło-
mów i tworzenia tych doniosłych 
i pozytywnych kroków milowych 
w rozwoju polskiej myśli technicznej.

Jubileuszowy rok 2014 to rok ze wszech miar przeło-
mowy. W życie wszedł długo wyczekiwany kontrakt na 
rozbudowę Elektrowni Opole. [...] Jest to największa 
po 1989 r. inwestycja w polskiej branży energetycznej.

Elektrownia Bełchatów,  2011 / fot. Aleksandra Dik
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Małgorzata Wiśniewska: Czy dwa-

dzieścia lat temu spodziewałeś się, 

że będziemy dziś świętować nie 

tylko kolejne 10-lecie firmy, ale i 65 

lecie spółki z Grupy?

Jerzy Wiśniewski: Wiadomo, że an-
gażując się osobiście w jakiś pro-
jekt,  również  finansowo,  mam 

nadzieję na sukces i to trwa-
ły. Jednakże 20 lat wstecz nawet 

nie mogłem sobie wyobrazić 
skali działania, w jakiej po-

rusza się obecnie stworzo-
na przez nas Spółka i jej 

Grupa Kapitałowa. 
Tym bardziej, że ka-

pitalizm i wolny 
rynek w Polsce 
dopiero kiełko-

wał a my działa-
liśmy w oparciu 

o nowe realia mocno 
intuicyjnie.

M.W.: PBG w tym roku obchodzi 

20 lat istnienia a nasze dzieci 

miały wtedy?

J.W.: Madzia – nasza córk miała 13 lat, 
a Faustyn – 9 lat. A dziś Antonina – 
nasza wnuczka ma już 5 lat, a Antek 

– nasz wnuk w grudniu skończy 2.

M.W.: Stare powiedzenie mówi 

„mężczyzna jest głową rodziny a 

kobieta szyją, która tą głową kręci”. 

Czy zgadzasz się z tym twierdze-

niem? Pamiętasz jakąś sytuację, w 

której zupełnie odwiodłam Cię od 

przemyślanego pomysłu?

J.W.: Oczywiście, że zgadzam się 
z tym powiedzeniem. Masz swoje 
zdanie na każdy temat i bardzo in-
teresujące, inne od męskiego spoj-
rzenie. Wiele z decyzji, które zosta-
ły podjęte, były przed ogłoszeniem 
wspólnie przedyskutowane przy ko-
minku. Ale czy odwiodłaś mnie od 
przemyślanego, przespanego pomy-
słu? Nie przypominam sobie takiej 
sytuacji. Jeśli jestem już do czegoś 
przekonany, to nie ma siły, która 
mogłaby mnie od tego odwieźć. I Ty 
o tym wiesz i moi współpracownicy 
też – ale ważne, że umiem słuchać!

DWA SPOJRZENIA
w tym samym kierunku
Partnerzy w pracy i w życiu. Rozmowa właścicieli 
Grupy Kapitałowej PBG

spisała:
MAGDALENA ECKERT koordynator ds. obowiązków informacyjnych, pbg sa
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M.W.: Jakie zamierzenia i plany to-

warzyszyły Tobie na początku?

J.W.: Chciałem wprowadzić nową 
jakość do branży, która była wtedy 
zupełnie zmonopolizowana. Mia-
łem wiedzę, doświadczenie, zapał, 
mnóstwo pomysłów i dużo odwagi. 
Otaczali mnie ludzie, którzy chcieli 
zaryzykować razem ze mną. Szuka-
liśmy za granicą nowych technologii, 
które branżę zmieniłyby na bardziej 
przyjazną środowisku. To się udało.

M.W.: Jest takie powiedzenie: „po-

czątki są najtrudniejsze”. Czy uwa-

żasz, że w naszym przypadku jest 

ono prawdziwe?

J.W.: Jest mnóstwo stereotypów. Kie-
dy zaczynaliśmy, zaczynali wszyscy, 
a ilu jest nadal w grze... Najbardziej 
była potrzebna odwaga. Dziś rynek 
jest bardziej wymagający i w przy-
padku biznesu nie można stracić 
czujności ani na chwilę.

M.W.: Które chwile w historii firmy 

wspominasz najmilej i najcieplej?

J.W.: Pierwsze lata działalności były 
wyjątkowe! Dziś nadal jesteśmy sobie 
bliscy i stanowimy zespół. Wspólne 
świętowanie sukcesów jest miłe. Dla 
mnie kontakt z ludźmi mi bliskimi 
jest zawsze ważny. Znam niemal każ-
dego pracownika firmy i jego histo-
rię a spotkania i rozmowy są zawsze 
wzruszające. Zawodowo cieszyły mnie 
wspólnie zdobyte pierwsze kontrakty, 
pierwsze odbiory, faktury. Szczęście 
pracowników, że wykonali dobrze 
zadanie, że Inwestor chwali. Wielkim 
sukcesem był niezwykle udany debiut 
firmy na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w 2004 roku, pozyskanie hi-
storycznie największych kontraktów 
w branży, mówię tu o PMGW, LMG 
i Terminalu w Świnoujściu. Wielką 

dumą były i są wybudowane przez 
Grupę  stadiony. Nie mniej ważne 
dla mnie były 2 akwizycje: ta z 2003 
roku – kiedy odkupiliśmy rodzimą 
Hydrobudowę Włocławek i wyciąga-
liśmy ją z bardzo złej sytuacji oraz 
akwizycja z 2011 roku – RAFAKO S.A. 
Ale dziś najszczęśliwszy jestem, bo 
realizujemy inwestycje tak ważne dla 
wszytskich jak Opole i Jaworzno.

M.W.: Czy kiedykolwiek wątpiłeś 

w sens swoich działań i swojej 

pracy?

J.W.: Na wątpliwości w biznesie nie 
ma miejsca. Działanie bez przeko-
nania może być bardziej szkodliwe 
niż popełnienie kilku drobnych 
błędów.

M.W.: Co napawa Cię szczególną 

dumą i satysfakcją przy okazji dzi-

siejszych Jubileuszy?

J.W.: To oczywiście sukcesy, o któ-
rych mówiłem wcześniej, ale 
też fakt że nadal, pomimo 
2 lat działania w upadło-
ści układowej, możemy 
pracować w tak szerokim 
gronie i nadal wspólnie 
walczymy o Spółkę. 
Oczywiście najwięk-
szą dumą są moje 
dzieci i wnuki.

M.W.: Czy myślałeś 

kiedyś o tym, czym 

byś się zajmował jeśli 

nie biznesem? Czy jest 

jakieś alternatywne 

zajęcie, którego byś się 

podjął?

J.W.: Nie. Droga, którą wy-
brałem jest moją drogą i nigdy 
nie żałowałem tej decyzji. Je-
stem spełnionym człowiekiem.

M.W.: Co Twoim zdaniem jeszcze, 

prócz ciężkiej pracy, przyczyniło się 

do tego sukcesu, który dziś może-

my świętować?

J.W.: Ludzie, z którymi wspólnie go 
osiągnęliśmy, życzliwi przyjaciele, 
wsparcie, którego sobie udzielali-
śmy, wiedza i doświadczenie oraz 
odwaga w podejmowaniu ryzyka, 
szczęście i opatrzność.
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jak palce jednej ręki 
ZARZĄD 
„Załoga musi być jak palce jednej ręki” – mówi kapitan Olgierd Jarosz 
z serialu „Czterej pancerni i pies”. Nie bez przyczyny – gdy zapytano mnie 
o to, jaki jest Zarząd RAFAKO – przypomniał mi się akurat fragment serialu, 
powtarzanego przez telewizję w każde wakacje, gdy byłem dzieckiem.

Załoga RAFAKO podczas Jubileuszu 60-lecia / fot. B. Stachow
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Co prawda w seria-
lu skład Załogi był 
nieco inny niż u nas, 
ale chodzi mi bar-
dziej o ideę niż liczbę. 

Wracając do przyczyny tego filmo-
wego skojarzenia – otóż finalizacja 
dwóch największych kontraktów 
w historii RAFAKO Grupa PBG, też 
mogłaby posłużyć za scenariusz fil-
mu. I to nie byle jakiego filmu sen-
sacyjnego – tyle było w niej zwro-
tów akcji, tyle niespodziewanych 
zdarzeń, a ich tempo było niczym 
z seriali o agencie Jej Królewskiej 
Mości. I na jednym filmie pewnie by 
się nie skończyło, wersji rozwiązań 
starczyłoby na kilkanaście odcinków 
i to kręconych na całym świecie. Ale 
w każdym główne role grałoby tych 
samych pięciu aktorów, bo wszy-
scy byliśmy zaangażowani w ten 
proces. Na rożnych etapach – czy 
może w kolejnych odcinkach walki 
o kontrakty – do akcji włączali się 
poszczególni Członkowie Zarządu, 
w zależności od tego, jaki temat był 
dla danego fragmentu rozmów naj-
ważniejszy. Wiadomo – jeden od fi-
nansów, drugi od produktu, trzeci od 
realizacji, czwarty od zaplecza tech-
nologicznego i w końcu ktoś, kto 
spina te działania. Znamy się od lat, 
wspólnie niejedno przeszliśmy i to 
tak naprawdę daje nam wielką siłę 
w pokonywaniu przeszkód. Co nie 
znaczy, że zawsze mamy takie samo 
zdanie – co to, to nie, na zewnątrz 
jesteśmy jednak jak owa jedna ręka, 
która potrafi utrzymać największy 
ciężar i nie wypuścić go z rąk.

Co sprawia, że ludziom dobrze 
się razem pracuje, że poradzili so-
bie wbrew wszelkim głosom scepty-
ków, wbrew mało przyjaznej sytuacji 
makroekonomicznej, wbrew czasem 
otwartej niechęci niektórych dorad-

ców i wbrew trudnej wówczas sytu-
acji firmy, którą zarządzali? Bez obaw, 
nie będę tu pisał psychologicznych 
mądrości, ani kopiował teorii zna-
nych z książek o zarządzaniu. Re-
cepta wydaje mi się bowiem znacz-
nie prostsza niż twierdzą niektórzy 

„uczeni w piśmie”. Cel. Trzeba mieć 
jasno postawiony cel. Nawet jeśli jest 
nim Gwiazdka z nieba, to jeśli ją na-
zwiemy, będziemy mogli określić do 
niej drogę, a później konsekwentnie 
do niej zmierzać. 

My mieliśmy ten cel – a nie były 
nim owe kontrakty same w sobie – 
celem była przyszłość RAFAKO 
i po części też całej Grupy zarazem. 
Tak naprawdę owe dwa kontrakty 
były dla RAFAKO swoistym „być 
albo nie być”, konkurencja już ostrzy-
ła sobie na nie zęby, a dla nas brak 
ich finalizacji oznaczałby nie tylko 
trudną sytuację wewnątrz firmy, ale 
też zupełnie inne jej postrzeganie na 
zewnątrz. Dlatego nikt nie liczył go-
dzin, nieprzespanych nocy, wypitych 
litrów kawy (w moim przypadku her-
baty) i wypalonych papierosów (do-
tyczy również niepalących, którzy – 
jak np. ja – w roli palaczy biernych 
również tracili zdrowie). Nie liczyli-
śmy wersji scenariusza, które trafiały 
do niszczarki, uderzeń w klawiaturę, 
gdy kolejny raz trzeba było zmieniać 
jedno lub dwa słowa, albo w klawisze 
kalkulatora, kiedy coś się nie „spi-
nało” i trzeba było od nowa liczyć to, 
co wydawało się już być policzone. 
Powie ktoś – każdy Zarząd ma to na 
co dzień. Zgoda, nawet jeśli nie każ-
dy, to wiele z nich. Ale ważne jest, 
żeby Zarząd – w rozumieniu grupy 
osób pracujących razem, bo przecież 
składy Zarządów się zmieniają, a cel 
pozostaje niezmienny – rozumiał 
i konsekwentnie realizował strategię 
Właściciela.

OD REDAKCJI

Podobnie organizacja działa 

jak przysłowiowe palce jed-

nej ręki. Nie da się wygrać 

znaczących, ambitnych 

i strategicznych kontraktów 

bez współdziałania wespół 

w zespół działów: projekto-

wania, logistyki, marketingu, 

ekonomii, całego wsparcia, IT 

i systemów informatycznych. 

Jesteśmy jak naczynia 

połączone. Jedni bez drugich 

nie wiele mogą zdziałać. 

Owszem liczy się wiedza, 

doświadczenie i dobra 

komunikacja, jednak bez 

zaplecza finansowego, bez 

całej realizacji, produkcji, bez 

księgowości, która rozliczy 

fakturę i bez kadr, które 

zatrudnią odpowiedniego 

fachowca, możemy jedynie 

pomarzyć o realizacji strategii 

firmy. Zarząd z kolei spra-

wuje pieczę i nakłada swoje 

działania na to wszystko, 

co każdego dnia każdy z 

nas pracowników wnosi do 

organizacji. Odpowiada za 

to, by poszczególne obszary 

współpracowały ze sobą i za-

pewnia sprawną realizację 

strategii.

C
tekst:
PAWEŁ MORTAS prezes zarządu, rafako s.a.
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Sukces zrodzony

z PASJĄ
4 kwietnia 1949 r. została wydana decyzja o budowie fabryki kotłów. Pierwsza 
nazwa fabryki to Zakład Budowy Urządzeń Kotlarsko-Mechanicznych z siedzibą 
w Krakowie. O wyborze Raciborza zadecydowała bliska lokalizacja zakładów 
metalurgicznych, dostęp do surowców oraz potencjału ludzkiego. Pierwsi robotnicy 
fabryki zastali szczere pole a robotnicy PBG stary garaż. Jaka podobna jest 
zbieżność narodzin i początków obu firm.
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Produkcja kotłów ru-
szyła w połowie lat 
50-tych, były to kotły 
rusztowe. Już wtedy 
fabryka zatrudniała 

1000 osób i otworzyła szkołę przy-
zakładową, gdyż potrzebowała fa-
chowców. Rozwój fabryki to pasmo 
i eksplozja sukcesów, z roku na rok 
podbija ona kraj, Europę i konty-
nenty. Na mocy porozumienia władz 
PRL i ZSRR RAFAKO zobligowane 
zostaje do produkcji na rzecz ener-
getyki jądrowej. Do dziś jedna z hal 
nazywana jest „jądrówką”.

Nie sposób opisać w jednym ar-
tykule osiągnięć RAFAKO, bo nie 
o to chodzi. Istnieje dostateczna ilość 

publikacji, aby prześledzić rozwój 
i dzieje firmy. Dzisiaj RAFAKO obcho-
dzi swoje Żelazne Gody, swoje wielkie 
i piękne święto. Jest oczywiste, że naj-
większym skarbem Rafako jest jego 
załoga. To robotnicy, technicy, inży-
nierowie kładli podwaliny pod fabrykę, 
to ich trud, wyrzeczenia i ciężka pra-
ca w halach produkcyjnych, biurach 
projektowych w administracji dopro-
wadziły do takiego rozwoju fabryki. 
RAFAKO dawało i dalej daje pracę ty-
siącom ludzi, dba o integrację rodzin 
po przez liczne biwaki, obozy, wyjazdy, 
wspólne uprawianie sportu oraz inne 
formy rekreacji i wypoczynku.

Żelazne gody upoważniają mnie 
do stwierdzenia, że to już czwarte 

pokolenie pracuje i żyje w „Swojej” 
fabryce, która potrafiła pokonać 
okresy recesji, wychodząc z zało-
żenia, że „co nie zabije, to wzmoc-
ni”. Patrząc na dynamiczny rozwój 
fabryki, jej trafnie podejmowane 
decyzje ekonomiczne i giełdowe 
stwierdzam, że RAFAKO idzie dobrą 
drogą, drogą sukcesu i wybitnych 
osiągnięć. Patrząc na dwie firmy 
RAFAKO i PBG chciałoby się powie-
dzieć, że to siostry bliźniacze ale 
fakty są inne – jedna jest z żelaza, 
druga z porcelany, ale obie są trwa-
łe i szlachetne, mądre i pracowite 
i jeżeli dalej będą podążać tą drogą 
to z pewnością będą świętować gody 
diamentowe.

tekst:
RYSZARD „RYLEW” LEWICKI fundacja pbg sa

P
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Alojzy Urbas urodził 
się 21 czerwca 1911 
roku w Sudole – 
dzielnicy Raciborza, 
gdzie mieszka do 

dziś. Pochodzi z wielodzietnej rodzi-
ny. – W domu było nas dziewięcioro. 
Ja i moi czterej bracia wyruszyliśmy 
na wojnę. Było ciężko, ale udało nam 
się szczęśliwie powrócić – tak Aloj-
zy Urbas wspomina czasy II wojny 
światowej. – Obecnie żyje jeszcze mój 
brat, który jest księdzem oraz 2 siostry. 
Jedna z nich jest zakonnicą – dodaje.

Przed wojną przez 8 lat prowa-
dził piekarnię. – Z wykształcenia 
jestem piekarzem, jednak po wojnie 
do zawodu już nie wróciłem, bo praca 
była ciężka, niezdrowa i mało opła-
calna – wspomina pan Alojzy, któ-
ry po wojnie znalazł zatrudnienie 
w elektrowni jako inkasent. Następ-
ne 20 lat przepracował w RAFAKO, 
gdzie doczekał emerytury. – Pracę 

w RAFAKO zacząłem w 1956 r. za 
namową brata. Jestem mu za to do 
tej pory wdzięczny. To był olbrzymi, 
świetnie rozwijający się zakład. Zo-
stałem przyjęty do działu Centralnej 
Krajalni, pracowałam przy naprawdę 
potężnej produkcji – opowiada ze 
szczegółami 103 -latek.

Oprócz pracy, pan Alojzy anga-
żował się w życie społeczne fabryki. 
Prężnie działał w związkach zawodo-
wych, był członkiem komisji rozjem-
czej i organizował wyjazdy zakłado-
we. – Pamiętam, że wycieczki odbywały 
się zazwyczaj w niedziele.Poznawa-
liśmy walory turystyczne pobliskich 
miejscowości, ale byłem też służbowo 
na kilkudniowym wyjeździe w Warsza-
wie – wspomina. – Natomiast jesienią 
jeździliśmy na grzybobranie do Zawoi 
i Międzybrodzia. Uwielbiałem zbierać 
grzyby, zresztą gdybym tylko umiał, 
robiłbym to do dziś – dodaje z uśmie-
chem sędziwy emeryt.

Mimo że pan Alojzy poświęcał 
się pracy bez reszty, potrafił zadbać 
o swoje zdrowie. – Wszelkie używki 
od zawsze były mi obce – zapewnia. 
Preferował aktywny tryb życia, do 
pracy jeździł rowerem, dużo space-
rował, lubił tańczyć. Urlopy spędzał 
w sanatorium albo wyjeżdżał w góry.

Od zawsze kochał przyrodę. To on 
głównie dbał o ogród przy rodzin-
nym domu. Szczególnie upodobał 
sobie róże. – Mąż dalej pielęgnu-
je rośliny w swoim małym ogródku. 
Wciąż najbardziej kocha róże, obcina 
je, podlewa. To jego wielka pasja – 
mówi Klara Urbas, żona 103-latka. 

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK  adventure media

Alojzy Urbas ma 103 lata, recytuje wiersze, jest 
zagorzałym kibicem piłki nożnej, a o swój różany 
ogród dba jak zawodowy ogrodnik. Choć jest 
najstarszym mieszkańcem Raciborza, to kondycji 
i poczucia humoru można mu tylko pozazdrościć.

UMIAR
I POGODA DUCHA
receptą na długowieczność

A
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To właśnie zamiłowaniu 
do natury i uprawianiu 
ogródka zawdzięcza spotka-
nie z miłością swego życia, panią 
Klarą. – To była niedziela, piękne 
majowe popołudnie. Jak co tydzień, 
po obiedzie poszedłem do ogrodu 
pooglądać kwiaty. Za płotem usły-
szałem śmiechy. Patrzę, a tam stoją 
trzy młode dziewczyny, jedna z nich 
odwrócona do mnie plecami. Pomy-
ślałem wtedy, że to właśnie będzie 
moja żona. Gdy się odwróciła, już nie 
miałem wątpliwości. To była miłość 
od pierwszego wejrzenia – opowiada 
pan Alojzy.

– 
Mimo 

że miesz-
kaliśmy w bli-

skim sąsiedztwie, nie znaliśmy się, 
bo Alojzy był dużo starszy ode mnie. 
Przyjaźniłam się z jego młodszą sio-
strą, ale jego nie znałam. Aż to tam-
tej niedzieli... – dodaje nie kryjąc 
uśmiechu pani Klara.

Pobrali się szybko, ich miłość 
trwa już 66 lat. Państwo Urbasowie 
nie doczekali się własnego potom-
stwa, wychowywali siostrzenicę 
pani Klary – Dorotę, która obecnie 
na stałe mieszka w Niemczech, ale 

każdą wolną chwilę spędza u swoje-
go wujostwa.

Państwo Urbasowie, mimo sędzi-
wego wieku są pogodnymi, pełnymi 
życia ludźmi. Chętnie uczestniczą 
w rodzinnych spotkaniach, zwie-
dzają okolice, oboje są zagorzałymi 
kibicami piłki nożnej, więc oglądali 
każdy mundialowy mecz. Na swoje 
setne urodziny pan Alojzy, z drob-
ną pomocą małżonki, przygotował 
wspaniały tort. Zapytany o receptę 
nie tylko na długie, lecz także szczę-
śliwe życie odpowiada bez waha-
nia: – Umiar we wszystkim i pogoda 
ducha.

Alojzy Urbas z żoną, Dni Energetyka 2011 / fot. Aleksandra Dik

Całej 
załodze RAFAKO 

życzę przyjemności i zadowo-
lenia z wykonywanych obowiązków. 

RAFAKO to bardzo duży zakład, który 
przez lata niewyobrażalnie się rozwinął, 

dlatego trzeba o niego dbać, interesować 
się życiem fabryki, sumienne wykonywać swoją 
pracę, bo to przyszłość Wasza i Waszej ro-
dziny. Ponadto wszystkim pracownikom i ich 

rodzinom życzę zdrowia i pomyślności, 
sukcesów zawodowych i dalszego 

rozwoju przedsiębiorstwa.
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Tak świętowaliśmy 
jubileusz 60 lecia 
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Spawacze Roku

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK

Każdego roku, z okazji Dnia Energetyka, w RAFAKO przyznawane są odznaki 
„Spawacz Roku” oraz wyróżnienia dla najlepszych spawaczy. W tym roku 
to zaszczytne wyróżnienie otrzymało 5 pracowników RAFAKO.

24 JUBILEUSZ
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Mirosław BŁASZCZOK

(Brygada Wężownic) otrzymał tytuł najlepszego spawa-
cza – operatora w metodzie 141 (automatyczne spawa-
nie metodą TIG automatami POLYSOUDE). Mirosław 
w RAFAKO pracuje od 10 lat. Ukończył szkołę zawo-
dową jako ślusarz. Po szkole szybko znalazł zatrud-
nienie, ale warunki finansowe nie satysfakcjonowały 
go, więc często zmieniał zakłady pracy, aż zdecydował 
się zrobić kurs spawacza. Takie szkolenie odbywało się 
w RAFAKO. Po jego ukończeniu znalazł właśnie tam 
zatrudnienie, gdzie pracuje po dziś dzień i jak szcze-
rze przyznaje nie zamieniłby tego zakładu na żaden 
inny. – Mam tu świetną załogę, godziwe wynagrodzenie 
i wykonuję pracę, którą lubię – zapewnia Mirosław Błasz-
czok. Po pracy pan Mirosław relaksuje się uprawiając 
swój owocowo- warzywny ogród w Pogrzebieniu, gdzie 
mieszka z całą rodziną.

Krystian SEDLACZEK

(Brygada Ekranów) nagrodę przyznano mu za najwyż-
szej klasy umiejętności spawania w metodzie 131 (pół-
automatyczne spawanie elektrodą metalową w osłonie 
gazów obojętnych metodą MIG). Pan Krystian całe swoje 
życie spędził w RAFAKO. Tu skończył szkołę jako ślu-
sarz, od razu znalazł zatrudnienie. Parę lat temu zdobył 
uprawnienia spawacza. W tym roku mija 33 lata od kiedy 
przyjęto go do fabryki. – RAFAKO dało mi coś więcej niż 
tylko pracę. Dostałem mieszkanie, mogę podnosić kwa-
lifikacje, a do tego pracuję w naprawdę zgranym zespo-
le- zapewnia. Pan Krystian to nie tylko zdolny spawacz, 
to również doskonały maratończyk – 6 lat temu rzuciłem 
palenie i od tego czasu zacząłem biegać. Udało mi się ukoń-
czyć półmaraton, a teraz maraton, z czego jestem bardzo 
dumny, bo niewielu wierzyło, że dam radę.

Wojciech PAWĘSKI

(Brygada Ślusarsko-Montażowa) tytuł Spawacza Roku 
otrzymał za najwyższej klasy umiejętności spawania 
w metodzie 135 (półautomatyczne spawanie elektrodą 
metalową w osłonie gazów aktywnych metodą MAG). 
Jest młody i ambitny. Chociaż wielu jego kolegów wy-
brało wygodne życie poza granicami kraju, on został. 
Ukończył szkołę zawodową w Kietrzu, skąd pochodzi. 
Do RAFAKO przyjęto go na stanowisko ślusarza. Sąsiad 
namówił go, aby przekwalifikował się na spawacza. Po-
szedł za jego radą i dziś, mimo swojego młodego wieku, 
otrzymał wyróżnienie dla najlepszego specjalisty w tej 
branży. W raciborskiej fabryce pracuje już 15 lat i ani 
myśli o zmianie zakładu.

Mirosław BŁASZCZOK

Krystian SEDLACZAK

Wojciech PAWĘSKI
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Antoni PYTLIK 

(Brygada Ekranów) – otrzymał tytuł 
Spawacza Roku za najwyższej klasy 
umiejętności spawania w metodzie 
141 (ręczne spawanie metodą TIG). 
Pracę w RAFAKO rozpoczął dokład-
nie 25 lat temu. Skończył szkołę 
przyzakładową jako ślusarz, w tym 
zawodzie przepracował kilka lat, 
następnie przekwalifikował się na 
spawacza. RAFAKO to całe jego ży-
cie. Jak zapewnia pan Antoni, dzięki 
pracy w raciborskiej spółce wiedzie 
spokojnie życie rodzinne. Ma na-
dzieję doczekać tu emerytury. Jednak 
nie samą pracą żyje człowiek, więc 
po godzinach chodzi na ryby. – Od 
dziecka lubiłem wędkować, jednak 
przez wiele lat nie miałem na to czasu. 
Dopiero niedawno mogłem wrócić do 
mojego hobby z dzieciństwa – mówi 
Antoni Pytlik, raciborzanin, długo-
letni pracownik RAFAKO.

Andrzej SZNICER

(Brygada Ślusarsko-Montażowa Ko-
mór) – od 14 lat pracuje w RAFAKO. 
Pracę zaczynał jako ślusarz, następ-
nie przekwalifikował się na spawacza. 
W tym roku jego praca została doce-
niona, bowiem pan Andrzej otrzymał 
tytuł Spawacza Roku 2013 za naj-
wyższej klasy umiejętności spawania 
w metodzie 141 (ręczne spawanie me-
todą TIG). – To moje pierwsze tak duże 
wyróżnienie, z czego jestem ogromnie za-
dowolony. Dzięki takim nagrodom jesz-
cze bardziej lubię swoją pracę – mówi 
z uśmiechem. Pan Andrzej, to nie tylko 
dobry pracownik, to również zagorzały 
miłośnik górskich wędrówek. Wspólnie 
z żoną i 17-letnim synem uprawiają 

„Walking trekking”, ponadto uwielbiają 
długie turystyczne wycieczki rowero-
we. – Aktywny wypoczynek, to najlepsza 
odskocznia od codziennej pracy – pod-
kreśla pan Andrzej.

Antoni PYTLIK

Andrzej SZNICER

To poniekąd rodzinna 
tradycja, mój dziadek 
hodował gołębie 
ozdobne, mój ojciec 
również. Ja zacząłem 
od zakupu papugi 
Nimfy, dziś mam 
już wiele gatunków 
i moja kolekcja stale się 
powiększa – opowiada 
zdolny spawacz.
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Mateusz BIELSKI

Patryk KRETEK

Mateusz BIELSKI

(Brygada Wężownic) – W RAFAKO 
pracuje już 7 lat. W szkole średniej 
kształcił się w kierunku mechani-
ka samochodowego. Jednak jego 
zainteresowania naprawą samo-
chodów nieco zmalały, gdy w II kla-
sie technikum odbywał praktyki 
w RAFAKO. Tam poznał obowiązki 
spawacza, zrobił kurs podstawowy 
i po zdaniu matury przyjęto go na 
etat. – Lubię swoją pracę i ani razu nie 
żałuję, że się przekwalifikowałem. Sa-
mochody też reperuję, ale bardziej hob-
bystycznie – mówi Mateusz Bielski, 
którego drugą pasją jest pszczelar-
stwo. W swoim rodzinnym Rudniku 
ma niewielką pasiekę, a w niej 11 uli, 
którym poświęca każdą wolną chwilę.

Wyróżnienie „Dyplo-

mem uznania” dla 

nowo wdrażanych 

spawaczy zostało 

przyznane 2 pracowni-

kom RAFAKO, którzy 

w ostatnim okresie 

osiągnęli bardzo dobre 

wyniki przy spawaniu 

złączy doczołowych 

metodą 141 (ręczne spa-

wanie metodą TIG).

Patryk KRETEK 

(Brygada Ślusarsko-Montażowa Ko-
mór). Jest najmłodszym wyróżnio-
nym spawaczem w RAFAKO.  Ukoń-
czył przyzakładową szkołę zawodową. 
W fabryce pracuje od 2 lat, więc ta-
kie uznanie, to dla niego naprawdę 
cenną nagroda. Po godzinach pracy 
w RAFAKO hoduje ptaki egzotyczne. 
W swoim domu w Krzanowicach ma 
już pokaźną kolekcje. – To poniekąd 
rodzinna tradycja, mój dziadek hodo-
wał gołębie ozdobne, mój ojciec również. 
Ja zacząłem od zakupu papugi Nim-
fy, dziś mam już wiele gatunków i moja 
kolekcja stale się powiększa – opowia-
da zdolny spawacz.
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marka

Po części wyni-
ka to z niewiedzy 
piszących lub ich 
niechęci do spraw-
dzenia jak się to czy 

owo pisze, po części winni są sami 
właściciele różnych nazw, którzy 
je komplikują, albo sami w różnej 
formie używają. Popatrzmy – znany 
wszystkim skrót PBG, LOT czy PKP 
każdy rozpoznaje i rzadko się zda-
rza, żeby ktoś napisał pbg, lot, pkp, 
albo co gorsza P.B.G., P.K.P. czy L.O-

.T – w myśl zasad ortografii – skróty 
wielkoliterowe pisze się bez kropek – 
nawet, jeśli za granicą piszą U.S.A. – 
u nas jest to USA.

Na marginesie – błąd popełnił 
kiedyś ktoś, kto pisał Kodeks Spół-
ek Handlowych – dopuścił bowiem 
używanie skrótu S.A. w wersji 

z kropkami dla określenia Spółek 
Akcyjnych – i teraz pisząc nazwę 
firmy albo jest się w zgodzie z Ko-
deksem albo z ortografią. Ale wróć-
my na nasze podwórko, bo sami 
czasem mamy kłopot jak poprawnie 
zapisać nazwę RAFAKO. A sprawa 
jest prosta.

W Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) widnieje RAFAKO S.A. i to jest 
nazwa handlowa Spółki, pod taką 
też nazwą występuje na Giełdzie 
Papierów Wartościowych – czyli 
GPW. Ale już marką firmy jest dziś 
RAFAKO Grupa PBG. Nie RAFAKO 
Grupa PBG S.A., czy RAFAKO 
S. A.  Grupa PBG S.A., bo Spółka 
Akcyjna odnosi się do pojedynczej 
spółki, a mówiąc Grupa, mamy na 
myśli przynależność RAFAKO S.A. 
do grupy firm. A owa Grupa PBG nie 

tekst:
JACEK BALCER dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, pbg sa

K

Nazwa i

Kiedy śledzimy medialne doniesienia na temat rożnych 
firm, często spotykamy się z niejednorodnym zapisem 
ich nazw. Przykładowo: RAFAKO, RAFAKO SA czy 
RAFAKO Grupa PBG. Dlaczego tak się dzieje?
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ma formy spółki akcyjnej, to tylko 
nazwa, marka właściwie, którą okre-
ślamy firmy wchodzące w skład jed-
nej grupy kapitałowej, podkreślamy 
ich związki.

 Dlatego, jeśli chcemy podkreślać 
przynależność RAFAKO do dużej 
Grupy i używamy tego w celach mar-
ketingowych czy jakiejkolwiek komu-
nikacji z otoczeniem, używamy marki 
handlowej RAFAKO Grupa PBG. Jeśli 
podpisujemy umowę to już zgodnie 
z zapisem w KRS. A czy można pisać 
Rafako – z wielkiej litery a pozostałe 
małymi? Otóż tak, można, ale tylko 
w jednym przypadku – gdy określa-
my miejsce. Czyli wracając do przy-
kładów z początku tego tekstu – firma 
nazywa się LOT (w KRS oczywiście 
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.), 
to „pracuję w Locie, jestem w Locie, idę 
do Lotu” (dopuszczalne też do LOT-u). 
Ale uwaga – pracuję w PKP, lub PBG 
a nie w Pkp czy Pbg, ta forma odmia-
ny dotyczy tylko skrótowców głosko-

wych, nie literowych, szczególnie 
takich jak LOT, czy NOT i można jej 
też rozciągnąć na RAFAKO. Ponie-
waż w odróżnieniu od LOT czy NOT, 
nasza nazwa się nie odmienia, więc 
końcówki się nie zmieniają – a więc 

„moja firma to RAFAKO S.A.” lub 
„moja firma to RAFAKO Grupa PBG”. 
I choć poprawny jest zapis „pracuję 
w Rafako”, to zdecydowanie bardziej 
elegancko będzie pracuję w „RAFAKO 
Grupa PBG”. Natomiast jeśli piszemy 

„poszedłem rano do…” to możemy za-
pisać zarówno „do Rafako”, jak i „do 
RAFAKO”, jeśli „wracam z…” lub „by-
łam dziś w….” to albo „z lub w – Ra-
fako” albo „z RAFAKO” (i tu można 
pominąć S.A., bo mowa potoczna 
dopuszcza taką wersję, a poza tym 
zasady języka polskiego dopuszczają 
używanie w mowie potocznej form 
zgodnych z przyjętym zwyczajem 
lub wolą właściciela marki czy nazwy). 
Ale kiedy ktoś mówi o sobie potocznie 

„jestem Rafakowcem”, to oczywiście 

nie będzie tego zapisywał „jestem 
RAFAKOWCEM”. Podobnie jak nie 
będzie nikt mówił w domu „byłem 
dziś w RAFAKO Grupa PBG”. Ale już 
na zewnątrz powinniśmy używać tej 
formy, szczególnie w mianowniku, 
podając pełną, aktualną nazwę firmy.

W artykule o historii RAFAKO 
znajdą Państwo informacje o tym 
jak zmieniała się nazwa Firmy, więc 
nie będę tego powtarzał, przypomnę 
jednak na koniec, że RAFAKO S.A., 
jakkolwiek niezmiennie jest z Raci-
borza i wciąż produkuje najlepsze 
kotły, nie jest Raciborską Fabryką 
Kotłów. Dziś takie odczytywanie na-
zwy (jakkolwiek z niej wziął się skrót 
RAFAKO) może być dla Firmy nawet 
krzywdzące – bo przecież nie na ko-
tłach się jej oferta kończy. Dlatego 
i my skończmy z takim jej odczy-
tywaniem, a używając poprawnych 
nazw i form ich zapisu, nauczymy 
wszystkich w Polsce, jaka to fabryka 
działa przy Łąkowej.
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Uroczysta gala od-
była się w repre-
zentacyjnym Domu 
Strzeleckim RAFA-
KO SA, tzw. „pała-

cyku”. Uczestniczyli w niej najstarsi 
członkowie zespołu, wśród których 
był także Paweł Kowol, założyciel 
i pierwszy dyrygent orkiestry.

– Orkiestra dęta towarzyszy 
RAFAKO niemalże od samego począt-
ku istnienia przedsiębiorstwa, współ-
tworząc jego historię i tradycję. Jest 
to dla nas powód do dumy – powie-
dział Krzysztof Burek, Wiceprezes 
Zarządu RAFAKO SA.

Zespół składa się prawie wyłącz-
nie z muzyków – amatorów. Tylko 
jedna osoba, klarnecistka Karolina 
Siwoń, posiada wyższe wykształce-
nie muzyczne. W repertuarze rafa-
kowskiej orkiestry dętej są marsze, 
polki, walce, foxtroty, tanga, nie 
brakuje też przebojów filmowych, 
m.in. ze ścieżki dźwiękowej filmu 

„Gladiator”, o czym mogli przekonać 
się słuchacze jubileuszowego kon-
certu. – Gramy podczas wszystkich 
firmowych uroczystości, akademii, fe-
stynów, ale także jubileuszów, pogrze-

bów czy mszy w intencji pracowników 
RAFAKO – powiedział Waldemar 
Bytomski, który pracuje w RAFAKO 
SA od 1978 r., a od 2009 r. dyryguje 
zakładową orkiestrą.

– Dopóki muzyka z instrumentów 
waszych płynie, dopóty RAFAKO nie 
zaginie – tymi słowy Anna Zemba-
ty-Łęska, Dyrektor Biura Zarzą-
dzania Personelem w RAFAKO SA 
podsumowała jubileuszowy koncert 
muzyków. – Orkiestra jest symbolem 
pracy zespołowej. Można się od niej 
wiele nauczyć. W naszej firmie, tak 
jak w naszej orkiestrze, chcielibyśmy 
jak najlepiej współbrzmieć, by każdy 
znał swoje miejsce i rolę. Umiejętność 
kierowania całym zespołem orkie-
strantów to wielka umiejętność i dar – 
przyznała A. Zembaty-Łęska.

– Wspólnie opracowujemy utwory, 
decydujemy, co chcemy i co jesteśmy 
w stanie zagrać. Nie czuję się kimś wy-
jątkowym. Najważniejsze, żeby zespół 
patrzył na mnie, nie wychodził poza 
takt i był zgodnie z rytmem – dodał 
dyrygent.

Historia zakładowej orkiestry dę-
tej zaczęła się jesienią 1953 r., kiedy 
to Paweł Kowol, wówczas pracownik 

Jubileusz

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

U

27 czerwca 2014 roku rafakowska orkiestra dęta 
obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia.

orkiestry dętej RAFAKO

Orkiestra jest symbo-

lem pracy zespołowej. 

Można się od niej wiele 

nauczyć. W naszej 

firmie, tak jak w naszej 

orkiestrze, chcielibyśmy 

jak najlepiej współbrz-

mieć, by każdy znał 

swoje miejsce i rolę. 

Umiejętność kierowa-

nia całym zespołem 

orkiestrantów to wielka 

umiejętność i dar – 

przyznała A. Zembaty-

-Łęska.

60
lecia
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działu inwestycji, założył zespół 
i rozpoczął nabór wśród załogi. Po 
raz pierwszy orkiestra zagrała pu-
blicznie 1 maja 1954 r., podczas 
pochodu. Zespół liczył wówczas 
40 muzyków. Próby odbywały się 
w zakładowym Domu Kultury, dzi-
siejszym „pałacyku”. Jesienią 1954 r. 
Paweł Kowol został powołany do 
wojska, a po nim funkcję dyrygenta 
przejął Józef Oslizlo i sprawował ją 
do 2008 r. Obecny dyrygent, Walde-
mar Bytomski w orkiestrze gra od 

1978 r. Dziś zespół liczy 23 człon-
ków.

Jubileusz 60-lecia został uświet-
niony uroczystym koncertem w wy-
konaniu orkiestry, w którym uczest-
niczyli, obok byłych i obecnych 
muzyków, ich rodzin i zaproszonych 
gości, także członkowie Zarządu 
RAFAKO SA i zakładowych związ-
ków zawodowych, poseł na Sejm 
Henryk Siedlaczek oraz prezydent 
Raciborza Mirosław Lenk i wicesta-
rosta raciborski Andrzej Chroboczek.

Jubileusz 65-lecia działalności Orkiestry Dętej RAFAKO, członkowie orkestry wraz z dyrygentem – Waldemarem Bytomskim / fot. Aleksandra Dik
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Szefie! 
Podziwiamy i doceniamy Twoje zdol-
ności i umiejętności:
• zajmowania pozycji lidera firmy;
• dowodzenia tak dużą organizacją;
• doceniania i okazywania szacun-

ku ludziom, pracownikom,
• motywowania pracowników;
• budowania perspektywicznej 

strategii firmy;
• przewidywania i kreowania jej 

przyszłości;
• podejmowania odważnych decyzji 

i przedsięwzięć;
• stawiania czoła konkurencyjności 

wolnego rynku;
• dążenia niezmiennie do ciągłego, 

dynamicznego rozwoju firmy;

• wykorzystywania sprzyjającej ko-
niunktury rynku;

• pozytywnego wizjonerskiego kre-
owania organizacji;

• dążenia do sukcesu przy zacho-
waniu skromności;

• dzielenia się sukcesem;
• wspierania i pomagania innym 

bez rozgłosu;
• ponoszenia w każdej sytuacji od-

powiedzialności;
• przekazywania wiedzy i dzielenia 

się wiedzą;
• budowania rodzinnej kultury or-

ganizacyjnej firmy;
• właściwego gospodarowania ka-

pitałem;

• odkrywania i przekazywania in-
nym wartości patriotycznych, hi-
storycznych, zarażania innych 
swoimi zainteresowaniami;

• okazywania serdeczności i przyja-
znej postawy wobec każdego;

• budowania osobowości swojej 
i innych poprzez kulturę, sport 
i wiele innych zainteresowań oraz 
szacunek dla wartości etycznych 
jak uczciwość, życzliwość, wza-
jemna pomoc, szacunek dla wiary;

• pozyskiwania sobie sympatii, re-
spektu i szacunku innych;

• zasługiwania każdego dnia na mi-
łość najbliższych.

Dziękujemy i gratulujemy!
Pracownicy

Po emocjach głosowania na stronach 
www.sukces.pb.pl i przeżywania wspólnie 
czasu oczekiwania na ostateczny werdykt 
internautów, z radością gratulujemy sukcesu! 
Cieszymy się ogromnie z wysokiej, 5 pozycji na 
liście 20 Asów Polskiego Biznesu Ostatniego 
XX Lecia Rzeczypospolitej!

Prezesie!
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Gabriela i Norbert Lejeune są mał-
żeństwem od 35 lat. Pani Gabriela 
pracę w raciborskiej fabryce rozpo-
częła 39 lat temu, zaraz po skoń-
czeniu szkoły średniej jako referent 
techniczny. W połowie lat 80. zapro-
ponowano jej etat w biurze projek-
towym, gdzie pracuje po dziś dzień. 
Natomiast pan Norbert karierę za-
wodową rozpoczynał w wodzisław-
skiej kopalni „1 Maja”. – Po studiach 
musiałem podjąć pracę na kopalni, bo 
dostawaliśmy stamtąd stypendium, bez 
niego nie ukończyłby nauki – tłumaczy 
pan Norbert. Pod ziemią Norbert Le-
jeune przepracował 8 lat, po których 
trafił do RAFAKO, gdzie obecnie peł-
ni funkcję Dyrektora Biura Projekto-
wo-Konstrukcyjnego.

Państwo Lejeune poznali się jesz-
cze w raciborskiej szkole podstawo-
wej, dawnej „Ósemce”, dziś Zespole 
Szkół Sportowych, jednak ich znajo-
mość rozwinęła się dopiero w szko-
le średniej. – Oboje chodziliśmy do 
Technikum Mechanicznego – wspo-
mina pan Norbert. – Spotykaliśmy 
się siedem lat, aż w końcu wzięliśmy 
ślub – dodaje pani Gabriela.

Oprócz wspólnej szkoły i miłości 
łączą ich jeszcze pasja do wodnych 
sportów. Na spływy kajakowe jeź-
dzili od najmłodszych lat. Od 30 lat 
żeglują na mazurskich jeziorach. 
Uprawiają Windsurfing na Zatoce 
Puckiej. Ponadto są zagorzałymi 
fanami nurkowania. – Jesteśmy cer-
tyfikowanymi nurkami do 30 m. Naszą 

najpiękniejszą przygodę przeżyliśmy 
nurkując w Morzu Czerwonym na gra-
nicy z Sudanem oraz w Egipcie. Przy 
okazji udało nam się zwiedzić te cu-
downe miejsca – mówi z zachwytem 
pani Gabriela.

Gabriela i Norbert Lejeune za-
równo w wodzie jak i na lądzie czują 
się znakomicie. Na rowerach przeje-
chali całą Polskę Wschodnią, prze-
szli Tary, a teraz zdobywają szczyty 
w Bieszczadach. Zimą zaś jeżdżą na 
nartach. Małżeństwo z tak bogatym 
bagażem doświadczeń, pięknych 
wspomnień i długim stażem na 
nudę nie narzeka. Ich recepta na 
udany związek to tolerancja, wy-
rozumiałość i akceptacja drugiego 
człowieka.

Przejdą góry, 

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK adventure media

przepłyną morza
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Ich recepta na udany związek 
to tolerancja, wyrozumiałość 
i akceptacja drugiego człowieka.



KWIT „RW” 

na miłość
tekst:
JUSTYNA KORZENIAK adventure media

przygląda, ale nie reagowałam – opo-
wiada pani Dorota. Dopiero, gdy za-
niosła kwit na pobranie materiałów 
pojawiła się okazja do nawiązania 
znajomości. – Zadzwoniłem w celu 
wyjaśnienia pewnej kwestii, a potem 
już zaczęliśmy coraz częściej ze sobą 
rozmawiać, następnie umawiać się 
na spotkania, aż w końcu, po 2 latach, 
postanowiliśmy się pobrać – wspomi-
na pan Andrzej.

Państwa Gurk nie tylko łączy 
praca w jednej firmie, ale też ich 
wspólne pasje. – Każdego roku spę-
dzamy wakacje w górach. Chociaż 
w tym roku zrobiliśmy wyjątek, bo 
pojechaliśmy odpocząć nad morze 
do Łeby – przyznaje pani Doro-

ta. Oprócz górskich wojaży lubią 
rowerowe wycieczki. Chociaż do 
pracy jeżdżą samochodem, week-
endy spędzają na dwóch kółkach. 
Z miesiąca na miesiąc pokonują 
coraz więcej kilometrów. – Ostatnio 
udało mi się przejechać jednorazo-
wo 176 km, wyjechałem z Jankowic, 
gdzie mieszkamy, w kierunku Góry św. 
Anny. Pokonałbym jeszcze dłuższą 
trasę, niestety pogoda pokrzyżowa-
ła mi plany – zdradza pan Andrzej. 
Jego małżonka nie pozostaje w tyle. 
Jej rekord to 124 km i już zapewnia, 
że dogoni męża.

Wspólne hobby, szczerość i wza-
jemny szacunek, to ich recepta na 
szczęśliwy udany związek.

Andrzej Gurk od 22 lat pracuje 
w RAFAKO. Zaczynał jako podsuw-
nicowy. Kilka lat później został pra-
cownikiem magazynu, obecnie jest 
grupowym magazynu rur, komór 
i odkuwek na Wydziale RM2.

Dorota Gurk w zakładzie pra-
cuje od siedmiu lat. Po studiach 
objęła stanowisko Referenta w Od-
dziale Szkoleniowym. Dziś jest już 
starszym referentem. Historia ich 
miłości jest dość niezwykła, bo za-
częła się od kwitu RW na pobranie 
materiałów. – Pracując w wydziale 
szkoleniowym często zanosiłam do-
kumenty do kadr. Zawsze przechodzi-
łam przez magazyn, gdzie pracował 
Andrzej. Nie raz widziałam, że mi się 
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Wspólne hobby, 
szczerość i wzajemny 
szacunek, to ich recepta 
na szczęśliwy udany 
związek.
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RAFAKO

Są długoletnimi pracownikami RAFAKO. Zaczynali 
jako młodzi chłopcy. Dojrzewali zawodowo razem 
z fabryką. Na ich oczach dokonywał się postęp 
technologiczny i zachodziły zmiany polityczno-
gospodarcze. Jak po latach wspominają 
miejsce, z którym związani się przez 
większość swojego życia?

to całe ich życie

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK



39RODZINNIE

Grupa PBG   biuletyn ogniwo     IX  2014

Alojzy FOJCIK
Alojzy Fojcik w RAFAKO pracuje od 37 lat. Zaczynał jako 

Kontroler Laborant, dziś pełni funkcję Kierownika 

Biura Kontroli Jakości Zespołu Odbiorców. Cho-

ciaż do emerytury zostało mu jeszcze 11 lat, 

ma nadzieję doczekać jej właśnie 

w RAFAKO.

Franciszek KOLARCZYK
Franciszek Kolarczyk w tym roku obchodzi 50-lecie 

pracy w RAFAKO. Jak dotąd jest najdłużej pracują-

cym bez przerwy pracownikiem fabryki.

Franciszek KAMPKA
Franciszek Kampka w RAFAKO pracuje od 49 lat. Rozpoczął 

w wieku 14 lat, jako uczeń przyzakładowej szkoły zawo-

dowej. Przez lata wspinał się na kolejne szczeble 

kariery zawodowej. Obecnie jest Szefem Biu-

ra Kontroli Jakości i zastępcą Dyrekto-

ra Kontroli Jakości.
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W RAFAKO Aloj-
zy Fojcik pracuje 
od 37 lat. Zaczy-
nał jako Kon-
troler Laborant, 

dziś pełni funkcję Kierownika Biura 
Kontroli Jakości Zespołu Odbiorców. 
Chociaż do emerytury zostało mu 
jeszcze 11 lat, ma nadzieję doczekać 
jej właśnie w RAFAKO.

Z Kontrolera Laboranta awan-
sował na Kontrolera Produkcji Wy-
działu Energetyki Jądrowej. Ten 
okres rafakowiec pamięta najle-
piej. – Budowaliśmy potężne stabili-
zatory ciśnienia dla m.in. elektrowni 
North. Jeden z nich zdobi zieleniec 
przy naszym zakładzie. Następnie 
zaczynaliśmy tworzyć wytwornice 
pary dla przyszłej elektrowni jądrowej 
Żarnowiec – opowiada z pasją Alojzy 
Fojcik. – Technika z roku na rok po-
suwała się coraz bardziej do przodu, 
wprowadzono komputeryzację, a wraz 
z nią, paradoksalnie przybyło doku-
mentacji. Teraz na wszystko trzeba 
wystawiać papiery, wcześniej nie było 

ich aż tyle – dodaje. Zdaniem pana 
Alojzego komputery usprawniły 
funkcjonowanie zakładu, ale wielu 
pracowników straciło przez to ze 
sobą kontakt. – Kiedyś osobiście przy-
nosiliśmy sobie dokumenty, teraz robią 
to za nas maszyny, a my pracownicy, 
często znamy się tylko ze słyszenia. To 
jest taki maleńki minus postępu tech-
niki – przyznaje Fojcik.

Jednak na brak kontaktu z ludźmi 
akurat pan Alojzy nie może narzekać, 
ponieważ z pracą na jego stanowi-
skach wiążą się częste wyjazdy w de-
legacje. – Zawsze uwielbiałem podróże, 
a dzięki pracy w RAFAKO zwiedziłem 
kawałek pięknego świata – zdradza. 
Kilka lat temu Alojzy Fojcik poleciał 
do Chin. Zwiedził Szanghaj oraz nie-
wielkie (jak na Chiny) 10-milionowe 
miasteczko Zibo. 

– Chiny mnie urzekły. Wcześniej zna-
łem je tylko z telewizji albo zdjęć. Na 
żywo wyglądają zupełnie inaczej. Jadąc 
w delegację nie zaszywamy się w ho-
telach, czy domach wczasowych, lecz 
poznajemy życie tamtejszych ludzi „od 
kuchni”. Z nimi pracujemy, jemy i spę-
dzamy czas, dzięki czemu takie wyjazdy 
są o wiele ciekawsze, a wspomnienia 
bezcenne – przyznaje.

Dwa lata temu pan Alojzy był 
w Turcji, która podobnie jak Chiny 
zrobiła na nim ogromne wrażenie. 

– Byliśmy tam w listopadzie i mie-
liśmy okazję uczestniczyć w tureckim 
Święcie Dziękczynienia. Na hali elek-
trowni zorganizowano kolację podczas 
której rytualnie zabito byka. Niezapo-
mniane przeżycie... tak samo jak cała 
podróż – wspomina. Podobne uczu-
cia towarzyszyły panu Alojzemu 

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK

W

Zawsze uwielbiał podróże, a dzięki pracy 
w RAFAKO zwiedził kawałek pięknego świata.
Kilka lat temu Alojzy Fojcik poleciał do Chin.

Alojzy Fojcik podczas delegacji w Chinach / fot. archiwum A. Fojcika
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podczas podróży do Skandynawii, 
a konkretnie do Szwecji. Chociaż nie 
lubi chłodu, to miejsce go zadziwiło, 
a najbardziej ład i porządek panują-
cy na ulicach oraz dokładność z jaką 
kierowcy przestrzegają przepisów 
drogowych. Przepiękne krajobrazy 
także mu się spodobały.

Dalekie podróże to spełnienie 
marzeń Alojzego Fojcika, lecz naj-
dokładniej pamięta swoją pierwszą 
delegację do Kozienic w 1979 roku. 
Nazywa ją „chrztem bojowym”.

– Pojechaliśmy na budowę pierw-
szego kotła. Najbardziej zaskoczył 
mnie brak żywności w krakowskich 
sklepach. U nas, na Śląsku bez ko-
lejki można było dostać nawet kilka 
kg wędliny, mięsa, a tam, jak wy-
stawili rano pasztetową, to ludzie, 
dosłownie, bili się o nią – opowia-
da. – Pamiętam tamtejsze śniadania 
i kolacje. Rano był ser, a wieczorem 
puszka śledzi. Następnego dnia na 
odwrót i tak przez cały nasz pobyt. 
Kierowca, który nas wtedy wiózł, za-
trzymał się w raciborskich delikate-
sach przy ul. Opawskiej i kupił kilka 
kg wędliny, bo u nich jej nie było – 
wspomina.

Kolejnym miłym wspomnieniem 
rafakowca są imprezy karnawało-
we, jakie w latach 80. organizowano 
na terenie zakładu. – Każdy wydział 
przygotowywał swój bal, na który, 
trudno było się dostać, bo zawsze było 

mnóstwo chętnych. Tańce odbywały 
się w dzisiejszym „pałacyku”, każdy 
przynosił jakieś jedzenie, napoje i ba-
wiliśmy się doskonale – mówi.

Zatrudnienie w RAFAKO pozwo-
liło panu Alojzemu na doskonale-
nie zawodowe i otworzyło drogę do 
awansu. Dzięki pracy w raciborskiej 
spółce mężczyzna wiedzie spokojne 
życie, a przy okazji zwiedził najdal-
sze zakątki świata. Jest doskonałym 
przykładem na to, że praca może być 
także niezwykłą przygodą.

Alojcy Fojcik  / fot. J. Korzeniak

Alojzy Fojcik   / fot. arch. Fojcik
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Franciszek Kamp-
ka w RAFAKO pracu-
je od 49 lat. Rozpo-
czął w wieku 14 lat, 
jako uczeń przyza-

kładowej szkoły zawodowej. Przez 
lata wspinał się na kolejne szczeble 
kariery zawodowej. Obecnie jest Sze-
fem Biura Kontroli Jakości i zastępcą 
Dyrektora Kontroli Jakości.

Po ukończeniu szkoły kontynu-
ował pracę jako ślusarz na wydzia-
le walczaków. Po latach pracy na 
produkcji trafił do laboratorium 
rentgenowskiego, a stamtąd do wy-
działowej kontroli jakości wydziału 
W1 na stanowisko kontrolera. Na-
stępnie otrzymał propozycję objęcia 
obowiązków kierownika wszystkich 
zespołów wydziałowej kontroli ja-
kości. Jego praca wiązała się z czę-
stymi wyjazdami w delegacje, naj-
bardziej pamięta wyjazd do Turcji. 
Na przełomie lat 1984 / 1985 został 
oddelegowany na montaż kotła do 
Elektrowni Yatagan w Turcji, który 
realizowany był przez Elektrim-

-Megadex. – W tym czasie RAFAKO 
dostarczało swoje wyroby dla trzech 
nowo powstałych elektrowni: Yata-
gan, Yenikej i Kemerkoy, gdzie przy 
montażu uczestniczyli w dużej mierze 
pracownicy RAFAKO. Dzięki wyjazdo-
wi do Turcji miałem okazje zwiedzić 
ten kraj i poznać egzotyczną, jak na 
tamte czasy, kulturę – opowiada.

W trakcie swojej długiej pracy 
zawodowej udzielał się społecznie. 
Przez blisko 10 lat pan Franciszek 
był społecznym kuratorem sądowym 
do spraw nieletnich. Ale nawet w tej 
działalności RAFAKO miało istotny 
wpływ nie tylko na jego życie, lecz 
także na losy jego podopiecznych. – 
Pomagałem załatwić im pracę w za-
kładzie, co stanowiło formę resocja-

lizacji tych młodych ludzi. W wielu 
przypadkach przyniosło to pozytywne 
efekty – przyznaje pan Franciszek.

– Przez lata pracy, patrząc z dzi-
siejszej perspektywy, miałem okazję 
obserwować niesamowity rozwój 
techniczny, technologiczny i jakościo-
wy wytwarzanych w RAFAKO elemen-
tów. Praca w zakładzie dała mi wiele 
satysfakcji, zapewniała stabilizację 
finansową i rozwój zawodowy – mówi 
Franciszek Kampka. Jest to możli-
we dzięki kontaktom z klientami 
i przedstawicielami jednostek certy-
fikujących, takich jak Biuro Veritas, 
UDT czy Lloyds. Korzysta wówczas 
z okazji i wymienia się wiedzą na 
temat np. interpretacji przepisów 
unijnych.

F
tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

Przez lata pracy, patrząc z dzisiejszej perspekty-
wy, miałem okazję obserwować niesamowity rozwój 
techniczny, technologiczny i jakościowy wytwarzanych 
w RAFAKO elementów. 

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

Franciszek Kampka / fot. J. Korzeniak
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We wrześniu minie 49-lat pracy 
Franciszka Kampki w RAFAKO. Co 
dało mu RAFAKO, oprócz gwarancji 
stabilnej pracy zawodowej? 

– W moim przypadku odpowiedź jest 
bardzo prosta. Dzięki pracy miałem 
i dalej mam możliwość nabywania do-
świadczeń wynikających z dokonywa-
nia odbiorów jakościowych na warsz-
tacie oraz montażach i niejednokrotnie 
rozwiązywania ewentualnych proble-
mów, co skutkuje tym, że w przyszłości 
pozwala uniknąć niespodzianek przy 
realizacji innych projektów. Przy oka-
zji dokonywania odbiorów jakościo-
wych na montażach spełniły się też 
moje marzenia, bo miałem możliwość 
zwiedzenia i poznania kultur innych 
państw, między innym dzięki pracy 
w RAFAKO mogłem zwiedzić Szwecję, 
Szwajcarię, Niemcy, Turcję, Holandię, 
dawną Jugosławię, Francję, Ukrainę, 
Austrię. Nie sposób wymienić wszyst-
kich. – podsumowuje.

Przez niespełna 50 lat pracy 
w RAFAKO pan Franciszek widział 
wiele i starał się rzetelnie i sumien-
nie wykonywać swoją pracę w każ-
dych warunkach. Do dziś pamięta, 
jak ogrom powodzi 1997 r. wszyst-
kich zaskoczył. – Gościłem wówczas 
delegację z Holandii. Pani sekretarka 
powiedziała, że rzeka zaczyna wyle-
wać i trzeba przeparkować samochody. 

Przeprosiłem gości i wyszedłem z biu-
ra. Już wtedy woda sięgała mi do kolan. 
Pojechałem do domu, przebrałem się 
w suche ubrania i wróciłem do pracy. 
Nikt się nie spodziewał, że woda za-
leje praktycznie całe miasto i zakład – 
opowiada pan Kampka.

Z sentymentem wspomina ob-
chody 60-lecia RAFAKO, podczas 
których miał okazję spotkać emery-
towanych kolegów czy też przełożo-
nych. Powoli odlicz czas do emery-
tury. Jak zapewnia, praca w RAFAKO 
to całe jego zawodowe życie.

Franciszek Kampka / fot. arch. F. Kampka

Franciszek Kampka / fot. arch. F. Kampka
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Franciszek Kolar-
czyk w tym roku ob-
chodzi 50-lecie pra-
cy w  RAFAKO. Jak 
dotąd jest najdłużej 

pracującym bez przerwy pracowni-
kiem fabryki.

Swoją życiową przygodę z racibor-
ską Spółką rozpoczął w 1964 r. jako 
14-latek w szkole przyzakładowej. 
Już w tamtych czasach trudno było 
się do niej dostać, na jedno miejsce 
przypadało  siedmiu kandydatów. 
Egzaminy były bardzo trudne. Kan-
dydat musiał wykazać się zdolno-
ściami technicznymi i manualnymi.

– Po szkole przeważnie każdy z chło-
paków chciał pracować w tym zakła-
dzie – opowiada pan Franciszek. 
Jemu się udało. Po ukończeniu za-
wodówki kontynuował naukę w tech-
nikum.

Początkowo dostał się na produk-
cję wężownic na wydziale W-2.2. Po 

F
tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

krótkim czasie został przeniesiony 
do Kontroli Technicznej, a po kil-
ku latach rozpoczął pracę w biurze 
technologicznym na stanowisku 
technologa, gdzie pracuje do chwili 
obecnej.

Do jego obowiązków należy opra-
cowywaniu dokumentacji z biura 
konstrukcyjnego, która następnie 
zostaje przekazana na wydział 
produkcyjny. – Kiedyś byłem racjo-
nalizatorem. Zgłaszałem pomysły, 
dzięki którym można było poprawić 

lub usprawnić proces produkcyjny – 
mówi pan Franciszek. Z sentymen-
tem wspomina czasy, gdy oprócz 
Dnia Energetyka wraz z kolegami 
z wydziału obchodzili przypadający 
w maju Dzień Technologa.

We wrześniu minie 50 lat, od-
kąd Franciszek Kolarczyk pracuje 
w RAFAKO. – Chwalę sobie wybór 
zawodu i miejsca pracy. Nie zmienił-
by tego na nic innego. Przez pół wieku 
firma rozwijała się na moich oczach, 
z moim udziałem – dodaje z dumą.

Franciszek Kolarczyk / fot. archiwum RAFAKO

Franciszek Kolarczyk z kolegami z biura / fot. A. Dik
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tekst:
ANNA ZEMBATY-ŁĘSKA dyrektor biura zarządzania personelem, rafako s.a.

D

Pod hasłem „łączy nas doświadczenie i nowoczesność” 11 kwietnia 
2014 roku odbyło się XIV Spotkanie Informacyjno – Szkoleniowe (SIS), 
tradycyjnie adresowane do wszystkich Spółek Grupy PBG. 
RAFAKO S.A. uczestniczyło w spotkaniu po raz drugi, 
ale właśnie w tym roku, roku jubileuszy naszych 
Spółek, przypadł nam w udziale zaszczytny 
obowiązek organizatora wiodącego.

ŁĄCZY
To, co nas 

Dzięki łączności 
wideo po raz ko-
lejny cała kadra 
kierownicza Gru-
py PBG uczest-

niczyła wspólnie, w jednym czasie, 
w tak ważnym dla nas wszystkich 
wydarzeniu. Przedstawialiśmy na-
sze dokonania, wieloletni dorobek 
firm – „nasze fundamenty” oraz bie-
żące, imponujące realizacje, w wy-
miarach: technicznym, organiza-
cyjnym, ekonomiczno-finansowym, 
prawnym i społecznym. 

Nasze dorobek, bogate i wszech-
stronne doświadczenia, w starciu 
z potrzebami i oczekiwaniami ryn-
ku / klienta wyznaczają dalsze per-
spektywy oraz kierunki rozwoju 

Grupy. Spotkanie to uświadomiło 
nam m.in. jak wielkim kapitałem 
dysponujemy i jaka wartość dodana 
tkwi w różnorodności, we wzajem-
nym uzupełnianiu się, dzieleniu się 
wiedzą i doświadczeniem. 

Te spotkania to w pewnym sen-
sie także powrót do dawnej rafa-
kowskiej tradycji comiesięcznych 
dużych narad techniczno – ekono-
micznych, w których brała udział 
cała kadra kierownicza firmy. Spo-
tkania te służyły realizacji polityki 
informacyjnej w przedsiębiorstwie 
poprzez omawianie istotnych pro-
blemów, oceny stopnia realizacji za-
dań i celów związanych z funkcjono-
waniem oraz rozwojem firmy. Miały 
także swój aspekt edukacyjny, sprzy-

jały szerokiej wymianie poglądów 
i przekazywaniu wiedzy, informacji 
o planach i strategii. Wiadomości 
te kadra kierownicza przekazywała 
podległym pracownikom. 

Zmiany organizacyjne, kompute-
ryzacja itp. wyparły w naturalny spo-
sób tamte spotkania i tamte formy 
komunikowania się. Spotkania In-
formacyjno-Szkoleniowe są w mojej 
ocenie nawiązaniem do tradycji na-
szych dawnych tzw. „szerokich narad 
kadry kierowniczej”, ale w zmienio-
nej, odpowiadającej duchowi czasu 
formie. Są płaszczyzną dzielenia się 
wiedzą, doświadczeniami, najlepszy-
mi praktykami, poznawania planów 
i strategii, a także przekazywania Za-
rządom Spółek informacji zwrotnej.
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K Kształcenie zawo-
dowe w RAFAKO 
ma już długoletnią 
tradycję, sięgającą 
początków funkcjo-

nowania zakładu. Najpierw były to 
warsztaty szkolne prowadzone we 
współpracy z raciborskim „Mecha-
nikiem”, które następnie usamo-
dzielniły się, funkcjonując dalej jako 
Zespół Szkół Zawodowych RAFAKO, 
w skład którego wchodziły: Zasad-
nicza Szkoła Zawodowa, Techni-
kum Energetyczne dla Pracujących 
i Średnie Studium Zawodowe.

Wielu pracowników fabryki wła-
śnie tam zaczynało swoją karierę. 
Po „zawodówce” mogli kształcić 
się dalej, w technikum, a następnie 

pójść na studia kierunkowe, a tym 
samym awansować. Dzięki temu do 
dnia dzisiejszego pracownicy RAFA-
KO cenieni są za swoje kompetencje 
i umiejętności nie tylko w całej Pol-
sce, ale także za granicą.

W 2000 r., w wyniku przemian go-
spodarczo-ustrojowych, trudnej sy-
tuacji firmy a także reformy oświaty 
rafakowska szkoła została zamknię-
ta. W 2007 r. zdecydowano się jed-
nak powrócić do tradycji kształcenia 
zawodowego na potrzeby przedsię-
biorstwa. Sytuacja gospodarcza 
w kraju, jak i na świecie uległa zde-
cydowanej poprawie, ruszyły inwe-
stycje, pojawiły się kontrakty...ale 
zaczęło brakować spawaczy i ślusa-
rzy z odpowiednim doświadczeniem. 

Dlatego też w RAFAKO zapadła de-
cyzja o wznowieniu praktyki kształ-
cenia zawodowego młodzieży pod 
kątem potrzeb przedsiębiorstwa na 
bazie Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Raciborzu.

Od tego czasu, co roku, wśród ab-
solwentów gimnazjów prowadzona 
jest rekrutacja do dwóch równole-
głych oddziałów (klas), w których 

kuźnia kadry
RAFAKOWSKA

Od lat RAFAKO S.A. współpracuje z raciborskim 
Zespołem Szkół Mechanicznych w zakresie 
kształcenia zawodowego młodzieży w zawodzie 
ślusarz-spawacz. Reaktywowany w 2007 r. 
Oddział Szkolenia Zawodowego stanowi nie 
tylko mocny punkt w ofercie edukacyjnej 
powiatu raciborskiego ale też jest kuźnią 
rafakowskiej kadry, gdyż właśnie tutaj, od 
podstaw, kształcą się pracownicy „uszyci 
na miarę” potrzeb przedsiębiorstwa.
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uczniowie mogą zdobyć zawód 
ślusarz-spawacz. Teorii uczą się 
w „Mechaniku”, zaś praktyki w RA-
FAKO, pod okiem doświadczonej 
kadry w OSZ, jak i na wydziałach 
produkcyjnych i pomocniczych. 
W ciągu 3 lat nauki zdobywają 
praktyczne umiejętności i upraw-
nienia spawalnicze do wykonywa-
nia zawodu spawacza w metodach 

Co roku szkołę opuszcza ok. 60 absolwentów, z czego zwy-
kle prawie wszyscy kontynuują pracę w RAFAKO. Po 3 
latach każdy rocznik uroczyście kończy edukację. Wręcze-
nie świadectw i nagród dla najlepszych uczniów odbywa 
się w reprezentacyjnym Domu Strzeleckim, popularnie 
nazywanym „pałacykiem”, z udziałem zarządu RAFAKO 
i dyrekcji szkoły.

Jeden z poprzednich roczników absolwentów razem m.in. z wiceprezesem Krzysztofem Burkiem, kadrą nauczycielksą i dyrekcją szkoły / fot. Aleksandra Dik
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TIG, MAG, Elektroda, potwierdzone 
certyfikatami zgodnym z wymogami 
Unii Europejskiej, a po ukończeniu 
szkoły zdają egzamin państwowy, 
który również jest zgodny z unij-
nymi wymogami i honorowany na 
terenie całej UE.

Od kilku lat prowadzone są tu 
dodatkowe zajęcia z rysunku tech-
nicznego. W nadchodzącym roku 
szkolnym siatka zajęć poszerzy się 
o poznawanie procesów technolo-
gicznych i czytanie dokumentacji 
warsztatowej.

Warto przy tym podkreślić, że kla-
sy te w całości są podporządkowane 
przedsiębiorstwu. Przedstawiciele 
RAFAKO mają wpływ na rekrutację 
młodzieży, wybierając tylko najlep-
szych kandydatów. Z kolei wszyscy 
uczniowie już od pierwszego dnia 
nauki zyskują status pracownika 
młodocianego RAFAKO i wszel-
kie przysługujące im z tego tytułu 
świadczenia – m.in. umowę o pracę 
na czas nieokreślony, świadczenia 
socjalne i gwarancję zatrudnienia 
w zakładzie. Co roku szkołę opusz-
cza ok. 60 absolwentów, z czego 

zwykle prawie wszyscy kontynuują 
pracę w RAFAKO. Po 3 latach każdy 
rocznik uroczyście kończy edukację. 
Wręczenie świadectw i nagród dla 
najlepszych uczniów odbywa się 
w reprezentacyjnym Domu Strze-
leckim, popularnie nazywanym 

„pałacykiem”, z udziałem zarządu 
RAFAKO i dyrekcji szkoły.

Jak zapewnia dyrekcja „Mechani-
ka” – szkoły z wieloletnią tradycją 
i bardzo dobrą renomą w regionie – 

„rafakowskie” klasy wyróżniają się na 
tle innych, zarówno wysoką średnią 
ocen (w tym także ze sprawowania) 
oraz niskim poziomem absencji na 
lekcjach i dużą dyscypliną. Wiąże się 
to z tym, że pracownik młodociany, 
oprócz przywilejów ma także obo-
wiązki. Jako zatrudniony w RAFAKO 
do szkoły jest delegowany. Nie-
usprawiedliwiona nieobecność na 
lekcjach traktowana jest jako nie-
obecność w pracy. W przypadku 
choroby nie wystarczy zwolnienie 
od rodziców, lecz potrzebne jest 
zwolnienie lekarskie (L4). Mimo ta-
kiej dyscypliny co roku chętnych do 

„rafakowskich” klas jest więcej niż 
miejsc. Ubiegają się o to także gim-
nazjaliści z ościennych powiatów, 
a nawet sąsiedniego województwa 
opolskiego.

– Nasi absolwenci sprawdzają się 
jako pracownicy. Przychodzą dobrze 
przygotowani, gdyż w trakcie nauki 
odbywają praktykę na terenie zakła-
du. Poznają tu specyfikę pracy i za-
sady panujące w firmie. Dzięki temu 
mamy absolwentów określanych mia-
nem „szytych na miarę”, czyli takich 
jakich potrzebujemy, kształconych wg 
naszych wymagań, z umiejętnościami 
niezbędnymi do tego, aby dobrze wyko-
nywać pracę w firmie – mówi Anna Ze-
mbaty-Łęska, dyrektor Biura Zarzą-
dzania Personelem w RAFAKO S.A., 
która wspólnie z ś. p. Andrzejem 
Czechem, do 2013 r. kierownikiem 
Oddziału Szkolenia Zawodowego, 
reaktywowała tradycję kształcenia 
zawodowego w RAFAKO.

W tym roku szkołę ukończyło 61 
uczniów, od 2007 r. przedsiębior-
stwo wyszkoliło ponad 300 absol-
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wentów, a w całej swej historii szkol-
nictwa – ponad 2600 osób.

Wagę współpracy przedsiębior-
stwa ze szkołą doceniają także raci-
borskie władze samorządowe. W tym 
roku na terenie warsztatów szkol-
nych odbyło się wyjazdowe posiedze-
nie komisji oświaty, kultury, sportu 
i rekreacji raciborskiego starostwa 
powiatowego. Radni uznali spo-
sób i warunki kształcenia uczniów 
w RAFAKO za wzorcowe. To część 
strategii, której skuteczna realiza-
cja została dostrzeżona na zewnątrz 
i pozwoliła ubiegać się firmie o tytuł 
RESPECT Index na GPW w War-

szawie, przyznany RAFAKO S.A. za 
działalność zgodnie z najlepszymi 
standardami zarządzania w zakre-
sie m.in. aspektów środowiskowych, 
społecznych i ekonomicznych.

Warsztaty działające przy RAFAKO, 
to nie tylko forma kształcenia mło-
dzieży w ramach szkoły zawodo-
wej. Tu również odbywają się kursy 
spawalnicze dla osób bezrobotnych 
i chcących się przekwalifikować. Do-
tąd korzystali z nich wyłącznie męż-
czyźni. – Teraz RAFAKO dąży do tego, 
aby uprawnienia spawalnicze mogły 
zdobywać także kobiety. W Niem-
czech i Czechach panie doskonale 

radzą sobie w tym zawodzie, więc 
u nas także jest to możliwe – mówi 
Jan Zdziebczok, kierownik Oddziału 
Szkolenia Zawodowego, który zastą-
pił na tym stanowisku ś. p. Andrzeja 
Czecha. Zapewnia, że będzie konty-
nuować pracę swojego poprzednika 
a jednocześnie wprowadzać nowości 
w programie nauczania aby jeszcze 
skuteczniej przygotowywać młodych 
ludzi do zawodu i ciągle rosnących 
wymagań klientów.

Nasi absolwenci spraw-
dzają się jako pracownicy. 
Przychodzą dobrze przy-
gotowani, gdyż w trakcie 
nauki odbywają praktykę 
na terenie zakładu. Poznają 
tu specyfikę pracy i zasady 
panujące w firmie. Dzięki 
temu mamy absolwen-
tów określanych mianem 
„szytych na miarę”, czyli 
takich jakich potrzebujemy, 
kształconych wg naszych 
wymagań, z umiejętnościa-
mi niezbędnymi do tego, 
aby dobrze wykonywać 
pracę w firmie – mówi 
Anna Zembaty-Łęska, dy-
rektor Biura Zarządzania 
Personelem.

Dni Otwarte warsztatów szkolnych / fot. Aleksandra Dik

Absolwenci z roku 2012 / fot. Aleksandra Dik

Tekst na podstawie informacji uzyska-
nych od Anny Zembaty-Łęskiej, Jana 
Zdziebczoka, śp. Andrzeja Czecha.



50 NAUKA, EDUKACJA, ROZWÓJ

IX  2014     biuletyn ogniwo   Grupa PBG 

Uroczystość wręcze-
nia świadectw i na-
grodzenia najlepszych 
uczniów odbyła się 
w reprezentacyjnym 

Domu Strzeleckim RAFAKO S.A. 
z udziałem Zarządu Spółki, dyrekcji 
Zespołu Szkół Mechanicznych (na 
bazie którego odbywa się kształ-
cenie przedmiotów teoretycznych) 
oraz kadry nauczycielskiej.

Tradycyjnie, podczas oficjalnej 
gali, wręczone zostały nagrody 
uczniom, którzy startowali w we-
wnętrznym konkursie o „Złotą Przy-
łbicę”, gdzie mieli okazje wykazać się 
zdolnościami praktycznymi, nabyty-
mi podczas trzech lat nauki zawodu.

„Złotą Przyłbicę” wywalczył An-
drzej Bańczyk. Drugie miejsce, czy-
li „Srebrną Przyłbicę” zdobył Kamil 
Klon, Mateusz Kafara, jako trzeci na 
podium otrzymał „Brązową Przyłbi-
cę”. Na wyróżnienie zasłużył także 
Sebastian Datko. Za bardzo dobre 
wyniki w nauce otrzymał nagrodę 
Starosty Raciborskiego oraz Dy-
rekcji ZSM. – Umiejętności, jakie 
tu zdobyłem na pewno zaowocują 
w przyszłości. Wybrałem tę szkołę, bo 

wiedziałem, że już sam proces na-
uczania daje doświadczenie, jakiego 
nie oferują w żadnej innej szkole. Nie 
żałuję tej decyzji. Mam zawód, który 
jest na wagę złota – zapewnia Seba-
stian Datko.

Co roku RAFAKO przyznaje też 
uczniom klas trzecich nagrody za 
bardzo dobre wyniki w nauce zawodu. 
W tym roku pierwsze miejsca zajęli: 
Grzegorz Kapłon i Daniel Mastyga, 
drugie miejsca – Patryk Farana i Mi-

chał Szulc, trzecie miejsca – Tomasz 
Walkowicz i Roman Stefaniak. Wszy-
scy, oprócz gratulacji i dyplomów 
otrzymali też atrakcyjne nagrody 
rzeczowe.

W tym roku szkołę ukończyło 61 
osób, zdobywając uprawnienia w za-
wodzie ślusarz-spawacz, z czego 81 
proc. kontynuuje pracę w RAFAKO.

Na podstawie informacji udzielo-
nych przez Jana Zdziebczoka.

Kolejny rocznik absolwentów zakończył edukację w przy 
Ośrodku Szkolenia Zawodowego RAFAKO.

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

U

roku szkolnego
Zakończenie

Laureaci konkursu o „Złotą Przyłbicę” wraz z nauczycielami / fot. arch. RAFAKO
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Nie jest mi łatwo 
pisać o Andrzeju 
Czechu w czasie 
przeszłym, gdyż był 
to mój podwładny, 

nasz kolega i przyjaciel, przełożony, 
nauczyciel zawodu i „urodzony wy-
chowawca z powołania” – Zasłużony 
Pracownik RAFAKO S.A.

W RAFAKO przepracował 35 lat. 
Rozpoczynał jako uczeń szkoły przy-
zakładowej. Przez dziesięć lat pra-
cował w produkcji, na wydziale W22 
jako ślusarz i spawacz. W 1989 roku 
wygrał konkurs na mistrza praktycz-
nej nauki zawodu w Warsztatach 
Szkolnych Raciborskiej Fabryki Ko-
tłów i od tej chwili poświęcił się bez-
granicznie działalności dydaktycz-
no- szkoleniowej i wychowawczej. 
W 1998 roku awansował na stanowi-
sko kierownicze, które pełnił przez 
kolejne 15 lat. Prawie całe życie 
zawodowe – ćwierć wieku – poświę-

cił kształceniu, szkoleniu i – co naj-
ważniejsze wychowaniu – kolejnych 
pokoleń kadr dla RAFAKO oraz wal-
ce o najwyższy poziom wyszkolenia 
pracowników, zaszczepienie dumy 
zawodowej, profesjonalizmu, przy-
wiązania do firmy, lojalności, współ-
pracy i odpowiedzialności. Stworzył 
wraz ze swoim Zespołem najlepszy 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego.

Z dumą podkreślał zawsze, że nasz 
absolwent nigdy nie będzie bezro-
botny, że szkolimy zawodowców. To 
przede wszystkim dzięki Świętej 
Pamięci Andrzejowi mogło odrodzić 
się po kilku latach niebytu szkolenie 
pracowników młodocianych i to na 
jeszcze wyższym poziomie niż po-
przednio. Był doskonałym organi-
zatorem, człowiekiem czynu, dopro-
wadzającym nawet najtrudniejsze 
zadania do końca. Pogodny i życzli-
wy. Miał zawsze czas by porozmawiać 
z każdym uczniem, z rodzicami i na-

uczycielami. Służył nam wszystkim 
wsparciem, dobrą radą i pomocą.

Tym wszystkim, czego dokonał 
On sam, w swoim życiu zawodowym, 
można by było obdzielić wielu uczci-
wie i ciężko, pracujących do emery-
tury pracowników.

Po śp. Andrzeju pozostało wiele 
materialnych i konkretnych dzieł, 
ale to, co najważniejsze i najcen-
niejsze to cząstka jego samego, jaka 
na zawsze pozostanie w umysłach 
i sercach tysięcy jego wychowanków, 
w sercach kolegów, współpracow-
ników i przyjaciół, kursantów oraz 
klientów. Ta cząstka – to jest naj-
trwalszy fundament i najcenniejszy 
skarb. Powołania do nauczania i wy-
chowania nie można się nauczyć. To 
dar od Boga, jaki otrzymał i z którego 
zrobił wspaniały użytek. Dołożymy 
wszelkich starań by nie zaprzepaścić 
tego dorobku i dokonań, a poprzeczkę 
postawił nam Andrzej bardzo wysoko.

D
Jego śmierć zaskoczyła nas wszystkich przepełniając ogromnym smutkiem i żalem. 
Miał dopiero 49 lat i jeszcze wiele planów. Zmarł 16 października 2013 r.

tekst:
ANNA ZEMBATY-ŁĘSKA dyrektor biura zarządzania personelem, rafako s.a.

Wspomnienie
Andrzej Czech
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Nie budzi żadnych 
wątpliwości, że woj-
na stanowiła dzia-
łanie siły wyższej, 
więc zawieszono 

obowiązek opłat okresowych. Jednak 
po jej ustaniu większość właścicieli 
tych praw lub ich następców praw-
nych nie podjęła kroków zmierzają-
cych do utrzymania ich ochrony. Dla 
większości przedwojennych poten-
tatów gospodarczych sprawę praw 
do przedmiotów własności przemy-
słowej rozstrzygnęły: ustawa 1946 r. 
o przejęciu na własność Państwa 
podstawowych gałęzi gospodarki na-
rodowej, lub też naturalne przejście 
wynalazków do domeny publicznej 
po upływie okresu ochronnego.

O korzystaniu z przedmiotów 
własności przemysłowej w działal-
ności produkcyjnej i projektowej 
raciborskiej fabryki świadczy fakt, 

w historii RAFAKO

tekst:
WITOLD ROŻNOWSKI pełnomocnik zarządu ds. badań i rozwoju rafako

N

Fabryka Kotłów w Raciborzu (zwana dalej RAFAKO) wpisana jest w historię 
powojennej gospodarki od 1949 r. Ówczesna sytuacja polskiej energetyki 
spowodowała konieczność wykorzystania całej dostępnej wiedzy i doświadczenia. 
Czerpano ją z cudzych wynalazków i know-how, nie zawsze jednak szanując 
status prawny przedmiotów własności przemysłowej.

Transfer wiedzy opartej o licencje

że pierwsze produkty, które pojawi-
ły się w 1952 r. były to kotły systemu 
La Mont’a wykorzystujące patent 
PL 26739, jednak do dzisiaj nie za-
chowały się jakiekolwiek informacje 
o sposobie nabycia praw lub licencji 
do tego patentu.

Lata 50.: głód wiedzy i know-how

W całej historii RAFAKO charakter 
produktu – duże skomplikowane 
i niepowtarzalne jednostki, przezna-
czone do pracy przez dziesiątki lat – 
wymagały zastosowań nowatorskich 
i stały się motorem wynalazczości 
i racjonalizacji, jak też poszukiwania 
możliwości uzyskania najlepszych 
dostępnych technologii. Bardzo szyb-
ko okazało się, że jedną z najefektyw-
niejszych form tego ostatniego jest li-
cencja, będąca specyficznym kanałem 
transferu informacji techniczno-or-
ganizacyjnej, stanowiącym pośred-

nio także środek łamania monopolu 
informacyjnego licencjodawcy.

Pierwsze licencje uzyskane przez 
RAFAKO wynikały z umów między-
rządowych zawieranych przez PRL 
ze Związkiem Radzieckim, kiedy 
to RAFAKO posiadało status jednost-
ki gospodarki uspołecznionej (jgu), 
niemającej osobowości prawnej. 
Niestety, wskutek powodzi, która 
nawiedziła Racibórz w 1997 r. i kom-
pletnie zalała obiekty RAFAKO, nie 
są obecnie w większości dostępne 
archiwalia mogące przybliżyć cha-
rakter tych zobowiązań. Ze  szcząt-
kowej  dokumentacji i wspomnień 
dawnych pracowników wynika jed-
nak, że w latach 50-tych porozumień 
takich, mających charakter licencji, 
obowiązywało co najmniej kilka.

Można jednak w tym miejscu pod-
jąć próbę odnalezienia cech umowy 
licencyjnej w pierwszych porozumie-
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Transfer wiedzy opartej o licencje

niach służących pozyskaniu przez 
RAFAKO wiedzy od wyznaczonych 
jej partnerów w Związku Radzieckim. 
Pierwszy z badanych przypadków do-
tyczy technologii produkcji elemen-
tów kotła w oparciu o doświadczenia 
na kotłach TP-230, pozyskanej z Za-
kładów w Taganrogu. Porozumienia 
te zaowocowały następującymi fak-
tami:
• RAFAKO zostało upoważnione 

do stosowania tej technologii 
(rozumianej tu jako know-how) 
i stosowało ją;

• technologia ta objęta była tajem-
nicą służbową, zatem zapewnio-
no jej ochronę przed bezprawnym 
przejęciem;

• porozumienia międzyrządowe 
mówiły o współpracy gospodar-
czej, w ramach której odnaleźć 
można elementy zastępujące 
opłaty licencyjne.

Z tamtych lat pochodzi także np. 
porozumienie dotyczące przekazania 
przez Instytut Spawalnictwa w Kijo-
wie technologii spawania jednoście-
gowego. Charakterystyczną cechą 
porozumień zawieranych w tamtym 
czasie, zwłaszcza z przedsiębior-

stwami radzieckimi, była emana-
cja celów politycznych, utajnianie 
szczegółów rozliczeń gospodarczych, 
brak gwarancji wyłączności, brak 
okresu obowiązywania umowy.

W tym samym okresie zawarta zo-
stała inna, istotna dla RAFAKO umo-

Pierwsze licencje uzyskane przez RAFAKO wynikały 
z umów międzyrządowych zawieranych przez PRL ze 
Związkiem Radzieckim, kiedy to RAFAKO posiadało 
status jednostki gospodarki uspołecznionej (jgu), nie-
mającej osobowości prawnej. Niestety, wskutek powo-
dzi, która nawiedziła Racibórz w 1997 r. i kompletnie 
zalała obiekty RAFAKO, nie są obecnie w większości 
dostępne archiwalia mogące przybliżyć charakter tych 
zobowiązań.

Jedna z hal produkcyjnych RAFAKO / fot. Aleksandra Dik
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wa licencyjna, tym razem ze szwedzką 
spółką SRM. Polską stroną w tej umo-
wie, podobnie jak w poprzedniej, było 
nie RAFAKO, ale działające w imieniu 
władz polskich towarzystwo handlu 
zagranicznego Elektrim. Jest to też 
pierwsza odnaleziona w archiwum 
RAFAKO umowa oparta o klasyczne 
zasady prawa własności przemysło-
wej. Umowa skonstruowana jest nie-
mal modelowo, lakonicznie acz precy-
zyjnie określając takie elementy jak: 
przedmioty licencji, zobowiązania obu 
stron, w tym: (a) opłaty licencyjne; (b) 
rynki dostępne dla licencjobiorcy na 
zasadzie wyłączności; (c) okres trwa-
nia i warunki przedłużania umowy 
licencyjnej; (d) zgodę na udzielanie 
sublicencji polskim przedsiębiorcom. 
O efektywności wspomnianej umowy 
wymownie świadczy fakt, że była ona 
przedłużana i wykonywana do połowy 
lat dziewięćdziesiątych.

Cel uświęca środki, a potrzeba 
matką wynalazków. Lata 60.

Okres ten w gospodarce to istnienie 
tzw. żelaznej kurtyny. W RAFAKO 
nie odnotowano istotnych porozu-
mień licencyjnych, choć gdzie tylko 
było to możliwe, powszechnie kopio-
wano i stosowano zachodnie techno-
logie. Istniał wtedy urzędowy nakaz 
wdrażania wynalazków w gospodar-
ce narodowej. Konieczność uzupeł-
niania braków rozwiązań objętych 
zachodnim embargiem wyzwoliła 
potencjał wynalazczy pracowników, 
co poskutkowało w tej dekadzie 
najwyższą w historii RAFAKO liczbą 
zgłoszonych do ochrony przedmio-
tów własności przemysłowej.

Lata 70.: w pogoni za Zachodem

Lata siedemdziesiąte to szerokie 
otwarcie polskiej gospodarki na 
Zachód. Wieloletnie doświadczenie, 
odpowiednio wyposażony warsztat i 
atrakcyjne ceny sprawiły, że RAFAKO 

stało się bardzo pożądanym partne-
rem dla przedsiębiorstw zachodnich, 
zarówno jako dostawca wyrobów, 
jak też jako odbiorca technologii na 
warunkach licencji, gwarantujący 
zbyt towarów na rynkach Europy 
Wschodniej i  Azji. Ówczesne prze-
pisy wymagały pośrednictwa przed-
siębiorstw handlu zagranicznego 
z przy nabywaniu licencji, Umowa 
Kooperacyjna była zawierana przez 
przedsiębiorstwo handlu zagranicz-
nego (zwanego tam komisantem) na 
rzecz licencjobiorców – co w prak-
tyce przekładało się na obarczenie 
odpowiedzialnością za przedmiot 
i wykorzystanie licencji właśnie li-
cencjobiorcy. W tym też czasie, za 
pośrednictwem Elektrimu podpisano, 
ale już ze wskazaniem RAFAKO, jako 

użytkownika, dwie duże licencje na 
tzw. engineering, rozumiany wtedy 
jako synonim know-how.

Obecność między innymi także 
RAFAKO na rynkach zachodnich 
w latach 70-tych spowodowała 
konieczność zweryfikowania we-
wnętrznych (panujących na rynku 
krajowym) poglądów na temat naśla-
downictwa, które w stosunku do pro-
duktów krajowych, pomiędzy różnymi 
sektorami gospodarki nie [miało] prak-
tycznego znaczenia, zaś dla działań za 
gospodarczych za granicą zalecano 
w działalności akwizycyjnej nie chwa-
lić się rozwiązaniami oryginalnymi, gdy 
dany produkt został skopiowany z in-
nego produktu. Takie naśladownictwo 
[za granicą] może być uznane za nie-
zgodne z etyką zawodową. Natomiast 

W latach 60. istniał urzędowy nakaz wdrażania wyna-
lazków w gospodarce narodowej. Konieczność uzupełnia-
nia braków rozwiązań objętych zachodnim embargiem 
wyzwoliła potencjał wynalazczy pracowników, co 
poskutkowało w tej dekadzie najwyższą w historii 
RAFAKO liczbą zgłoszonych do ochrony przedmiotów 
własności przemysłowej.

Walczak / fot. Aleksandra Dik
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w kontekście obowiązującej wów-
czas ustawy z 1926 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji wyjaśniano, 
że w gospodarce socjalistycznej prze-
pisy [tej ustawy] są pewnego rodzaju 
przeżytkiem, zachowały jednak zna-
czenie na polu handlu zagranicznego 
i w zmniejszonym zakresie na wąskim 
odcinku gospodarki nieuspołecznionej 
(kursywą zaznczono oryginalne wy-
tyczne z dokumentu z 1977 r.).

Lata 80.: atomowe wyzwania

Był to okres intensywnej ekspansji 
na rynkach zagranicznych, bazu-
jącej na  rozwiązaniach własnych 
i kontynuowaniu dotychczasowych 
licencji. Wtedy to właśnie zrodzi-
ła się koncepcja wkroczenia Polski 
w energetykę jądrową. Porozumie-
nie w tej sprawie, zawarte w 1974 
roku pomiędzy PRL a ZSRR, wprost 
wyznaczyło RAFAKO do produkcji 
elementów urządzeń dla energetyki 
jądrowej. Jak wspomniano wcześniej 
nabycie na rzecz j.g.u. (tu: RAFAKO) 
od osoby zagranicznej licencji na-
stępowało za pośrednictwem jed-
nostki upoważnionej, tu branżowo 
odpowiednią był w dalszym ciągu 
Elektrim. Dokumentacja techniczna 
pochodziła w całości z ZSRR i została 
udostępniona RAFAKO na podstawie 
umowy licencyjnej. Zresztą informa-
cje z tej dziedziny w większości obję-
te były tajemnicą. Wiadomo z prze-
kazów, że umowa ta przewidywała 
przyznanie RAFAKO licencji tylko 
na wytwarzanie elementów według 
tej dokumentacji, oddelegowanie 
pracowników licencjodawcy do nad-
zoru u licencjobiorcy nad produkcją 
i kontrolą jakości, wnoszenie opłaty 
jednostkowej od  wyprodukowane-
go urządzenia, w której, co ciekawe, 
uwzględniono tantiemy dla twórców 
radzieckich. Umowa nie przewidywa-
ła jakiegokolwiek udziału RAFAKO 
w akwizycji i sprzedaży produktów 

wytworzonych na jej podstawie. Jed-
nak ze względu na zaniechanie budo-
wy elektrowni w Żarnowcu wyprodu-
kowano tylko kilka takich urządzeń.

Lata 90.: odkrywanie ekologii

Porzucenie ambicji „atomowych” 
spowodowało konieczność skiero-
wania posiadanego potencjału pro-
jektowo – wytwórczego na nowe cele. 
W branży energetycznej w tym cza-
sie lansowane były kotły fluidalne, 
a także instalacje oczyszczania spa-
lin. Wzrost społecznej świadomości 
związanej z ochroną środowiska był 
gruntem dla wprowadzenia licznych 
regulacji prawnych stymulujących 
zastosowanie innowacyjnych roz-
wiązań. W tamtej dekadzie RAFAKO 
nabyło kilka licencji kluczowych dla 
opanowania technologii niezbęd-
nych dla zdobycia pozycji jednego 
z liderów rynku europejskiego. Uzy-
skano w ten sposób dostęp do know-

-how takich potentatów jak Standard 
Fasel–Lentjes B.V, IVO International 
Ltd., Babcock Energy Ltd., Kraftanla-
gen S.A., Steinmuller, EVT.

Równolegle, co było skutkiem 
funkcjonowania mechanizmów go-
spodarki wolnorynkowej oraz pene-
trowania w coraz większym stopniu 
rynków światowych, zanotowano na-
pływ propozycji twórców zawierają-
cych ofertę zastosowania ich wyna-
lazków w realizowanych w RAFAKO 
produktach. Z zasady również, zasto-
sowanie takie odbywało się w opar-
ciu o licencje, gdyż one zapewniały 
twórcom poczucie bezpieczeństwa 
(zachowanie ich własności intelek-
tualnej), a RAFAKO – minimalizowa-
nie strat gdy rozwiązanie nie spraw-
dziło się w eksploatacji. W latach 
dziewięćdziesiątych zawarto około 
20-tu takich umów, lecz były to roz-
wiązania stosunkowo mało istotne 
zarówno w skali obrotów Spółki jak 
i rozwiązywanych problemów.

XXI wiek: fabryka fabryk

Pierwsza dekada XXI w to dla 
RAFAKO era realizowania kom-
pletnych obiektów. Wiąże się to 
z bardzo szerokim spektrum przed-
miotów własności przemysłowej 
wykorzystywanych w tych dostar-
czanych często pod klucz inwesty-
cjach. Kwestia licencji przestała tu 
być przedmiotem jednostkowego 
przypadkowego obrotu, a stała się 
z  konieczności strategią. Odpo-
wiedzialność za cały obiekt to też 
kwestia trwałego dostępu do do-
skonalonej wiedzy i referencji stad 
konieczność uzupełniania naszego 
portfolio produktowego o nowe 
obszary np. katalityczne oczysz-
czanie spalin, kotły o parametrach 
nadkrytycznych. Tak szerokie hory-
zonty gromadzenia wiedzy sprzyjają 
obecnie synergetycznemu efektowi 
wypracowywania innowacji stano-
wiących unikalne rozwiązania, któ-
re rozwijane wspólnie z partnerami 
naukowymi tworzą często wynalazki 
i know-how umacniające naszą po-
zycje kompetentnego partnera na 
rynku budownictwa energetycznego, 
a umiejętność zarządzania posiada-
ną własnością intelektualną gruntu-
je to zaufanie.

Pierwsza dekada XXI 
w to dla RAFAKO era 
realizowania komplet-
nych obiektów. Wiąże 
się to z bardzo szerokim 
spektrum przedmiotów 
własności przemysłowej 
wykorzystywanych w tych 
dostarczanych często pod 
klucz inwestycjach.
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Kontakty z uczel-
niami techniczny-
mi mają z kolei na 
celu nawiązanie 
relacji ze studen-

tami, którzy w przyszłości, jako ka-
dra inżynieryjna, zasilą szeregi m. 
in. RAFAKO. To również współpraca 
w zakresie możliwości wykorzysty-
wania innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych.

W tym roku uczestniczyliśmy 
m.in w następujących wydarzeniach 
branżowych:

22 – 23 stycznia, Płock, Sympozjum 
Naukowo-Techniczne „Chemia” 2014

Coroczna konferencja z udziałem ok. 
300 uczestników z branży chemicz-
nej i petrochemicznej, podczas któ-
rej RAFAKO wystąpiło z referatem. 
Spółka jest aktywnym udziałowcem 

tego sektora rynkowego ze względu 
na zaangażowanie m.in. w budowę 
instalacji oczyszczania spalin dla 
PKN Orlen.

13 – 14 marca, Słok k. Bełchatowa

XI Konferencja Naukowo-Technicz-
na pn: Doświadczenia z eksploatacji 
i rozwój instalacji oczyszczania spa-
lin. To konferencja naukowo-tech-
niczna organizowana wspólnie przez 
Politechnikę Śląską i RAFAKO S.A. 
W tym roku uczestniczyło w niej 170 
osób, w tym przedstawiciele elek-
trowni i elektrociepłowni, którzy 
są naszymi głównymi kontrahentami. 
Przedstawiciele RAFAKO  S. A.  wy-
głosili 11 referatów dotyczących In-
stalacji Odsiarczani Spalin, instalacji 
kotłowych,i termicznej utylizacji od-
padów. Gospodarzem był PGE GiEK 
Bełchatów.

3 – 5 czerwca, Power Gen Europe, 
Kolonia (Niemcy)
To największa europejska wystawa 
i konferencja poświęconą energe-
tyce Power-Gen Europe 2014. Na 
naszym stoisku gościliśmy kilkaset 
osób z branży. Rozmowy dotyczyły 
różnych projektów. Doszło nawet 
do symbolicznego podpisania umo-
wy na realizację instalacji SNCR 
w budowanej przez RAFAKO insta-
lacji termicznej utylizacji odpadów 
w Szczecinie.

Podczas konferencji wygłoszo-
ne zostały dwa referaty naszej fir-
my, a referat nt. modernizacji IOS 
w Elektrowni Bełchatów przygoto-
wany przez Jerzego Mazurka i wy-
głoszony przez Paulinę Małkiewicz 
uzyskał nominację za najlepszy re-
ferat w bloku tematycznym poświe-
cony dużym blokom parowym.

 TARGI 
i konferencje

tekst:
JANUSZ RYDZAK kierownik zespołu promocji produktu, rafako sa

RAFAKO Grupa PBG prowadzi aktywną działalność na polu branżowych 
konferencji i wystaw oraz współpracuje z polskimi ośrodkami akademickimi. 
Dzięki temu jest w stałym kontakcie z klientami i partnerami biznesowymi 
z kraju jak i całego świata. Potwierdza też swoją pozycję na rynku jako 
niekwestionowanego lidera w branży.

K
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4 – 6 marca, Russia Power 2014, 
Moskwa (Rosja)

Są to największe targi energetyczne 
w Rosji. Składa się na nie kilkadzie-
siąt stoisk wystawienniczych.

4 – 7 czer wca, POL-EMIS, Karpacz
Konferencja zorganizowana zosta-
ła przez Politechnikę Wrocławską. 
RAFAKO Grupa PBG było sponso-
rem wydarzenia, sprawowało nad 
nim patronat oraz zgłosiło kilku 
swoich prelegentów z referatami. 
W tym roku tematyka wystąpień 
przedstawicieli Spółki dotyczyła 
redukcja emisji NOx z silników 
okrętowych diesla i moderniza-
cja instalacji odsiarczania spalin 
w Elektrowni Bełchatów.

10 – 13 czerwca, Targi Energa, Tuzla 
(Bośnia i Hercegowina)

Są to targi energetyczne i spotkania 
biznesowe, niezwykle istotne na 
rynku bałkańskim z racji naszych 
obiektów w Elektrowni Tuzla (mo-
dernizacja kotłów, dostawa elek-
trofiltrów) oraz bliskości do rynku 
serbskiego (Elektrownie Nikola Te-
sla, Morava, Obrenovac).

13 – 14 czerwca, I Międzynarodowe 
Targi Energii Odnawialnej 
w Raciborzu

Było to pierwsza tego typu wydarzenie 
wystawiennicze zainicjowane przez 
lokalne władze samorządowe. Tar-
gi odbyły się w Arenie Rafako. Ich ce-
lem była promocjaodnawialnych źró-
deł energii oraz firm, oferujących tego 
typu technologie. Gościem targów 
byli m.in. wiceminister infrastruktury 
i rozwoju, senator Adam Zdziebło oraz 
premier prof. Jerzy Buzek.

18 czerwca, Konferencja 
w Jaworznie

Konferencję zorganizowała Grupa Tau-
ron przy współudziale RAFAKO S. A. 
Grupa PBG i współpracy z Jaworz-
nicką Izbą Gospodarczą. W spotkaniu 
RAFAKO reprezentowali Prezes Paweł 
Mortas oraz Wiceprezesi – Krzysztof 
Burek i Edward Kasprzak.

17 – 20 czerwca, St Petersburg 
(Rosja)

Do udziału w targach RAFAKO S.A. 
zostało zaproszone przez Konsulat 
Generalny RP w Sankt-Petersbur-
gu, z którym promowaliśmy się na 
wspólnym stoisku.

Obecnie trwają przygotowania 
do kolejnych, bardzo istotnych kon-
ferencji branżowych, które jeszcze 
w tym roku odbędą się m.in. w Beł-
chatowie czy też w Szczyrku.

Stoisko wystawiennicze RAFAKO podczas targów branżowych / fot. arch. RAFAKO
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Trondheim jest trze-
cim co do wielkości 
miastem Norwe-
gii, liczy ok. 160 tys 
mieszkańców i jest 

byłą siedzibą królów norweskich. 
Zlokalizowany jest tu największy 
w Norwegii uniwersytet technicz-
ny NTNU, który kształci ponad 80% 
norweskiej kadry inżynierów róż-
nych specjalności.

Podczas konferencji przedstawi-
liśmy wspólnie z prof. dr inż. hab. 
Jerzym Okrajnim z Politechniki Ślą-
skiej referat dotyczący degradacji 
elementów grubościennych kotłów 
spowodowanej zmęczeniem cieplno-

-mechanicznym. Zagadnienie to jest 
szczególnie istotne w aspekcie bu-
dowy nowych wysokosprawnych 
bloków na parametry nadkrytyczne 
oraz możliwości zastosowania no-
wych materiałów do ich budowy.

Zaprezentowane wyniki badań, 
które zostały przedstawione podczas 

konferencji w ramach referatu i arty-
kułu są częścią projektu współfinan-
sowanego przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju w ramach umowy 
SP/E/1/67484/10  –  Strategiczny 
Program Badawczy  –  Zaawanso-
wane technologie pozyskiwania 
energii: Opracowanie technologii 

tekst:
MARIUSZ TWARDAWA kierownik pracowni projektowej wspomagania projektowania kotłów, rafako s.a.

T

W dniach 28 czerwca – 4 lipca br. w norweskim mieście Trondheim odbyła 
się jubileuszowa XX Konferencja European Conference on Fracture (ECF) 
poświęcona zagadnieniom degradacji i pękania materiałów, na której swoją 
obecność zaznaczyło również RAFAKO. Wzięło w niej udział ponad 600 
uczestników z 58 krajów.

najlepszych na świecie
wśródRAFAKO  

dla wysokosprawnych „zero-emisyj-
nych” bloków węglowych zintegro-
wanych z wychwytem CO2 ze spa-
lin”, w którym uczestniczy również 
RAFAKO Grupa PBG, Kierownikiem 
projektu jest Witold Rożnowski, Peł-
nomocnik Zarządu ds. Badań i Roz-
woju.

Wygłoszony referat cieszył się bardzo dużym zaintereso-
waniem, o czym świadczyć fakt, że dyskusja przeniosła 
się do rozmów kuluarowych i zainteresowanie towarzy-
szyło nam do ostatniego dnia konferencji. Bardzo istot-
nym tematem okazały się procesy pękania i zniszczenia 
elementów instalacji magazynowania i transportu 
gazu oraz ropy naftowej, który ma szczególną wagę dla 
firm norweskich. Wszystkie referaty z konferencji zosta-
ły opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma 
Procedia Materials Science.
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Wygłoszony referat cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem, 
o czym świadczy fakt, że dyskusja 
przeniosła się do rozmów kuluaro-
wych i zainteresowanie towarzy-
szyło nam do ostatniego dnia kon-
ferencji. Bardzo istotnym tematem 
okazały się procesy pękania i znisz-
czenia elementów instalacji maga-
zynowania i transportu gazu oraz 
ropy naftowej, który ma szczególną 
wagę dla firm norweskich. Temu za-
gadnieniu poświęcona została spe-
cjalna dwudniowa sesja plenarna, 
na której prezentowane były refe-
raty firm z branży oil&gaz jak rów-
nież światowej sławy specjalistów 
w tej dziedzinie. Wszystkie referaty 
z konferencji zostały opublikowane 
w specjalnym wydaniu czasopisma 
Procedia Materials Science.

Konferencja odbywała się w cza-
sie, kiedy w Norwegii słońce prawie 
w ogóle nie zachodzi. Długie jasne 
noce sprzyjały spacerom i zwie-

dzaniu zarówno samego miasta jak 
i okolic Trondheim.

Organizatorzy konferencji zapro-
sili uczestników na koncert muzyki 
poważnej w katedrze Nidaros, w któ-
rej do dzisiaj koronowani są królo-
wie norwescy. Katedra w tym roku 
obchodzi swoje tysiąclecie, a koncert 
w jej murach był niebywałym wyda-
rzeniem. Ponadto podczas pobytu 
uczestnicy mieli okazje przemierzyć 
bodajże najbardziej niebezpieczną 
drogę świata, jaką jest droga Trolli 

(Trollstigen) oraz przepłynąć stat-
kiem fiord Geiranger.

Konferencja pozwoliła nawiązać 
wiele niezmiernie wartościowych 
kontaktów zarówno z ośrodka-
mi naukowymi z całego świata 
jak również z firmami, takimi jak 
RAFAKO Grupa BGB, które stawia-
ją na rozwój, poszukiwanie nowych 
technologii oraz podwyższanie 
jakości oferowanych przez siebie 
produktów. Kolejna konferencja od-
będzie się za 4 lata.

Realfagbygget, Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii, Trondheim / fot. Tackbert (CC BY 2.5); poniżej nagłówek artykułu prezentowanego na konferencji
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W naszym mieście 
funkcjonują dwa 
zakłady, które 
w ubiegłym roku 
wyprodukowały 

40 procent kolektorów słonecznych 
w Polsce. Racibórz od lat prowadzi 
działalność w kierunku podnoszenia 
świadomości ekologicznej i ochrony 
środowiska, wykorzystujemy środ-
ki z Narodowego i Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – przypomniał 
Mirosław Lenk, prezydent Racibo-
rza, podczas oficjalnego otwarcia 
Międzynarodowych Targów Energii 
Odnawialnej (MTEO).

Wydarzenie zostało zorganizowa-
ne przez Miasto Racibórz we współ-
pracy z czeską Opawą.

– Odnawialne źródła energii 
są wszechobecnym trendem. Gdyby-

śmy nie interesowali się tym tematem, 
popełnilibyśmy wielki błąd – mówił 
Zdenek Jirasek, prezydent Opawy, 
która jest miastem partnerskim Ra-
ciborza.

Obecny na uroczystości Adam 
Zdziebło, Wiceminister Rozwoju 
Regionalnego i Infrastruktury zwró-
cił między innymi uwagę na stosu-
nek raciborzan i władz miasta do 
odnawialnych źródeł energii, pod-
kreślił przy tym, że targi są rezul-
tatem działań podjętych przed laty 
przez władze miasta. – To jest kon-
sekwentna, realizowana krok po kroku 
mądra polityka. Dzisiaj zbieracie owo-
ce tego, co zasialiście 8 – 10 lat temu – 
powiedział wiceminister.

Również prof. Jerzy Buzek, który 
odwiedził MTEO nie krył zadowo-
lenia z faktu, iż w położonym nad 
Odrą mieście zorganizowano ko-

lejne istotne wydarzenie związane 
z OZE. – W Raciborzu „zielona ener-
gia” rozwija się najlepiej w tej części 
Polski, może i nawet w tej części Eu-
ropy. Gratuluję wam, bo macie tutaj 
sporo targów, spotkań i forów na te-
mat energetyki odnawialnej – mówił 
eurodeputowany spoglądając na 
prezentacje wystawców uczestni-
czących w raciborskim wydarzeniu.

Z myślą o odwiedzających, w Are-
nie RAFAKO przygotowano nie tylko 
stoiska prezentujące nowinki i cie-
kawe rozwiązania technologiczne, 
lecz także seminaria informacyjne.

W MTEO uczestniczyli przedsta-
wiciele ponad 60 firm, zajmujących 
się m.in. techniką solarną i fotowol-
taiczną, a także energooszczędnym 
budownictwem, przetwórstwem bio-
masy, rekuperacją oraz automatyką 
przemysłową.

tekst:
ANNA KOZA adventure media

W dniach 13 – 14 czerwca br. w Raciborzu, 
na terenie Areny RAFAKO, odbyły się 
I Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej. 
W wydarzeniu adresowanym przede wszystkim 
do odbiorców indywidualnych uczestniczyło 
ponad 60 wystawców. Swój udział w targach 
zaznaczyła także firma RAFAKO Grupa PBG.

RAFAKO na 
MTEO w Raciborzu 

W
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Wśród wystawców nie mogło 
zabraknąć firmy RAFAKO. – Targi 
odbywają się w mieście, w którym 
zakład ma swoją siedzibę, co wię-
cej – w hali noszącej nazwę RAFAKO, 
usytuowanej w bliskim sąsiedztwie 
fabryki. Tematyka targów jest nam 
bliska. technologie związane z odna-
wialnymi źródłami energii i biomasą, 
czy utylizacja odpadów komunalnych 
to obszary, którymi się zajmujemy 
na skalę przemysłową. Cieszę się, 
że w naszym mieście zorganizowano 
takie targi i mogliśmy podzielić się 
z odwiedzającymi naszymi dokona-
niami w zakresie OZE – mówi Piotr 
Karaś, Dyrektor Biura Marketingu 
RAFAKO S.A.

W ramach MTEO odbył się dwu-
dniowy Eko-Piknik, rozstawiony 
przed halą wystawienniczą. Można 
było tu „wykręcić” energię elek-

tryczną na specjalnie przystosowa-
nych do tego rowerach. Operacją 
kierowała sponsorowana przez 
RAFAKO Ewa Bugdoł, która była go-
ściem specjalnym pikniku i zdjęcia 
z jej autografem cieszyły się wśród 
młodzieży dużą popularnością. 
Chętni mogli nawet „pościgać się” 
z mistrzynią na ekologicznych rowe-
rach. – Na co dzień jeżdżę na innym 
rowerze, ale całym sercem popieram 
takie inicjatywy. Czysta energia jest 
bardzo ważna, tego trzeba uczyć od 
najmłodszych lat. Racibórz to zielone 
płuca Śląska, ale w innych miastach 
aż prosi się, żeby coś z tym zanieczysz-
czonym powietrzem zrobić – przyzna-
je E. Bugdoł.

Międzynarodowe Targi Energii 
Odnawialnej towarzyszyły VII Fo-
rum Przemysłu Energetyki Solar-
nej i Biomasy. Forum zorganizował 

Instytut Energetyki Odnawialnej 
we współpracy z Miastem Racibórz 
oraz Raciborską Izbą Gospodarczą. 
W ramach Forum odbyła się II Mię-
dzynarodowa Gala wręczenia nagród 

„Filar Ziemi Raciborskiej”.
Patronat Honorowy nad Targami 

sprawowali: Ministerstwo Gospo-
darki, Ministerstwo Infrastruktu-
ry i Rozwoju, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Projekt nr PL.3.22/3.3.04/13.04143 
pt. „Energooszczędne polsko-czeskie 
pogranicze – Międzynarodowe Targi 
Energii Odnawialnej” jest współfi-
nansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa. „Przekracza-
my Granice”.

Krzysztof Burek,wiceprezes RAFAKO S.A. podczas uroczystej inauguracji MTEO w Raciborzu, wśród m.in. wiceministra Adama Zdziebły i Gabrieli Lenartowicz, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach / fot. A. Dik
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The Simply The Best song by Tina 
Turner was performed at the very 
beginning of the 60th Anniversary 
of our Company. The song was sung 
by Marzena Korzonek a vocalist from 
Racibórz. She made big impression 
with her interpretation of the song. 
Since that time everyone who he-
ard the song and saw the show as-
sociates the Tina Turner song with 
that very day. The title itself, as well 
as a positive comment of the pri-
me minister Jerzy Buzek present 
that day, underlined our position 
as the largest European manufactu-
rer of boilers for power generation 
sector. Which we are very proud of!

Piotr Karaś, director of marketing office, 
RAFAKAO

Piosenka Simply the Best była wy-
konana na rozpoczęcie Jubileuszu 
60-lecia naszej firmy przez Marzenę 
Korzonek wokalistkę z Raciborza, 
która wywarła swoją interpretacją 
tego utworu ogromne wrażenie na 
zgromadzonych. Od tamtej pory, 
dla osób, które to widziały i słysza-
ły, ta właśnie piosenka Tiny Turner 
kojarzy się ze wspomnianym dniem. 
Sam tytuł natomiast w połączeniu 
z komentarzem obecnego wtedy na 
Jubileuszu premiera Jerzego Buzka 
podkreśliły naszą pozycję jako naj-
większego europejskiego producen-
ta kotłów dla energetyki. Z czego 
jesteśmy bardzo dumni!

Piotr Karaś, dyrektor biura marketing, 
RAFAKO

Simply

In that special day that we celebrate our Anniversary, instead 
of „Happy birthday” let’s have the Tina Turner best hit of late 80’s. Let’s think 
as well of all these who contributed and created the shape of a company we 
can work in to the present day. And just sing – „You’re simply the best”! 

the BEST

tekst:
JOANNA JANUSZEWSKA redaktor naczelna; kierownik ds. rekrutacji i szkoleń, pbg sa; koordynator projektów statutowych, fundacja pbg

W tym specjalnym dniu świętowania naszego Jubileuszu zamiast „Sto lat” proponujemy 
hit Tiny Turner z późnych lat 80. „Jesteś najlepszy”. Pomyślmy przy okazji o tych 

wszystkich, którzy przez lata tworzyli i przyczynili się do obecnego kształtu firmy, 
w której po dziś dzień możemy pracować. I zaśpiewajmy – „Po prostu jesteś najlepszy!”

VOCABULARY - SŁOWNICZEK 

an anniversary - rocznica

to celebrate - świętować

to contribiute - przyczynić się

to pay tribiute - oddwać cześć

to shape - wpływać na kształt

instead of - zamiast

late 80’s - późne lata 80.
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Wołam Ciebie, gdy Cię potrzebuję i moje serce płonie

Przyjdź do mnie, przyjdź dziki i nakręcony

Kiedy przyjdziesz do mnie, daj mi wszystko, czego potrzebuję

Daj mi życie pełne obietnic i świat marzeń

Mów językiem miłości jakbyś wiedział, co on znaczy

Och i to nie może być złe

Weź moje serce i uczyń je silniejszym

Po prostu jesteś najlepszy

Lepszy niż cała reszta

Lepszy niż ktokolwiek

Ktokolwiek, kogo poznałam

Jestem przywiązana do Twojego serca

Trzymam się każdego słowa, które powiedziałeś

Rozdzielić nas

Kochanie wolałabym raczej umrzeć

W Twoim sercu widzę początek każdej nocy i każdego dnia

W Twoich oczach zatracam się, porywają mnie

Tak długo, jak jestem w Twoich objęciach nie

 mogłabym być w lepszym miejscu

Po prostu jesteś najlepszy [...]

Za każdym razem gdy odchodzisz zaczynam tracić kontrolę

Odchodzisz z moim sercem i moją duszą

Czuję Cię nawet, gdy jestem sama

Kochanie nie odchodź

Jesteś najlepszy…

The best

I call you when I need you and my heart’s on fire

You come to me, come to me wild and wired

When you come to me, give me everything I need

Give me a lifetime of promises and a world of dreams

Speak the language of love like you know what it means 

And it can’t be wrong

Take my heart and make it stronger

You’re simply the best

Better than all the rest

Better than anyone

Anyone I’ve ever met

I’m stuck on your heart

I hang on every word you said

Tear us apart, 

Baby, I would rather be dead

In your heart I see the start of every night and every day

In your eyes I get lost I get washed away

Just as long as I’m here in your arms I could be in no 

better place

You’re simply the best [...] 

Each time you leave me I start losing control

Walking away with my heart and my soul

I can feel you even when I’m alone

Oh baby, don’t let go

You’re the best 
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Jubileusz 60-lecia RAFAKO S.A., śpiewa Marzena Korzonek – wokalistka z Raciborza / fot. B. Stachow 
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tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

Przedsiębiorstwo, nawet największe i najbardziej 
liczące się na rynku to nie tylko mury fabryk 
i biurowców, finansowa wartość produkcji, akcji 
giełdowych czy też ekonomiczne wskaźniki. To 
także, a może nawet przede wszystkim – tworzący 
je ludzie, od których zaangażowania, poświęcenia 
i talentów w dużej mierze zależy sukces firmy.

R RAFAKO Grupa PBG 
jest szczególnym 
przedsiębiorstwem, 
w którym pracow-
ników łączy wyjąt-

kowa więź. Jest nią 65-letnia trady-
cja, przekazywana czy to w rodzinie, 
gdzie pracują już kolejne pokolenia 
rafakowców, czy też młodym pra-
cownikom przez ich starszych kole-
gów. Nie bez znaczenia jest tu fakt, 
że RAFAKO było i jest jednym z naj-
większych pracodawców w regionie.

Do dziś mieszkańcy Raciborza 
mogą korzystać z obiektów wybudo-

wanych przy udziale przedsiębior-
stwa, często w ramach tzw. „czynów 
społecznych”.

Od samego początku firma miała 
swój wkład w działalność kultural-
ną i sportową swoich pracowników. 
Do dziś wiele osób z sentymentem 
wspomina czasy, gdy w tzw. pała-
cyku mieścił się zakładowy Dom 
Kultury. To tu odbywały się naj-
lepsze w mieście bale karnawałowe, 
funkcjonowały pracownicze koła 
zainteresowań (od poezji, szachów 
po modelarstwo) znajdowała się bi-
blioteka z bogatym księgozbiorem. 

TO LUDZIE 
TWORZĄ

To wreszcie tu, w latach 70., pojawił 
się pierwszy w mieście kolorowy te-
lewizor, który w czasie nadawania 
nielicznych wówczas programów, 
gromadził przed ekranem prawdzi-
we tłumy.

Fabryka umożliwiała pracowni-
kom i ich rodzinom aktywność spor-
tową, udostępniając obiekty i sprzęt. 
Nikt wówczas pewnie nawet nie sły-
szał o pojęciach takich jak CSR, ale 
idee tego, co dziś określamy mianem 
społecznej odpowiedzialności bizne-
su realizowane były od najwcześniej-
szych lat funkcjonowania przedsię-

wartości firmy
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Sportowa aktywność pracowników przekłada się na 
pozytywne efekty pracy zawodowej. Przede wszystkim in-
tegruje załogę. – To bardzo ważny punkt tego typu imprez. 
RAFAKO jest dużą firmą, działającą w ramach większej 
Grupy. Często nasze kontakty ograniczają się do telefo-
nów lub maili. Dzięki wspólnym wyjazdom mamy okazję 
poznać się osobiście. To znacznie ułatwia współpracę.

Wieloletni pracownicy RAFAKO nagrodzeni podczas uroczystej gali z okazji Dnia Energetyka, 2013 r. / fot. arch. RAFAKO

z którymi nie poradziło sobie wów-
czas wiele innych przedsiębiorstw.

Także w obecnych czasach Spółka 
kontynuuje tego typu działalność. 
Każdego roku pracownicy uczestni-
czą w sportowych imprezach orga-
nizowanych przez firmę, takich jak 
Zawody o Puchar Prezesa w Nar-
ciarstwie, spływy kajakowe czy rajdy 
rowerowe. Jako reprezentanci Spółki 
z powodzeniem biorą udział w zawo-
dach branżowych np. Mistrzostwach 
Energetyków w Narciarstwie Alpej-
skim, Mistrzostwach Energetyków 
w Maratonie Rowerowym czy Mi-

biorstwa. W RAFAKO wytworzyła się 
specyficzna kultura organizacyjna. 
Być może właśnie dzięki temu fir-

mie udało się przetrwać i pokonać 
przeciwności losu, związane m.in. ze 
zmianami ustrojowo-gospodarczymi, 



66 CSR

iX  2014     biuletyn ogniwo   Grupa PBG 

Wszystko to razem daje poczucie 
dumy z przynależności do 
wielkiej, silnej i zgranej rodziny, 
która odnosi sukcesy nie tylko 
na polu sportowym, ale także jest 
znaczącym graczem w branży.

Na zdjęciu pracownicy PBG, od lewej: K. Kliszko, 
M. Dachtera i K. Puk, Szklarska Poręba 2012 r. 
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strzostwach Energetyków w biegu na 
10 km. Grupowo i indywidualnie osią-
gają także sukcesy w otwartych im-
prezach i turniejach, m.in. siatkówce, 
piłce nożnej czy biegach. RAFAKO 
jest również założycielem i aktyw-
nym członkiem Federacji Sportowej 
Energetyk, która w ubiegłym roku 
obchodziła 50-lecie istnienia.

Sportowa aktywność pracowni-
ków przekłada się na pozytywne 
efekty pracy zawodowej. Przede 
wszystkim integruje załogę. – To 
bardzo ważny punkt tego typu imprez. 
RAFAKO jest dużą firmą, działają-
cą w ramach większej Grupy. Często 
nasze kontakty ograniczają się do 
telefonów lub maili. Dzięki wspólnym 
wyjazdom mamy okazję poznać się 
osobiście. To znacznie ułatwia współ-
pracę – mówi Piotr Karaś, Dyrektor 
Działu Marketingu w RAFAKO Gru-
pa PBG, odpowiedzialny za organi-
zację pracowniczych i branżowych 
imprez sportowych.

Co ważne, podobna prawidło-
wość widoczna jest w przypadku 
imprez branżowych. – Podczas np. 
corocznych Mistrzostw Energetyków 
w Narciarstwie Alpejski spotykamy 
się z przedstawicielami szeroko ro-
zumianej branży energetycznej, od 
małych, rodzinnych firm po koncerny. 
Każda z nich jest naszym potencjal-
nym partnerem biznesowym, podwy-
konawcą lub klientem. Inaczej roz-
mawia się z ludźmi, których się zna 
osobiście, łatwiej prowadzi się z nimi 
rozmowy handlowe czy też negocju-
je warunki współpracy – przyznaje 
P. Karaś.

Życie pokazało, że poświęcenie 
pracowników i solidarność bran-
żowa są bezcenne. Gdy w 1997 r. 
Racibórz nawiedziła „powódź stu-
lecia”, zalewając znaczną część 
miasta, pod wodą znalazło się także 
RAFAKO. Gdy tylko pojawiła się taka 
możliwość, pracownicy, często-

kroć nie bacząc na własny dobytek 
i bezpieczeństwo, ruszyli ratować 
firmę – swoje miejsca pracy, doro-
bek poprzednich pokoleń i przy-
szłość swoich dzieci. Także szeroko 
rozumiana branża nie pozostała 
obojętna na tę tragedię, wspierając 
RAFAKO w powrocie do normalne-
go funkcjonowania. Woda na kilka 
miesięcy unieruchomiła zakład 
i produkcję, zalewając materiały 
i urządzenia. Klienci wykazywali 
się wyrozumiałością, odstępując 
od wcześniej ustalonych terminów 
realizacji kontraktów. Takie reakcje 
były efektem wypracowywanych 

przez lata pozytywnych relacji mię-
dzyludzkich.

Nie bez znaczenia jest to, że 
obecność RAFAKO podczas różnego 
rodzaju imprez jest silnie widocz-
na. Charakterystyczne czerwone 
logo znajduje się na plastronach, 
z którymi startują narciarze. Re-
prezentujący firmę zawodnicy tak-
że występują w strojach firmowych. 
Wszystko to razem daje poczucie 
dumy z przynależności do wielkiej, 
silnej i zgranej rodziny, która odno-
si sukcesy nie tylko na polu sporto-
wym, ale także jest znaczącym gra-
czem w branży.

Wielki piknik rodzinny, Szymocice 2013 / fot. archiwum RAFAKO

Szklarska Poręba 2012 / fot. archiwum RAFAKO
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Od czterech lat w Wiśle organizowany jest „Bieg po Nowe Życie” – przedsięwzięcie, 
którego celem jest promocja idei transplantologii, a także edukacja w zakresie 
transplantacji i aktywizacja społeczeństwa do świadomego oddawania narządów 
do przeszczepu oraz przeszczepu rodzinnego. RAFAKO Grupa PBG jest jedną z firm 
zaangażowanych w organizację tego szczytnego przedsięwzięcia.

IDEA z sercem

– Trudno sobie wyobrazić bardziej radosną i optymi-
styczną imprezę. Tu znajdują się ludzie, którzy świadomie 
oddawali swoje organy innym, ratując im życie, jak również 
osoby po transplantacji, które także uprawiają sport. To 

fantastyczne wydarzenie – tymi słowami prof. Jerzy Bu-
zek podsumował tegoroczną, czwartą już edycję „Bie-
gu po Nowe Życie”, która miała miejsce w marcu. Były 
premier i przewodniczący do Parlamentu Europejskiego 

tekst:
ANNA KOZA adventure media
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IDEA z sercem
dwukrotnie był specjalnym gościem 
wydarzenia.

Organizatorzy „Biegu po Nowe Ży-
cie” udowadniają, że transplantologia, 
choć jest trudnym tematem, może 
być promowana wyjątkowo pozytyw-
nym wydarzeniem. Lista gwiazd, któ-
re co roku przyjeżdżają do Wisły, by 
zamanifestować swoje poparcie dla 
akcji jest imponująca. Artyści, dzien-
nikarze, sportowcy, osobowości radia 
i telewizji oraz członkowie Polskiego 
Stowarzyszenia Sportu po Transplan-
tacji wspólnie biorą udział w niezwy-
kłych zawodach sportowych.

Zawodnicy trzykrotnie biegali 
na nartach, zaś tegoroczne zawody 
(z uwagi na iście wiosenną aurę) ro-
zegrano w formule nordic walking. 
Uczestnicy „Biegu” nie dążą za wszel-
ką cenę do zwycięstwa; ich celem jest 

znacznie wyższa „stawka”, tj. promo-
wanie idei transplantologii i zachę-
canie społeczeństwa do świadomego 
oddawania narządów do przeszczepu. 
Ambasadorem przedsięwzięcia jest 
Przemysław Saleta, polski kick-boxer 
i bokser wagi ciężkiej, propagujący 
przeszczepy rodzinne.

W organizację „Biegu po Nowe 
Życie” zaangażowana jest także fir-
ma RAFAKO. – To szlachetny projekt 
i kontynuacja naszych działań na 
rzecz wspierania polskiej medycy-

ny, gdyż pomagamy także Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. 
Zbigniewa Religi – podkreśla Piotr 
Karaś, Dyrektor Biura Marketingu 
RAFAKO S.A.

Wydarzenie, z uwagi na swój roz-
mach oraz obecność artystów, spor-
towców i dziennikarzy, co roku przy-
ciąga tłumy kibiców. Widzowie mogą 
nie tylko dopingować swoich fawory-
tów, lecz także wypełnić oświadcze-
nie woli, będące realną odpowiedzią 
na apel organizatorów „Biegu”.

Organizatorzy „Biegu po Nowe Życie” udowadnia-
ją, że transplantologia, choć jest trudnym tematem, 
może być promowana wyjątkowo pozytywnym 
wydarzeniem.

Ideę wspierają polscy artyści, dziennikarze, sportowcy, osobowości medialne oraz członkowie Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplatologii / fot. A. Koza
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wspaniała przygoda 
i szczytny cel
Ekstremalne warunki podróży, przepiękne widoki i niezapomniane 
wrażenia towarzyszyły członkom RAFAKO TEAM, uczestniczącym 
w kolejnej już edycji ZŁOMBOLU, ogólnopolskiej charytatywnej 
i mprezie motoryzacyjnej, której celem jest 
pomoc dzieciom z domów dziecka.

ZŁOMBOL
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To, że cel jest szczyt-
ny, nikogo nie trzeba 
przekonywać. Jednak 
impreza już sama 
w sobie jest wyjątko-

wa. Polega na przemierzaniu Europy 
starymi samochodami, pamiętający-
mi czasy komunistyczne, m.in. polo-
nezami, nyskami, trabantami, „duży-
mi” i „małymi” fiatami czy też żukami, 
których wartość zakupu nie może 
przekroczyć 1 000 PLN. Uczestnicy 
wyprawy mają do pokonania wiele 
tysięcy kilometrów na wyznaczonej 

trasie. Nie czas podróży ma tu jednak 
znaczenie, ale sam fakt, że dotrą na 
metę, co przy pojazdach, które stano-
wią prawdziwe relikty minionej epoki, 
wcale nie jest takie pewne.

Fundusze zbierane są przez udo-
stępnianie darczyńcom powierzchni 
reklamowych na pojazdach uczest-
ników Złombolu. Pieniądze wpła-
cane są na subkonto Fundacji Nasz 
Śląsk im. Gen. Jerzego Ziętka, pro-
wadzącej działalność charytatywną.

Już dwukrotnie w tej prawdziwie 
ekstremalnej wyprawie uczestni-

czyli pracownicy RAFAKO Grupa 
PBG a sama firma była generalnym 
sponsorem obydwu wyjazdów, wy-
kupując powierzchnię na pojazdach. 
Inicjatywa spotkała się z poparciem 
Zarządu, a jej organizatorzy zostali 
nawet oficjalnie nagrodzeni za po-
zytywną promocję marki RAFAKO.

Warto przy tym podkreślić, że za 
każdym razem była to oddolna ini-
cjatywa. Pracownicy we własnym 
zakresie zakupili i remontowali po-
jazdy a na wyprawy jeździli podczas 
urlopów i na własny koszt.

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

T

Członkowie RAFAKO TEAM biorący 
udział w Złombolu /fot. Ł. Kocurek
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W pierwszą wyprawę wyruszy-
li w 2011 r. fiatem 125 p z 1983 r. 
Ekipa, która nazwała się „RAFAKO 
TEAM” składała się z 5 osób, pracu-
jących w biurze projektowym Zakła-
du Elektrofiltrów RAFAKO z Pszczy-
ny. Tworzyli ją: Łukasz Kocurek, 
Mirosław Bołdys, Marcin Kania, 
Danuta Cwynar i Magdalena Wa-
łejko. Trasa liczyła wówczas ponad 
6000 km, zaczynała się w Katowi-
cach, wiodła przez Niemcy, Holandię, 
Francję, Londyn i kończyła w dolinie 
Great Glen – słynnym Loch Ness.

W ubiegłym roku „RAFAKO TEAM” 
w składzie: Daria Fleger, Anna 
Grudzińska, Łukasz Kocurek, Mar-
cin Kania, Marcin Wojtyczka oraz 
Zdzisław Gołda, postanowili po-
wtórzyć wyczyn. Tym razem żukiem 
A-07 objechali całe Morze Bałtyckie, 

pokonując ponad 7 000 km. Metą był 
Nordkapp, najdalej na północ wysu-
nięta część Europy, do której można 
dojechać samochodem.

- Po doświadczeniach z poprzed-
niej edycji, gdy tylko dowiedzieliśmy 
się, że kierunkiem kolejnej wyprawy 
będzie Norwegia, wystarczyło jedno 
spojrzenie na Marcina Kanię – kolegę 

z biura – i już wszystko było postano-
wione. Pozostało nam skompletowanie 
ekipy, kupno samochodu, mnóstwo go-
dzin spędzonych w garażu na moder-
nizacji pojazdu i sprawy organizacyj-
ne – wspomina Łukasz Kocurek, na 
co dzień pracujący jako projektant. – 
W trasę zabraliśmy ze sobą pół świnia-
ka, czyli ok. 50 kg – mięsa i zawekowa-

Z roku na rok udaje się zebrać coraz więcej pieniędzy na 
domy dziecka. W 2013 r. kwota wyniosła ponad 300 tys. 
PLN. Za zgromadzone środki zakupiono m.in. sprzęty 
RTV i AGD, zabawki, wyposażenie wnętrz, sprzęt kom-
puterowy, gry, programy edukacyjne, TV, pościele, rowery, 
artykuły plastyczne i wiele innych rzeczy, które sprawiły 
dzieciom nieopisaną radość.

Na jednym z postojów w trasie / fot. Łukasz Kocurek
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nych przetworów, kilkadziesiąt butelek 
z wodą i sokami, słodycze, chleb, przy-
prawy, warzywa i wszystko to co było 
potrzebne na 2 tygodnie życia bez cho-
dzenia do sklepów. Mieliśmy ze sobą 
kuchnię i codziennie Zdziś, najstarszy 
z naszej ekipy, przygotowywał trzy 
ciepłe posiłki. Na miejscu zbieraliśmy 
grzyby, które były tam gigantyczne. Po 
drodze spotkaliśmy miłych Polaków, 
którzy podarowali nam dość sporą 
skrzynkę ryb prosto z morza. Daria 
wraz z Zdzisiem smażyli je cały wie-
czór. – wspomina uczestnik wyprawy.

Trasa Złombolu wiodła przez 
Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, 
Norwegię i Szwecję. – Zwiedziliśmy 
przepiękne Lofoty, które zrobiły na 
mnie największe wrażenie z wszyst-
kich miejsc w których byłem. Jechali-
śmy mnóstwem tuneli. Jeden popro-
wadzony był pod dnem morza. Były 
sytuacje, gdy nasz żuk musiał się nieźle 
namęczyć, ale wszędzie udało nam się 
dojechać. Jechaliśmy także mnóstwem 
mostów z przepięknymi widokami. Raz 
nawet spędziliśmy noc pod jednym 
z nich. Zresztą bardzo często nocowa-
liśmy na łonie natury budząc się z wido-
kiem na jezioro lub przepiękny fiord, klif 
czy wręcz na szczycie gór – opowiada 
Łukasz Kocurek.

Przygotowania do Złombolu jak 
i cała wyprawa są przede wszystkim 
bardzo czasochłonne. RAFAKO TEAM 
planuje kolejny wyjazd w 2015 r. 
i także liczy przy tym na wsparcie 
firmy.

Z roku na rok udaje się zebrać 
coraz więcej pieniędzy na domy 
dziecka. W 2013 r. kwota wyniosła 
ponad 300 tys. PLN. Za zgromadzo-
ne środki zakupiono m.in. sprzęty 
RTV i AGD, zabawki, wyposażenie 
wnętrz, sprzęt komputerowy, gry, 
programy edukacyjne, TV, pościele, 
rowery, artykuły plastyczne i wiele 
innych rzeczy, które sprawiły dzie-
ciom nieopisaną radość.

Nocleg pod gołym niebem / fot. Łukasz Kocurek

Członkowie RAFAKO TEAM / fot. Łukasz Kocurek

Trasa tegorocznej wyprawy wiodła przez Skandynawię aż za koło podbiegunowe / fot. Łukasz Kocurek
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W maju Serbię 
nawiedziła po-
wódź, w wyniku 
której porów-
nywalne z Raci-

borzem miasto Obrenovac znala-
zło się pod wodą. Z regionem tym 
raciborskie firmy mają kontakty 
handlowe, a na obrzeżu Obrenovca 
znajdują się dwie największe w Ser-
bii elektrownie, z którymi RAFAKO 
ściśle współpracuje od dziesiątek 
lat. Wielu obecnych i emerytowa-
nych pracowników naszej Spółki ma 
w tamtych stronach serdecznych 
przyjaciół. Bardzo szybko więc za-
wiązała się grupa ludzi, którzy po-
stanowili zorganizować prywatną 
akcję pomocy. Jej celem była możli-
wie jak najszybsza wysyłka środków 

tekst:
ARKADIUSZ KONIECZNY rafako s.a. 

W

powodzianom z SERBII

Pracownicy raciborskich firm na co dzień związanych z rynkiem 
bałkańskim prowadzą zbiórkę pieniędzy i darów rzeczowych dla 
powodzian z Serbii. Widać już pierwsze efekty akcji. W lipcu 20 dzieci 
poszkodowanych w kataklizmie przyjechało do Polski na obóz w Pleśnej, 
kolejna grupa dzieci już przygotowuje się do wyjazdu na trzeci turnus 
obozu. Dzięki zbiórce zakupiono i wysłano do Serbii także 4 tony 
środków czystości. Akcja potrwa do końca roku.

POMOGLI 

chemicznych na bieżące potrzeby 
oraz zorganizowanie dzieciom ro-
dzin poszkodowanych w powodzi 
wakacyjnego pobytu w Polsce.

Zbiórka darów rzeczowych i środ-
ków pieniężnych została urucho-
miona przy wykorzystaniu Racibor-
skiego Funduszu Lokalnego (RFL).

Akcja spotkała się ogromnym 
odzewem mieszkańców Raciborza, 

a w szczególności pracowników 
RAFAKO. Wielu z nich dobrowolnie, 
pisemnie zadeklarowało przeka-
zywanie przez pół roku określonej 
kwoty ze swojego miesięcznego 
wynagrodzenia. Pozwoliło to orga-
nizatorom wysłać na obóz nad mo-
rzem do miejscowości Pleśna grupę 
20 serbskich dzieci wraz z dwójką 
opiekunów.

Akcja spotkała się ogromnym odzewem mieszkań-
ców Raciborza, a w szczególności pracowników 
RAFAKO. Wielu z nich dobrowolnie, pisemnie zade-
klarowało przekazywanie przez pół roku określonej 
kwoty ze swojego miesięcznego wynagrodzenia.
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OD REDAKCJI: 

Raciborzan nie trzeba 

przekonywać do niesienia 

pomocy powodzianom, 

ponieważ wiedzą z do-

świadczenia, jak ogromne 

straty wyrządza powódź 

i jaką jest tragedią dla 

każdego, kogo dotknę-

ła. Warto przypomnieć, 

że w 1997 r. „powódź stule-

cia” zalała Racibórz, w tym 

także RAFAKO oraz domy 

wielu pracowników naszej 

firmy. Warto podkreślić, 

że RAFAKO pomaga 

nie tylko potrzebującym 

Serbom. W sierpniu 2010 r. 

Przedsiębiorstwo pospie-

szyło z pomocą powodzia-

nom z Bogatyni, wsparło 

też działania na rzecz 

poszkodowanych przez 

powódź mieszkańców 

naszego regionu.

Za wszelką pomoc w naszym imie-
niu, jak i w imieniu serbskich dzieci 
oraz ich rodziców bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, 
Raciborskiemu Funduszowi Lokalne-
mu, Miastu Racibórz, a także Komen-
dantowi obozu ZHP Hufca Ziemi Ra-
ciborskiej Markowi Rybickiemu wraz 
z jego obozową kadrą.

622030 0045 1110 0000 0379 9740;
Raciborski Fundusz Lokalny
ul. Rzeźnicza 8,
47 – 400 Racibórz
lub kontakt mailowy na adres pomoc.balkanom@gmail.com

Osoby, które chciałyby jeszcze 
wesprzeć finansowo akcję prosimy 
o wpłatę datków na zamieszczone 
w powyższej ramce konto. 

Dzieci z Serbii na obozie w Pleśnej / fot. Arkadiusz Konieczny 

... i w raciborskim aquaparku H2Ostróg / fot. Arkadiusz Konieczny

Pracownicy RAFAKO Grupa 
PBG związani z rynkiem 
bałkańskim.



BÓL I ZMĘCZENIE
zamienione na SUKCES

Ewa Bugdoł to jedna z najlepszych zawodniczek 
w triathlonie długim na świecie. Jest pięciokrotną 
mistrzynią Polski. W poprzednim sezonie 
uplasowała się na pierwszym miejscu światowego 
rankingu International Triathlon Union, co do tej 
pory nie udało się żadnemu Polakowi.

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK  adventure media
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Kariera Ewy Bugdoł nabrała tempa 2 lata temu, gdy 
RAFAKO Grupa PBG zostało jej sponsorem generalnym, 
dzięki czemu mogła przejść na zawodowstwo. Do tej 
bowiem pory zawodniczka z Rud koło Raciborza na tre-
ningi i starty w zawodach mogła pozwolić sobie jedynie 
w przerwach między służbą w szeregach gliwickiej Stra-
ży Miejskiej. Co warto podkreślić, już wówczas osiągała 
bardzo dobre wyniki, rywalizując z zawodowcami. Jej 
ówczesne sportowe sukcesy tym bardziej więc zasługują 
na uznanie. – Nie miałam w ogóle czasu na odpoczynek, 
a nawet na sen. Po treningu wszystko mnie bolało. Nie raz 
z wysiłku nie mogłam zasnąć. Ale zaciskałam zęby i tre-
nowałam dalej – wspomina Ewa Bugdoł. Triathlon skła-
da się z trzech dyscyplin sportowych: pływania, biegu 

i kolarstwa. Dystans poszczególnych etapów zależy od 
rodzaju zawodów. W triathlonie długim, w którym spe-
cjalizuje się Ewa do pokonania jest 1,9 km płynąc, 21 km 
biegnąc i 90 km jadąc na rowerze. Jest to więc sport wy-
jątkowo wymagający.

Jak przyznaje zawodniczka, początkowo na wieść 
o tym, że RAFAKO zostanie jej sponsorem, nie mogła 
w to uwierzyć. – Pod znakiem zapytania stanął mój start 
w Mistrzostwach Świata w USA, ponieważ Polski Związek 
Triathlonu nie miał na to funduszy. Próbowałam szu-
kać wsparcia w wielu firmach i nic z tego nie wychodziło. 
Na szczęście spotkałam się z pomocą ludzi dobrej woli, 
w tym ks. Rafała Wyleżoła z Rud, który wiedząc o mo-
ich problemach skontaktował mnie z przedstawicielem 



78 CSR

IX  2014     biuletyn ogniwo   Grupa PBG 

RAFAKO. Firma sfinansowała mój 
wyjazd na mistrzostwa i została moim 
sponsorem generalnym, za co jestem 
jej ogromnie wdzięczna – mówi jedna 
z obecnie najlepszych triathlonistek 
na świecie.

Na efekty nie trzeba było długo 
czekać. Miniony sezon był dla Ewy 
wyjątkowo udany. Polka dołączyła 
do grona najlepszych zawodni-
ków na świecie i każdym kolejnym 
startem potwierdza swoją pozycję. 
W tym roku, oprócz sportowych 
trofeów – m.in. piątego z rzędu 
Mistrzostwa Polski, podbiła serca 
Kolumbijczyków, którzy nadali jej 

Po raz piąty z rzędu Ewa Bugdoł się-
gnęła po mistrzowski tytuł. Podczas 
rozegranych 27 lipca na poznań-
skiej Malcie zawodach ENEA Po-
znań Triathlon sponsorowana przez 
RAFAKO zawodniczka z Rud okazała 
się bezkonkurencyjna.

– Już po rowerze wysunęłam się na 
prowadzenie, narzuciłam swoje tempo 
i utrzymałam je do końca – mówi Ewa 
Bugdoł, która mimo wcześniejszych 
sukcesów, tym razem nie liczyła na 
wygraną. – Ostatnio miałam poważne 

EWA ZNOWU 
NAJLEPSZA
Ewa Bugdoł Mistrzynią Polski 
w triathlonie długim!

Nie osiągnęłabym tego, gdyby nie pomoc RAFAKO. 
Triathlon jest kosztownym sportem. To tak naprawdę 
trzy różne dyscypliny, które wymagają odpowiedniego 
przygotowania i sprzętu. Bez wsparcia sponsora pew-
nie zakończyłabym już karierę. Dzięki RAFAKO mogę 
realizować swoje sportowe cele marzenia, ale też godnie 
reprezentować Polskę na całym świecie. – przyznaje 
zawodniczka.

tytuł „Princes Ewa” (księżniczka 
Ewa) – po tym jak w marcu zajęła 
I miejsce podczas Mistrzostw Pan-
amerykańskich PATCO w triathlonie 
na dystansie długim.

– Nie osiągnęłabym tego, gdyby nie 
pomoc RAFAKO. Triathlon jest kosz-
townym sportem. To tak naprawdę 
trzy różne dyscypliny, które wyma-
gają odpowiedniego przygotowania 
i sprzętu. Bez wsparcia sponsora pew-
nie zakończyłabym już karierę. Dzięki 
RAFAKO mogę realizować swoje spor-
towe cele marzenia, ale też godnie re-
prezentować Polskę na całym świecie. – 
przyznaje zawodniczka.
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problemy zdrowotne i musiałam zro-
bić sobie przerwę w treningach. Na 
udział zdecydowałam się 5 dni przed 
startem. Jeżeli tylko byłoby coś nie tak, 
miałam się wycofać. Tego dnia czułam 
się świetnie, ale miałam świadomość 
tego, że moja forma może być nico 
słabsza. Po cichu liczyłam na pierw-
szą piątkę. Zwycięstwo było wielkim 
zaskoczeniem, zarówno dla mnie jak 
i dla osób, które wiedziały o moich 
problemach ze zdrowiem – wspomi-
na mistrzyni.

Dodatkową trudność stanowiły 
warunki atmosferyczne, panujące na 
trasie zawodów. – Termometry wska-
zywały 37 st. C.  Trasa była otwarta, 
nieocieniona. Bieg odbywał się w naj-
gorszym upale. Wiele osób nie ukoń-
czyło zawodów. Było ciężko, ale dałam 
z siebie wszystko – mówi Ewa Bugdoł.

Jak przyznaje mistrzyni, wpływ na 
wynik i kondycję miały wcześniejsze, 
bardzo intensywne treningi w USA 
oraz starty w Brazylii i Kolumbii, gdzie 
temperatura była jeszcze wyższa.

Zawody składały się z 3 konku-
rencji: pływania na dystansie 1,9  km, 
jazdy rowerem na trasie 90  km 
i biegu na dystansie 21 km. Łączny 
czas, osiągnięty przez Ewę Bugdoł 
wyniósł 04 h 33 min. 03 sek. Dało 
jej to pierwsze miejsce wśród kobiet 
i tytuł Mistrzyni Polski. Na uwagę 
zasługuje także 17 miejsce w klasy-
fikacji generalnej (uwzględniające 
wyniki mężczyzn i kobiet). W rywa-
lizacji uczestniczyło ok. 1200 zawod-
ników.

Ból i zmęczenie zamienione na sukces – Ewa Bugdol podczas treningu / fot. archiwum E. Bugdol
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Emocje sięgnęły ze-
nitu 13 lutego, gdy 
Justyna Kowalczyk, 
ze zdiagnozowanym 
złamaniem stopy, 

triumfowała techniką klasyczną 
na dystansie 10 km. Złoty medal 
olimpijski oraz kwiaty zawodniczka 
odebrała z rąk Gerharda Heiberga 
i Sverre Seerberga. Następnie w So-
czi rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskie-
go. Na podium znalazły się jeszcze 
Charlotte Kalla oraz Therese Johaug.

Pomimo kontuzji najlepsza pol-
ska biegaczka wystartowała jesz-
cze w biegu łączonym (6 miejsce), 
sztafecie (7 miejsce), sprincie dru-
żynowym (5 miejsce) oraz w biegu 
na 30 km. Niestety, tego ostatniego 
Justynie Kowalczyk nie udało się 

ukończyć, ze względu na zderzenie 
z Finką Ainą-Kaisą Saarinen.

Z powodu kontuzji Justyna Ko-
walczyk wycofała się ze startu w ko-
lejnych zawodach z cyklu Pucharu 
Świata. W mediach pojawiły się spe-
kulacje na temat zakończenia przez 
zawodniczkę sportowej kariery. Fani 
Justyny odetchnęli z ulgą po konfe-
rencji, zorganizowanej przez Polski 
Związek Narciarski, która odbyła się 
2 kwietnia w Krakowie. – Będę biegać, 
dopóki nogi ktoś mi nie utnie – w taki 
sposób zawodniczka ucięła speku-
lacje na temat rezygnacji z kariery, 
przyznając jednak, że po latach in-
tensywnych treningów potrzebuje 
trochę odpoczynku.

Kilka tygodni później krótkim 
wpisem w portalu społeczno-

Żelazna DAMA

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

E

Justyna Kowalczyk niepodzielnie dzierży tytuł 
„Królowej Zimy”. Czterokrotna zdobywczyni 
Pucharu Świata w narciarstwie klasycznym 
także w tym roku dostarczyła Polakom 
niezapomnianych wzruszeń i sporej dawki 
sportowych emocji zdobywając złoty medal 
podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi.

i krucha KOBIETA

 - Z Justyną współpracujemy 

już dziewięć lat, od 2005 

roku. Byliśmy jej pierwszym 

sponsorem i czuliśmy 

od początku, że jest to 

współpraca na dobre i na złe. 

Justyna miała wtedy kłopoty, 

potrzebowała wsparcia, teraz 

spłaca nam to z nawiązką, 

promując RAFAKO w Polsce 

i na świecie. Sponsorowanie 

tej zawodniczki to przede 

wszystkim mecenat sportu, 

świadectwo naszej spo-

łecznej odpowiedzialności. 

Przekłada się też na sposób 

postrzegania naszej firmy 

przez klientów. To miłe, gdy 

po kolejnym sukcesie 

Justyny mówią: „O! Wasza 

Justyna znowu wygrała”. 

Zazdroszczą nam takiego 

ambasadora marki - mówi 

Piotr Karaś, Dyrektor Działu 

Marketingu RAFAKO Grupa 

PBG–
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ściowym ponownie zelektryzo-
wała kibiców. Wpis podchwyciły 
wszystkie media, zastanawiając się, 
co zawodniczka miała na my-
śli. Wkrótce Justyna publicznie 
przyznała się, że od 3 lat zmaga 
się z depresją i w maju tego roku 
przeszła załamanie nerwowe. Opi-
nia publiczna była w szoku. Ta sil-
na, uparta i niezwyciężona góralka 
z Kasiny Dolnej walczyła nie tylko 
o medale. Każdego dnia toczyła bój 
z chorobą, z samą sobą. Okazało 
się, że ten charakterystyczny, pro-
mienny uśmiech był tylko fasadą, 
za którą kryło się cierpienie i ból 
duszy. Był on znacznie silniejszy 
niż ból fizyczny, powodowany tre-
ningami na granicy wytrzymałości 
czy też kontuzjami, które przecież 
nie przeszkodziły jej w zdobyciu 
olimpijskiego złota.

– Walczę ze swoim organizmem, 
z ciągłymi nudnościami, zasłabnięcia-
mi, gorączkami po 40 stopni, lękami. 
Z problemami, które mi się wcześniej 
nie zdarzały. W pewnym momencie 
byle posiłek bywał wystarczającym 
powodem do wymiotowania – tak Ju-
styna Kowalczyk opisywała swój stan 
w poruszającym wywiadzie dla por-
talu Sport.pl („Trzy ostatnie lata mo-
jego życia okazały się kłamstwem”, 

04.06.2014, Sport.pl, rozmawiał Pa-
weł Wilkowicz”).

To publiczne przyznanie się do 
choroby stało się swoistego rodzaju 
katharsis, po którym wszystko wska-
zuje na to, że Justyna Kowalczyk 
wraca do formy. Życzymy jej tego 
z całego serca. Mamy nadzieję kibi-
cować Justynie w kolejnym sezonie, 
bez względu na wyniki. Dla nas już 
zawsze będzie „Królową Zimy”.

Ta silna, uparta i niezwyciężona góralka z Kasi-
ny Dolnej walczyła nie tylko o medale. Każdego 
dnia toczyła bój z chorobą, z samą sobą. Okazało 
się, że ten charakterystyczny, promienny uśmiech 
był tylko fasadą, za którą kryło się cierpienie i ból 
duszy. 

Justyna Kowalczyk / fot. arch. RAFAKO
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Narodowy Program 
Rozwoju Biegów 
Narciarskich „Bieg 
na Igrzyska” to 
projekt sportowo-

-społeczny, ad-
resowany do młodzieży trenującej 
w klubach sportowych prowadzących 
sekcje narciarstwa biegowego. Naj-
ważniejszym celem przedsięwzięcia 
jest idea olimpijska, tj. znalezienie 
utalentowanych młodych ludzi, któ-
rzy będą reprezentować Polskę na 
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 

w 2018 roku. Partnerem Narodowego 
Programu Rozwoju Biegów Narciar-
skich „Bieg na Igrzyska” jest Minister-
stwo Sportu i Turystyki.

Honorową patronką cyklu zawo-
dów jest Justyna Kowalczyk, jedna 
z najlepszych zawodniczek w bie-
gach narciarskich na świecie.

– Nie ma co ukrywać, że biegi nar-
ciarskie stały się popularne w Polsce 
dzięki Justynie Kowalczyk. Na fali jej 
sukcesów coraz więcej młodych ludzi 
w naszym kraju chce trenować tę dys-
cyplinę sportu. Mamy nadzieję, że pój-

dą w ślady naszej mistrzyni, będą mieli 
okazję zdobywać medale na zawodach 
rangi międzynarodowej jako godni na-
stępcy Justyny Kowalczyk i RAFAKO bę-
dzie miało w tym swój udział – mówi 
Piotr Karaś, dyrektor marketingu 
RAFAKO S.A.

Firma RAFAKO od samego początku 
istnienia programu jest jednym z głów-
nych jego sponsorów. Wspieranie 

„Biegu na Igrzyska” oraz sponsoring 
najlepszej polskiej biegaczki uczyniło 
z raciborskiej firmy prawdziwego am-
basadora tej zimowej dyscypliny sportu.

W poszukiwaniu 
następców

Promocja biegów narciarskich i szukanie najbardziej 
utalentowanych młodych zawodników uprawiających 
tę dyscyplinę sportu – to cele Narodowego Programu 
Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska”. 
Zawody dla młodych sportowców są organizowane od 
2010 roku. RAFAKO S.A., od samego początku istnienia 
programu, jest jednym z jego głównych sponsorów. 
Ambasadorką „Biegu na Igrzyska” jest, wspierana przez 
RAFAKO, mistrzyni olimpijska Justyna Kowalczyk.

JUSTYNY 
KOWALCZYK

tekst:
ANNA KOZA adventure media

N
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Dotychczas, w ramach „Biegu 
na Igrzyska”, odbyło się pięć serii 
zawodów, każda z nich składała 
się z kilku edycji sportowych zma-
gań. Pierwsze rozegrano w lutym 
2010 roku, ostatnie zawody mia-
ły miejsce w marcu br. Każdy cykl 
zawodów ma profesjonalną oprawę, 
zawodnicy startują w kilku katego-
riach wiekowych, prowadzona jest 
także klasyfikacja drużynowa. Nad 
poprawnością zawodów czuwają 
delegaci Polskiego Związku Nar-
ciarskiego.

Prowadzony prze RAFAKO Grupa PBG sponsoring 
wydarzeń sportowych ma na celu nie tylko promocję 
Spółki poprzez sport, ale także wsparcie szczytnych 
inicjatyw. „Bieg na Igrzyska”, którego celem jest 
wyłonienie następców Justyny Kowalczyk czy „Bieg 
po nowe Życie” propagujący transplantację narządów 
pokazują, że w RAFAKO idea biznesu odpowiedzialne-
go społecznie jest nie tylko dobrze znana, ale też reali-
zowana od lat.

Program ma na celu pomóc młodym sportowcom / fot. arch. RAFAKO
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Taki właśnie cel 
przyświeca pro-
jektowi RAFAKO 
Hussars Poland. 
Mowa o polskiej 
drużynie bokser-

skiej, walczącej w ramach międzyna-
rodowej ligi World Series of Boxing 
(WSB). W sezonie zawodnicy, repre-
zentujący drużyny narodowe, toczą 
ze sobą walki w formie meczów, które 
rozgrywane są w systemie pucharo-
wym. Każdy mecz składa się z 5 walk 
w różnych kategoriach wagowych. 
Drużyny walczą ze sobą dwukrotnie.

Liga należy do Międzynarodo-
wego Związku Bokserskiego, który 
posiada akredytację Międzynaro-
dowego Komitetu Olimpijskiego. 
Oznacza to, że walczący w ramach 
WSB zawodnicy mają prawo startu 

w Igrzyskach Olimpijskich. W gronie 
RAFAKO Hussars Poland są bokse-
rzy, którzy już w 2016 r. mają szansę 
reprezentować Polskę na olimpia-
dzie w Rio de Janeiro.

RAFAKO Hussars Poland na pol-
skiej scenie bokserskiej jest projek-
tem szczególnym. Jego celem jest 

przywrócenie dawnej świetności tej 
olimpijskiej dyscyplinie w Polsce, 
której przedstawiciele odnosili nie-
gdyś sukcesy na międzynarodowych 
ringach. Zmierzające w tym kierun-
ku działania realizowane są poprzez 
stworzenie odpowiedniego zaplecza 
treningowego, bazy szkoleniowej, 

RAFAKO
HUSSARS POLAND

Były czasy, gdy „Mazurek Dąbrowskiego” rozbrzmiewał podczas Igrzysk Olimpijskich 
dzięki polskim bokserom. Zygmunt Chychła, Kazimierz Paździor, Józef Grudzień czy 
Jerzy Kulej, to tylko kilku z dawnych bohaterów tego sportu, który dziś przeżywa 
kryzys. Dzięki RAFAKO Grupa PBG pojawiła się szansa, że polski boks odzyska swą 
minioną świetność.

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

T

olimpiada w zasięgu ciosu
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selekcję najlepszych młodych bok-
serów czy też wreszcie konfrontację 
z najlepszymi bokserami na świecie 
w ramach rozgrywek WSB, stwarza-
jąc sportowcom warunki, o jakiej do 
tej pory mogli jedynie marzyć. Liga 
WSB skupia bowiem najlepszych 
na świecie bokserów, z czego wielu 
z nich to mistrzowie świata czy też 
medaliści olimpijscy. I to właśnie ze 
sportowcami takiego formatu wal-
czyli członkowie RAFAKO Hussars 
Poland podczas ostatnich dwóch 
sezonów.

Pracownicy RAFAKO, a także 
mieszkańcy Raciborza dzięki jed-
nemu z takich meczy mieli okazję 
podziwiać bokserów z Kuby, wśród 

których było aż dwóch mistrzów 
świata: Lazaro Jorge Alvarez Estra-
da (także brązowy medalista Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie) i Julio 
Cesare La Cruz oraz finalista Mi-
strzostw Świata – Arisnoidys Despa-
igne Despaigne. Dodatkową atrakcję 
stanowił fakt, że zawodnicy walczyli 
na ringu, ustawionym na terenie W3, 
hali produkcyjnej RAFAKO. Mecz był 
nie tylko pokazem boksu w najlep-
szym światowym wydaniu, ale także 
stanowił niezapomniane show! Jak 
zgodnie podkreślali komentato-
rzy, co najmniej od starcia Toma-
sza Adamka z Witalijem Kliczko 
publiczność w Polsce nie oglądała 
pojedynku lepszych bokserów od 

Czy wiesz, że...

W czerwcu 1694 r. 400 husa-

rzy pod Hodowem odparło 

atak przeszło 40-tysięcznej 

armii tatarskiej. Bitwa została 

nazwana polskimi Termopi-

lami. Bohaterska postawa 

husarii powstrzymała najazd 

stukrotnie liczniejszych wojsk 

tatarskich na Polskę.

Tomasz Jabłoński – kapitan RAFAKO Hussars Poland – nadzieja polskiego boksu / fot. Aleksandra Dik
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tych, którzy wystąpili w Raciborzu. 
Galę na żywo transmitowała TVP 
Sport, relacjonowały ją wszystkie 
najważniejsze media. Także inne 
mecze, które odbywały się w Polsce, 
m.in, w Warszawie (Pruszków, Ur-
synów), Wyszkowie czy Włocławku 
gromadziły na żywo tłumy kibiców. 
Transmisje telewizyjne, również 
z walk wyjazdowych gromadziły 
przed ekranem miliony miłośników 
boksu na całym świecie.

Warto podkreślić, że grupa, którą 
wylosowali Polacy w minionym sezo-
nie była wyjątkowo silna. Oprócz za-
wodników Cuba Domadores, którzy 
zostali tegorocznymi mistrzami WSB 
przeciwnikami husarzy były takie 

drużyny, jak Baku Fires Azerbejdżan 
(finaliści i ubiegłoroczni mistrzowie 
WSB), Astana Arlans Kazahstan, Rus-
sian Boxing Team i Mexico Guererros.

Polska drużyna została założona 
w 2012 r. Przez Jarosława Kołkow-
skiego, na co dzień prawnika, ale 
też wielkiego kibica bokserskiego 
oraz Huberta Migaczewa, trenera 
boksu, który przez dwa pierwsze 
sezony pełnił funkcję trenera biało-

-czerwonych. Wcześniej zawodnicy 
występowali pod nazwą Hussars 
Poland. W kwietniu 2014 r. RAFAKO 
S.A., które do tej pory było sponso-
rem generalnym, zostało sponsorem 
tytularnym i tak od nowego sezonu 
Husaria będzie walczyć pod nazwą 

RAFAKO Hussars Poland. Choć cykl 
meczy rozpocznie się w styczniu 
2015 r., już teraz wiadomo, z jakimi 
przeciwnikami zmierzą się biało-

-czerwoni. Swój pierwszy pojedy-
nek RAFAKO Hussars Poland stoczy 
przed arabskimi szejkami w Katarze.

System szkoleniowy budowany 
od podstaw w ramach RAFAKO 
Hussars Poland już przynosi efekty. 
Tomasz Jabłoński, Damian Kiwior, 
Dawid Michelus, wchodzący w skład 
drużyny to ciągle jeszcze młodzi, ale 
już należący do grona najlepszych 
bokserów w Polsce, czego dowodem 
są zdobywane przez nich kolejne 
zwycięstwa podczas prestiżowych 
zawodów bokserskich, m.in. Tur-
nieju im. Feliksa Stamma czy Binzer 
Baltic Box Cup. Przed zawodnikami 
jeszcze długa droga do sukcesów na 
miarę rywali, z jakimi mają okazję 
stawać w ringu w ramach WSB, ale 
nie brak im woli walki, determinacji, 
pracowitości i talentu, dzięki któ-
rym mogą zajść naprawdę daleko, 
nawiązując do najlepszych tradycji 
polskiego boksu. RAFAKO będzie 
miało w to swój znaczący wkład.

Od nowego sezonu Husaria będzie walczyć pod 
nazwą RAFAKO Hussars Poland. Choć cykl meczy 
rozpocznie się w styczniu 2015 r., już teraz wiadomo, 
z jakimi przeciwnikami zmierzą się biało-czerwoni. 
Swój pierwszy pojedynek RAFAKO Hussars Poland 
stoczy przed arabskimi szejkami w Katarze.

Przed nimi jeszcze długa droga, ale nie brak im woli walki i talentu / fot. A. Dik
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Dzięki pozy-
skaniu RAFAKO 
S.A. jako spon-
sora tytular-
nego, drużyna 

znana do tej pory jako Hussars Po-
land od nowego sezonu występo-
wać będzie jako RAFAKO Hussars 
Poland. Z tego faktu wynikła także 
modyfikacja dotychczasowego logo-
typu, do którego zostało dołożone 
logo RAFAKO.

– RAFAKO, jako sponsor tytular-
ny to dla drużyny bezpieczeństwo 
finansowe, a co za tym idzie, także 
bezpieczeństwo funkcjonowania całej 
kadry – powiedział podczas konfe-
rencji z udziałem mediów Jarosław 
Kołkowski, szef drużyny RAFAKO 
Hussars Poland.

– Będziemy wspierać zawodników 
RAFAKO Hussars Poland bo wierzymy, 
że drużyna ma potencjał ku temu, aby 
boks stał się ponownie naszą chlubą 
narodową, tak jak było to kiedyś – po-
wiedział na konferencji Paweł Mor-
tas, Prezes Zarządu RAFAKO  S.A., 

który kondycję boksu polskiej dru-
żyny przyrównał do funkcjonowa-
nia Spółki na rynku. – Tak jak cały 
poprzedni sezon, z uwagi na godnych 
przeciwników, był ciężki dla druży-
ny, tak samo sytuacja RAFAKO była 
trudna ze względu na uwarunkowania 
rynkowe. Jednak wierzymy, że polscy 
bokserzy poradzą sobie równie dobrze, 
jak to stało się w przypadku RAFAKO. – 
zauważył P. Mortas.

Na tym nie koniec zmian w dru-
żynie. Rafako Hussars Poland, funk-
cjonujące dotąd jako przedsięwzię-
cie prywatne, weszło w oficjalne 
struktury Polskiego Związku Bok-
serskiego. Funkcję głównego tre-
nera drużyny objął Jerzy Baraniecki, 
który zastąpił Huberta Migaczewa. 
Sztab szkoleniowców uzupełnił To-
masz Różański, najlepiej rokujący 
trener młodego pokolenia.

POTENCJAŁ
który warto wspierać

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

W

24 kwietnia w Warszawskim Centrum Olimpijskim odbyła się konferencja 
prasowa RAFAKO Hussars Poland. Głównym celem spotkania było 
podsumowanie występów polskiej drużyny w sezonie 2013/2014 w lidze 
WSB, a także przedstawienie sponsora tytularnego firmy – RAFAKO S.A., 
oraz planów na przyszłość.

Po konferencji prasowej / fot. A. Dik
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Jarosław Kołkowski jest 
szanowanym prawni-
kiem, pracującym dla 
największych korpo-
racji zarówno polskich 
jak i zagranicznych, 

a także zagorzałym kibicem bokser-
skim i dyrektorem zarządzającym 
RAFAKO Hussars Poland. W mło-
dości trenował kick-boxing i judo. 
Od kilku lat rekreacyjnie uprawia 
boks. – To dyscyplina, która bardzo 
trafnie oddaje istotę pojęcia „wolność”. 
Z jednej strony pozostawia zawodni-
kowi swobodę podejmowania decyzji, 
a z drugiej – ogranicza go umiejęt-
nościami jego przeciwnika. Bokser 
w ringu jest samodzielny, ale też zdany 
tylko na siebie. Może nie słuchać po-
rad z narożnika, ale musi brać pełną 

odpowiedzialność za swoje działania. 
Pokazuje wartość jaką ma autonomia 
jednostki i jednocześnie, jaką cenę za tę 
autonomię trzeba zapłacić – tłumaczy 
Jarosław Kołkowski.

Dzięki swoim zainteresowaniom 
sportami walki poznał ludzi zwią-
zanych zawodowo z boksem. Jednak 
pomysł na polską drużynę w World 
Series of Boxing nie przyszedł od 
razu. Zaczęło się od nawiązania 
kontraktu z pięściarzem Michałem 
Olasiem z Italia Thunder (wówczas 
Millano Thunder). – Trenerem klu-
bowym Michała był Hubert Migaczew, 
który poprosił mnie o pomoc w repre-
zentowaniu Michała wobec Włochów. 
W ten sposób poznaliśmy samą ligę 
i wiele związanych z nią osób. Kiedy 
już wiedzieliśmy o WSB nieco więcej, 

pomysł na stworzenie polskiej drużyny 
przyszedł naturalnie. Jednak potrzeb-
na była do tego dawka szaleństwa, bo 
chyba nikt trzeźwo myślący od tak 
sobie nie zdecydowałby się na takie 
przedsięwzięcie. – mówi szef druży-
ny. – Bardzo wiele do projektu wniosła 
moja żona, Sylwia. Bez niej nie tylko 
nie mógłbym się zaangażować w Husa-
rię, ale i samo przedsięwzięcie ległoby 
w gruzach. Od początku wzięła na sie-
bie dużą część obowiązków związanych 
z księgowością i administracją. Dzięki 
temu jest to projekt w pewnym sensie 
rodzinny – przyznaje J. Kołkowski. 

Prawą ręką szefa drużyny jest Ja-
cek Szelągowski, pełniący w druży-
nie funkcję managera.

– Jeżeli nasz pierwszy sezon w WSB 
nazwać okresem dzieciństwa, to ubie-

POMYSŁ
NA MEDAL

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

J

RAFAKO Hussars Poland to projekt, którego ambicją 
jest stworzenie w Polsce sprawnego systemu 
szkoleniowego młodego pokolenia zawodników. 
Dzięki niemu bokserzy mają szansę walczyć 
w ringu z najlepszymi zawodnikami na świecie 
i bez kompleksów reprezentować nasz kraj na 
międzynarodowych ringach. Najbliższym celem jest 
olimpiada w Rio de Janeiro w 2016 r. A zaczęło się od 
młodzieńczej pasji pewnego prawnika...
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gły był czasem szybkiego dojrzewania. 
Dojrzewaliśmy sportowo i organi-
zacyjnie. Dzisiaj jesteśmy dużo mą-
drzejsi. To wszystko dzięki naszym 
przeciwnikom, którzy reprezentowali 
najwyższy możliwy poziom sporto-
wy. Pokazali nam, gdzie jesteśmy, co 
powinniśmy i co możemy poprawić 
oraz do czego dążyć. Myślę, że przede 
wszystkim nasi zawodnicy zdobyli 
doświadczenie, które trudno prze-
cenić – zapewnia manager Husarii, 
mając nadzieję, że przyniesie ono 
pozytywne efekty w zbliżającym się 
sezonie ligi WSB. 

Losowanie drużyn odbyło się 
w lipcu. Tym razem biało-czerwoni 
mieli więcej szczęścia niż ostatnio. – 
W naszej grupie nie ma broniących 
tytułu Kubańczyków. Są za to Kaza-
chowie i Azerzy, którzy będą wystę-
pować w roli faworytów, choć wcale 
nie jest powiedziane, że z nimi prze-
gramy. Pozostali rywale są absolutnie 
w naszym zasięgu. Jestem daleki od 
lekceważenia przeciwników, ale wy-
gląda to znacznie lepiej niż w ubie-

głym sezonie – mówi szef drużyny 
dodając, że zawodników stać nawet 
na trzecie miejsce w grupie i awans 
do fazy play-off. – Nie ma najmniej-
szych wątpliwości, że indywidualnie 
nasi bokserzy mają duże szanse zająć 
wysokie miejsca w rankingach i tym 
samym zdobyć kwalifikacje olimpij-
skie – mówi manager, potwierdza-
jąc, że najważniejszym celem całej 
drużyny RAFAKO Hussars Poland 
jest zakwalifikowanie się do repre-
zentacji Polski w boksie na Igrzyska 
Olimpijskie w Rio de Janeiro w 2016. 
Trenerzy stawiają na indywidualny 

rozwój najlepszych polskich zawod-
ników, którzy mają realne szanse 
dostać się do kadry właśnie dzięki 
WSB. – Musimy budować drużynę 
tak jak buduje się zawodowe grupy 
kolarskie. Wiadomo, że wyścig może 
wygrać tylko jeden zawodnik, ale bez 
wsparcia swoich kolegów nie ma żad-
nych szans. Nasi chłopcy zdają sobie 
sprawę, że nie wszyscy pojadą do Rio. 
Jest to po prostu niemożliwe. Ale jeżeli 
pojedzie chociaż jeden z nich to będzie 
to sukces całej drużyny i każdego jej 
członka bez wyjątku – zapewnia Jaro-
sław Kołkowski.

Musimy budować drużynę tak jak buduje się zawodowe 
grupy kolarskie. Wiadomo, że wyścig może wygrać tylko 
jeden zawodnik, ale bez wsparcia swoich kolegów nie ma 
żadnych szans. Nasi chłopcy zdają sobie sprawę, że nie 
wszyscy pojadą do Rio. Jest to po prostu niemożliwe. 
Ale jeżeli pojedzie chociaż jeden z nich to będzie to sukces 
całej drużyny i każdego jej członka bez wyjątku

Jarosław Kołkowski / fot. A. Dik
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Mistrzostwa Pol-
ski Firm i Instytu-
cji w biegu ulicz-
nym na 10 km, 
które miały miej-

sce 1 czerwca w Jastrzębiu-Zdroju, 
odbyły się w ramach biegu „Silesia 
Run”. Organizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie Biegów Gór-
skich.

Firmę RAFAKO S.A. reprezen-
towali: Paweł Klinik, Jan Wilczek, 
Grzegorz Bulenda i Krzysztof Je-
remicz. – Trasa biegu była bardzo 
wymagająca; z długimi i stromymi 
podbiegami, a dodatkowym utrudnie-
niem był wiejący wiatr – przyznaje 
Krzysztof Jeremicz.

Z trudną trasą i niesprzyjający-
mi warunkami atmosferycznymi 
najlepiej poradziła sobie drużyna 
RAFAKO S.A., która wywalczyła 
I miejsce, zdobywając tym samy ty-
tuł Mistrza Polski.

Warto dodać, że indywidualnie 
najlepszy czas spośród rafakowców 
uzyskał Paweł Klinik.

Przypomnijmy, że zwycięstwo 
w Jastrzębiu-Zdroju to kolejny suk-
ces naszych biegaczy.

Przedstawiciele RAFAKO S.A. 
osiągnęli bardzo dobre rezultaty 
także m.in. podczas VI Mistrzostw 
Polski Energetyków w biegu na 10 
km, które odbyły się w Skawinie 
w maju tego roku.

opracowanie:
ANNA KOZA adventure media

M

MISTRZEM POLSKI

Drużyna RAFAKO S.A. w składzie: Paweł Klinik, Jan Wilczek, Grzegorz 
Bulenda i Krzysztof Jeremicz zajęła I miejsce w Mistrzostwach Polski Firm 
i Instytucji w biegu ulicznym na 10 km. Zawody odbyły się 1 czerwca 
w Jastrzębiu-Zdroju.

Drużyna RAFAKO

w biegu ulicznym na 10 km

Reprezentanci RAFAKO zdobyli tytuł Mistrza Polski Firm i Instytucji w biegu ulicznym / fot. Krzysztof Jeremicz
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w biegu ulicznym na 10 km

Pobiciem rekordu 
chcemy uczcić przy-
padający w tym roku 
jubileusz 65-lecia 
RAFAKO. Impreza 

odbędzie się 30 sierpnia, w ramach 
corocznych obchodów Dnia Energe-
tyka, w podraciborskich Szymocicach 
(gmina Nędza).

Do tej pory rekord Guinnessa 
w liczbie osób uczestniczących 

jednocześnie w zawodach nordic 
walking wynosił 1026 osób. Mamy 
nadzieję, że uda się nam go pobić. 
30 sierpnia wyruszamy w liczącą 
prawie 3,5 km malowniczą trasę, 
wiodącą duktami lasów rudzkiego 
nadleśnictwa, która nie powinna 
sprawić uczestnikom próby bicia 
rekordu żadnych trudności. Do 
udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy 
wspierane przez RAFAKO liczne klu-

by sportowe oraz sportowców indy-
widualnych, między innymi Justynę 
Kowalczyk oraz Ewę Bugdoł, pięcio-
krotną Mistrzynię Polski w triathlo-
nie długim.

Swojego wsparcia oficjalnie udzie-
liła nam Anna Iskała, wójt Gminy 
Nędza.

Czy nam się udało? To już historia 
na kolejne wydanie „Ogniwa”.

tekst:
REDAKCJA

P
Mamy nadzieję, że dniu, w którym do Państwa rąk trafi to wydanie „Ogniwa” 
RAFAKO ustanowi nowy Rekord Guinnessa w nordic walking.

RAFAKO BIJE REKORD
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Jan Zdziebczok już 
w bardzo młodym 
wieku pasjonował się 
modelarstwem lot-
niczym. Ulubionym 

przez niego miejscem w szkole 
podstawowej, do której uczęszczał 
jako dziecko była pracownia mode-
larska. – Nasi nauczyciele wychodzili 
z założenia, że od najmłodszych lat 
dzieci trzeba uczyć pasji. Popieram tę 
zasadę i staram się do dziś stosować 
ją wobec swoich uczniów – zdradza 
Jan Zdziebczok, kierownik Oddziału 
Szkolenia Zawodowego w RAFAKO 
S.A., w którym młodzież kształci się 
w zawodzie ślusarz-spawacz.

Pasji panu Janowi nie braku-
je. W latach swojej młodości skła-
dał i kolekcjonował modele lot-
nicze. – W ten sposób uczyłem się 
cierpliwości, opanowania i precyzji – 
mówi. Do dziś posiada zdalnie stero-
wany 2-metrowy elektroszybowiec.

Kolejna wielka miłość rafakow-
ca to stare samochody i motocy-
kle. – Miałem nowego wartburga, sam 
go naprawiałem, konserwowałem 

i przemierzyłem nim setki kilometrów. 
Co roku jeździliśmy z rodziną nad pol-
skie morze i w góry. Nigdy mnie nie 
zawiódł, ale musiałem go sprzedać – 
dodaje. Zabytkowy samochód trafił 
w ręce innego pasjonata, a jego miej-
sce zajął kremowy „garbus”, rocznik 
1972. – Kupiliśmy go córce w prezencie. 
Był w opłakanym stanie, więc rozkrę-
ciłem go do ostatniej śrubki i złożyłem 
od podstaw. Odnowiony wyglądał im-
ponująco, więc zacząłem nim jeździć – 
przyznaje.

Pan Jan lubi samotne podróże 
i do każdej skrupulatnie się przy-

gotowuje. W ubiegłym roku „garbu-
sem” był już na Mazurach. W tym 
roku wybiera się tam ponownie. 
Natomiast na krótsze trasy wybie-
ra swój niewielki motocykl marki 
Romet Senke 125, którym pokonał 
już blisko 13,5 tys. km. – Wyjeżdżam 
wczesnym rankiem, kiedy słońce mam 
za plecami i wracam późnym popołu-
dniem – opowiada rafakowiec. W ga-
rażu pana Jana obecnie stoi jeszcze 
jeden motocykl marki – Yamaha Vi-
rago, z o wiele większym silnikiem. 
Ten pojazd służy do poznawania 
dalszych zakątków kraju. Pan Jan 

RAFAKOWIEC
z wiatrem we włosach
Jan Zdziebczok w RAFAKO pracuje już 46 lat. Zaczynał jako tokarz. 
Dziś pełni funkcję kierownika Oddziału Szkolenia Zawodowego. 
Prywatnie jest fanem motoryzacji. Szczególną słabość ma do starych 
samochodów i motocykli.

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK adventure media

J

Rafakowiec z wiatrem we włosach – Jan Zdziebczok / fot. Justyna Korzeniak
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obmyślił już plan motocyklowych 
podróży, w które zamierza wyruszyć 
na emeryturze. – Życie jest za krótkie, 
więc należy korzystać z każdej chwi-
li – uważa.

O każdą swoją maszynę pan Jan 
dba sam, a do tej pory posiadał ich 
już niemało. Każdą dokładnie kon-
serwuje, a w razie potrzeby – napra-
wia. Swoje ostatnie 2 tygodnie urlopu 
spędził na reperowaniu 16-letniego 
czerwonego lanosa, którym codzien-
nie przyjeżdża do pracy. Jakby tego 
było mało, Pan Jan interesuje się 
także informatyką. Programowania 
nauczył się samodzielnie, jeszcze 
w latach 80. Do dziś wykorzystuje 
swoje umiejętności w tym zakresie 
np. przy projektowaniu systemów 
informatycznych, wykorzystywanych 
do sprawniejszego wykonywania 
obowiązków służbowych.

Jan Zdziebczok 46 lat temu skoń-
czył szkołę zawodową w Rybniku, 
po czym rozpoczął pracę w RAFAKO 
jako tokarz. Jednak lubił się uczyć 
i kontynuował swoją edukację. Trzy 
lata po przyjęciu do RAFAKO pra-
cował już w zakładowym labora-
torium. Dostał się na studia tech-
niczne na Politechnice Gliwickiej 
i po ich ukończeniu przeszedł do 
działu rozwoju technologicznego, 
a następnie do inwestycji. – W tym 
czasie realizowana była rozbudo-
wa RAFAKO. Objąłem bardzo od-
powiedzialne stanowisko w nowo 
powstałym dziale zakupu maszyn 
i urządzeń. Tworzyliśmy wówczas 
Kombinat, w skład którego wchodziły 
m.in. GFKS Gliwice czy Fakop Sosno-
wiec – wspomina.

Od 1980 roku Jan Zdziebczok 
pełnił funkcje kierownicze. Był 

między innymi kierownikiem dzia-
łającego do 2000 r. Zespołu Szkół 
Zawodowych RAFAKO. – To był 
wspaniały okres. Uwielbiam pra-
cę z młodzieżą. Przy współpracy 
z Rametą (raciborską fabryką me-
bli) powstawały między innymi łóż-
ka szpitalne i wiele innych rzeczy – 
przyznaje rafakowiec.

Po latach pracy z młodzieżą, pan 
Jan został głównym specjalistą 
ds. planowania projektu. Następnie 
zaangażowano go we wdrażanie 
systemu Primavera oraz planowanie 
budowy Elektrowni Opole. Jak przy-
znaje, RAFAKO to całe jego zawodo-
we życie, dlatego bardzo cieszy się, 
że po latach różnych doświadczeń 
zawodowych wrócił tam gdzie czuł 
się najlepiej, czyli do pracy z mło-
dymi ludźmi i kształcenia kolejnych 
pokoleń rafakowców.

Jan Zdziebczok przy swoim „Garbusku” / fot. archiwum J. Zdziebczoka
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tekst:
JUSTYNA KORZENIAK adventure media

M

SPAWACZ
który lubi pszczoły
Mateusz Bielski ma 27 lat. W RAFAKO pracuje jako 
spawacz. Prywatnie ma wiele pasji, którym poświęca 
cały swój wolny czas. Jest strażakiem w OSP, reperuje 
samochody i zajmuje się pszczelarstwem. To ostatnie 
hobby pozwala mu na dokonywanie wielu ciekawych 
obserwacji przydatnych nie tylko w świecie zwierząt...

Mateusz Bielski 
mieszka w Rud-
niku, nieopo-
dal Raciborza. 
Swoją przygodę 

ze pszczelarstwem rozpoczął jeszcze 
jako nastolatek. Służył w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Strzybniku, gdzie 
prezesem był Nikodem Musioł, któ-
ry także był pszczelarzem. Pewne-
go dnia sędziwy strażak podarował 
jeden ze swoich uli Mateuszowi, bo 
zauważył, że chłopaka to interesuje.

– Uznałem, że jednego ula nie opła-
ca się utrzymywać, więc dokupiłem 
6  kolejnych – opowiada Mateusz 
Bielski. – Pszczelarstwo to zanika-
jący zawód. Kiedyś w naszej gminie 
było siedmiu pszczelarzy, teraz zo-

stało już tylko trzech. Młodzi nie chcą 
się tym zajmować, a starsi odchodzą. 
Ponadto ludzie boją się pszczół, bo 
coraz więcej osób ma uczulenie na ich 
jad – dodaje, przyznajac, że u niego 
także po ukąszeniu pojawiała się 
lekka opuchlizna, ale z czasem jego 
organizm przyzwyczaił się do jadu 
i z powodzeniem może zajmować 
się swoim hobby.

Chociaż sam za miodem nie prze-
pada, uwielbia pracę przy pszczo-
łach. Obecnie jego pasieka składa się 
z 11 uli. Zajmowanie się pszczołami 
wciągnęło Mateusza do tego stopnia, 
ze zaczął doszkalać się w tej dziedzi-
nie. Kupował czasopisma, książki 
oraz kolejne ule. Trzy ostatnie na-
wet sam zbudował i myśli o dalszej 

rozbudowie swojej pasieki. – Pszczo-
ły to wspaniałe owady, nauczyły mnie 
cierpliwości i spokoju – przyznaje.

– Z ich zachowania można wiele 
wyczytać. Obserwując je można prze-
widzieć m.in. jaka będzie zima. Kiedy 
bardziej uszczelniają gniazdo i groma-
dzą więcej pokarmu, wtedy zazwyczaj 
zima jest ostra. Ponadto wyczuwają 
zmianę pogody, gdy nadciąga burza. 
Robią się bardziej nerwowe. Wtedy jak 
do kobiet, lepiej do pszczół nie podcho-
dzić – mówi żartobliwie Mateusz.

Jeden ul z pasieki rafakowca w okre-
sie letnim pomieści bliski 35 tysięcy 
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pszczół, zimą jest ich o połowę mniej. 
Mateusz bardzo dba o swoją pszczela 
rodzinę. Kiedy brakuje pokarmu na 
łąkach, dokarmia owady syropem cu-
krowym, podaje niezbędne lekarstwa 
i pielęgnuje ule. Jednak z roku na rok 
owadów jest mniej. W dużej mierze 
wpływ na to mają stosowane przez 

rolników środki ochrony roślin, które 
są trujące nie tylko dla pasożytów, ale 
także dla pszczół.

Pasję Mateusza podziela jego oj-
ciec i żona. Krewni bardzo chętnie 
pomagają mu przy pracy w pasiece. 
Swoją miłością do pszczół zaraził ko-
legę z pracy i teraz obydwaj zajmują 

się pszczelarstwem. Młody rafako-
wiec pełni jeszcze funkcję naczelnika 
OSP w Rudniku i ma też smykałkę do 
reperowania samochodów.

Jak przyznaje Mateusz Bielski, 
jego pszczele hobby przynosi efek-
ty także na polu zawodowym. Uczy 
cierpliwości, spokoju i pracowitości, 
czego potwierdzeniem jest wyróż-
nienie „Dyplomem uznania” dla 
nowo wdrażanych spawaczy, za 
osiągnięcie bardzo dobrych wyników 
przy spawaniu złączy doczołowych 
metodą 141 (ręczne spawanie meto-
dą TIG), które otrzymał w tym roku.

Jak przyznaje Mateusz Bielski, jego pszczele hobby przynosi 
efekty także na polu zawodowym. Uczy cierpliwości, spo-
koju i pracowitości, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie 
„Dyplomem uznania” dla nowo wdrażanych spawaczy.

Mateusz Bielski – spawacz, który lubi pszczoły / fot. Justyna Korzeniak
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W Zakładzie Elek-
trofiltrów RAFAKO 
w Pszczynie Kata-
rzyna Skrzypiec 
pracuje od 2010 

roku. Swoją karierę rozpoczynała 
w Dziale Zakupów, dziś jest kierow-
nikiem projektu.

Sport, to całe jej życie. Już w szkole 
podstawowej brała udział w różnych 
zawodach, od lekkoatletyki przez 
siatkówkę, koszykówkę do tenisa 
ziemnego, a nawet grała w hokeja 
na lodzie. Jako pracownik RAFAKO 
reprezentuje firmę w zawodach nar-
ciarskich na Mistrzostwach Polski 

„Energetyków”. – Mówiąc nieskrom-
nie osiągnęłam całkiem przyzwoite 
rezultaty – przyznaje z uśmiechem 
Katarzyna Skrzypiec.

Jej przygoda z fitnessem zaczęła 
się całkiem zwyczajnie. – Brat, tre-
nujący kulturystykę, wyciągnął mnie 
na siłownię. Właśnie pod jego okiem 

rozpoczęłam treningi siłowe. Na po-
czątku tylko rekreacyjnie – opowiada. 
Z czasem pani Katarzyna poznawa-
ła coraz więcej osób związanych ze 
światem kulturystyki, bywała rów-
nież na takich zawodach jak i przy 
przygotowaniach do nich. 

– Świetnie sprawdzałam się jako ki-
bic, a w rękach mieściło mi się sporo 
ręczników – przyznaje z uśmiechem. – 
Podziwiałam kobiety „fitneski”, które 
występowały na scenie w strojach 
bikini, prezentując wyrzeźbione per-
fekcyjnie ciała – dodaje. Więc przy 
kolejnych konsultacjach z trenerem 
personalnym swojego brata, a za-
razem trenerem kadry narodowej, 
spytała, czy nadaje się na kulturyst-
kę. – Początkowa odpowiedź nie była 
przepełniona optymizmem, ale chyba 
tego potrzebowałam. Pomyślałam 
wtedy, jak to, ja nie dam rady? I zaczę-
ło się… – wspomina. Silna motywacja, 
systematyczność i ciężka praca spra-

wiły, że jeszcze w tym samym roku 
Katarzyna otrzymała powołanie do 
reprezentacji Polski na Mistrzostwa 
Europy i to od samego trenera kadry, 
który wcześniej tak sceptycznie od-
niósł się do jej pomysłu.

Pani Kasia jest podwójną Wicemi-
strzynią Polski w Fitness oraz Wice-
mistrzynią Śląska, jednak taki sukces 
nie przyszedł od razu. Aby go osią-
gnąć przez cztery lata ciężko praco-
wała. Codzienne treningi, kilogramy 

„przerzuconych” na siłowni ciężarów, 
samodyscyplina, wytrwałość w sto-
sunku do odpowiednio zbilansowa-
nej diety sprawiły, że osiągnęła swój 
cel, a zarazem spełniła marzenia sta-
jąc na podium. – Nie kalkulowałam, 
jak wiele czasu to zajmuje. Czy cztery 
lata to długo? Teraz, z perspektywy 
czasu wydaje mi się, że wszystko dzieje 
się bardzo szybko, a kiedy odbiera się 
puchar i gratulacje, wówczas to poczu-
cie satysfakcji sprawia, że to, jak długo 

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK adventure media

Katarzyna Skrzypiec to kobieta o co najmniej dwóch twarzach. Na co dzień 
pani kierownik projektu w Zakładzie Elektrofiltrów RAFAKO w Pszczynie, 
a po godzinach silna i niezwykle uzdolniona zawodniczka fitness. Sport, 
to całe jej życie. Dzięki pasji połączonej z ciężką pracą została już podwójną 
Wicemistrzynią Polski Fitness.

Pani kierownik
z Pszczyny

W
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i ciężko było, nie ma żadnego znacze-
nia. Pojawia się tylko jedna myśl: Było 
warto! – przyznaje zawodniczka.

Swoje sukcesy Katarzyna za-
wdzięcza nie tylko sobie, ale ludziom, 
którzy jej kibicują i wspierają. – Mam 
wokół siebie kilka osób w pracy w RA-
FAKO, które bardzo mnie dopingują, 
motywują i pomagają podczas przy-
gotowań do zawodów. Obiecałam, 
że przy najbliższej okazji całym serdu-
chem im za to podziękuję. Chyba teraz 
właśnie jest taka okazja, więc dziękuję 
Wam – mówi.

Zawodniczka już niebawem roz-
pocznie przygotowania do kolejnych 
Mistrzostw Śląska oraz Polski, ale 
jej głównym celem jest udział w Mi-
strzostwach Europy. – W tym roku 
dostałam powołanie do kadry Polski, 
aby reprezentować nasz kraj na ME 
w Hiszpanii, jednak brak sponsora 
i własnych środków nie pozwoliły mi 
na wyjazd. Może w przyszłym roku 
się uda – mówi z nadzieją w głosie, 
licząc na to, że może RAFAKO po-
może jej osiągnąć cel.

Fitness to dla pani Katarzyny 
lekcja wytrwałości, samodyscypliny 
oraz pokory. Zarówno w pracy za-
wodowej jak i w kulturystyce kieruje 
się jedną zasadą – niezależnie od 
sytuacji, wie, że poradzi sobie i nie 
zrezygnuje. – Nie należy szukać wy-
mówek i skupiać się na trudnościach, 
lecz na możliwościach, to moja recep-
ta na sukces – podsumowuje Kata-
rzyna Skrzypiec.

Nie należy szukać wy-
mówek i skupiać się na 
trudnościach, lecz na 
możliwościach, to moja 
recepta na sukces.

Katarzyna Skrzypiec jest utalentowaną zawodniczką /fot. arch. K. Skrzypiec
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Motywy Bluesa  

z
Gwiazdy bluesa prosto z USA, w tym Shrimp City Slim, Keith Dunn 
i Bob Corritore, potrójnie nominowany do Grammy Billy Branch 
zagrały na rafakowskiej scenie w ramach festiwalu Motywy Bluesa.

GWIAZDAMI
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W dniach 25 – 26 
kwietnia w Raci-
borzu odbył się 
festiwal Motywy 
Bluesa. Pierwsze-

go dnia muzycy koncertowali na sce-
nie Raciborskiego Centrum Kultury. 
Drugiego dnia bluesem wypełniła się 
sala bankietowa Domu Strzeleckiego, 
czyli „pałacyku”.

Festiwal powstał w 2008 z ini-
cjatywy Marka Wojtowicza, muzy-
ka bluesowego, prezesa Son House 

Gospel Blues Society w Raciborzu. 
W przeciągu sześciu edycji wystąpi-
ło w naszym mieście wielu artystów 
polskich, z USA i Czech. W ten spo-
sób festiwal stał się międzynarodo-
wym przedsięwzięciem.

– Od czterech lat, przy bardzo uda-
nej współpracy i wsparciu RAFAKO 
Grupa PBG, drugi dzień festiwalu 
odbywa się w rafakowskim „pałacy-
ku”. W ten sposób możemy szerzej 
propagować muzykę bluesową w na-
szym regionie, docierając do większej 

opracowanie:
REDAKCJA

publiczności – mówi Marek Wojto-
wicz.

Podczas festiwalu zagrało kilka 
gwiazd z USA, miedzy innymi: Shrimp 
City Slim, Keith Dunn, Bob Corritore, 
potrójnie nominowany do Grammy 
Billy Branch. Motywy Bluesa są pro-
mowane w Polsce, wpisały się w mapę 
koncertową naszego kraju. Również 
w USA festiwal zaczyna być zauwa-
żany. – Liczymy na dalszą rozwojową 
współpracę z RAFAKO na kanwie kul-
tury – podsumowuje M. Wojtowicz.

W

fot. Marek Wojtowicz, Prezes Son House Gospel Blues Society
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Piękna pogoda, rześ-
ka woda oraz miła 
atmosfera towarzy-
szyły rafakowcom, 
którzy w niedzielę, 
6  lipca wybrali się 

na spływ kajakowy. – Jesteśmy drugi 
raz na spływie. Pierwszy był dla nas 
niezapomnianą przygodą, bardzo dłu-
go ją pamiętaliśmy. Myślę, że będzie 
równie emocjonujący – powiedziała 
tuż przed startem Ewa Główka, która 
na spływ wybrała się z mężem Barto-
szem, technologiem w RAFAKO oraz 
12-letnim synem Szymonem.

Na starcie ustawiło się blisko 
150 kajakarzy, to rekordowa edycja 
tej imprezy. – Wiemy, że pracownicy 
RAFAKO lubią aktywny wypoczynek, 
uprawiają różne sporty. Jak widać ka-
jakarstwo cieszy się podobną popu-
larnością, co narciarstwo. Bardzo nas 

to cieszy i przekonuje, że należy orga-
nizować kolejne edycje – mówi Adam 
Olszewski z Biura Projektów Zagra-
nicznych, koordynator imprezy.

Tegoroczna trasa spływu liczyła 
12 km i wiodła przez Dolinę Małej 
Panwi. Kajakarze wyruszyli z Przy-
stani „Tropicana” w Zawadzkiem, 
a cumowali w Przystani „Amazonka” 
w miejscowości Kolonowskie. – Rze-
ka jest bezpieczna, płytka. Nasze ka-
jaki są mało wywrotne, zdobyły mia-
no „Mercedesów”. Kajakarze trasę tę 
powinni pokonać w 3,5 godzimy. Na 
miejscu czeka na nich wiele atrakcji. 
Przygotowaliśmy konkursy z nagroda-
mi, animacje dla najmłodszych, pyszny 
posiłek z grilla, chłodne napoje, a na 
zakończenie miły akcent muzyczny. 
Oczywiście, nie zabraknie „chrztu ka-
jakarza”- zapewniał Tomasz Kurek 
z firmy Talent-Kajaki z Zawadzkiego.

Pierwszy kajakowy duet, czyli Ewe-
lina i Ryszard Baran, oboje są pracow-
nikami RAFAKO i uwielbiają aktywny 
wypoczynek, do mety dotarli po nie-
spełna 2 godzinach. – Trasa była bar-
dzo przyjemna i łatwa. Ptaszki śpiewały, 
słonko przebijało się zza drzew, jedyny 
minus, to za krótka trasa, bo nabrali-
śmy apetytu na więcej – relacjonowała 
uśmiechnięta Ewelina Baran. Kolejni 
cumowali parę minut później. –Po-
równując do ubiegłorocznej trasy, 

6 lipca na rzece Mała Panew odbył się III Spływ 
Kajakowy RAFAKO Grupa PBG. W imprezie wzięło 
udział blisko 150 osób. Najsprawniejsi kajakarze 
liczącą 12 km trasę pokonali w niecałe 2 godziny.

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK adventure media

P

KAJAKIEM
przez  
Dolinę Małej Panwi
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to była zaskakująco spokojna i prosta. 
Płynęło się wspaniale, nawet nie pomo-
czyłam nóg, chociaż niektórzy płynący 
za nami zaliczyli kilka kąpieli – powie-
działa Elżbieta Sitek, pracownik Biura 
Projektowego w RAFAKO. – W spływie 
bierzemy udział po raz trzeci, za każ-
dym razem towarzyszy nam dobra 
zabawa i doborowe towarzystwo, tym 
razem było tak samo – dodał jej mąż 
Jakub Sitek, dyrektor Realizacji Pro-
jektu Opole w RAFAKO.

Spływ kajakowy był idealną formą 
integracji pracowników. Jak widać 
było po zachowaniu uczestników, 
bardzo udaną. – Na co dzień żyjemy 
oddzieleni technologiczną cyfryzacją, 
komunikujemy się tylko pośrednio. 

Dzięki takim imprezom pracownicy 
RAFAKO mogą lepiej się poznać i na-
wiązać bliższą znajomość, co niewąt-
pliwie pomaga również w kontaktach 
zawodowych – podsumował Adam 
Olszewski.

Spływ kajakowy był idealną formą integracji pra-
cowników. Jak widać było po zachowaniu uczestników, 
bardzo udaną.

Uczestnicy spływu kajakowego /fot. J. Korzeniak
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Czyli przepis na tort 
Piña colada

Sto lat
PRZYGOTOWANIE:

Biszkopt: Dno wysokiej tortownicy 
o średnicy około 24 – 27 cm wyło-
żyć papierem do pieczenia. Bo-
ków niczym nie smarować ani nie 
wysypywać. Mąkę pszenną prze-
siać razem z mąką ziemniaczaną 
i wymieszać. Piekarnik nagrzać do 
170 stopni. Oddzielić żółtka od bia-
łek. Białka ubijać na małych obro-
tach miksera przez 2 minuty aż się 
spienią. Stopniowo zwiększając ob-
roty miksera dodawać po łyżce cukier 
(w krótkich odstępach czasu). Białka 
ubijać jeszcze na wysokich obrotach 
miksera przez kilka minut aż będą 
sztywne i błyszczące. Wciąż ubija-
jąc dodawać po łyżce wymieszane 
żółtka (dodawać kolejną porcję gdy 
poprzednia ubije się już z białkami). 
Dodać przesiane mąki (najlepiej w 3 
partiach) i mieszać je bardzo deli-
katnymi ruchami metalowej łyżki 
lub szpatułki z ubitą masą, starając 
się nie zniszczyć ubitej piany. Ciasto 
wylać do formy i wstawić do nagrza-
nego piekarnika. Piec przez około 35 

Słodkiego 

minut do suchego patyczka. Od razu 
wyjąć biszkopt z piekarnika i ener-
gicznie rzucić go na blat. Ostudzić. 
Po całkowitym ostudzeniu przekroić 
na 3 blaty.

Mus z ananasem: Wykroić miąższ 
z ananasów: odciąż i wyrzucić łupi-
nę oraz środki. Zachować liście do 
dekoracji. Miąższ pokroić w małą 
kosteczkę. Połowę ilości ananasa 
włożyć do rondelka, dodać likier 
i zagotować. Zmniejszyć ogień 
i gotować przez około pół godziny 
lub do czasu aż ananas zmięknie 
(dla świeżego ananasa nieco dłużej). 
Zmiksować na mus, dodać resztę 
pokrojonego ananasa, wymieszać 
i ponownie zagotować, po minucie 
gotowania dodać mąkę ziemnia-
czaną uprzednio rozprowadzoną 
w małej ilości zimnej wody. Za-
gotować i potrzymać chwilkę na 
ogniu aż masa będzie gęsta jak 
dżem. Ostudzić przed wyłożeniem 
na tort.
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BISZKOPT:

• 7 jaj

• 1 szklanka cukru

• 1 szklanka mąki pszennej 

tortowej

• 1/3 szklanki mąki ziem-

niaczanej

MUS  Z  ANANASEM:

• 2 ananasy

• 2 łyżki likieru kokosowego

• 2 płaskie łyżki mąki ziem-

niaczanej

KREM  KOKOSOWY:

• 1 duża puszka mleka ko-

kosowego (400 ml)

• 1/4 szklanki likieru koko-

sowego

• 1 szklanka cukru

• 500 g sera mascarpone

• 250 g sera ricotta

NASĄCZENIE:

• 6-9 łyżek rumu

DEKORACJA:

• wiórki kokosowe na boki

• listki ananasa

Krem kokosowy: Do garnka wlać 
mleko kokosowe i likier, wsypać cu-
kier i mieszając podgrzewać aż cu-
kier się rozpuści. Gotować na śred-
nim ogniu przez około pół godziny 
lub dłużej, do czasu aż powstanie 
gęsty syrop w ilości nie większej niż 
1 szklanka. Ostudzić. W momencie 
łączenia z serem krem ma być lekko 
ciepły, nie może być gorący. Ser ma-
scarpone i ricottę włożyć do dużej 
miski, stopniowo dodawać po 1 łyż-
ce lekko ciepły syrop kokosowy, cały 
czas delikatnie mieszając.

Pierwszy dolny blat biszkoptu 
ułożyć na paterze, skropić 2 – 3 łyż-
kami rumu, delikatnie rozsmarować 

1/2 masy ananasowej i 1/3 kremu ko-
kosowego, położyć drugi blat, skro-
pić rumem, położyć resztę masy ana-
nasowej (1 łyżkę pozostawić na boki) 
i przykryć połową pozostałego kremu. 
Położyć ostatni blat, skropić rumem 
i przykryć resztą kremu. Częścią kre-
mu i łyżką masy z ananasa posma-
rować boki tortu, ale tylko tyle aby 
wiórki kokosowe łatwo się przykleiły. 
Boki posypać  wiórkami a wierzch 
udekorować listkami ananasa.

Autorem fotografii Tortu oraz prze-
pisu jest żona Michała Maćkowia-
ka – pełnomocnika ds. emisji akcji 
RAFAKO.
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Święty zmarł mę-
czeńską śmiercią 
w hitlerowskim 
obozie koncen-
tracyjnym KL 

Auschwitz, 14 sierpnia 1941 r. Na 14 
sierpnia przypadają też oficjalne ob-
chody Dnia Energetyka, które zosta-
ły ustanowione w 1956 r. Wówczas 
terminem, w jakim się odbywały, był 
1 września (ewentualnie pierwsza 
niedziela września). Data ta zosta-
ła zmieniona w 1991r., kiedy to św. 
Maksymilian Maria Kolbe został 
ogłoszony patronem energetyków.

A co wspólnego miał franciszka-
nin z energetyką? Otóż pasjonował 
się elektryką i wynalazkami. Św. 
Maksymilian Kolbe jest jednym 
z pierwszych założycieli elektrowni 
w Polsce. Skonstruował agregat prą-
dotwórczy, który – choć nieużywany, 
wciąż jest sprawny. Ojciec Kolbe pa-
sjonował się radiem, interesował 
badaniami nad przekazywaniem 
obrazu za pomocą fal radiowych. 
Stworzył także projekt eteroplanu, 
czyli pojazdu kosmicznego. Naj-
większą nowością tego wynalazku 
był pomysł zastosowania odrzutu, 
a nie poruszania się przy pomocy 
koła lub śmigła.

W RAFAKO obchody z okazji 
Dnia Energetyka odbywają się już 
od lat na przełomie sierpnia i wrze-
śnia (ostatni weekend sierpnia lub 
pierwszy weekend września). Wyni-
ka to z chęci świętowania w możli-
wie najszerszym rodzinnym gronie 
pracowników, czyli po wakacjach, 
u progu nowego roku szkolnego.

Jak przystało na firmę z taki-
mi tradycjami branżowymi, także 
RAFAKO posiada obraz, prezentu-
jący patrona energetyków. W ubie-
głym roku olejny portret św. Maksy-
miliana został przekazany załodze 

przez Wiceprezesa PBG S.A. To-
masza Tomczaka, w imieniu Spółki 
Matki. Od tej pory stoi na honoro-
wym miejscu przy wejściu do sali 
bankietowej reprezentacyjnego 
Domu Strzeleckiego RAFAKO. To-
warzyszy najważniejszym wydarze-
niom, nie tylko firmowym, gdyż sala 
tzw. „pałacyku” udostępniana jest 
na szczególne okazje także szerszej 
publiczności. Warto przy tym pod-
kreślić fakt, że autorką dzieła jest 
pani Iwona Bis, pracownik Grupy 
PBG, koordynator projektów PBG 
Gallery.

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

W

Św. Maksymilian Maria Kolbe 
PATRON ENERGETYKÓW
Sierpień jest miesiącem, w którym osoby i firmy powiązane z branżą 
energetyczną obchodzą swoje święto. To również miesiąc, w którym wspominamy 
św. Maksymiliana Kolbe, patrona energetyków.

Portret św. Maksymiliana Kolbe ofiarowany załodze RAFAKO S.A. przez Spółkę Matkę – PGB S.A. / fot. Justyna Korzeniak



Jubileusz

Z okazji jubileuszu 65-lecia istnienia RAFAKO, wszystkim 
pracownikom Firmy składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych 

osiągnięć zawodowych, a także zadowolenia z wykonywanej 
pracy i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech pasja 
i zaangażowanie, dzięki którym przedsiębiorstwo z takimi 

sukcesami działa od 65 lat, towarzyszą wszystkim osobom 
zaangażowanym w rozwój RAFAKO i całej Grupy PBG.

Emerytowanym pracownikom życzymy zdrowia, pomyślności i poczucia 
zasłużonej satysfakcji z tego, że mieli swój wkład w rozwój 
jednej z najważniejszych firm z branży energetycznej w Polsce.

NSZZ Solidarność RAFAKO S. A. Wiesław Oleszowski
NSZZ Pracowników Zakładów Pracy RAFAKO Tadeusz Marcyanik

Związek Zawodowy Pracowników RAFAKO S. A. Marek Tylka

PAMIĘTAMY

W minionym, 2013 r. odeszli do Wieczności:
Andrzej Czech, kierownik Oddziału Szkolenia Zawodowego
Norbert Plinta, starszy ślusarz
Wojciech Selwent, projektant
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