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Zarządy Spółek Grupy PBG 

życzą wszystkim Klientom, 

Przyjaciołom, Pracownikom 

i ich Rodzinom pięknych świąt 

i szczęśliwego Nowego Roku!

Niech połączą nas, w ten 

magiczny i świąteczny wieczór, 

nasze, tradycyjne kolędy 

słuchane w domowym zaciszu…



od redakcji
Serdecznie zapraszamy do lektury zimowego i zarazem 
świąteczno-noworocznego wydania biuletynu. Nie zabrakło 
w nim najświeższych wiadomości na temat wydarzeń w Gru-
pie PBG. Zapraszamy do bogatych w informacje zakładek 
dotyczących Edukacji, Naszych pasji i CSR a szczególnie 
Naszych realizacji. 

Ten rok był wyjątkowy - był to rok jubileuszy, RAFAKO i PBG, 
nie zabrakło więc relacji z tych niecodziennych wydarzeń. 
W zakładce tematycznej Święta przeczytacie, jak obchodzi się 
je na Śląsku, a jak w Wielkopolsce i za co je lubimy. 

W tym miejscu szczególnie dziękuję Wszystkim, którzy przy-
czynili się do kształtu i jakości tegorocznych biuletynów. 
Dziękuję za piękne zdjęcia, ciekawe artykuły, Państwa uwagi 
i cenne rady. Przede wszystkim zaś składam podziękowania 
cierpliwym korektorkom artykułów: Ani Rajewicz i Magdzie 
Błaszczyńskiej, za nieocenioną pomoc. Wszystkich Czytelników 
zapraszam do współpracy w 2015 roku.

W imieniu całego zespołu redakcji życzę spokojnych przygo-
towań do Świąt i radości z Bożego Narodzenia a w Nowym 
Roku - spełnienia wszystkich marzeń. Życzę, aby to wydanie 
umiliło Państwu czas w długie zimowe wieczory.

Do zobaczenia na wiosnę! 
Joanna Januszewska 
redaktor naczelna
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Biuletyn Grupy PBG drukujemy na papierze kredowym 
Claro: włókna celulozowe stosowane w produkcji Claro 
posiadają certyfikat PEFC, Claro jest produkowany zgod-
nie z normami ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, 
Claro podlega całkowitemu recyklingowi. Certyfikaty 
PEFC i ISO 14001 wiążą się z przestrzeganiem podczas 
produkcji norm środowiskowych i ograniczaniu negatyw-
nego wpływu na środowisko naturalne.

Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pracę i własność. Tego 
samego oczekuje od innych. Dlatego też możliwość ko-
piowania i rozpowszechniania tekstów, dokumentów 
i zdjęć dostępnych w wydawnictwach Grupy PBG jest 
ograniczona do osób uprawnionych. 

© Wszelkie prawa zastrzeżone | PBG 2014
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Przetrwanie w  tej 
sytuacji było moż-
liwe przede wszyst-
kim dzięki realizacji 
długoterminowych 

rentownych kontraktów w  obsza-
rze gazu ziemnego, ropy naftowej 
i paliw, pozyskanych jeszcze przed 
złożeniem wniosku o  upadłość, 
a także dzięki transformacji grupy 
kapitałowej i spółek, mającej na celu 
dopasowanie organizacji do funk-
cjonowania w  warunkach procesu 
układowego.

Czas ten wykorzystany został na 
negocjacje i osiągnięcie porozumie-
nia z  wierzycielami finansowymi 
w sprawach dotyczących propozycji 
układowych oraz umowy restruktu-
ryzacyjnej. 

Zawarcie układu będzie prze-
łomowym momentem w  historii 
naszej Grupy, mającym znaczący 
wpływ na jej kształt i  działalność. 
Dlatego obecnie realizowane są pro-
cesy, dzięki którym spółki przygoto-

wane będą do funkcjonowania w no-
wej roli. 

Nadrzędnym celem PBG jest kon-
tynuacja działalności dzięki zawar-
ciu i realizacji układu, a także odbu-
dowanie pozycji grupy kapitałowej 
w  segmencie ropy naftowej, gazu 
ziemnego i paliw oraz rozwój w ob-
szarze energetyki.

Strategiczna działalność ope-
racyjna Grupy PBG będzie zatem 
ograniczona do dwóch podstawo-
wych segmentów: 1) generalne 
wykonawstwo obiektów dla ener-
getyki przez RAFAKO oraz 2) kom-
pleksowe wykonawstwo instalacji 
dla gazu ziemnego, ropy naftowej 
i paliw poprzez spółkę PBG oil and 
gas (POG).

Poza działalnością operacyjną, 
ważnym obszarem z  punktu wi-
dzenia spłaty wierzytelności ukła-
dowych będą dezinwestycje, czyli 
sprzedaż majątku nie wykorzysty-
wanego w podstawowej działalności 
spółek z Grupy (np. nieruchomości 

i projekty deweloperskie w Grupie 
PBG DOM).

Rola PBG ulegnie zmianie. Spółka 
miała dotąd charakter inżynieryjno-

-wykonawczy, natomiast obecnie 
planowane jest jej przekształcenie 
w spółkę, której głównym zadaniem 
będzie realizacja układu z  wierzy-
cielami oraz nadzór właścicielski 
(korporacyjny) nad grupą kapitałową.

W związku z tym, cała działalność 
operacyjna związana z komplekso-
wym wykonawstwem instalacji dla 
ropy naftowej, gazu ziemnego i pa-
liw przenoszona jest sukcesywnie do 
POG, przy wykorzystaniu referencji 
i  kompetencji nabytych podczas 
przeszło dwudziestoletniej działal-
ności PBG. 

Są już pierwsze wygrane przetar-
gi, w tym największy na rozbudowę 
Tłoczni Gazu Rembelszczyzna, za 
kwotę 137 mln zł netto, we współ-
pracy z  renomowanym partnerem 
technologicznym, firmą Siemens. 
Możliwe będzie pozyskanie ko-

tekst:
JERZY WIŚNIEWSKI prezes zarządu pbg s.a. i pbg oil and gas sp. z o.o.

Już dwa i pół roku PBG funkcjonuje z przydomkiem „w upadłości układowej”, 
bez dostępu do finansowania oraz bez prawnej możliwości ubiegania się 
o nowe zamówienia publiczne. 

PBG S.A. oraz PBG oil and gas sp. z o.o
STRATEGIA

P
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lejnych kontraktów, gdyż łączna 
wartość ofert złożonych i  przewi-
dzianych do złożenia na przeło-
mie 2014  i 2015 roku wyniesie ok. 
800 mln zł netto.

Jednym z najbardziej znaczących 
elementów w strategii POG jest ści-
ślejsza współpraca z Grupą RAFAKO, 
dzięki czemu spółka zaistnieć może 
na rynku usług podwykonawczych 
w segmencie energetyki.

Innym ważnym kierunkiem roz-
woju są rynki zagraniczne. POG 
działa już na Bliskim Wschodzie, po-
przez powołaną z lokalnym partne-
rem w Omanie spółkę Al Watanyiah, 
która uczestniczy już w pierwszych 
postępowaniach przetargowych. 

POG jako spółka wykonawcza 
musi być efektywną i  sprawną or-
ganizacją, posiadającą najwyższe 
kompetencje. Tylko w  ten sposób 

może osiągnąć przewagę konku-
rencyjną i zbudować pozycję lidera 
rynku. A sukces POG ma być jednym 
z kluczowych czynników mających 
pozytywny wpływ na zdolność PBG 
do realizacji układu.

Nowa strategia to nie tylko szan-
sa, ale i wyzwanie. Aby wykorzystać 
sprzyjającą koniunkturę, spółki mu-
szą być przygotowane organizacyj-
nie do funkcjonowania w nowej roli. 

Pan Jerzy Wiśniewski — Prezes Zarządu PBG S.A. oraz PBG oil and gas / fot. archiwum PBG
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STRATEGIA
RAFAKO S.A.

Chcemy, aby RAFAKO było przewi-
dywalnym i rentownym podmiotem, 
dającym gwarancję pewnego zysku 
i kolejnych dobrych lat po roku 2019. 
Całą strategię budowaliśmy wokół 

czterech głównych grup odbiorców, czyli akcjo-
nariuszy, pracowników, klientów i partnerów 
biznesowych. 

Chcemy, aby RAFAKO tworzyło wartość dla 
każdej z tych grup. Aby to osiągnąć, przewidzieli-
śmy kilka inicjatyw strategicznych nakierowanych 
na zmiany tak wewnątrz firmy, jak i w relacjach ze 
światem zewnętrznym. 

Jeżeli dobrze odrobimy lekcje w zakresie budowa-
nia kompetencji w obszarze projektów EPC, wzrostu 
produktywności, optymalizacji operacyjnej tak, aby 
łatwiej dostosowywać się do zmieniającego się oto-
czenia, najbliższe lata będą należeć do RAFAKO.

tekst:
AGNIESZKA WASILEWSKA-SEMAIL 
prezes zarządu rafako s.a.

C

Strategia na kolejne trzy lata, przyjęta przez 
Zarząd RAFAKO to nasza mapa drogowa, 
którą chcemy wykorzystać we wspólnej drodze 
budowy trwałej wartości firmy. 
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RAFAKO S.A.

Po dwóch latach 
wytężonej pracy, 
związanej z  przy-
gotowaniem proce-
su restrukturyzacji 

długu PBG, Spółka złożyła w Sądzie 
niezwykle ważne dla procesu doku-
menty. 

W dniu 30 października 2014 roku 
złożony został Wniosek o zatwierdze-
nie listy wierzytelności, co było możli-
we dzięki ograniczeniu wierzytelności 
spornych do 15% wartości wszystkich 
wierzytelności. Jednocześnie Spółka 
zwróciła się do Sądu o wyznaczenie 
terminu Zgromadzenia Wierzycieli, 
na którym, jak mamy nadzieję, zosta-
ną przyjęte warunki restrukturyzacji 
zaproponowane przez Spółkę oraz 
zatwierdzony zostanie Układ.

Niemal jednocześnie, bo 3 listo-
pada 2014 roku, o godzinie 17.07, tuż 
przed zamknięciem w Sądzie okien-
ka biura podawczego,  pracownicy 
Spółki – Damian Rożewski i  Kasia 
Kliszko złożyli zaktualizowane i już 
ostateczne propozycje układowe, 
przyjęte tego samego dnia przez 
Zarząd i pozytywnie zaopiniowane 

przez Radę Nadzorczą PBG. Oznacza 
to, że Zarząd Spółki po trwających 
ponad rok trudnych i złożonych ne-
gocjacjach z głównymi Wierzycielami 
Finansowymi, wypracował i przyjął 
takie warunki spłaty Wierzycieli, któ-
re zaspokoją w możliwie najwyższym 
stopniu ich roszczenia, a  jednocze-
śnie pozwolą Spółce na kontynuowa-
nie działalności gospodarczej. 

Dzień później zostały złożone 
w  Sądzie kolejne, równie ważne 
dokumenty, które Sąd roześle do 
Wierzycieli Spółki – 365 kompletów 
materiałów, w  podziale na 7  kate-
gorii Wierzycieli, przedstawionych 
w złożonych dzień wcześniej propo-
zycjach układowych. Komplet mate-
riałów składa się z:
• karty informacyjnej – indywidu-

alnej dla każdego z Wierzycieli, 

informującej o przydziale do ka-
tegorii oraz o warunkach spłaty 
wierzytelności;

• propozycji układowych z  dnia 
3 listopada 2014 roku;

• wzoru karty do głosowania wraz 
z pouczeniem;

• wzoru pełnomocnictwa wraz 
z pouczeniem;

• informacji o  wierzytelnościach 
spornych.
W  przygotowaniu propozycji 

układowych Zarząd wspierała Kan-
celaria Weil, Gotshal& Manges Pa-
weł Rymarz Sp.K. z Warszawy. Przy-
gotowanie pozostałych materiałów 
skoordynowała Kancelaria Wiodąca 
PBG – Fic, Syryca Kancelaria Radców 
Prawnych Sp. p. 

Czekamy na pozytywne rozstrzy-
gnięcie!

Aktualności

tekst:
MAGDALENA ECKERT koordynator ds. obowiązków informacyjnych, pbg s.a.

P

Za nami przełom października i listopada 2014 roku, który już na trwałe zapisze 
się na kartach historii PBG jako przełomowy i, jak mamy nadzieję, rozpoczął bieg 
Spółki na ostatniej prostej przed zawarciem Układu. 

RESTRUKTURYZACJA

W dniu 30 października 2014 roku złożony został Wniosek 
o zatwierdzenie listy wierzytelności, co było możliwe dzię-
ki ograniczeniu wierzytelności spornych do 15% wartości 
wszystkich wierzytelności. 
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5 grudnia 2014

Nadanie Panu Przemysławowi Szku-
dlarczykowi Odznaki Honorowej za 
Zasługi dla Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego przez wiceprezesa Rady 
Ministrów, Ministra Gospodarki Wło-
dzimierza Janusza Piechocińskiego. 

5 grudnia 2014

Nadanie Panu Jerzemu Wiśniewskie-
go Odznaki Honorowej za Zasługi dla 
Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go przez wiceprezesa Rady Ministrów, 
Ministra Gospodarki Włodzimierza 
Janusza Piechocińskiego. 

5 grudnia 2014

W  roku jubileuszu 20-lecia firmy 
PBG odbyła się coroczna Barbórka 
pod hasłem: „Barbórka od Nowa”. 
Zgodnie z tradycją, uroczystość roz-
poczęto mszą świętą w intencji pra-
cowników i ich rodzin. 

27 listopada 2014

RAFAKO S.A. laureatem rankingu 
UDT „Lider bezpieczeństwa technicz-
nego 2014”. RAFAKO zostało wyróż-
nione w kategorii Wytwórca. Nagrody 
wręczono podczas konferencji „Nauka 
i technika, gospodarka – doświadcze-
nia i perspektywy” , jej organizatorem 
był Urząd Dozoru Technicznego. Ho-

norowy patronat nad wydarzeniem 
pełnił Janusz Piechociński, wicepre-
zes Rady Ministrów, Minister Gospo-
darki. Statuetkę i  wyróżnienie ode-
brała Agnieszka Wasilewska-Semail, 
prezes zarządu RAFAKO S.A.

27 listopada 2014

Przekazanie do eksploatacji instala-
cji odsiarczania spalin kotłów K3 i K4 
w Elektrowni Třebovice należącej do 
spółki Dalkia ČR a.s. Jest to pierwsza 
instalacja odsiarczania metodą pół-
suchą oparta o technologię RAFAKO 
S.A. zrealizowana poza Polską.

25 listopada 2014

Podpisanie umowy na Rozbudowę 
Tłoczni Rembelszczyzna między 
Gaz –Systemem a PBG oil and gas 
Liderem Konsorcjum. Projekt będzie 
realizowany wspólnie z partnerem 
technologicznym, z  firmą Siemens, 
która jest światowym liderem i pro-
ducentem turbin gazowych i spręża-
rek oraz z „Przedsiębiorstwem Inży-
nieryjnym Ćwiertnia” Sp. z o.o. oraz 

„ELTEL” Sp. z o.o. Wartość kontraktu 
wynosi 137.277.000 zł netto. 

20 i 21 listopada 2014

Odbyła się konferencja naukowa pt. 
„Dni Fulbrighta w Poznaniu – Nieza-

leżność i innowacja naszą drogą do 
rozwoju” organizowana przez pol-
sko-amerykańską Komisję Fulbri-
ghta wraz z Politechniką Poznańską 
oraz Uniwersytetem im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Miała na celu 
zwieńczenie obchodów 55-lecia Pro-
gramu Fulbrighta w  Polsce. W  ra-
mach współpracy przedsiębiorstwa 
z uczelniami i sektorem nauki, PBG 
S.A. reprezentowała Joanna Janu-
szewska - kierownik ds. komunikacji 
korporacyjnej. 

14 listopada 2014

Tauron Wytwarzanie i Rafako podpi-
sały protokół przekazania placu bu-
dowy bloku energetycznego o mocy 
910 MW, który powstaje na terenie 
Elektrowni Jaworzno III. To najwięk-
sza inwestycja Grupy Tauron. 

Więcej o  tym wydarzeniu prze-
czytacie w  artykule Jacka Balcera 

„Inauguracja w Jaworznie”.

Wydarzenia
GRUPA PBG

opracowała:
JOANNA JANUSZEWSKA kierownik ds komunikacji korporacyjnej, redaktor naczelna, pbg s.a. 
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14 listopada 2014

Uroczysty odbiór inwestycji dotyczą-
cej Modernizacji i rozbudowy składu 
MPS Garedja, dokonany przez Podse-
kretarz Stanu ds. Infrastruktury 
w MON, Panią Minister Beatę Oczko-
wicz. Inwestor - Zakład Inwestycji 
Organizacji Traktatu Północnoatlan-
tyckiego podziękował Firmie PBG za 
terminowe wykonanie robót i pozy-
tywnie ocenił jakość wykonanych 
prac. Funkcję kierownika budowy 
pełnił Marek Żaba, a dyrektora kon-
traktu – Monika Mikołajczak.

14 listopada 2014

PBG S.A. w  upadłości układowej 
opublikowała raport wyników finan-
sowych za III kwartał. 

14 listopada 2014

Grupa Kapitałowa RAFAKO opubliko-
wała raport wyników finansowych za 
III kwartał. 

3 listopada 2014

Spółka złożyła w  Sądzie Rejono-
wym Poznań – Stare Miasto w  Po-
znaniu, XI Wydział Gospodarczy do 
Spraw Upadłościowych i  Napraw-
czych, propozycje układowe, celem 
przedstawienia ich Wierzycielom do 
zatwierdzenia poprzez głosowanie 
na zgromadzeniu wierzycieli w  ra-
mach postępowania upadłościowego 
z  możliwością zawarcia układu to-
czącego się wobec Spółki. Propozycje 
układowe przyjęte zostały uchwałą 
Zarządu jako ostateczne oraz zosta-

ły pozytywnie zaopiniowane przez 
Radę Nadzorczą Spółki.

Więcej o tym wydarzeniu przeczy-
tacie w artykule Magdaleny Eckert 

„Restrukturyzacja – aktualności”.

3 listopada 2014

Podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmu-
rowanie kamienia węgielnego pod 
budowę nowych bloków w Elektrow-
ni Opole. W uroczystościach udział 
wzięli Premier Ewa Kopacz i Minister 
Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiń-
ski. W imieniu Konsorcjum Akt pod-
pisała Agnieszka Wasilewska-Semail, 
Prezes Zarządu RAFAKO Grupa PBG.

Więcej o  tym wydarzeniu prze-
czytacie w  artykule Jacka Balcera 

„Nowe moce dla Polski”.

3 listopada 2014 

Uroczyste otwarcie Bloków Gazowo-
-Parowych w KGHM Polkowice. Grupa 
PBG dostarczyła cztery kotły odzy-
skowe i cztery turbozespoły gazowe 
w ramach projektu Inwestycyjnego 

„Budowa bloków gazowo-parowych 

w EC Głogów i EC Polkowice”. Uro-
czystościom przewodniczył Minister 
Skarbu Państwa Włodzimierz Kar-
piński i  Wiceminister Gospodarki 
Ilona Antoniszyn-Klik. Grupę PBG 
reprezentowali Prezesi: Mariusz Ło-
żyński PBG S.A. i  Leszek Filipiak 
EGBP Management Sp. z o.o.

31 października 2014

Pan Paweł Mortas z powoów osobi-
stych złożył rezygnację z pełnienia 
funkcji Wiceprezesa Zarządu PBG. 

31 października 2014

Zawarcie umowy o ustanowienie za-
stawu rejestrowego na zbiorze rzeczy 
ruchomych i praw Spółki pomiędzy 
Powszechną Kasą Oszczędności 
Bankiem Polskim S.A. jako Zastawni-
kiem oraz Administratorem Zastawu, 
a Rafako jako Zastawcą. 

29 października 2014

Podpisanie w  siedzibie AL Wata-
nyiah wstępnej umowy dotyczącej 
współpracy na zasadach 50:50 przy 
przetargu dotyczącym wybudowania 
magazynu paliw dla statków oraz 
niezbędnej infrastruktury w Duqm, 
w Omanie. Umowa wstępna JV zosta-
ła podpisana między Leighton Mid-
dle East LLC Oman, a Al Watanyiah 
Oil and Gas LLC.

27 października 2014

Odbył się odbiór końcowy budowy 
podziemnych zbiorników magazyno-
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wych w Porażynie, zakończony wy-
nikiem pozytywnym. Całkowita war-
tość zrealizowanej Inwestycji to 73 
793 154,26 netto PLN. Czas realizacji 
to grudzień 2010 r. – październik 
2014 r. Inwestor – Zakład Inwesty-
cji Organizacji Traktatu Północno-
atlantyckiego ocenił jakość prac jako 
dobrą i z podziwem wyraził się na 
temat profesjonalizmu firmy PBG. 
Funkcję kierownika budowy pełnił 
Kuba Stojanowski, a dyrektora kon-
traktu Monika Mikołajczak. Porażyn 
jest największym magazynem paliw 
płynnych w Polsce dla Sił Zbrojnych.

23 października 2014
Makiety trzech wybudowanych przez 
Grupę PBG stadionów na Euro zosta-
ły wypożyczone przez Fundację PBG 
firmie Wrocław 2012 Sp. z o. o. celem 
wystawienia na Esplanadzie Stadio-
nu Wrocław. Będzie można je podzi-
wiać do 20 marca 2015 roku. (W tym 
samym miejscu we wrześniu odsło-
nięta została także czwarta makieta 
prezentująca stadion we Wrocławiu).

17 października 2014
Wydziały RAFAKO zostały wyposa-
żone w  dwa defibrylatory. Związki 
Zawodowe działające w RAFAO za-

kupiły dwa urządzenia ratujące życie 
ze środków przekazanych przez PZU 
na tzw. prewencję. Defibrylatory tra-
fiły na Wydział W4 oraz na Wydział 
Elektorfiltrów.

13 października 2014

RAFAKO S.A. otrzymało dyplom 
uznania od UDT i Ministerstwa Go-
spodarki sygnowany przez Wicepre-
zesa Rady Ministrów, Ministra Go-
spodarki Janusza Piechocińskiego 
i Prezesa Urzędu Dozoru Techniczne-
go, Mieczysława Borowskiego, za 
efektywną współpracę w  obszarze 
minimalizowania ryzyka eksploatacji 
urządzeń technicznych, utrzymywa-
nie wysokiego standardu bezpie-
czeństwa technicznego oraz wkład 
w stabilny rozwój polskiej gospodar-
ki. Uroczyste wręczenie dyplomu 
i  pamiątkowej plakietki odbyło się 
w siedzibie RAFAKO, podczas oficjal-
nej wizyty w Spółce Mieczysława Bo-
rowskiego, prezesa UDT oraz Marka 
Ćmiela, Dyrektora Oddziału UDT 
w Gliwicach. RAFAKO reprezentowa-
li Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarzą-
du RAFAKO S.A., Halina Chadrian, 
Pełnomocnik Systemów Zapewnie-
nia Jakości oraz Grzegorz Kaptur, Dy-
rektor Biura Jakości.

10 października 2014

Spółka ENERGA Elektrownie Ostro-
łęka S.A. podpisała umowę z  kon-

sorcjum firm RAFAKO S.A. oraz 
OMIS S.A. na budowę „pod klucz” in-
stalacji odazotowania spalin. To jed-
na z kilku inwestycji realizowanych 
ostatnio w Elektrowni Ostrołęka B 
i druga, którą na przestrzeni ostat-
nich lat wykona dla niej RAFAKO S.A.

10 października 2104

W Grupie PBG po raz czwarty obcho-
dzono Święto Drzewa. 

8 października 2014
W Jaworznie miała miejsce branżowa 
konferencja pt. „Budowa nowego blo-
ku energetycznego o mocy 910 MW 
w TAURON Wytwarzanie S.A. - Elek-
trownia Jaworzno III”, której jednym 
z  partnerów było RAFAKO S.A. Or-
ganizatorem wydarzenia była Izba 
Gospodarcza Energetyki i Ochrony 
Środowiska. RAFAKO S.A. reprezen-
towana przez Wiceprezesa Zarządu 
RAFAKO S.A. Krzysztofa Burka. 

2 października 2014

RAFAKO S.A. otrzymało nagrodę za 
najwyższą jakość usług świadczo-
nych na rzecz wieloletniego klien-
ta – koncernu Valmet z  Finlandii. 
W imieniu RAFAKO nagrodę odebrał 
Wiceprezes Zarządu Krzysztof Burek. 
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2 października 2014

Pani Agnieszka Wasilewska-Semail, 
Prezes RAFAKO, została odznaczona 
przez Ministra Gospodarki odzna-
czeniem państwowym „Zasłużony 
dla rozwoju energetyki”. Wyróżnie-
nie jest uhonorowaniem dotychcza-
sowej współpracy na rzecz energety-
ki w sektorze bankowym.

1 października 2014

Działalność rozpoczęła spółka Corpo-
rate Finance & IT Sp. z o.o. (CFI). Spół-
ka została wyodrębniona ze struktur 
PBG S.A. Główna działalność firmy to 
obszar kadrowo-płacowy i księgowy.

1 października 2014

Pan Karol Puk został powołany na 
stanowisko prokurenta w Spółce PBG 
oil and gas Sp. z o.o.

26-27 września 2014

RAFAKO i PBG były obecne na XIV 
Halowych Mistrzostwach Polski 
Energetyków w Tenisie Ziemnym. Ar-
kadiusz Jankowiak z PBG S.A. został 
wicemistrzem Polski Energetyków 
w kategorii wiekowej do 45 lat. W tej 
samej kategorii wiekowej do ćwierć-
finału zawodów dotarł Marek Syno-
wiec z RAFAKO. Również na ćwierć-
finale, ale w kategorii powyżej 45 lat 
swój start w turnieju zakończył Ry-
szard Konieczny z RAFAKO. 

22–23 września 2014

W Łańcucie odbyła się czwarta konfe-
rencja PGNiG dotycząca Rozbudowy 
PMG Husów organizowana w ramach 
działań informacyjno – promocyj-

nych. Była to ostatnia z zaplanowa-
nych konferencji. W imieniu Lidera 
Konsorcjum – firmy PBG oil and gas 
przebieg robót budowalno-montażo-
wych podsumował dyrektor kontrak-
tu Mariusz Zaranek.

18 września 2014

Symboliczne wkopanie łopaty na 
placu budowy w Jaworznie. RAFAKO 
Grupę PBG reprezentowała Prezes Za-
rządu Agnieszka Wasilewska – Semail. 
Uroczystości uświetnili Wiceminister 
Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, 
Wiceminister Skarbu Zdzisław Gaw-
liki i Dariusz Lubera, Prezes Tauron 
Polska Energia, i Albert Kępka, prezes 
Tauron Wytwarzanie – głównego za-
mawiającego Jaworzno III.

8 września 2014 

Funkcję Prezesa RAFAKO objęła Pani 
Agnieszka Wasilewska-Semail.

8 września 2014 

Otwarcie okolicznościowej wystawy 
z okazji Jubileuszu 20-lecia PBG au-
torstwa Piotra Mierzwy, Fundacja PBG.

6 września 2014
Uroczyste obchody 20-lecia firmy 
PBG. Obchody rozpoczęła msza 
święta w Kościele oo. Dominikanów, 
uroczysta Gala Jubileuszowa mia-
ła miejsce w Auli UAM w Poznaniu. 
Obchody uświetnili przedstawiciele 
władz państwa. 

1 września 2014 

Opublikowanie wyników finanso-
wych Grupy PBG za pierwsze półro-
cze 2014 roku.

1 września 2014

Opublikowanie wyników finanso-
wych Grupy Kapitałowej RAFAKO za 
pierwsze półrocze 2014 roku.

29-30 sierpnia 2014

Uroczyste obchody 65-lecia firmy 
RAFAKO. W piątek, w pałacyku świę-
towano Dzień Energetyka. W sobotę 
w Gminie Nędza odbył się festyn dla 

pracowników, ich rodzin i mieszkań-
ców miasta, podczas którego został 
pobity Rekord Guinnessa w  ilości 
osób uczestniczących jednocześnie 
w Nordic Walking.

29 sierpnia 2014

Z  Raciborza wyjechały – zamówio-
ne przez Alstom, dwa ważące blisko 
140 ton elementy kotła odzyskowego. 
Ze wglądu na ich wysokość PKP Ener-
getyka musiała wyłączyć zasilanie 
trakcji oraz podnieść przewody. Miej-
sce docelowe transportu to Estonia. 

13 sierpnia 2014 

W siedzibie Gaz-Systemu w Warsza-
wie zostały otwarte koperty z ofer-
tami na rozbudowę tłoczni gazu 
Rembelszczyzna. Najkorzystniejszą 
cenę (wynoszącą ponad 137 mln zł.) 
zaproponowało konsorcjum firm: 
PBG oil and gas, Przedsiębiorstwo 
Inżynierskie Ćwiertnia oraz ELTEL. 
Dokładna nazwa inwestycji brzmi: 

„Rozbudowa tłoczni Rembelszczyzna 
w ramach budowy gazociągu wyso-
kiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa 
relacji rembelszczyzna-Gustorzyn 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
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CFI  – skrót, który 
stosujemy w  na-
szych kontaktach 
wewnętrznych szyb-
ko stał się przyjazny 

i zaakceptowany przez wszystkich, 
stał się naszym identyfikatorem. 
Skrót ten to nic innego jak Corpo-
rate Finance & IT Sp. z o.o. – spółka, 
która rozpoczęła swoją działalność 
01 października 2014. Odpowie-
dzialność za organizację i przejście 
zespołu do nowej spółki wzięła na 
siebie pani Małgorzata Jankowska. 
W  szeregach powołanego przez 
Zarząd zespołu stanęli najlepsi 
z najlepszych – 20 osobowa grupa 
pracowników (18  kobiet i  dwóch 
panów  – rodzynki) to silny skład 
posiadający wiedzę i umiejętności 
księgowe oraz kadrowo-płacowe 
poparte doświadczeniem zdobytym 
i ukształtowanym pracą dla spółek 
z  Grupy PBG. Zespół CFI powstał, 
w  wyniku realizacji programu re-
strukturyzacji spółki PBG, z  pra-
cowników, których pracę doceniono, 
stwarzając dla nich nowe stanowi-
ska pracy i możliwość kontynuacji 
zatrudnienia w nowej spółce.

CFI to firma oferująca komplek-
sowe usługi w zakresie wszelkiego 
rodzaju rozliczeń księgowych, ka-
drowych, jak też płacowych.

U nas można: rozliczyć zeznanie 
podatkowe, otrzymać poradę podat-
kową, poradę dotyczącą zagadnień 
ZUS, otrzymać pomoc organiza-
cyjno-prawną przy założeniu firmy 
oraz w wyborze jej opodatkowania.

Ponadto:
• prowadzimy rozliczenia księgowe 

w zakresie małej i pełnej księgo-
wości,

• prowadzimy ewidencję i rozlicze-
nia kadrowo-płacowe oraz rozli-
czenia ZUS,

• doradzamy w zagadnieniach po-
datkowych i rachunkowo – księ-
gowych,

• sporządzamy podatkową doku-
mentację cen transferowych,

• sporządzamy sprawozdania do 
GUS, NBP i innych instytucji,

• reprezentujemy Klienta przed or-
ganami US i ZUS,

• sporządzamy analizy i prognozy 
finansowe,

• sporządzamy instrukcje na po-
trzeby Klienta,

• pomagamy w wyborze programu 
księgowego oraz w jego wdroże-
niu,

• pomagamy przy załatwianiu for-
malności związanych z likwidacją 
firmy.
Naszym celem jest rozwój. Wie-

rzymy, iż uda nam się pozyskać no-

wych klientów i, tak jak kiedyś małe 
PBG, wypłyniemy na szerokie wody 
biznesu, stając się konkurencyjną 
spółką na rynku usług księgowo-ka-
drowych. Prosimy trzymać kciuki!

Korzystając z  okazji chciałyby-
śmy w imieniu własnym, jak i całe-
go zespołu CFI złożyć Państwu naj-
serdeczniejsze życzenia zdrowych, 
spokojnych, a przede wszystkim ra-
dosnych Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech nadchodzące Święta będą dla 
Państwa niezapomnianym czasem 
spędzonym bez pośpiechu, trosk 
i zmartwień. Życzymy, aby upłynęły 
Wam w spokoju, radości wśród Ro-
dziny i Przyjaciół oraz wszystkich 
bliskich dla Was osób. Wraz z nad-

tekst:
KAROLINA MIKOŁAJCZAK samodzielna księgowa – z-ca dyrektora biura usług księgowych 
ds. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

KATARZYNA BANACH specjalista ds. kadr i płac

C

CFI – od jakiegoś czasu słychać ten zwrot na 
korytarzach. Cóż oznacza? Jaką firmę?  
Gdzie, co, jak…?

Nowa spółka CFI
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chodzącym Nowym Rokiem 2015 ży-
czymy dużo zdrowia i  szczęścia. 
Niech Was nie opuszcza pomyślność 
i spełnią się najskrytsze marzenia.

Prosimy pamiętać o nas, prosimy 
o dobre słowo i reklamę, będziemy 
niezmiernie wdzięczni. Serdecznie 
zapraszamy Was Drodzy Czytelnicy, 
Waszych znajomych, a także znajo-
mych Waszych znajomych do współ-
pracy z nami:)

Biuro znajduje się w  Wysogoto-
wie na ul. Skórzewskiej 35, budy-
nek J, tel. kontaktowy 61 66 22 577, 
e-mail: biuro@corporatefi.pl 

Zarząd Spółki wraz z pracownikami 
CFI

Załoga CFI / fot. Piotr Mierzwa

Pani Małgorzata Jankowska oraz Prezes Jerzy Wiśniewski, przyjęcie gratulacji / fot. Piotr Mierzwa
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Joanna Januszewska: 
Jest Pani Szefem dużej 
inżynieryjnej spółki. 
Jak się Pani odnalazła 
po przejściu z branży fi-

nansowej do inżynieryjnej? Czy coś 
Panią zaskoczyło?

Agnieszka Wasilewska-Semail: 
Można by powiedzieć: jak w domu, 
bo wywodzę się z  inżynierskiej ro-
dziny. A tak na poważnie, to zdaję 
sobie sprawę z wielkości wyzwania 
i  ogromu odpowiedzialności, ale 
w ostatnim roku Rafako było mi tak 
bliskie, że, gdy dowiedziałam się 
o możliwości pracy wewnątrz firmy, 
postanowiłam podjąć to wyzwanie. 
Czy coś mnie zaskoczyło? Może 
nie w charakterze zaskoczenia, ale 
warto powiedzieć o  niesamowitej 

rozmawiała:
JOANNA JANUSZEWSKA kierownik ds komunikacji korporacyjnej, redaktor naczelna, pbg s.a.

8 września 2014 roku na stanowisko Prezesa Zarządu RAFAKO została 
powołana Pani Agnieszka Wasilewska–Semail. Z jakim entuzjazmem 
opowiada o nowym wyzwaniu jakim jest praca w RAFAKO przeczytacie 
w poniższym wywiadzie.

Jaka jest Pani Prezes?

AGNIESZKA
WASILEWSKA-SEMAIL

energii organizacji. To raczej bardzo 
pozytywne odkrycie, ale jest w Rafa-
ko coś takiego, że chce się wsiąść do 
samochodu i gnać przez pół Polski, 
żeby tu być. Myślę, że sprawia to 
zaangażowanie ludzi w to, co robią.

Minęły ponad dwa miesiące, gdy 
RAFAKO ma nowego Prezesa. Jak 
odnajduje się Pani w nowej roli? 

Ciągle się uczę, bo pomimo tego, 
że jeszcze w  czasach bankowych 
prześwietlałam Rafako chyba co 
najmniej tak wnikliwie jak prze-
świetlamy spawy, to jednak jesz-
cze wiele obszarów działania firmy 
muszę poznać. Poza tym, mamy 
do załatwienia problem, z którym 
boryka się Rafako, a który jest pro-
blemem z obszaru finansów i ban-
kowości, czyli obszaru mi znanego, 

więc w  pierwszej kolejności po-
święciłam się temu zadaniu. Mam 
jednak nadzieję, że już niebawem 
znajdę więcej czasu dla ludzi, bo 
tylko ich słuchając, można się na-
uczyć firmy. Jednym z kluczowych 
elementów sukcesu jest otwar-
tość organizacji i  komunikacja 
wewnętrzną. Firmy, które zamiast 
się komunikować i  to we wszyst-
kich sprawach – i tych związanych 
z sukcesami, jak i problemami, za-
mykają się w  silosach wewnętrz-
nych, są skazane na niepowodze-
nie. Na szczęście, w  Rafako jest 
wiele osób, którym firma jest bliska 
i które widzą potrzebę zmian, tak 
w celu poprawy dialogu wewnętrz-
nego, jak i  przygotowania firmy 
na wyzwania rynku zewnętrznego. 
Wierzę, że wspólnie uda nam się 

J
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Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu RAFAKO S.A. / fot. archiwum RAFAKO

osiągnąć sukces, który przełoży się 
zarówno na wzrost wartości firmy, 
jak i satysfakcji pracowników.

Załoga RAFAKO 
to ponad 2000 osób i olbrzymia 
odpowiedzialność. Co jest dla Pani 
najważniejsze w byciu Szefem? 

Jako szef stawiałam sobie zawsze 
cele krótko i  długoterminowe. 
W Rafako celem krótkoterminowym 
będzie dla mnie i  całego Zarządu 
zapewnienie firmie niezbędnych 
limitów gwarancyjnych tak, abyśmy 
mogli kontraktować na miarę i skalę 
możliwości firmy. Długoterminowo, 
stawiam sobie znacznie więcej za-
dań, którym przyświeca jeden nad-
rzędny cel: budowa wartości firmy 
w  oparciu o  kapitał ludzki, który 
mamy w Raciborzu.

Jakie Pani zadaniem cechy kobiety 
pomagają w prowadzeniu biznesu?

Nigdy nie dzieliłam managerów na 
kobiety i mężczyzn. Na swojej ścież-
ce zawodowej spotkałam zarówno 
dobrych, jak i fatalnych szefów oby-
dwu płci. Dla mnie najważniejsze 
jest, aby szef potrafił pokazać lu-
dziom, jak wykorzystać ich mocne 
strony, ażeby razem z nim budowali 
wartość firmy. Popularnie nazywa 
się to charyzmą, która nomen omen 
jest rodzaju żeńskiego:-)

Czy Prezes tak dużej firmy 
także w życiu prywatnym jest 
szefem i zarządza np. domowym 
budżetem? 

W życiu prywatnym tak jak i zawodo-
wym, staram się działać po partnersku. 

Wszystkie ważne decyzje powinny być 
udziałem dwóch stron tak, aby poczu-
cie odpowiedzialności za nie było po-
dobne. Z reguły mi się to udaje. Przy-
najmniej taką mam nadzieję:-)

Proszę zdradzić Czytelnikom 
Ogniwa jaka jest ulubiona przez 
Panią forma spędzania wolnego 
czasu, co najchętniej robi Pani 
Prezes „po godzinach”? 

Najchętniej, po pracy wskakuję w dres 
i słucham muzyki, nie koniecznie po-
ważnej. Poza tym, już od wczesnej 
młodości ciągnęło mnie poznawa-
nie świata i innych kultur, więc każ-
dy urlop staram się spędzać w innym, 
jeszcze mi nieznanym, zakątku świa-
ta. Często podróżuję więc samocho-
dem terenowym i sypiam w namiocie 
w różnych niedostępnych miejscach. 
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Uroczystość wrę-
czenia odznaczeń 
państwowych oso-
bom zasłużonym 
dla polskiej branży 

energetycznej odbyła się 2  paź-
dziernika w  Teatrze Śląskim im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Kato-
wicach. Organizatorem wydarzenia 
była spółka Turon Wytwarzanie SA 
z  Grupy Tauron. Wśród wyróż-
nionych znalazła się także prezes 

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

U

Prezes RAFAKO 
Z MINISTERIALNYM 

Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO SA otrzymała 
Odznakę honorową „Za Zasługi dla Energetyki”, nadaną przez 
Ministerstwo Gospodarki.

WYRÓŻNIENIEM

RAFAKO S.A. z Grupy PBG. Ministe-
rialna odznaka została przyznana 
27 sierpnia br., czyli jeszcze przed 
tym, zanim Agnieszka Wasilewska-

-Semail stanęła na czele raciborskiej 
spółki. Wyróżnienie to jest bowiem 
uhonorowaniem dotychczasowej 
współpracy na rzecz energetyki 
w sektorze bankowym. To najlepiej 
dowodzi, że związki Agnieszki Wa-
silewskiej-Semail z branżą energe-
tyczną mają długą historię, a obję-

cie stanowiska prezesa RAFAKO nie 
było przypadkowe. 

Odznaczenie wręczyli Albert Kęp-
ka – prezes zarządu Tauron Wytwarza-
nie SA oraz Stanisław Tokarski – wice-
prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Odznaka honorowa to szczególne 
wyróżnienie, nadawane przez Mini-
stra Gospodarki od 2001 r. za wybitne 
zasługi dla ważnych gałęzi gospodar-
ki, czyli energetyki, przemysłu nafto-
wego i gazowniczego oraz górnictwa. 

Na zdjęciu: Albert Kępka, Jarosław Myjak, Agnieszka Wasilewska-Semail i Stanisław Tokarski / fot. Tauron Wytwarzanie
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tekst:
JACEK BALCER dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, pbg s.a.

K

Inauguracja 
JAWORZNIE

W kameralnym gronie 
przedstawicieli firm 
zaangażowanych w bu-
dowę nowych bloków 
w Jaworznie, bez udzia-
łu polityków i mediów, 
nastąpiło oficjalne 
przekazanie Rafako S.A. 
placu budowy. 

w

Kilkanaście minut 
zajęło stronom 
podpisywanie do-
kumentów, związa-
nych z  oficjalnym 

przekazaniem placu budowy. Te 
najważniejsze zostały podpisane 
przez Prezesów: Tauron Wytwa-
rzanie  – Alberta Kępkę, Rafako 
Grupa PBG  – Agnieszkę Wasilew-
ską  – Semail i  spółki celowej po-
wołanej do realizacji tego projektu, 
EPV 007 SW – Edwarda Kasprzaka. 
Po złożeniu podpisów Inwestor za-
planował symboliczne przekazanie 

klucza do placu budowy, jednak by 
budowa – na każdym etapie, nawet 
początkowym i uroczystym – reali-
zowana była zgodnie z zasadami BHP, 
przed wejściem na teren budowy 
wszyscy wysłuchali obowiązkowego 
szkolenia w tym zakresie. 

Dopiero po nim, w  obowiązko-
wych kamizelkach i kaskach, nastą-
piło symboliczne otwarcie kłódki, 
która spinała łańcuch zamykający 
bramę uporządkowanego już placu 
budowy.

Klucz od tej kłódki odebrała Pre-
zes Agnieszka Wasilewska – Semail.

– Dziś tak naprawdę zaczyna się ta 
budowa, choć przecież już od dawna 
pracujemy, aby w terminie ukończyć 
ten projekt – powiedziała Prezes Ra-
fako Grupa PBG. 

Prezes Tauron Wytwarzanie, Al-
bert Kępka, podkreślał ogromne 
znaczenie terminowego zakończe-
nia prac. W podobnym tonie wypo-
wiadał się wiceprezes Tauron Polska 
Energia, Stanisław Tokarski, którego 
wszyscy określali mianem „dobrego 
ducha” Inwestycji, jako osoby, która 
konsekwentnie dążyła do jej reali-
zacji. 

Pani Prezes RAFAKO S.A. i Prezes Tauron Wytwarzanie S.A., przekazanie kluczy  / fot. archiwum RAFAKO
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Valmet jest dostaw-
cą usług i technolo-
gii dla branż papier-
niczej, celulozowej 
i  energetycznej na 

globalną skalę. Firma posiada po-
nad 200-letnią tradycję istnienia. 
Współpracuje z ok. 10 000 podwy-
konawców z całego świata. Zawsze 
bardzo dużą wagę przywiązywała 
do poziomu usług świadczonych 
przez dostawców. W  tym roku 
najlepszych z  nich postanowiła 
oficjalnie za to wyróżnić. 2  paź-
dziernika 2014 roku w Helsinkach, 
podczas Valmet Supplier Day 
Award, przyznała nagrody w trzech 
kategoriach: za innowacyjność, ja-
kość oraz terminowość. RAFAKO 
znalazło się w  gronie partnerów, 
świadczących usługi najwyższej 
jakości.

mie. Dokonujemy wszelkich starań, 
by klient był zadowolony i cieszy nas, 
że to docenia  – podkreśla Joanna 
Czerniawska, specjalista wiodący 
w biurze handlowym RAFAKO S.A. 

O tym, że klient był zadowolony 
z dotychczasowej współpracy wiado-
mo było już wcześniej. Valmet często 
organizował spotkania, podczas któ-
rych bardzo szczegółowo omawiał hi-
storię realizacji projektu, gdzie kwe-
stie jakościowe zawsze odgrywały 
istotną rolę. – Dla klienta liczy się ra-
chunek ekonomiczny: im projekt jest 
zrealizowany lepiej, tym mniej trze-

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

V

WSPÓŁPRACĘ
Z RAFAKO
RAFAKO otrzymało nagrodę za najwyższą jakość 
usług, świadczonych na rzecz wieloletniego klien-
ta – koncernu Valmet z Finlandii.

Klient docenia

– Nagroda jest zwieńczeniem na-
szej ponad 20-letniej stałej współ-
pracy. Wcześniej pod nazwą Tampel-
la, później Kvearner, Metso a  teraz 
dla praktycznie tej samej firmy, ale 
funkcjonującej od stycznia tego 
roku pod nazwą Valmet realizujemy 
projekty produkcyjne, na podstawie 
dostarczonej dokumentacji, często 
na przekazanych materiałach. Wyko-
nujemy pewne elementy, nieraz bar-
dzo skomplikowane, które następnie 
trafiają do miejsc na całym świecie: 
w  Skandynawii, USA czy Brazylii. – 
mówi Krzysztof Burek, Wiceprezes 
Zarządu RAFAKO S.A. i Dyrektor ds. 
Handlowych. 

– Choć współpraca trwa już od lat, 
publiczne przyznanie nagrody było dla 
nas pozytywnym zaskoczeniem. Sta-
nowi potwierdzenie tego, że RAFAKO 
świadczy usługi na światowym pozio-
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ba w nim nanosić poprawek i szybciej 
jest oddany do użytku. Jakość jest 
po prostu opłacalna z  ekonomicz-
nego punktu widzenia. Za każdym 
razem przy tego typu zestawieniach 
RAFAKO wypadało bardzo korzystnie. 
Warto podkreślić, że wśród dostaw-
ców Valmetu jest także wielu naszych 
konkurentów. Jak widać, nasza pra-
ca została przez klienta doceniona 
i RAFAKO otrzymało nagrodę za naj-
wyższą jakość usług, co bardzo nas 
cieszy i daje nadzieję na kolejne lata 
owocnej współpracy – podsumowuje 
wiceprezes K. Burek.

Nagroda jest zwieńczeniem naszej ponad 20-letniej stałej 
współpracy. Wcześniej pod nazwą Tampella, później 
Kvearner, Metso a teraz dla praktycznie tej samej firmy, 
ale funkcjonującej od stycznia tego roku pod nazwą 
Valmet realizujemy projekty produkcyjne, na podstawie 
dostarczonej dokumentacji, często na przekazanych 
materiałach. Wykonujemy pewne elementy, nieraz bardzo 
skomplikowane, które następnie trafiają do miejsc na 
całym świecie: w Skandynawii, USA czy Brazylii.

Wiceprezes Krzysztof Burek wraz z przedstawicielami RAFAKO i firmy Valmet podczas uroczystego wręczenia nagrody / fot. Aleksandra Dik



Dzięki łączeniu video miałam wyjątkową okazję i przyjemność 
spotkać się i porozmawiać z panem Wojciechem Piechnikiem – 
szefem projektu instalacji mokrego odsiarczania spalin 
(IMOS) dla spółek z Grupy EDF Polska, realizowanego przez 
konsorcjum RAFAKO S.A. i PBG ze spółkami z Grupy EDF.

EDF WY WIAD 
Z SZEFEM 
PROJEKTU



19NASZE REALIZACJE

Pan Wojciech odpo-
wiadając na pytania 
opowiadał o  cieka-
wych projektach ja-
kie prowadzi w czte-

rech polskich miastach i  których 
znaczenie dla ochrony środowiska 
naturalnego naszego kraju odgrywa 
ważną rolę.

Joanna Januszewska: Proszę przy-
bliżyć Czytelnikom Pana historię 
zawodową w RAFAKO S.A. Od kiedy 
pełni Pan funkcję dyrektora projek-
tów IMOS dla spółek Grupy EDF?

Wojciech Piechnik: Z RAFAKO S.A. 
jestem związany praktycznie od 
początku kariery zawodowej. Wcze-
śniej, jeszcze podczas studiów go-
dząc naukę na studiach dziennych 
z  pracą, współprowadziłem firmę 
rodzinną. To pierwsze doświad-
czenie zawodowe nauczyło mnie 
zarządzania czasem oraz wielu or-
ganizacyjnych umiejętności. Krótko 
po studiach pracowałem w  firmie 
o  zaawansowanych technologiach 
przeznaczonych do centrów nauko-
wych, jednakże rozmiary firmy nie 
odpowiadały moim ambicjom zawo-
dowym. I tak w 2005 roku przyjąłem 
się do RAFAKO S.A. na stanowisko 
inżynierskie związane z instalacjami 
mokrego odsiarczania spali. 

Praca w tym dziale była prawdzi-
wym wyzwaniem, gdyż bezpośred-
nio po przyjęciu do pracy zostałem 

skierowany na duże kon-
trakty w branży energetycznej, 
na których to liczyła się dobra 
organizacja i  umiejętność pracy 
w zespole. Jak tylko nabrałem do-
świadczenia skierowano mnie do 
czasowego współprowadzenia jed-
nego z największych projektów 
samodzielnie realizowanych 
przez RAFAKO S.A.. Później 
byłem kierowany na inne za-
dania, aż w 2012 roku powie-
rzono mi zarządzanie port-
felem projektów instalacji 
mokrego odsiarczania spalin 
dla spółek Grupy EDF. 

Proszę opowiedzieć na czym 
polega zasada działania In-
stalacji Mokrego Odsiarcza-
nia Spalin. Do czego można 
ją porównać?

Proces odsiarczania spalin 
oparty jest ogólnie na zjawi-
sku absorpcji, polegającym na 
pochłanianiu jednej substan-
cji przez drugą. Przykładem 
procesów absorpcji z  życia 
codziennego są np. proces od-
dychania (absorpcja tlenu do 
krwi), praca odkurzacza wod-
nego czy pochłaniacza wilgo-
ci. Przy oczyszczaniu spalin 
w procesie odsiarczania zacho-
dzi dodatkowo zjawisko ab-

rozmawiała:
JOANNA JANUSZEWSKA kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, redaktor naczelna biuletynu ogniwo, pbg sa

P

http://pl.wikipedia.org/wiki/Oddychanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oddychanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krew
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sorpcji z reakcją chemiczną między 
cieczą (zawiesiną sorpcyjną) i zanie-
czyszczeniami kwaśnymi zawartymi 
w  spalinach (SOx, HCl, HF), które 
są opisywane przez bardziej złożone 
zjawiska fizyczno-chemiczne.

Jeśli chodzi o bardziej szczegóło-
we wyjaśnienie, metoda mokra wa-
pienno-gipsowa odsiarczania spa-
lin polega na przemywaniu spalin 
wodną zawiesiną kamienia wapien-
nego w wieży absorpcyjnej, tworząc 
w  efekcie siarczyn wapnia CaSO3. 
Dodatkowe natlenienie CaSO3  po-
woduje jego konwersję do CaSO4, 
który po wytrąceniu z  roztworu 
poddany zostaje obróbce (przemy-
wanie oraz odwodnienie), tworząc 
w efekcie gips (CaSO4·2H2O). Mączka 
kamienia wapiennego w formie za-
wiesiny wodnej przetłaczana jest, za 
pomocą pomp, do absorbera. Układ 
pomp cyrkulacyjnych, rurociągów 
i systemu dysz zapewnia intensyw-
ne przemywanie spalin wewnątrz 
kolumny absorpcyjnej. 

W celu realizacji powyższych pro-
cesów, instalację odsiarczania spalin 

dzieli się na kilka głównych węzłów 
projektowych wyposażonych w ukła-
dy technologiczne i wyspecjalizow-
wane urządzenia.

Zarządza Pan jednocześnie czte-
rema równolegle powstającymi 
instalacjami odsiarczania spalin. 
Co jest Pana zdaniem najważniej-
sze przy kierowaniu tego rodzaju 
inwestycjami, aby odniosły sukces?

Kluczową umiejętnością, jak w każ-
dym dużym przedsięwzięciu, jest 
oczywiście sprawne zarządzanie 
zespołem realizacyjnym. Zadanie 
to, przy całym jego skomplikowaniu, 

jest w  tym przypadku nieco uła-
twione, gdyż zespoły realizacyjne 
są po pierwsze bardzo wyspecjali-
zowane i  profesjonalne, a  po dru-
gie doskonale zgrane. Członkowie 
zespołu mieli już okazję współpra-
cować ze sobą dzięki czemu prace 
wystartowały w  pełnej harmonii 
jeszcze przed podpisaniem umowy. 
Mimo niesamowicie krótkiego czasu 
realizacji zadania na dzień dzisiej-
szy osiągamy założone cele. 

Ponadto pragnę nadmienić, że 
w  Krakowie i  Wrocławiu pracami 
samodzielnie kierują Panowie Jerzy 
Błasiak oraz Damian Klinos. Ja nato-

Uważam, że instalacje są kluczowe dla funkcjonowania 
elektrociepłowni jeżeli chcemy myśleć o szeroko pojętej odpo-
wiedzialności społecznej, gdyż każda z elektrociepłowni jest 
zlokalizowana w niewielkiej odległości od centrów miast i bez-
pośredniej bliskości z osiedlami, na których zamieszkują dzie-
siątki tysięcy ludzi. Nasz Zamawiający doskonale to rozumie 
dlatego też zdecydował się zainwestować w „Czyste niebo”. 

IMOS EDF Kraków / fot. archiwum RAFAKO
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miast bezpośrednio kieruję pracami 
w Trójmieście: Gdyni i Gdańsku oraz 
odpowiadam za całość wszystkich 
czterech realizacji bezpośrednio 
przed Inwestorem. 

Jak ocenia Pan poziom trudności 
realizacji projektu na tle dotych-
czasowych projektów realizowa-
nych przez Pana? Co według Pana 
jest najtrudniejsze?

Z  pewnością jest to najbardziej 
skomplikowany Projekt jakim zarzą-
dzałem w swojej karierze zawodowej. 
Nawet nie chodzi tutaj o sferę skom-
plikowania technologicznego, gdyż 
z tym świetnie radzi sobie doświad-
czony Zespół Projektowy, ale cho-
dzi tutaj o fakt, iż jest to portfel pro-
jektów, w którym występuje bardzo 
wielu interesariuszy i  finalnie na-
leży pogodzić ich interesy. Pracuje-
my dla międzynarodowego koncer-
nu jakim jest EDF i chcemy wypaść 
jak najlepiej, gdyż jest to gwarancją 
dalszych zamówień dla naszej Gru-
py. W trakcie ostatnich lat nabył on 
szereg aktywów w Polsce i jego celem 
jest wspólne zarządzanie całą Grupą 
w Polsce. My trafiliśmy z realizacją 
Projektu na moment największej re-
organizacji Grupy EDF Polska i musi-
my dostosowywać się do stale zmie-
niających się wymagań w zakresach 
organizacyjnych. Rodzi to za sobą 
wiele ryzyk, które nie były szacowa-
ne podczas podpisywania kontraktów. 
Jednakże do dnia dzisiejszego dosto-
sowujemy się z sukcesem i poświę-
camy wiele uwagi na kolejne analizy 
tak, aby z wyprzedzeniem reagować 
na zachodzące zmiany.

Jakie korzyści z wybudowania 
instalacji IMOS będzie miało każde 
z polskich miast?

Korzyści to przed wszystkim zdrowie 
mieszkańców i czyste niebo. Nawet 
prowadziliśmy wspólnie z  Zama- Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. / fot. archiwum RAFAKO
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wiającym kampanię informacyjną 
dla każdego z  miast pod hasłem 

„Czyste niebo nad… ” (Gdańskiem, 
Gdynią, Wrocławiem, Krakowem) 
w zależności którego miasta kampa-
nia dotyczyła. W kampanię zaanga-
żowanych było wiele osób takich jak 
prezydenci miast, przedstawiciele 
samorządów czy władze kościel-
ne. Była ona połączona z  wkopa-
niem kamieni węgielnych. Uważam, 
że instalacje są kluczowe dla funk-
cjonowania elektrociepłowni jeżeli 
chcemy myśleć o  szeroko pojętej 
odpowiedzialności społecznej, gdyż 
każda z elektrociepłowni jest zloka-
lizowana w  niewielkiej odległości 
od centrów miast i  bezpośredniej 
bliskości z  osiedlami, na których 
zamieszkują dziesiątki tysięcy lu-
dzi. Nasz Zamawiający doskonale to 
rozumie dlatego też zdecydował się 
zainwestować w „Czyste niebo”. 

W kwietniowym wydaniu 
biuletynu przedstawialiśmy 
zakres realizowanych prac. Proszę 
przybliżyć Czytelnikom jaki jest 
obecnie stan zaawansowania prac 
i jaki postęp od wiosny udało się 
osiągnąć. 

Obecnie jesteśmy już w  końców-
ce montażu ciężkiego dla Gdańska 
i  Krakowa (projekty z  krótszym 
terminem realizacji) oznacza to, 
że wszystkie budynki są wybudowa-
ne i jest zaawansowany montaż urzą-
dzeń technologicznych, rurociągów, 
branży elektrycznej i  AKPiA. Pozo-
stałe lokalizacje (z dłuższym o 3 mie-
siące terminem realizacji) „deptają 
im po pietach” z czego jesteśmy bar-
dzo zadowoleni. Jadąc przez miasta 
z oddali widać bądź ukończone, bądź 
w trakcie zaawansowanego montażu 
120 metrowe kominy jako ciekawost-
kę dodam, że wpływając do portu 
w Gdyni widać jednocześnie dwa na-
sze kominy! 

W czym Pana zdaniem tkwi 
sukces skutecznego zarządzania 
projektami? 

Sukces w zarządzaniu projektami tkwi 
przed wszystkim w ludziach, w Zespo-
le Projektowym, w zaufaniu wzajem-
nym, w pewności, że każdym sukce-
sem chcę się dzielić z moimi kolegami, 
a każdą porażkę chcę przyjąć na siebie. 
Sukces tkwi w  zarządzaniu proble-
mem, a więc gdy się problem pojawi 
to trzeba szukać rozwiązania, a nie 
winnych. Jest to moją dewizą i moją 
ideologią w prowadzeniu Projektów. 
Najkrócej mówiąc prowadzenie pro-
jektów polega na sprawnej komu-
nikacji i współpracy. Jednakże jeżeli 
mamy mówić o sukcesie to chciałbym 
o nim rozmawiać po wykonaniu zada-
nia. Ilość ryzyk z którymi musimy się 
mierzyć na projektach jest ogromna 
na co wskazują stale prowadzone ana-

lizy. Obecnie wszystko jest na dobrej 
drodze by zakończyć projekty z suk-
cesem, ale wolę zachować ostrożność. 

Pomyślna koordynacja wszystkich 
projektów wymaga nie tylko facho-
wej wiedzy, ale także wielu innych 
umiejętności. Które Pana zdaniem 
są najcenniejsze?

Tutaj odpowiem krótko: dobra komu-
nikacja, odpowiedzialność i umiejęt-
ność delegowania zadań.

Grupa PBG wybudowała stadiony 
na Euro. Często zastanawialiśmy 
się czy jest jakiś, który jest nam 
szczególnie bliski lub najpiękniej-
szy oraz czy realizacja stadionów 
jest w jakiś sposób podpobna do 
realizacji IMOS?

Trudno jest porównywać budowę in-
stalacji odsiarczania spalin z przed-

IMOS EDF Gdańsk, w tle stadion PGE Arena / fot. archiwum RAFAKO
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sięwzięciem budowy stadionów na 
Euro 2012. Tamto przedsięwzięcie 
było niepowtarzalne na skalę krajo-
wą oraz z uwagi na zakres jak i na 
zainteresowanie europejskiego 
społeczeństwa. Stadiony są wizy-
tówką naszego kraju i śmiało moż-
na powiedzieć, że wybudowanie ich 
jak i organizacja Euro ostatecznie 
potwierdzała, że Polska dołączyła 
do krajów Europy Zachodniej. Oglą-
dając, czy to mecze, czy też inne 
wydarzenia sportowe jestem dum-
ny, że mamy takie obiekty, którymi 
możemy się pochwalić gdziekolwiek 
byśmy nie byli. Chcąc szukać tutaj 
jakiejś analogii można stwierdzić, 
że nasz projekt budowy instalacji 
również wpisuje się w  moderni-
zację naszego kraju ponieważ jest 
potwierdzeniem, że My Polacy my-
ślimy o jakości życia naszych obywa-
teli i ich zdrowiu, a co za tym idzie 
dążymy do odpowiedzialności spo-
łecznej. Takie podejście jest wizy-
tówką nowoczesnych społeczeństw. 

Podczas SiS 2014 mogliśmy zo-
baczyć w Pana prezentacji zdjęcie 
z realizacji Instalacji IMOS w Gdań-
sku na tle stadionu bursztynowego. 
Jak dalece są zaawansowane prace 
instalacji w stosunku do stadionu? 
Czy posiada Pan aktualne zdjęcie?

Prace instalacji są już na ukończe-
niu i w tle stadionu pojawił się nowy 
120 – metrowy komin. Zapewni on 

„Czyste Niebo nad Stadionem”, a dzię-
ki temu spowoduje, że jego piękna 
bursztynowa elewacja będzie jeszcze 
piękniejsza. Nasza instalacja będzie 
dla niego swego rodzaju parasolem 
ochronnym!

Kiedy możemy oczekiwać 
zamknięcia realizacji projektów? 

Realizacje zostaną zakończone 
w  terminach kontraktowych czyli 
Gdańsk i Kraków 31 lipca 2015 roku 
a Wrocław i Gdynia 31 października 
2015 roku.

Pozostaje mi życzyć Panu oraz 
całemu zespołowi dalszych 
owocnych prac i zakończenia 
realizacji z sukcesem!

Trudno jest porównywać budowę instalacji odsiarczania 
spalin z przedsięwzięciem budowy stadionów na Euro 2012. 
Tamto przedsięwzięcie było niepowtarzalne na skalę krajową 
oraz z uwagi na zakres jak i na zainteresowanie europejskiego 
społeczeństwa. Stadiony są wizytówką naszego kraju i śmia-
ło można powiedzieć, że wybudowanie ich jak i organizacja 
Euro ostatecznie potwierdzała, że Polska dołączyła do krajów 
Europy Zachodniej. Oglądając, czy to mecze, czy też inne 
wydarzenia sportowe jestem dumny, że mamy takie obiekty, 
którymi możemy się pochwalić gdziekolwiek byśmy nie byli. 
Chcąc szukać tutaj jakiejś analogii można stwierdzić, że nasz 
projekt budowy instalacji również wpisuje się w modernizację 
naszego kraju ponieważ jest potwierdzeniem, że My Polacy 
myślimy o jakości życia naszych obywateli i ich zdrowiu, a co 
za tym idzie dążymy do odpowiedzialności społecznej.

Jeśli chodzi o  moje zdanie odno-
śnie Stadionów, osobiście uważam, 
że najpiękniejszy jest ten, który 
sąsiaduje z naszą budową w Gdań-
sku, a najbardziej spektakularny to 
Stadion Narodowy. 

IMOS EDF Kraków / fot. archiwum RAFAKO
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Nowe MOCE
dla POLSKI
Wyjątkowy poniedziałek 

Rzadko się zdarza, by w trzecim dniu listopada było tak ciepło i słonecznie, 
ale jeszcze rzadziej wmurowuje się kamień węgielny pod inwestycję taką 
jak ta – największą inwestycję infrastrukturalną w Polsce po 1989 roku. 

tekst:
JACEK BALCER dyrektor ds. komunik acji korporacyjnej pbg s.a.

J Już wszyscy wiedzą, 
że chodzi o  budowę 
dwóch bloków ener-
getycznych o  łącznej 
mocy 1800  MW za 

11,6  mld zł w  Brzeziach pod Opo-
lem, która powoli przyspiesza, ni-
czym ogromna lokomotywa, której 
nic już nie zatrzyma w terminowym 
dotarciu do stacji docelowej. A ter-
min to rok 2019. 

W  piękny, słoneczny poranek, 
3  listopada 2014  roku  – dziewięć 
miesięcy po rozpoczęciu budowy, 
w  fundamenty elektrowni w  Opo-
lu – jednej z najnowocześniejszych 
siłowni węglowych na świecie, zo-
stał wmurowany kamień węgielny. 
Wcześniej, w obecności Pani Premier 
Ewy Kopacz, podpisano Akt Erekcyj-
ny, który wraz z codzienną lokalną 
gazetą został zapakowany w  spe-
cjalną tubę, a później wmurowany 
w fundamenty elektrowni. 

– Polskie spółki do 2020 r. zainwe-
stują w  sektor energetyczny ponad 
114  mld zł. To pokazuje, jak bardzo 
ważną dziedziną jest dzisiaj rozwój 
i modernizacja sektora energetyczne-
go – powiedziała Premier Ewa Kopacz.

– Elektrownia w Opolu jest najlep-
szym przykładem inwestycji, dzięki 
którym polski przemysł energetyczny 
staje się bardziej wydajny, efektywny 
i przyjazny dla środowiska. Elektrow-
nie opalane węglem kamiennym od-
powiadają za blisko połowę produkcji 
prądu w naszym kraju. Dzięki zwięk-
szeniu średniej sprawności nowych 
bloków z  ok. 35  do 45  proc. emisja 
CO2 zostanie znacząco obniżona. Co 
ważne, realizacja opolskiego projektu 
zapewni stabilne dostawy prądu do 
4 mln gospodarstw domowych – mó-
wił Minister Skarbu Państwa Wło-
dzimierz Karpiński.

Dwa realizowane bloki, każdy 
o mocy brutto 900 MW, opalane będą 

węglem kamiennym. Rocznie zużyją 
ok. 4 mln ton węgla pochodzącego 
z  Górnego Śląska. Zastosowanie 
najnowszych technologii pozwoli 
na uzyskanie wyższej sprawności 
netto w  produkcji energii elek-
trycznej o ok. 25 proc. od obecnie 
stosowanych w polskiej energetyce 
oraz umożliwi znaczące ogranicze-
nie oddziaływania elektrowni na 
środowisko, w tym redukcję emisji 
dwutlenku węgla o ok. 25 proc. na 
jednostkę wyprodukowanej energii. 
Nowe bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole 
w istotny sposób przyczynią się do 
realizacji najnowszych celów unijnej 
polityki energetyczno-klimatycznej, 
ponieważ będą zastępować jednost-
ki wycofywane w innych elektrow-
niach, wybudowane w latach sześć-
dziesiątych i  siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. 

Projekt o wartości ponad 11,6 mld zł 
brutto realizuje konsorcjum: RAFAKO 
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Grupa PBG – Lider Konsorcjum, Poli-
mex-Mostostal i Mostostal Warszawa. 
Zaangażowany jest również, jako głów-
ny podwykonawca, Alstom Power. 

Zgodnie z harmonogramem blok 
nr 5 ma zostać przekazany do eks-
ploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 
6 w lutym 2019 r. Nowe bloki pro-
dukować będą do 12,5 TWh energii 
elektrycznej rocznie, co pozwoli na 
zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln 
gospodarstw domowych. Obec-
nie konsorcjum wykonało blisko 
10 proc. prac i  z powodzeniem re-
alizuje zaplanowane „kamienie mi-
lowe”, czyli kolejne kluczowe etapy 
inwestycji. 

Inwestycja w  znaczący sposób 
przyczyni się do rozwoju regionu. 
W  trakcie realizacji projektu kon-
trakty na dostawę surowców i ma-
teriałów otrzyma 350  firm, prace 
wykonywać będzie około 200 przed-
siębiorstw budowlanych, a  zatrud-
nienie na placu budowy w szczyto-
wym momencie sięgnie 4 tys. osób. 
Budowa realizowana jest w formule 
EPC (engineering, procurement 
and construction), czyli obejmuje 
projektowanie, dostawę materiałów 

i  budowę bloków energetycznych 
„pod klucz”. 

– Dziś każde miejsce pracy jest 
ważne, a  tutaj powstanie ich 4  ty-
siące. Większość z nich wykorzystają 
lokalne społeczności, ale inwestycja 
przyniesie zatrudnienie w dużej mie-
rze młodym, zdolnym, wykształconym 
profesjonalistom,  których w  innym 
przypadku Polska mogłaby stracić na 
rzecz uznanych firm z  całego świa-
ta  – powiedziała  Agnieszka Wa-

silewska–Semail, Prezes Zarządu 
Rafako, Grupa PBG, która jako jedy-
na – w imieniu całego Konsorcjum, 
miała możliwość wystąpienia na 
uroczystości w  obecności Premier 
Ewy Kopacz. Pani Prezes zapewni-
ła Inwestora, że Lider Konsorcjum 
dochowa wszelkiej staranności, aby 
budowa zakończyła się w terminie. 

Opolska inwestycja jest najwięk-
szym projektem infrastrukturalnym 
realizowanym po 1989 roku. Ziemi 

Elektrownia Opole, wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę dwóch nowych bloków energetycznych / fot. Jacek Balcer

Podpisanie Aktu Erekcyjnego przez Prezes RAFAKO S.A. Panią Agnieszkę Wasilewską-Semail / fot. Jacek Balcer
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z wykopów pod fundamenty nowych 
bloków wystarczyłoby do zasypania 
Zalewu Zegrzyńskiego na Mazowszu 
(980 tys. m3), ilość wykorzystanych 
do budowy konstrukcji stalowych 
jest zbliżona do budowy nowojor-
skiego Empire State Building (65 tys. 
ton), a  betonu wystarczyłoby do 
postawienia drugiego Pentagonu 
(250 tys. ton). Długość kabli wynosi 
natomiast tyle, ile trasa z Warszawy 
do Lizbony.

Był to jednak ważny dzień dla na-
szej Grupy nie tylko w Opolu, gdzie 
budowa się dopiero rozpoczyna. Za-
ledwie 200 kilometrów na północny 
zachód od Opola, w  Polkowicach, 
inną inwestycję właśnie uroczyście 

oddawano do użytku. Największa 
polska firma – KGHM, świętowała 
oddanie do użytku bloku gazowo-

-parowego, który powstał przy zna-
czącym udziale firm z naszej Grupy 
Kapitałowej, którą reprezentowali 
Wiceprezes Zarządu PBG S. A. Ma-
riusz Łożyński i  Prezes Zarządu 
EGBP  Management Sp. z  o.o. Le-
szek Filipiak. Blok ma zaopatrywać 
w  energię elektryczną i  cieplną 
należące do KGHM zakłady górni-
cze i hutnicze. Dzięki tej inwestycji 
(i podobnej w Głogowie), KGHM za-
pewni sobie 25 proc. zapotrzebowa-
nia na energię. Łączny koszt budowy 
dwóch bloków gazowo-parowych 
(w Polkowicach i w Głogowie) to po-

nad 533  mln zł. Podczas otwarcia 
Minister Skarbu, Włodzimierz Kar-
piński, który przyjechał tu prosto 
z Opola, powiedział, że ta inwestycja 
doskonale wpisuje się w cele, jakie 
postawiła sobie w zakresie energe-
tyki Polska.

– Blok w Polkowicach może produ-
kować 313 tys. MWh energii elektrycz-
nej, zaś w  Głogowie 247  tys. MWh. 
W blokach powstaje również energia 
cieplna, która zużywana jest w  za-
kładach KGHM oraz dostarczana do 
miejscowości w Zagłębiu Miedziowym. 
Gaz wykorzystywany do produkcji 
energii pochodzi ze złóż w Kościanie – 
zapewnił Prezes KGHM Herbert 
Wirth. 

Ciepło wywarzane przez bloki ga-
zowo-parowe w Polkowicach i Gło-
gowie, poza zużyciem na potrzeby 
miedziowego holdingu, będzie też 
przeznaczone na potrzeby miesz-
kańców Lubina, Polkowic i  Głogo-
wa. Operatorem bloków gazowych 
jest spółka z  grupy Kapitałowej 
KGHM – Energetyka. Nowe bloki ga-
zowo-parowe zwiększą moc cieplną 
Energetyki o ponad 7 proc., a moc 
elektryczną aż o 42 proc. Jak zapew-
niał Prezes Energetyki, Adam Witek, 
jego załoga szkoliła się w obsłudze 
tych urządzeń wiele miesięcy. Na 
chwilę obecną bloki gazowo-paro-
we w Polkowicach są już całkowicie 
obsługiwane przez pracowników 
Energetyki. Urządzenia pracują na 
pełnych parametrach. 

– Bardzo się cieszymy, że mogliśmy 
być bardzo ważnym ogniwem całego 
procesu inwestycyjnego. Dostawa 
głównych urządzeń dla bloków gazo-
wo – parowych w Polkowicach i Gło-
gowie, jakimi są cztery turbozespoły 
gazowe oraz cztery kotły odzyskni-
cowe wymagała ścisłej koordynacji 
z  naszymi europejskimi partnerami 
dostarczającymi technologię a także 
pozostałymi UPI (uczestnikami pro-

Symboliczne przecięcie wstęgi / fot. Joanna Januszewska

Minister Karpiński zwiększa moc w sterowni / fot. Joanna Januszewska
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cesu inwestycyjnego). Jestem prze-
konany, że kilkuletnie doświadczenie 
związane z budową jednych z nowo-
cześniejszych bloków gazowo  – pa-
rowych w Polsce zaprocentuje w naj-
bliższej przyszłości. Wart podkreślenia 
jest również fakt, iż tą realizacją PBG 
S.A potwierdziła skuteczność w samo-
dzielnej realizacji kontraktów w sek-
torze energetycznym”. – podsumował 
Leszek Filipiak.

Prezesi obu Spółek, w obecności 
Ministra, tego wyjątkowego dnia, 
dwukrotnie dziękowali wykonaw-
com, podkreślając wkład i  zaan-
gażowanie Grupy PBG w  budowę. 
W kuluarowych rozmowach dzięko-
wał im za zaufanie wiceprezes PBG, 
Mariusz Łożyński, który podkreślał, 
że inwestycje takie jak ta, doskona-
le wpisują się w hasło naszej Grupy – 
Budujemy Inwestycje Istotne dla 
Polski i jesteśmy z tego dumni.

– To jedna z tych inwestycji, z któ-
rych jesteśmy najbardziej dumni, bo 
Grupa PBG z budownictwem w seg-
mencie ropy i gazu związana jest od 
20 lat, a nasze unikatowe know how 
pozwala Polsce być coraz bardziej 

bezpiecznym krajem  – powiedział 
Mariusz Łożyński.  – Jedną z  za-
let bloków gazowych jest ich szyb-
sza i  tańsza budowa w porównaniu 
z elektrownią konwencjonalną, nawet 
tak nowoczesną, jak powstaje w Opo-
lu, gdzie dziś wmurowano kamień 
węgielny. To także większa czystość 
ekologiczna, ograniczenie emisji szko-
dliwych związków chemicznych oraz 
wyższa nawet o 20 procent sprawność 
układu przetwarzania energii. Wiele 
jest także przewag elektrowni zasi-
lanych gazem, w  stosunku do elek-
trowni wiatrowych, a poza tym, elek-
trociepłowni wiatrowych jeszcze nikt 
nie wymyślił – dodał. Przypomniał 

też rozmówcom, że na świecie już 
dawno dostrzeżono zalety takich 
elektrowni i na przykład w Holandii 
buduje się elektrociepłownie gazo-
we na 20 lat. W tym czasie się one 
spłacają, więc później się je burzy 
i w tym samy miejscu stawia now-
sze, bardziej efektywne i  bardziej 
ekologiczne. 

Oczywiście z  punktu widzenia 
firmy wykonawczej to bardzo do-
bre rozwiązanie, jesteśmy jednak 
przekonani, że technologie, które 
zastosowaliśmy dla KGHM sprawią, 
że nowe bloki wciąż będą praco-
wać, nawet po tym, jak inwestorowi 
zwrócą się nakłady. 

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być bardzo ważnym 
ogniwem całego procesu inwestycyjnego. Dostawa głównych 
urządzeń dla bloków gazowo – parowych w Polkowicach 
i Głogowie jakimi są cztery turbozespoły gazowe oraz cztery 
kotły odzysknicowe wymagała ścisłej koordynacji z naszymi 
europejskimi partnerami dostarczającymi technologię, a tak-
że pozostałymi UPI (uczestnikami procesu inwestycyjnego).

Minister W. Karpiński i Prezes KGHM H. Wirth wizytują obiekt / fot. Joanna Januszewska
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ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. rozpoczyna 
kolejną modernizację w Elektrowni Ostrołęka B. 
10. października spółka podpisała umowę 
z konsorcjum firm – RAFAKO S.A. oraz OMIS S.A., 
na budowę „pod klucz” instalacji odazotowania 
spalin. To jedna z kilku inwestycji realizowanych 
ostatnio w Elektrowni Ostrołęka B i druga, którą 
na przestrzeni ostatnich lat wykona dla niej 
RAFAKO S.A.

P
tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

RAFAKO 

RAFAKO jest krajowym 
liderem w zakresie tech-
nologii odazotowania 
spalin metodą katali-
tyczną. Pierwsza tego 
typu instalacja w Polsce 
została wybudowana 
i oddana do użytku 
w elektrociepłowni płoc-
kiej rafinerii właśnie 
przez RAFAKO S.A.

Przedsięwzięcie o  bu-
dżecie niemal 150 mln 
zł to kolejny etap do-
stosowywania Elek-
trowni Ostrołęka B 

do nowych norm emisji. Inwestycja 
pozwalająca obniżyć emisję tlenków 
azotu realizowana będzie stopnio-
wo. Dotyczy odazotowania spalin 
z trzech bloków opalanych węglem 
w Elektrowni Ostrołęka. Podzielona 
jest na etapy, w ramach których od-
danie do eksploatacji części wspól-
nej oraz instalacji pierwszego kotła 
planowane jest już w przyszłym roku, 
a zakończenie całej inwestycji prze-

widywane jest na koniec roku 2017. 
Gwarantowana maksymalna emi-
sja tlenków azotu po zakończeniu 
budowy wyniesie 100 mg/Nm3, ale 
w  przypadku dalszego zaostrzenia 
norm emisji możliwa będzie roz-
budowa instalacji dla osiągnięcia 
jeszcze wyższej sprawności odazo-
towania.

– Będzie to kolejna, bo 6. instalacja 
realizowana przez RAFAKO w oparciu 
o  technologię katalitycznej metody 
redukcji tlenków azotów. W tym kon-
kretnym przypadku inwestycja doty-
czy modernizacji już funkcjonującego 
obiektu. To zawsze jest bardziej skom-

z kontraktem ENERGA 
Elektrownia Ostrołęka
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plikowane i  trudniejsze. Wiąże się 
z ingerencją w obiekt, wymaga wiedzy 
na temat funkcjonowania wszystkich 
powiązanych ze sobą instalacji, jak 
również ścisłej współpracy z  Klien-
tem – powiedziała Agnieszka Wasi-
lewska-Semail, Prezes Zarządu, Dy-
rektor Generalny RAFAKO S.A.

–  RAFAKO ma do tego odpowied-
nie kompetencje i  doświadczenie, 
ponieważ nasza firma nie ogranicza 
się tylko do działalności w obszarze 
jednego produktu, ale oferuje kom-
pletne rozwiązania w sektorze ener-
getyki przemysłowej. Nasza wiedza 
w  tym zakresie umożliwia w  pełni 
zoptymalizowanie całego procesu 
realizacji inwestycji, jak i  minimali-
zuje jakiekolwiek ryzyka techniczne 
związane z  tym przedsięwzięciem  – 
mówi Krzysztof Burek, Wiceprezes 
Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych 
RAFAKO S.A.

Budowa instalacji odazotowa-
nia spalin, to kolejna moderniza-
cja Elektrowni Ostrołęka B wy-

konywana przez spółkę RAFAKO. 
W 2007 roku firma oddała zrealizo-
waną również pod klucz instalację 
odsiarczania spalin. RAFAKO jest 
także projektantem i producentem 
kotłów dla trzech bloków energe-
tycznych, które pracują w Elektrow-
ni od początku lat 70-tych.

Instalacja odazotowania spa-
lin to jedna z  kilku inwestycji re-
alizowanych w  ostatnim czasie 
w  ostrołęckiej elektrowni. Niedaw-
no ENERGA Elektrownie Ostrołęka 
S.A. oddała do użytku nowe źródło 
ciepła dla Ostrołęki, które zastąpi 
niemal sześćdziesięcioletnią ostro-
łęcką elektrociepłownię. Wcześniej 
Spółka podpisała umowę o wartości 
24,6 mln zł na modernizację jedne-
go z  turbogeneratorów elektrowni, 
która ograniczy zużycie paliw, emisję 
zanieczyszczeń oraz zwiększy jej moc 
o  około 25  MW. Część środków na 
ten cel Spółka uzyskała z programu 
operacyjnego Unii Europejskiej – In-
frastruktura i Środowisko. Do końca 

bieżącego roku ENERGA Elektrownie 
Ostrołęka S.A. planuje także wybrać 
wykonawcę modernizacji elektrofil-
trów dla bloków Elektrowni Ostro-
łęka B.

Realizowany program moder-
nizacji urządzeń wytwórczych 
Elektrowni Ostrołęka B wpłynie na 
wzrost efektywności funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa i zapobiegnie 
konieczności ograniczenia skali 
działania. Zrealizowane prace po-
zwolą na przedłużenie żywotności 
eksploatacyjnej istniejących bloków 
energetycznych, a moc zainstalowa-
na elektrowni zostanie zwiększona. 
Całemu zespołowi odpowiadające-
mu za realizację kontraktu życzymy 
powodzenia i trzymamy kciuki!

RAFAKO jest krajowym liderem 
w  zakresie technologii odazoto-
wania spalin metodą katalityczną. 
Pierwsza tego typu instalacja w Pol-
sce została wybudowana i oddana do 
użytku w elektrociepłowni płockiej 
rafinerii właśnie przez RAFAKO S.A.

Kontrakt podpisali: (od lewej) Wiesław Szczepkowski, Agnieszka Wasilewska-Semail, Krzysztof Burek, Ewa Mirońska i Mirosław Skowron / fot. arch. RAFAKO
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tekst:
KATARZYNA NACZYŃSKA kierownik biura audytu wewnętrznego 
i restrukturyzacji, pbg s.a.

P

W sobotnie przedpołudnie 6 września 
2014 roku pogoda dopisała jak 
w środku lata. W centrum Poznania, 
w kościele oo. Dominikanów o godz. 
12.00 rozpoczęła się koncelebrowana 
msza święta w intencji Pracowników i ich 
Rodzin oraz Przyjaciół PBG. Wzruszenie 
ściskało za gardło gdy maszerował 
poczet sztandarowy, chórzystka śpiewała 
Ave Maria i gdy mogliśmy posłuchać 
wzruszającego czytania. Piękniejszego 
początku obchodów Jubileuszu XX-lecia 
PBG nie mogliśmy sobie wymarzyć.

PBG
GALA
JUBILEUSZOWA

Po mszy świętej spacerem przeszliśmy 
w górę Alei Niepodległości, by dotrzeć 
przed Aulę Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, mijając Operę i Plac Ada-
ma Mickiewicza, na którym znajduje się 

Pomnik Ofiar Czerwca 1956. Na budynku powiewały 
ogromne banery PBG. 
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To tutaj odbyła się główna część 
uroczystej gali. Na początek zrobili-
śmy pamiątkowe zdjęcie, do którego 
zgromadzonych, zgodnie z tradycją, 
ustawiała Pani Prezes Małgorzata 
Wiśniewska. Wykorzystując najno-
wocześniejsze narzędzia techniki 
czyli dron, który unosił się nad na-
szymi głowami, zadbaliśmy o to, by 
wszyscy znaleźli się na pamiątkowej 
fotografii. Wśród zgromadzonych 
sześciuset Gości, wśród których byli 
przedstawiciele rządu, władz miasta 
i województwa oraz przedstawiciele 
nauki i  gospodarki naszego kraju, 
z zaskoczeniem dostrzegłam Pana 
Premiera Waldemara Pawlaka. 

W  auli, która była wypełniona 
po brzegi, panował półmrok. Go-
ście zajmowali miejsca, a  ja mia-
łam lekką tremę i  wielką nadzie-
ję, że ostatnie chwile przygotowań 
kilkuosobowego zespołu (skład ze-
społu w  porządku alfabetycznym: 

J. Januszewska, K. Jacek, P. Mierz-
wa, K. Naczyńska, J. Perczyńska, 
L. Prętka, A. Przybylska oraz oczy-
wiście M. Wiśniewska) zakończą się 
sukcesem. Punktualnie o godzinie 
14.00 na scenę weszła Pani Prezes 
Wiśniewska, która otworzyła uro-
czystą galę, przywitała wszystkich 
serdecznie i odczytała fragment po-
ezji – wiersz wybrany dla nas przez 
jej mamę, Panią Irenę Kleczewską.

Pani Lidia Prętka opowiedzia-
ła w  kilku słowach o  najważniej-

szych wydarzeniach z  życia Gru-
py PBG. Byliśmy dumni, słysząc, 
że to my bierzemy udział w budowa-
niu bezpieczeństwa energetycznego 
kraju, zarówno w  obszarze gazu 
ziemnego i ropy naftowej jak i ener-
getyki przemysłowej i ciepłowniczej. 
Aktualnie realizujemy największe 
w  Polsce kontrakty energetyczne 
związane z rozbudową i moderniza-
cją elektrowni w Opolu i Jaworznie. 
Kilka miesięcy temu jako generalny 
wykonawca oddaliśmy do eksplo-

Byliśmy dumni słysząc, że to my bierzemy udział w budowa-
niu bezpieczeństwa energetycznego kraju, zarówno w obszarze 
gazu ziemnego i ropy naftowej jak i energetyki przemysłowej 
i ciepłowniczej. Aktualnie realizujemy największe w Polsce 
kontrakty energetyczne związane z rozbudową i modernizacją 
elektrowni w Opolu i Jaworznie. 

Na dziedzińcu kościoła, zaraz po Mszy św. / fot. Piotr Mierzwa
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atacji największą w Polsce kopalnię 
gazu i  ropy naftowej Lubiatów  – 
Międzychód – Grotów a największy 
kontrakt gazowy – terminal regazy-
fikacji LNG w Świnoujściu realizu-
jemy w międzynarodowym konsor-
cjum dla zabezpieczenia przyszłości 
i niezależności energetycznej nasze-
go kraju. 

Wybudowanie w roli liderów kon-
sorcjów, trzech nowoczesnych sta-
dionów na UEFA Euro 2012 – Sta-
dionu Narodowego w  Warszawie, 
PGE Arena w Gdańsku oraz Stadionu 
INEA w Poznaniu to kolejny powód 
do dumy i satysfakcji. Tym bardziej, 
że podczas budowy wykorzystane 
zostały unikatowe na skalę euro-
pejską rozwiązania technologiczne 
a powstałe stadiony umożliwiły Pol-
sce pełnienie roli gospodarza Mi-
strzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. 

Po podsumowaniu naszych osią-
gnieć zgasły światła i  przy dźwię-
kach muzyki wzbudzającej emocje 
obejrzeliśmy impresję filmową na 
temat inwestycji budowanych przez 
Grupę PBG, która potwierdziła, 
że słowa p. Lidki Prętkiej to nie tylko 
górnolotne hasła, ale że przekuliśmy 
je w rzeczywistość. Nadzorca Sądo-
wy w przemówieniu pełnym meta-
for kreślił przyszłość spółki i Grupy 

w jasnych barwach – mówiąc krót-
ko wychodzimy na prostą, szeroką 
i równą drogę. 

Pierwsza część gali to głównie po-
dziękowania. Dla Założycieli PBG, 
Rady Nadzorczej i Zarządów Spółek 
z Grupy. Dla wszystkich, dla których 
wielki trud, wola walki i  odpowie-
dzialność za nas wszystkich to co-
dzienność. W imieniu pracowników 
życzenia dla Zarządów spółek oraz 
Rady Nadzorczej odczytali Justyna 
i Krzysztof Jacek a porcelanowe fili-
żanki będące symbolem dwudziestej 
rocznicy PBG wręczyli Monika i To-
masz Kania. Oprócz filiżanek wręczo-

no również symbole trwałości i nie-
ugiętości: dęby, lipy, jesiony oraz 
modrzewie, drzewa, których posa-
dzenie i wzrastanie w naszym lesie 
w Wysogotowie rozpocznie nową tra-
dycję i dalszy rozwój Grupy PBG. Pre-
zes Wiśniewski przywitał wszystkich 
Gości, Władze Spółek GK PBG i po-
dziękował za obecność. W  emocjo-
nalnym przemówieniu podkreślił, 
że obecne, trudne chwile to zwykłe 
zdarzenie gospodarcze, jak założenie 
firmy, budowanie jej wartości i zmie-
rzanie się z problemami, które stają 
na naszej drodze. Trudny czas ostat-
nich dwóch lat wiele nas nauczył, ale 

W imieniu pracowników ży-
czenia dla Zarządów spółek 
oraz Rady Nadzorczej odczy-
tali Justyna i Krzysztof Ja-
cek a porcelanowe filiżanki 
będące symbolem dwudzie-
stej rocznicy PBG wręczyli 
Monika i Tomasz Kania.

PBG Band / fot. Tomasz Ptasiński

Urodzinowy tort / fot. Piotr Mierzwa
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mamy nadzieję, że w przyszłości tej 
wiedzy nie będziemy musieli wyko-
rzystywać. Podziękował wszystkim 
współpracownikom, którzy od 20 lat 
budują z nim Spółkę, przyjaciołom za 
wsparcie oraz ludziom zaangażowa-
nym w  działania prowadzące Spół-
kę do układu. Usłyszeliśmy jak wiele 
znaczy dla niego PBG, to więcej niż 
praca – to pasja. 

Utalentowana córka naszego 
pracownika Jacka Sztachańskiego, 
ośmioletnia Hania, która krótko 
przed galą nagrywała utwór do płyty 
Majki Jeżowskiej, zaśpiewała dla nas 
piosenkę pod tytułem „Nieodkryty 
ląd”. Bardzo jesteśmy z niej dumni 
i gratulujemy rodzicom!

Następnie przyszedł czas na to, 
by podziękować tym, którzy w stra-

tegicznych momentach dla firmy, 
dla realizacji kontraktów, czy dla 
wsparcia, dokonali czegoś szczegól-
nie spektakularnego. Te osoby wyka-
zały się odwagą i rozwagą, talentem, 
czymś, co spowodowało, że udało 
się przeskoczyć o krok, dwa a nawet 
zrobić krok milowy w historii naszej 
spółki. Poznaliśmy wyróżnionych 
tytułem „Zasłużony dla PBG”. To 
wyjątkowe odznaczenie, które przy-
pada w udziale tylko nielicznym. Jest 
przyznawany co pięć lat przy okazji 
firmowych jubileuszy. 

Zaprojektowany 15 lat temu me-
dal ze srebrnego kruszcu, przedsta-
wiający wizerunek przenikających 
się mediów w  gazociągach, ruro-
ciągach i  światłowodach oplatają-
cych kulę ziemską, założyciel spółki 

nadał w tym roku Pani Kindze Bana-
szak-Filipiak, Panu Patrykowi Swizi-
kowi i Panu Jackowi Perczyńskiemu. 

Nadeszła kolej na dwa szczegól-
ne odznaczenia. Kapituła w  skła-
dzie 249 pracowników postanowiła 
w uznaniu zasług:
• odkrywania i przekazywania war-

tości patriotycznych, 
• okazywania serdeczności i przyja-

znej postawy wobec każdego, 
• wykorzystywania sprzyjającej ko-

niunktury, 
• podejmowania odważnych decyzji 

i przedsięwzięć, stawiania czoła 
konkurencyjności wolnego rynku, 

• wspierania i  pomagania innym 
bez rozgłosu, 

• zasługiwania każdego dnia na sym-
patię, miłość i szacunek innych. 

Jubileusz 20 lecia PBG, zdjęcie grupowe przed Aulą UAM w Poznaniu / fot. Tomasz Ptasiński
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przyznać Tytuł ZASŁUŻONY  DLA 
PBG, GOSPODARCZY PATRIOTA, 
ARCHITEKTOWI NASZEJ FIRMY 
Panu Jerzemu Wiśniewskiemu.  Ta 
sama kapituła, postanowiła o przy-
znaniu równorzędnego medalu 
w uznaniu zasług:
• wdrażania najwyższych standar-

dów zarządzania jakością, 
• kreowania wizerunku Grupy PBG, 
• tworzenia niepowtarzalnej kultu-

ry organizacyjnej, 
• pozyskiwania i rozwijania talen-

tów, 
• inspirowania pracowników do 

rozwijania pasji, 
• dzielenia się wiedzą i  doświad-

czeniem, 
• skuteczności, odpowiedzialności 

oraz codziennego udowadniania, 
że niemożliwe jest możliwe. 

dla PIĘKNEJ I SZLACHETNEJ TWA-
RZY BIZNESU  – Pani Małgorzaty 
Wiśniewskiej.

Pierwsza część gali dobiegła 
końca. Na scenę weszli pracownicy 
z pasją, czyli zespół PBG Band, który 
wykonał utwór specjalnie przygoto-
wany na jubileuszową galę. Tekst 
przygotowała K. Kubica-Kamińska 
a  ostatnie szlify nadała mu praca 
zespołu wykonującego utwór: J. No-
wicki – gitara, M. Niedźwiecki – gi-
tara, P. Ćwiertnia – perkusja, wokal 
A. Jankowiak, K. Banach, A. Przybyl-
ska, K. Naczyńska, S. Węcławek, J. Ja-
nuszewska. Skład zespołu wzmocnili 
swoją obecnością Pani Prezes M. Wi-
śniewska, która grała na bongosach 
oraz Prezes J. Wiśniewski, który za-
grał na gitarze.

Ogromnie chciałam podziękować 
M. Naskrętowi, M. Czerwińskiemu 
i B. Kuźminowi, czyli osobom, które 
towarzyszyły nam podczas prób, ale 
finalnie nie mogły z nami zagrać na 
uroczystości z  powodów zdrowot-
nych lub wykonywanych obowiąz-
ków służbowych.

Owacje publiczności po występie 
PBG Bandu zakończyły pierwszą 
część uroczystości. Udaliśmy się na 
poczęstunek. W tym miejscu bardzo 
dziękujemy firmie Marcinkowski 
Broker Sp. z o.o. za przepyszny pre-
zent dla PBG – 40kg tort! Przerwa 
była okazją do tego, by porozmawiać 
z  dawno niewidzianymi kolegami 
i koleżankami. Wielu z nich dawno 
temu rozstało się zawodowo z PBG, 
ale z  radością towarzyszyli nam 
podczas gali XX-lecia. 

Podczas przerwy mogliśmy także 
podziwiać wnętrza auli uniwersytec-
kiej, które uświetniły liczne wysta-
wy okolicznościowe przygotowane 
przez Fundację PBG. Ich tematem 
były: Tożsamość wizualna PBG; 

Piotr Mierzwa  – dokumentalista, 
grafik; Grupa PBG buduje inwestycje 
istotne dla Polski; Św. Jan Paweł II 
i PBG; Piecobioskary i Asy PBG SA; 
70. rocznica bitwy o Monte Cassino.

Po przerwie czekał nas występ 
Gwiazdy wieczoru  – czyli zespo-
łu PERFECT. Występ tego zespołu 
to już tradycja. Mieliśmy okazję 
obejrzeć ich koncert podczas 10, 
15  i  teraz 20  urodzin Firmy. Mary-
narki poszybowały w  górę. To był 
niezapomniany dzień.

PS. Antoni Karwański, najmłodszy 
fan zespołu PERFECT i  wnuk Pań-
stwa Wiśniewskich, w porze codzien-
nej drzemki, zasnął podczas koncer-
tu spokojnym snem dwulatka. Żadne 
decybele nie były mu straszne; )

Zasłużeni dla PBG / fot. Tomasz Ptasiński

Jubileusz uświetnił koncert zespołu Perfect / fot. Tomasz Ptasiński
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Uroczysta gala 
odbyła się w Rafa-
kowskim Pałacyku. 
Tegoroczne ob-
chody święta były 

szczególne ponieważ wpisywały się 
w Jubileusz 65-lecia spółki. 

– Dzisiejszy dzień jest dla nas 
wszystkich bardzo uroczysty i  wy-
jątkowy. Ostatnie lata były dla nas 
trudne, ale dziś możemy optymistycz-
nie zamknąć minione 65 lat i równie 
optymistycznie otworzyć kolejny, pięk-
ny okres RAFAKO – mówił do zebra-
nych Paweł Mortas, Prezes Zarządu 
RAFAKO S.A. – Teraz musimy przy-
gotować się, już nie tyle do pozyskiwa-
nia kontraktów, bo to wychodzi nam 
świetnie, ale właśnie do ich realizacji.

– To był rok wyjątkowy. Pozy-
skaliśmy i  rozpoczęliśmy realizację 
największych kontraktów w  historii 
naszej firmy i  kraju – podsumował 
Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarzą-
du i Dyrektor ds. Handlowych w RA-
FAKO S.A.

Tradycyjnie uroczystość jest oka-
zją do przyznania wyróżnień oso-
bom spoza firmy, które szczególnie 
przysłużyły się dla RAFAKO. W tym 
roku Honorowa Odznaka „Zasłużony 
dla RAFAKO” przyznana została prof. 
Jerzemu Buzkowi.  – Jest on osobą 
wybitną, zasłużoną dla rozwoju kra-
ju, w tym dla rozwoju polskiego prze-
mysłu. Ze szczególną troską zajmuje 
się problemami energetyki węglowej, 
a jego wsparcie dla nowych inwestycji 

w tej dziedzinie zasługuje na szczegól-
ną atencję. Jego ostatnia aktywność 
w  zakresie inwestycji w  budowę no-
wych bloków w Opolu i Jaworznie, tak 
ważnych również dla naszego regionu 
i naszej firmy, jest nie do przecenienia. 
Niewątpliwy wkład w  promowanie 
RAFAKO jako kompetentnego i  wia-
rygodnego partnera na rynkach kra-
jowych i  zagranicznych, jego wspar-
cie dla naszych działań rynkowych 
w Polsce i Europie, stanowi koronny 
argument do uznania prof. Buzka jako 
przyjaciela naszej firmy – tak wice-
prezes Krzysztof Burek zaprezento-
wał osobę prof. Jerzego Buzka, który 
tego dnia nie mógł osobiście odebrać 
odznaki. Zrobił to za niego Henryk 
Kretek, dyrektor biura poselskiego.

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

U

65 lat zobowiązuje! Przez te lata tak wiele się wydarzyło. Z tej okazji życzę 
dalszej zawodowej satysfakcji z tego, że jesteście Rafakowcami i w tak 
wspaniałej społeczności każdego dnia możecie osiągną śwoj osobisty sukces. 
Dziś Wasza przyszłość naznaczona jest wielkimi kontraktami, takimi jak 
Opole i Jaworzno. Trzymam kciuki za Wasz wspólny sukces – tymi słowami 
Małgorzata Wiśniewska, Prezes Fundacji PBG oraz przedstawicielka Rady 
Nadzorczej RAFAKO, powitała zgromadzonych podczas dorocznej gali 
z okazji Dnia Energetyka, która odbyła się 29 sierpnia w Raciborzu.

ENERGETYKA
W RAFAKO SA

Obchody dnia  
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– Gratuluję jubileuszu. Życzę całej 
załodze kolejnych 65-lat z  dobrymi 
kontraktami. Rafako to najważniejszy 
dla miasta zakład – mówił w krótkim 
wystąpieniu Mirosław Lenk, prezy-
dent Raciborza.

Stałym punktem programu ob-
chodów Dnia Energetyka w RAFAKO 
jest wręczanie pracownikom nagród 
i wyróżnień. Są to odznaki „Zasłu-
żony dla RAFAKO”, przyznawane 
w uznaniu szczególnych zasług dla 
rozwoju zakładu. Odznaka nadawa-
na jest nieprzerwanie od 1974 r. Wy-
różniani są także najlepsi spawacze – 
tytułem „Spawacz Roku”. Kapituła 
przyznaje oprócz tego nagrody I i II 
stopnia w kilku kategoriach. W tym 
roku były to: Rozwój Techniki i Pro-

jektowania, Organizacja, Zarządza-
nie i Kształtowanie Wizerunku Fir-
my, Wytwarzanie, Jakość i Obsługa 
Produkcji.

Co roku honorowani są także pra-
cownicy świętujący jubileusze nie-
przerwanej pracy w RAFAKO: 25, 30, 
35, 40, 45 lat, a nawet dłużej. W tym 

roku Franciszek Kolarczyk święto-
wał 50-lecie! Miłym akcentem jest 
także uroczyste pożegnanie osób, 
odchodzących na emeryturę. W tak 
podniosłym dniu nie zabrakło także 
chwili refleksji. Minutą ciszy zebra-
ni uczcili pamięć zmarłych pracow-
ników.

Obchody Dnia Energetyka w RAFAKO – nagrody dla zasłużonych wręcza pan A. Zdziebło oraz P. Mortas / fot. Aleksandra Dik

Stałym punktem programu obchodów Dnia Energetyka 
w RAFAKO jest wręczanie pracownikom nagród  
i wyróżnień. Są to odznaki „Zasłużony dla RAFAKO”, 
przyznawane w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju 
zakładu. Odznaka nadawana jest nieprzerwanie od 1974 r.  



XII  2014    biuletyn ogniwo   Grupa PBG 

38 JUBILEUSZ

Anna ZEMBATY-ŁĘSKA, Dyrektor 

Biura Zarządzania Personelem

RAFAKO, to całe moje zawodowe 

życie. Rozpoczęłam pracę zaraz 

po studiach, dziś obchodzę 35-lecie 

pracy. Przez te wszystkie lata zmieni-

ło się wiele, m.in. technika, ustrój po-

lityczny, ale pozostało jedno: kultura 

i tradycja bycia rafakowcem, czego 

nie ma w żadnej innej firmie. Ludzie 

są fundamentem tego zakładu. Ra-

fakowcem jest się przez całe życie.

Jerzy PLOSZKA, ślusarz

Dziś przeszedłem na emerytu-

rę. Jeszcze to do mnie nie dotarło. 

W RAFAKO przepracowałem 42 lata 

jako ślusarz. Bywało różnie, ale za-

wsze wychodziliśmy na prostą, bo 

mogliśmy na siebie liczyć. Dzięki 

pracy w raciborskiej firmie mogłem 

spokojnie utrzymać rodzinę, miałem 

gwarantowane wynagrodzenie i sta-

łą pracę.

Hubert JOKIEL, zasłużony pracow-

nik RAFAKO, 35 lat pracy

Do RAFAKO przyszedłem zaraz po 

szkole podstawowej. Zdobyłem 

uprawnienia ślusarza i rozpocząłem 

pracę. Dziś mija 35 lat odkąd przyję-

to mnie do firmy. Czas upłynął niepo-

strzeżenie szybko. Ten prężnie rozwi-

jający się zakład zagwarantował mi 

stabilny etat oraz możliwość rozwoju. 

Mam nadzieję, że doczekam tu eme-

rytury, bo nie wyobrażam sobie pracy 

gdzieś indziej.

ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA RAFAKO”

 
Pani G. Szyksznian, 

Panowie: W. Buczkowski, Z. Góreczny, J. Iwanicki, H. Jokiel, 

K. Kasiński, A. Kowalski, K. Krautwurst, I. Lewkowicz, Z. Marcinek, 

P. Matuszek, R. Michalik, S. Pawłowicz, A. Szafirski, M. Tylka, 

J. Zdzieboczok

NAGRODY I STOPNIA 

w kategorii: Rozwój Techniki i Projektowania - Pan J. Mazurek 

NAGRODY II STOPNIA 

w kategorii: Rozwój Techniki i Projektowania - Pana M. Izbicki 

w kategorii: Organizacja, Zarządzanie i Kształtowanie Wizerunku 

Firmy – Pana T. Rabczuk

w kategorii: wytwarzanie, Jakość i Obsługa Produkcji – 

Pan T. Ignacy 

SPAWACZE ROKU 2013 

za najwyższej klasy umiejętności ręcznego spawania metodą 

TIG - Panowie: A. Pytlik, A. Sznicer

za najwyższej klasy umiejętności w zakresie automatycznego 

spawania metodą TIG - Pan M. Błaszczok 

za najwyższej klasy umiejętności w zakresie spawania 

elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych - 

Panowie:K. Sedlaczek i W. Pawęski

„DYPLOM UZNANIA” 

za osiągnięcie w 2013 roku najlepszych wyników z całego 

grona pracowników zdobywających pierwsze szlify w zawodzie 

spawacza - Panowie: M. Bielski i P. Kretek

LISTA NAGRODZONYCH 
PRACOWNIKÓW
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Uczestnicy festynu zorganizowane z okazj Dnia Energetyka / fot. Aleksandra Dik

Dzieci były zachwycone / fot. Aleksandra Dik

Na starcie meldowały się całe rodziny / fot. Aleksandra Dik

Wszyscy aktywnie przyłączyli się do biegu / fot. Aleksandra DikEwa Bugdoł – najlepsza na świecie triathlonistka wspierała próbę bicia rekordu / fot. Aleksandra Dik

Koncert w trakcie festynu / fot. Aleksandra Dik
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JUBILEUSZ
Tegoroczne obchody Dnia Energetyka były szczególne. Po pierwsze dlatego, że przypadały 
na 65-lecie istnienia RAFAKO. Po drugie – uświetnieniem tej wspaniałej rocznicy było 
ustanowienie nowego rekordu Guinnessa w Nordic Walking. 

REKORDOWY

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

K Tradycyjnie do-
roczne obchody 
Dnia Energetyka 
podzielone są na 
dwa dni. Najpierw 

odbywa się uroczysta gala, podczas 
której wręczane są nagrody dla za-
służonych pracowników. Drugiego 
dnia, w  rekreacyjnym ośrodku wy-
poczynkowym w Szymocicach pod 
Raciborzem, wszyscy rafakowcy 
wraz z rodzinami i przyjaciółmi spo-
tykają się na festynie, gdzie liczne 
atrakcje sprzyjają wspólnej zabawie 
i integracji. 

Nie inaczej było i w tym roku. Fe-
styn odbył się 30  sierpnia. Jednak 
tym razem święto rafakowców miało 
szczególną oprawę. Tego dnia usta-
nowiony został nowy, jeszcze nie-
oficjalny rekord Guinnessa w liczbie 
osób uczestniczących jednocześnie 
w zawodach Nordic Walking. Wspól-
nie maszerowało 1565 osób. To aż 
o 539 osób więcej niż wynosi rekord 
ustanowiony w  2006  r. w  Szwecji 
(1026 osób). Ten fenomenalny wynik 

jest już w trakcie weryfikacji przez 
Biuro Księgi Rekordów Guinnessa 
w Londynie. 

Zawodnicy pokonali trasę o dłu-
gości ok. 3,5 km, którą poprowadzo-
no duktami rudzkich lasów. W pró-
bie udział wzięły osoby w różnym 
wieku. W przedsięwzięciu uczestni-
czyli miłośnicy Nordic Walking z ca-
łej Polski, jak również zagraniczni 
goście. Na czele peletonu wyruszyli 
m.in. Małgorzata Wiśniewska – Pre-
zes Fundacji PBG i przedstawicielka 
Rady Nadzorczej RAFAKO, Prezes 
RAFAKO Paweł Mortas, wicepre-

zesi firmy: Krzysztof Burek i  Jaro-
sław Dusiło, Prezydent Raciborza 
Mirosław Lenk wraz z  żoną oraz 
radna Sejmiku Wojewódzkiego Ewa 
Lewandowska z rodziną. Wśród za-
wodników nie zabrakło także spor-
towców wyczynowych, m.in. Ewy 
Bugdoł  – pięciokrotnej Mistrzyni 
Polski w  triathlonie na dystansie 
długim, a  także bokserów zespołu 
RAFAKO Hussars Poland wraz z tre-
nerem i menedżerem drużyny. 

Pierwsi uczestnicy przemarszu 
pojawili się na mecie już nieco ponad 
25 minut od startu. W rekordzie nie 

Festyn odbył się 30 sierpnia. Jednak tym razem święto 
rafakowców miało szczególną oprawę. Tego dnia 
ustanowiony został nowy, jeszcze nieoficjalny rekord 
Guinnessa w liczbie osób uczestniczących jednocześnie 
w zawodach Nordic Walking. Wspólnie maszerowało 
1565 osób. To aż o 539 osób więcej niż wynosi rekord 
ustanowiony w 2006 r. w Szwecji (1026 osób)!
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Koncert podczas festynu / fot. Aleksandra Dik

Uczestnicy biegu / fot. Aleksandra Dik

Bicie rekordu Guinessa / fot. Aleksandra Dik Bicie rekordu Guinessa / fot. Aleksandra Dik

Bicie rekordu Guinessa / fot. Aleksandra Dik
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chodziło jednak o czas, czy pozycję, 
ale liczbę osób jednocześnie startu-
jących w zawodach Nordic Walking. 
Główny cel, pobicie uzyskanego 
w Szwecji wyniku, udało się osiągnąć 
i to w fantastycznym stylu.

– Trasa była fantastyczna, malow-
nicza, doskonale przygotowana, choć... 
trochę za krótka. Nordic Walking 
uprawiam od 7 lat. Pokonuję jednora-
zowo od 5 do 10 km. Najczęściej wraz 
z mężem, ale lubię też samotne spa-
cery – powiedziała po zakończeniu 
przemarszu Małgorzata Wiśniewska, 
prezes Fundacji PBG. 

– Jestem pozytywnie zbudowany 
odpowiedzią całego regionu na naszą 
inicjatywę. W  organizację przedsię-
wzięcia zaangażowało się nie tylko 
RAFAKO, swój wkład w to wydarzenie 
miało bardzo dużo osób i  instytucji, 
jak również władze lokalne. Wspól-
nym uprawianiem Nordic Walking 
chcieliśmy uczcić jubileusz istnienia 
RAFAKO. Zależało nam, aby wszyscy 
chętni mogli współuczestniczyć w na-
szym święcie – podkreśla Piotr Karaś, 
Dyrektor Marketingu w RAFAKO S.A. 

– Nordic Walking to wspaniały 
sport, lekki i przyjemny. Jest nam bar-
dzo miło, że uczestnicząc w próbie bi-
cia rekordu Guinnessa możemy uczcić 
65-lecie RAFAKO, naszego tytularne-
go sponsora. Marsz z kijkami bardzo 
mi się podoba i z pewnością będę go 

powtarzał w wolnych chwilach – po-
wiedział na mecie Jerzy Baraniecki, 
trener drużyny RAFAKO Hussars 
Poland.

– Wspaniała inicjatywa i sposób na 
świętowanie 65-lecia RAFAKO. Trasa 
była łatwa i  przyjemna, w  otocze-
niu przyrody, czyli taka jaką lubię 
najbardziej. Aż szkoda, że nie była 
dłuższa – mówiła z kolei Ewa Bug-
doł, pięciokrotna Mistrzyni Polski 
w triathlonie na dystansie długim. 

– Regularnie chodzimy z  kijkami, 
pokonujemy jednorazowo ok. 20 km. 
Dzisiejszy marsz był bardzo przyjem-
ny i wspaniale zorganizowany. Rudzki 
las będziemy przemierzać częściej  – 
deklarowali zgodnie Gabriela i Nor-
bert Lejeune z RAFAKO. 

– Od jakiegoś czasu chodzimy z kij-
kami rekreacyjnie. Dziś przyszłyśmy 
zintegrować się z innymi miłośnikami 
Nordic Walking, dobrze się bawić, ale 
przede wszystkim ustanowić nowy re-
kord Guinnessa – powiedziała Aurelia 
Krybus, która w wydarzeniu uczest-
niczyła wraz z córką Agnieszką. 

– Chodzimy z mamą i jej koleżanką 
regularnie po Ocicach (dzielnicy Raci-
borza – przyp. redakcja). Dziś jesteśmy 
tutaj przede wszystkim dla wspaniałej 
zabawy oraz po to, aby wesprzeć tak 
wspaniałą inicjatywę, czyli pobicie re-
kordu Guinnessa – powiedziała Anita 
Gbur. – Jestem tutaj również po to, aby 

uczcić jubileusz RAFAKO, w  którym 
mój mąż pracuje już ponad 20  lat  – 
dodała jej mama Sylwia. 

– Trzy razy w tygodniu uprawiamy 
Nordic Walking, ponadto pływamy, 
uprawiamy aerobik. Lubimy aktyw-
nie spędzać czas. Dziś już zaliczyły-
śmy jeden marsz w Adamowicach. Ale 
przebycie trasy i pokonanie rekordu 
Guinnessa, to dla nas zaszczyt – po-

Jestem pozytywnie zbudowany odpowiedzią całego regionu 
na naszą inicjatywę. W organizację przedsięwzięcia zaanga-
żowało się nie tylko RAFAKO, swój wkład w to wydarzenie 
miało bardzo dużo osób i instytucji, jak również władze 
lokalne. Wspólnym uprawianiem Nordic Walking chcieliśmy 
uczcić jubileusz istnienia RAFAKO. Zależało nam, aby wszy-
scy chętni mogli współuczestniczyć w naszym święcie – pod-
kreśla Piotr Karaś, Dyrektor Marketingu w RAFAKO S.A. 
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wiedziała pani Róża w imieniu bli-
sko 30-osobowej grupy z Rydułtów. 

Festynowi, oprócz dobrej zabawy, 
towarzyszyła także szczytna idea. 
Tego dnia prowadzona była charyta-
tywna kwesta na rzecz Hani, chorej 
córeczki pracowników RAFAKO. Uda-
ło się zebrać 6.343,81 zł, które zosta-
ły w całości przeznaczone na pomoc 
w leczeniu dziewczynki.

Oficjalnym partnerem próby bi-
cia rekordu była Gmina Nędza (po-
wiat raciborski). Przedsięwzięcie 
miało profesjonalną oprawę. Roz-
grzewkę poprowadził Paweł Mitura-

-Zielonka, Instruktor Polskiej oraz 
Międzynarodowej Federacji Nordic 
Walking. 

Jak co roku nie zabrakło licznych 
atrakcji dla dzieci, takich jak mię-

dzy innymi przejazdy bryczką, jazda 
konno, dmuchańce, malowanie bu-
ziek, gry zręcznościowe i konkursy, 
a także zabawa taneczna przy muzy-
ce biesiadnej. Przybyłych do Szymo-
cic rozbawił skeczami kabaret Para-
nienormalni, zaś wspaniały występ 
zespołu Pectus był kulminacyjnym 
punktem tego pełnego niezapo-
mnianych wrażeń dnia.

Prezes Małgorzata Wiśniewska udziela wywiadu tuż przed rekordowym biegiem RAFAKO  / fot. Aleksandra Dik
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• 1565  – tyle osób jednocześnie 
uczestniczyło w Nordic Walking 
w  Szymocicach (mężczyzn było 
611, a kobiet – 954) 

• 1026 osób – to poprzedni rekord, 
ustanowiony w 2006 r. w Szwecji

• 539 osób – to różnica między po-
przednim a  aktualnym, niezwe-
ryfikowanym jeszcze, rekordem 
Guinnessa w liczbie zawodników 
jednocześnie maszerujących z kij-
kami

• 8 lat – tyle potrzeba było, by pobić 
poprzedni rekord

• 4 godziny – tyle czynne było Biuro 
Zawodów, w którym trwała wery-
fikacja zawodników zarejestrowa-
nych poprzez specjalny system 
internetowy

• 2400 kijków – czyli 1200 par przy-
gotowali organizatorzy dla za-
wodników

• 65  lat  – skończyła w  tym roku 
firma RAFAKO S. A. z Raciborza, 
organizator próby bicia rekordu 
Guinnessa; wydarzenie uświet-
niło jubileuszowe obchody

• ok. 3500  metrów  – tyle liczyła 
trasa, którą pokonali uczestnicy 
wydarzenia; szlak swój początek 
i koniec miał na terenie Ośrodka 
Aqua Brax i prowadził ścieżkami 
rudzkich lasów 

• 5 – tyle razy, Ewa Bugdoł, która 
wzięła udział w  ustanowieniu 
nowego rekordu, zdobyła Mi-
strzostwo Polski w triathlonie na 
dystansie długim

• 25 minut – tyle potrzebował naj-
szybszy uczestnik wydarzenia, by 
przemierzyć trasę; przedsięwzię-
cie nie miało charakteru rywa-
lizacji sportowej – nie liczył się 
czas zawodników, ale liczba osób 

wspólnie uprawiająca Nordic Wal-
king

• 13 – tyle stanowisk przygotowano 
do weryfikacji zarejestrowanych 
uczestników wydarzenia, w każ-
dym pracowało 2 wolontariuszy

• 84  lata  – tyle miała najstarsza 
uczestniczka próby bicia rekordu

• 5 osób (3 bokserów, trener i me-
nadżer) – tylu członków bokser-
skiej drużyny RAFAKO Hussars 
Poland maszerowało z  kijkami 
w Szymocicach

• 145  – to liczba miejscowo-
ści, których mieszkańcy wzięli 
udział w udanej próbie pobicia 
rekordu Guinnessa; zawodnicy 
przyjechali m.in. z: Warszawy, 
Krakowa, Wrocławia, Opola, woj. 
zachodniopomorskiego oraz nie-
mieckiego Dortmundu i włoskiej 
Parmy 

Rekord Guinnessa w 

30 sierpnia w Szymocicach ustanowiono nowy, jeszcze nieoficjalny, 
rekord Guinnessa w liczbie osób uczestniczących jednocześnie 
w zawodach Nordic Walking! Wspólnie maszerowało 1565 osób. 
To o 539 osób więcej niż wynosi rekord ustanowiony w 2006 r. 
w Szwecji. Fenomenalny wynik musi zostać jeszcze zweryfikowany 
przez Biuro Księgi Rekordów Guinnessa w Londynie. 

LICZBACH

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media
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• 750 – tylu mieszkańców Raciborza 
uczestniczyło w wydarzeniu

• 13 – tylu wolontariuszy kwesto-
wało na rzecz chorej Hani, 2-let-
niej córki pracowników RAFAKO; 
zbiórka prowadzona była podczas 

festynu rodzinnego zorganizowa-
nego przez RAFAKO z okazji Dnia 
Energetyka

• 5.948,81  złotych  – taką kwotę 
udało się zebrać w charytatywnej 
zbiórce na rzecz Hani

• 2 – tylu członków Raciborskiego 
Klubu Krótkofalowców SP9KJU re-
lacjonowało na żywo wydarzenie; 
tą drogą informacje o  rekordzie 
dotarły m.in. do Rumunii, Izraela, 
Szwajcarii, Portugalii, Włoch itd.

5.948,81

1565
2400

84 25

750
3500

TAK Ą KWOTĘ 
UDAŁO SIĘ ZEBRAĆ 
W CHARY TAT Y WNEJ 
ZBIÓRCE NA RZECZ 
HANI

T YLE LICZYŁA 
TRASA, KTÓRĄ 
POKONALI 
UCZESTNICY 
W YDARZENIA

T YLU 
MIESZK AŃCÓW 
RACIBORZA 
UCZESTNICZYŁO 
W W YDARZENIU

T YLE OSÓB 
JEDNOCZEŚNIE 
UCZESTNICZYŁO 
W NORDIC WALKING 
W SZYMOCICACH

T YLE MINUT 
POTRZEBOWAŁ 
NAJSZYBSZY 
UCZESTNIK NA 
POKONANIE TRASY

T YLE KIJÓW 
PRZYGOTOWALI 
ORGANIZATORZY DLA 
ZAWODNIKÓW

T YLE MIAŁA 
NAJSTARSZA 
UCZESTNICZK A PRÓBY 
BICIA REKORDU
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W sobotę, 30 sierpnia, nie tylko rafa-
kowcy oraz uczestnicy próby pobicia 
rekordu Guinnessa w  liczbie osób 
startujących w Nordic Walking świę-
towali jubileusz 65-lecia RAFAKO. Do 

Szymocic, gdzie odbywała się impreza, przyjechali rów-
nież krótkofalowcy Wilhelm Juchno (SP9LDP) i Hubert 
Marcinek (SP9MDY) z klubową radiostacją SP9KJU. 

Dodatkową atrakcją dla radioamatorów był teren, na 
którym odbywała się impreza. Należy on w całości do 
Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajo-
brazowe Rud Wielkich”, o numerze SPFF-0071 w spisie 
krótkofalarskim, dlatego łączności z tego terenu dawały 
punkty do dyplomu, ,Polska Flora i Fauna”. 

– Po wjechaniu na teren ośrodka rozwiesiliśmy antenę 
G5RV i podłączyliśmy radiostację IC730 do akumulatora. 
Antena stroiła się dobrze, jedynie zakłócenia – tzw. „sma-
żenie” z  pobliskich pensjonatów, trochę przeszkadzały, 
a później głośna muzyka zmusiła nas po przedwczesnego 
zakończenia nadawania tj. QRT – relacjonuje Hubert 
Marcinek, jeden z krótkofalowców. 

– Nadawaliśmy na falach krótkich w paśmie 40 m, 20 m 
i 17m – dodaje.

O biciu rekordu Guinnessa przez 
RAFAKO Grupa PBG w ilości osób 
wspólnie startujących w Nordic 
Walking, za sprawą raciborskich 
krótkofalowców dowiedzieli się ra-
dioamatorzy z 20 europejskich i azja-
tyckich państw. Wydarzenie odbyło 
się w sobotę, 30 sierpnia, w ramach 
obchodów 65-lecia RAFAKO, na terenie 
ośrodka wypoczynkowego Aqua Brax 
w Szymocicach. 

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

W

Cała Europa usłyszała o 

JUBILEUSZU
RAFAKO

                 Krótkofalowcy – Wilhelm Juchno (SP9LDP) i Hubert Marcinek (SP9MDY) z klubową radiostacją SP9KJU / fot. Aleksandra Dik
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Ogółem przeprowadzono 112 
łączności (Qso) z  następującymi 
krajami: sp-polska, ik-włochy, dl-

-niemcy, 9a-chorwacja, e7-bosnia 
i  hercegowina, pa-holandia, oe-

-austria, es-estonia, sm-szwecja, 
ua3-rosja cz.europejska, on-belgia, 
ea-hiszpania, ur-ukraina, ua9-rosja 
cz.azjatycka, 4z-izrael, cu-azory, ct-

-portugalia, ha-węgry, ok-czechy, 
om-słowacja, yo-rumunia, hb9-

-szwajcaria. Do tych koresponden-
tów, oprócz informacji o  miejscu 
nadawania, czyli QTH (w ich slangu), 
radioamatorzy relacjonowali próbę 
bicia rekordu Guinnessa.

– Imprezę można zaliczyć do bardzo 
udanych. Pogoda dopisała, log (wykaz 

łączności) w  trakcie przepisywania 
będzie skierowany na portal krótko-
falarski EQSL i WFF. Do usłyszenia 
z następnych wyjazdów – podsumo-
wują krótkofalowcy. 

                 Krótkofalowcy – Wilhelm Juchno (SP9LDP) i Hubert Marcinek (SP9MDY) z klubową radiostacją SP9KJU / fot. Aleksandra Dik
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JUBILEUSZOWA
konferencja kotłowa w Szczyrku

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

T

„Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów” stanowiły temat 
przewodni Międzynarodowej XII Konferencji Kotłowej ICBT 2014, która 
odbyła się w Szczyrku, w dniach 21 – 24 października. Tegoroczna edycja 
wydarzenia była szczególna, wpisywała się bowiem w jubileusz 65-lecia 
istnienia RAFAKO oraz 50-lecia organizacji Konferencji Kotłowej w Polsce. 

Tradycyjnie już in-
auguracji towarzy-
szyło nadanie Tytułu 
Honorowego Miles 
Energeticae (Ryce-

rza Energetyki) i  wręczenie szabli 
osobom zasłużonym dla rozwoju 
polskiej branży energetycznej. Wy-
darzenie to za każdym razem ma 
szczególną oprawę. Prowadzący je 

mistrz ceremonii ubrany jest w sar-
macki kontusz, towarzyszą mu damy 
i rycerze w strojach z epoki oraz bra-
cia kurkowi z raciborskiego bractwa 
strzeleckiego. Odczytywany przez 
mistrza ceremonii dokument pisany 
jest barwnym staropolskim językiem. 
Wszystko to ma na celu podkreślenie 
rangi przyznawanego wyróżnienia. 
W tym roku w gronie 15 uhonorowa-

nych tym tytułem znaleźli się dwaj 
reprezentanci RAFAKO: Bogdan 
Glinkowski i Wiesław Zabłocki. 

Organizatorem Konferencji jest 
Instytut Maszyn i Urządzeń Energe-
tycznych Politechniki Śląskiej przy 
współudziale m.in. RAFAKO oraz 
Urzędu Dozoru Technicznego. Wyda-
rzenie odbywa się w cyklu 4-letnim. 
Każdorazowo skupia specjalistów naj-
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wyższej klasy, zarówno przedstawicieli 
firm, producentów, jak i użytkowników 
urządzeń kotłowych oraz środowisk 
naukowych i badawczych. W tym roku 
uczestniczyło w niej ponad 450 eks-
pertów z kraju, jak i z zagranicy.

– To, że zgromadziło się tu tyle osób 
wynika z ogromu wyzwań, jakie stoją 
przed naszą branżą. Ważne, że dysku-
sje w tak szerokim gronie dają szansę 
stawienia czoła tym problemom – po-
wiedział prof. Marek Pronobis, dy-
rektor IMiUE Politechniki Śląskiej 
i przewodniczący Komitetu Organi-
zacyjnego, inaugurując wydarzenie.

Wystąpienia przedstawicieli Za-
rządu RAFAKO S.A. oraz multime-
dialna prezentacja historii firmy sta-
nowiły jeden z punktów uroczystego 
otwarcia konferencji. 

– Bardzo cieszymy się, że RAFAKO 
może po raz kolejny uczestniczyć w tym 
wydarzeniu. Dopóki będzie organizo-
wana Konferencja Kotłowa, będziemy 
jej partnerem. Jednak na przestrze-
ni 65-lat istnienia wiele się w firmie 
zmieniło. RAFAKO nie jest już tylko 
producentem kotłów, lecz poszukuje 
innych obszarów działalności, między 
innymi w  zakresie ochrony środowi-
ska. Wierzę, że konferencja przyniesie 
wiele ciekawych myśli, które będziemy 
w stanie wdrażać dla dobra polskiej 
energetyki – mówiła podczas inaugu-
racji Agnieszka Wasilewska-Semail, 
Prezes Zarządu RAFAKO S.A.

– RAFAKO jest nierozerwalnie zwią-
zane z  ideą organizacji konferencji 
i cieszymy się, że jesteśmy częścią tej 
tradycji. Wydarzenie to służy wymia-
nie doświadczeń, informacji, poglą-
dów. Pojawiają się tu pomysły, które 
czasem kiełkują w postaci programów 
badawczo-rozwojowych czy też pro-
jektów – przyznał Krzysztof Burek, 
Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A..

Wymiana myśli i  poglądów, do 
jakiej dochodzi podczas konferencji, 
to swoistego rodzaju „burza mózgów”, 

która często kontynuowana jest 
w  ramach dalszej współpracy mię-
dzy przedsiębiorstwami a ośrodkami 
naukowymi.  – Dużo jest projektów 
dotyczących systemów oczyszczania 
spalin i instalacji ochrony środowiska. 
W szczególności interesują nas takie 
obszary, jak usuwanie rtęci ze spalin 
czy poprawa efektywności energetycz-
nej i właśnie w tych obszarach prowa-
dzimy projekty. Niektóre mają jedynie 
wartość poznawczą, ale są też takie, 
które owocują realizacjami i sporymi 
zyskami dla firmy – zapewnił Jerzy 
Mazurek, kierownik Zespołu Pracow-
ni Projektowych IOŚ w RAFAKO S.A. 

– Podczas konferencji spotykałam 
wielu ludzi, z którymi współpracujemy 
na co dzień. Można porozmawiać z nimi 
na neutralnym gruncie, dowiedzieć 
się o planach inwestycyjnych, nowych 
zleceniach i poszukać okazji do współ-
pracy biznesowej. Zaś sama atmosfera 
konferencji, czyli np. nadawanie ty-
tułów Rycerza Energetyki jest bardzo 
dostojna. Taki tytuł to wielki prestiż nie 
tylko dla osób, które zostały nim wy-
różnione, ale także dla firm, w których 
pracują – powiedział Tomasz Mazur, 
członek zarządu Termorex S.A.

W  ramach Konferencji Kotłowej 
każdorazowo organizowane są sesje 
problemowe składające się z refera-
tów wygłaszanych przez uczestników. 
W gronie prelegentów znalazła się 
liczna grupa przedstawicieli RAFA-
KO, a  wśród nich: Krzysztof Jane-

czek, który wygłosił referat na temat: 
„Nowy blok energetyczny na parame-
try nadkrytyczne o mocy 910 MWe 
opalany węglem kamiennym w Elek-
trowni Jaworzno III – rozwiązania 
projektowe wyspy kotłowej. Współ-
autorzy referatu: Mariusz Twardawa, 
Wiesław Zabłocki i Olgierd Żelazko. 
Kamil Jurkowski wygłosił referat na 
temat: „Instalacje katalitycznego 
odazotowania spalin  – przykłady 
i wybrane doświadczenia z realizacji” 
autorstwa: Hanny Kordyaczny, To-
masza Skoczowskiego, Iwony Śpie-
wak i Anny Zimnickiej. Jerzy Miro-
sław wystąpił z referatem na temat: 

„Udział RAFAKO S.A. w realizacji pro-
jektu TPOK Budowa ZTUO Szczecin”, 
współautorzy referatu: Piotr Halfar 
i Adam Kolarczyk. Trzy tematy refe-
ratów zaprezentował Jerzy Mazurek. 
Pierwszy: „Projekt instalacji oda-
zotowania i odsiarczania spalin dla 
bloku 910 MW”, autorstwa Jarosława 
Bazaka, Marioli Kobylańskiej i Piotra 
Brudziana. Drugi: „Wysokosprawne 
instalacje półsuchego odsiarczania. 
Doświadczenia z bieżących realiza-
cji”, autorstwa Jarosława Karkocha 
i Piotra Knura. I trzeci: „Dostosowa-
nie instalacji mokrego odsiarczania 
spalin do zaostrzonych wymagań 
emisyjnych”, współautorstwa Leszka 
Obłąga. Wszystkim autorom i prele-
gentom serdecznie gratulujemy. Ży-
czymy dalszych sukcesów i kolejnych 
ciekawych referatów! 

Dużo jest projektów dotyczących systemów oczyszczania 
spalin i instalacji ochrony środowiska. W szczególności 
interesują nas takie obszary, jak usuwanie rtęci ze spalin 
czy poprawa efektywności energetycznej i właśnie w tych 
obszarach prowadzimy projekty. Niektóre mają jedynie 
wartość poznawczą, ale są też takie, które owocują reali-
zacjami i sporymi zyskami dla firmy 
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ENERGETYKA
Spalanie odpadów to też 

tekst:
PIOTR KARAŚ dyrektor biura marketingu rafako s.a.

P Prywatyzacja i  roz-
szerzenie portfolio 
produktów o  insta-
lacje oczyszczania 
spalin nie zmieniły 
struktury odbiorców, 

wśród których nadal dominującą 
rolę odgrywała branża energetyczna. 
Skończył się jednak czas wyłączno-
ści polskich firm na dostawy urzą-
dzeń i usług dla krajowych klientów. 
Klienci krajowi mogli swobodnie 
wybierać spośród dostawców z ca-
łego świata. Na dodatek sama bran-
ża również zaczęła odczuwać skutki 
przemian ekonomicznych i koniecz-
ność stosowania brutalnych reguł 
ekonomii. Wkrótce też całą Europę 
dotknęła stagnacja, jeśli chodzi o in-
westycje w nowe moce w energetyce.

Dla RAFAKO i  jej ogromnej wy-
twórni przyszedł czas wielkich wy-

zwań. Same instalacje odsiarczania 
spalin, które stały się hitem firmy, 
nie mogły ratować sytuacji z uwa-
gi na fakt, że w bardzo niewielkim 
stopniu angażowały moce produk-
cyjne firmy. Pojawiła się jednak 
szansa dla raciborskiej wytwórni. 

W Europie Zachodniej, jak grzy-
by po deszczu, zaczęły powstawać 
spalarnie odpadów. Z  punktu wi-
dzenia RAFAKO, spalarnia odpa-
dów to producent energii cieplnej 
i elektrycznej z paliwa, jakim w tym 
przypadku były odpady komunalne 

Od początku swojego istnienia RAFAKO należało do szeroko rozumianej 
branży energetycznej, która w owym czasie obejmowała nie tylko wytwórców 
energii, ale również dostawców urządzeń i usług dla energetyki. Elektrownie 
i elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe przez całe lata dominowały 
w portfelu zamówień raciborskiej firmy. Sytuacji tej nie zmienił upadek 
komunizmu i nowe realia ekonomiczne, w jakich przyszło odnaleźć się nie 
tylko raciborskiemu zakładowi, ale całej branży.

W Europie Zachodniej, jak grzyby po deszczu, zaczę-
ły powstawać spalarnie odpadów. Z punktu widzenia 
RAFAKO, spalarnia odpadów to producent energii cieplnej 
i elektrycznej z paliwa, jakim w tym przypadku były odpa-
dy komunalne lub przemysłowe. Pomijając węzeł przygo-
towania paliwa oraz skomplikowany system oczyszczania 
spalin, był to po prostu blok energetyczny wyposażony 
w kocioł niezbędny do odzysku ciepła ze spalanych w pale-
nisku odpadów i wytworzenia pary dla turbiny.
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lub przemysłowe. Pomijając węzeł 
przygotowania paliwa oraz skompli-
kowany system oczyszczania spalin, 
był to po prostu blok energetyczny 
wyposażony w kocioł niezbędny do 
odzysku ciepła ze spalanych w pale-
nisku odpadów i wytworzenia pary 
dla turbiny. Nic więc dziwnego, 
że firma odpowiedziała na zapo-
trzebowanie rynku i zaczęła ofero-
wać kotły dla instalacji termicznej 
utylizacji odpadów zlokalizowanych 
w takich krajach, jak: Niemcy, Szwe-
cja, Dania, Belgia, Austria, Francja 
i Szwajcaria, dla której RAFAKO do-
starczyła w 1992 roku swój pierw-
szy kocioł do spalania odpadów 
komunalnych, dla Fabryki Papieru 
Niederbipp.

Dzięki tym zleceniom wytwórnia 
RAFAKO przetrwała bardzo trudny 
okres lat 90. Od tego czasu, pomna 
tych trudnych doświadczeń, firma 
cały czas oferowała kotły do spa-
lania odpadów, bez względu na to, 

czy miała zamówienia z  energety-
ki czy nie. Było to ważne z dwóch 
powodów, po pierwsze utrzymywa-
liśmy się na tym trudnym, bardzo 
konkurencyjnym rynku, po drugie 
zbieraliśmy doświadczenia, aby sku-
tecznie oferować spalarnie odpadów 
na rynku krajowym, który aktualnie 

jest najbardziej aktywnym rynkiem 
w Europie. 

W chwili obecnej w naszym kra-
ju budowanych jest sześć spalar-
ni odpadów. RAFAKO uczestniczy 
w budowie instalacji w Szczecinie. 
Pozostałe powstają w Białymstoku, 
Bydgoszczy, Koninie, Krakowie i Po-

250 krzeseł zostało specjalnie przygotowanych na przyjęcie delegatów. Każdy z nich był gościem RAFAKO 

Dr inż. Jerzy Mirosław podczas swojego wystąpienia / fot. archiwum RAFAKO
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znaniu. Wkrótce rozpisane zostaną 
kolejne przetargi na drugie tyle, je-
śli nie więcej instalacji. Firma liczy 
więc na kolejne zamówienia.

W dniach 4 – 6 listopada tego roku 
w Bydgoszczy odbyła się konferen-
cja poświęcona termicznej utylizacji 
odpadów, której partnerem strate-
gicznym było RAFAKO. W  organi-
zowanej co roku przez firmę Abrys 
konferencji udział wzięła rekordo-
wa liczba 250 uczestników, co naj-
dobitniej świadczy o wadze tematu. 
Swoje prezentacje i  stoiska miały 
niemal wszystkie liczące się w  tej 
branży firmy, takie jak: Sita, Astaldi, 
Martin, CNIM, Hitachi Zosen Inova, 
LAB, Keppel Seghers, B&W Volund 
i  wielu innych. Udział wzięli też 
reprezentanci wszystkich sześciu 
budowanych w Polsce instalacji do 
termicznej utylizacji odpadów, za-
równo od strony inwestorów, jak 
i wykonawców tych inwestycji. 

W trakcie konferencji omawiano 
stan obecnych inwestycji, perspek-
tywy rozwoju rynku oraz prezen-
towano różnorodne rozwiązania 
techniczne, prawne i finansowe tego 
typu projektów. Odbyła się również 

debata, której głównym celem było 
przedyskutowanie zalet i  wad róż-
norodnych rozwiązań zastosowa-
nych w poszczególnych projektach. 
Postęp na wszystkich budowach, 
które z  różnych powodów tak na-
prawdę ruszyły pełną parą dopiero 
w  tym roku, jest naprawdę impo-
nujący. Niewątpliwie najtrudniejsza 
sytuacja w  tym względzie panuje 
w  Szczecinie, gdzie instalacja bu-
dowana jest niemal dosłownie na 
pływającej wyspie i konieczne było 
wykonanie przez naszego klienta 
dodatkowego wzmocnienia posa-
dowienia głównych fundamentów 
instalacji. Teraz jednak prace idą 
pełną parą i wszystko wskazuje na 

to, że szczecińska inwestycja dogoni 
pozostałe.

Podczas konferencji dr inż. Jerzy 
Mirosław z  RAFAKO S.A. wygłosił 
referat na temat oferowanych przez 
RAFAKO technologii stosowanych 
w  instalacjach termicznej utyliza-
cji odpadów. Omówił zarówno do-
świadczenia firmy w zakresie kotłów, 
jak i możliwości oferowanych przez 
RAFAKO technologii oczyszczania 
spalin. Dla instalacji w Szczecinie 
RAFAKO S.A. dostarcza palenisko, 
kocioł odzyskowy i kompletny sys-
tem oczyszczania spalin i ścieków. 
Zdobywane podczas realizacji tej 
inwestycji doświadczenia będą dla 
naszej firmy bezcenne. 

W trakcie konferencji omawiano stan obecnych 
inwestycji, perspektywy rozwoju rynku oraz 
prezentowano różnorodne rozwiązania techniczne, 
prawne i finansowe tego typu projektów. Odbyła 
się również debata, której głównym celem było 
przedyskutowanie zalet i wad różnorodnych rozwiązań 
zastosowanych w poszczególnych projektach.

Debatę na temat budowy zakładów termicznej utylizacji odpadów prowadził dr hab. inż. Tadeusz Pająk z AGH w Krakowie (pierwszy z lewej) / fot. archiwum RAFAKO
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Do godności rycerskiej przystąpić może jedyno mąż statecz-
ny, który dla dobra polskiej energetyki i techniki kotłowej, 
który przez cały swój żywot poczciwy pracując, chwały 
i mocy jej przysporzył.

– Godnych do tytułu 
jest wielu z różnych 
ziem Rzeczypospoli-
tej. Decyzją Najwyż-
szej Rady i Kapituły 

do tytułu szlacheckiego, po delibera-
cyjach długich, głosowaniem tajnym 
zakończonych, do tytułu szlacheckie-
go Miles Energeticae, jako najgodniej-
szych spośród równych braci naszych, 
wybrano mężów 15 – W ten sposób 
dr inż. Andrzej Walewski z  IMiUE 
Politechniki Śląskiej, mistrza cere-
monii nadania tytułów Miles Ener-
geticae (Rycerzy Energetyki), rozpo-
czął przedstawianie nagrodzonych. 
O podniosłej atmosferze wydarzenia 
świadczy nie tylko staropolski język 
mistrza ceremonii, ale także jego 
strój z epoki i towarzyszący mu ry-
cerze i średniowieczne damy dworu.

– Do godności rycerskiej przystąpić 
może jedyno mąż stateczny, który dla 
dobra polskiej energetyki i  techniki 

kotłowej, który przez cały swój żywot 
poczciwy pracując, chwały i mocy jej 
przysporzył. Polityka tu racyji żadnej 
nie ma, ani konfederacyje, ani partyje 
nijakie, ani obcy władcy, jeno posługi 
rzetelne dla sprawy naszej oczywiste: 
stałość, praca poczciwa i umiejętności 
przydatne. I takich prawd bronić bę-
dziemy. Kawalerów Miles Energeticae 
z różnych profesji Rada wybrała, co 
projektują, budują, eksploatują, ba-
dają urządzenia energetyczne i  tych, 
co wiedzę swoją dla kształtowania 
naukowego i technicznego następnym 
pokoleniom przekazują – argumento-
wał mistrz ceremonii podczas uro-
czystości.

Potwierdzeniem nadania godno-
ści Rycerza Energetyki są staropol-
skie karabele, wręczane każdemu 
z  uhonorowanych tym tytułem 
oraz glejt, zaświadczający o prawie 
do tytułu i posiadania szabli. – To 
nie są żadne repliki, tylko prawdziwe, 
kute karabele, stworzone na wzór mo-
jej szabli rodzinnej, tzw. „batorówki” 
z 1585 r., z czasów, gdy król Stefan 
Batory wrócił spod Pskowa. Klingi 
są ostre, czasem trzeba wykuć ich 
z  50, żeby 15 – 20  sztuk nadawało 
się do wręczenia – zapewnił dr inż. 
A. Walewski, który jest pomysło-
dawcą honorowania w tak wyjątko-
wy sposób najbardziej zasłużonych 

Bogdan Glinkowski i Wiesław Zabłocki, reprezentujący RAFAKO S.A., 
dołączyli do elitarnego grona Rycerzy Energetyki. Ten honorowy tytuł 
nadawany jest w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej energetyki 
i przemysłu kotłowego. Do tej pory może się nim poszczycić zaledwie 
38 osób z całej Polski.

polskiej energetyki
RYCERZE

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

G
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przedstawicieli polskiej branży 
energetycznej. 

Tytuły i  szable nadawane są od 
2006 roku, podczas odbywającej się 
raz na cztery lata Konferencji Ko-
tłowej, której Andrzej Walewski 
jest także dyrektorem. – W ten spo-
sób łączymy tradycję z  nowoczesno-
ścią. Dla mnie to olbrzymi zaszczyt, 
że mogę prowadzić taką uroczystość. 
Tytuł Miles Energeticae wśród braci 
energetycznej cieszy się najwyższym 
uznaniem, ponieważ jest nagrodą 
przyznawaną przez środowisko, które 
tworzą przedstawiciele różnych, nieraz 
konkurencyjnych firm oraz naukowcy 
z  różnych uczelni. Państwowych wy-
różnień są setki tysiące, a tym tytułem 
może poszczycić się jedynie 38 osób. 
To ci, którzy budowali polską energety-
kę i mają znaczący wkład w jej rozwój 
po dziś dzień – powiedział Andrzej 
Walewski już po uroczystości. 

Do grona osób, które zostały wy-
różnione tak zaszczytnym tytułem 
Rycerza Energetyki w tym roku do-
łączyli Bogdan Glinkowski, emery-
towany już technolog RAFAKO S.A., 
odpowiedzialny m.in. za rozwój 
tzw. „jądrówki”, czyli technologii 
jądrowych oraz Wiesław Zabłocki, 
kierownik zespołu pracowni projek-
towej kotłów w RAFAKO S.A.

– To dla mnie ogromny zaszczyt i uko-
ronowanie mojej długoletniej, bo rozpo-
czętej w 1954 r., pracy w RAFAKO. Przez 
lata byłem także wykładowcą m.in. na 
Politechnice Wrocławskiej. Obecnie 
jestem już na emeryturze, ale nadal 
staram się współpracować z firmą, wy-
konując m.in. specjalistyczne tłumacze-
nia – powiedział Bogdan Glinkowski, 
tegoroczny Miles Energeticae.

– Znalazłem się w bardzo szacownym 
gronie osób, które budowały polską 
energetykę. Trudno przecenić tę nagrodę. 
Tego wyróżnienia się nie kupi, trzeba na 
nie zasłużyć uznaniem ludzi, którzy na-
prawdę znają się na rzeczy. To dla mnie 

Rycerze polskiej energetyki / fot. archiwum RAFAKO

Rycerze polskiej energetyki / fot. archiwum RAFAKO
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prawdziwy zaszczyt, tym bardziej, że mógłbym wymienić kilka 
nazwisk osób, które bardziej zasłużyły na tę nagrodę – powie-
dział Wiesław Zabłocki, który do grona Rycerzy Energetyki 
dołączył jako jeden z najmłodszych laureatów tego honoro-
wego wyróżnienia, po „zaledwie” 33 latach pracy w RAFAKO.

– Tytuł Honorowy Miles Energeticae przyznawany jest za 
całokształt pracy na rzecz rozwoju energetyki, a także za 
osobowość. Laureat to ktoś, kto jest szczery i uczciwy w tym, 
co robi, a przy tym jest koleżeński, „mąż godziwy”, sza-
nowany w środowisku zarówno na polu zawodowym, jak 
i godny zaufania jako człowiek – tak w skrócie, ale bardzo 
obrazowo, kryteria przyznawania tego wyróżnienia opi-
sał Henryk Pohl, były Dyrektor Naczelny RAFAKO, jako 
Miles Energeticae zasiadający w Kapitule, decydującej 
o przyznaniu tego zaszczytnego tytułu. – W RAFAKO, 
szczególnie we wczesnych latach naszej pracy, były między 
nami różne podległości służbowe, ale zawsze oparte były 
na życzliwości i koleżeństwie – zapewnił H. Pohl, obecnie 
już na emeryturze, ale nadal stanowiący autorytet dla 
wielu pracowników RAFAKO. – Kiedyś były dużo gorsze 
warunki do pracy, ale za to mieliśmy głowy otwarte na na-
ukę i kolegów. Toczyliśmy twarde dyskusje i mieliśmy chę-
ci zrobienia czegoś pożytecznego – dodał Tadeusz Karski, 
wieloletni Dyrektor Techniczny RAFAKO, także posia-
dający tytuł Miles Energeticae, obecnie na emeryturze, 
również zasiadający w Kapitule odznaczenia.

Godne uwagi jest również to, że przedsiębiorstwo 
może poszczycić się nie tylko tak znakomitymi szabla-
mi, ale także samo, w 2009 r. – roku jubileuszu 60-lecia 
istnienia – otrzymało tytuł Castellum Energetica, czyli 
Bastionu Polskiej Energetyki, a insygnium potwierdza-
jącym ten tytuł była już nie szabla, a specjalnie wykona-
na armata prochowa, z której wystrzały do dnia dzisiej-
szego obwieszczają najważniejsze wydarzenia z życia. 

Rycerze polskiej energetyki / fot. archiwum RAFAKO

Rycerze polskiej energetyki / fot. archiwum RAFAKO
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W dniach pomiędzy 20 a 22 października 2014 r. 
odbyły się po raz czwarty w stolicy Omanu – 
Muskacie, największe targi branży budowlanej 
pt. „Oman’s Fourth International Exhibition for 
Infrastructure and Industrial Projects”. 
Czytaj o PBG oil and gas.

Infra OMAN
Structuring The Future

tekst:
WOJCIECH TYBURSKI dyrektor rozwoju rynku – region afryka i bliski wschód, pbg oil and gas

N Na targach wysta-
wiały się najwięk-
sze spółki budow-
lane regionu, jak 
Galfar, Strabag czy 

CCC oraz wiele spółek zagranicz-
nych, które pod patronatem organi-
zacji rządowych chciały zaznaczyć 
swoją obecność oraz niewątpliwie 
wejść ze swoimi produktami na ten 
ciągle rozwijający się rynek w Oma-
nie.

Oman – mieszka tu trochę ponad 
4  mln ludzi, w  tym tylko 2,2  mln 
Omańczyków, reszta to tzw. eks-

patrianci, którzy przyjechali tu do 
pracy (głównie z Indii i Pakistanu). 
Oman jest obszarowo tylko trochę 
mniejszy od Polski, przy czym prze-
ważająca większość kraju to nie-
użytki (góry, skały, piach i pustynia). 
Życie w  Omanie skupia się wokół 
paru dużych miast, jak Muscat, Sala-
lah, Sohar, Duqm i Nizwa, prowincja 
jest pusta lub prawie pusta. Oman 
nie posiada ani jednej rzeki, a woda 
pitna w miastach leżących nad mo-
rzem jest odsalana. 

Ale wracając do targów… Poza 
oczywistą oczywistością, że w prze-

ważającej większości brały w nich 
udział lokalne spółki, należy zazna-
czyć obecność firm z takich krajów 
jak: Austria, Niemcy, Singapur, Ko-
rea Płd., Anglia, Włochy, Iran, Male-
zja, Turcja, a nawet Australia. W tym 
roku najliczniejszą zagraniczną re-
prezentacją na targach cieszyła się 
Anglia (prawie 30 firm).

Na targach również wystawiał 
się nasz partner w biznesie – spółka 
Al Watanyiah United Engineering 
and Contracting Co. LLC, która 
w  swoim portfolio posiada wiele 
zrealizowanych kontraktów w  ob-

TARGI w 

OMANIE
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szarze budownictwa kubaturowego, 
jak i drogowego, które tu nie należy 
do łatwych ze względu na skalne 
podłoże oraz góry.

Korzystając z  okazji oraz dzię-
ki uprzejmości naszego partnera 
udało się zaznaczyć również naszą 
obecność. Pisząc naszą, mam na my-
śli spółkę Al Watanyiah Oil and Gas 
LLC, której to współudziałowcem 
jest PBG oil and gas sp. z o.o. 

Targi cieszyły się bardzo du-
żym zainteresowaniem, głównie 
dostawców różnych materiałów 
i  urządzeń, którzy nieustannie 

poszukiwali nowych klientów. Na-
leży pamiętać, że poza sektorem 
ropy i  gazu, który ma przeważa-
jący udział w PKB Omanu, sektor 
budowlany jest pod tym względem 
drugi co do wielkości. W  Omanie 
w ciągu ostatnich 50 lat wybudowa-
no wszystko, bo niczego tam wcze-
śniej nie było  – poza naturą, ma 
się rozumieć. Dla przykładu, drogi 
i rozwiązania komunikacyjne są na 
światowym poziomie. 

Co ciekawe, niewiele jest przejść 
dla pieszych oraz chodników  – 
prawdopodobnie projektanci wyszli 

z założenia, że w tym mega gorącym 
kraju nikt nie będzie chodził, a tylko 
jeździł. Ja jako kierowca muszę po-
wiedzieć, że denerwujące jest kie-
rowanie pojazdem po autostradzie, 
gdzie co 3 km jest fotoradar. 

Spodziewany jest ciągły, dyna-
miczny wzrost we wszystkich sek-
torach gospodarki, gdzie zaangażo-
wana jest branża budowlana. Dobrze 
to wróży na przyszłość, nie tylko dla 
naszego partnera biznesowego, ale 
i  dla nas samych, w  zakresie moż-
liwości pozyskania i  uczestnictwa 
w nadchodzących kontraktach.

Targi INFRA OMAN, październik 2014 roku,
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MISTRZ
wirtualnego spawania

15 lat temu Michał Widenka rozpoczął pracę w RAFAKO jako 
spawacz. Od 5 lat uczy tego fachu młodzież. Spawanie to nie tylko 
jego praca, ale i pasja, czego dowiódł podczas Międzynarodowych 
Targów Spawalniczych ExpoWelding w Sosnowcu. Dla zabawy wziął 
udział w wirtualnym konkursie spawalniczym i został jego mistrzem. 

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK adventure media

M Michał Widenka to 
zdolny, lecz bardzo 
skromny spawacz 
z  RAFAKO. Pocho-
dzi z  Kornowaca, 

nieopodal Raciborza, gdzie miesz-
ka do dziś. Od dziecka kochał maj-
sterkować. Po powrocie ze szkoły, 
a  później – pracy, zawsze znajdo-
wał w  domu jakieś drobne rzeczy 
do naprawy. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej postanowił kontynu-
ować naukę w  szkole przy RAFA-
KO. Zdobył tam zawód ślusarz- spa-
wacz. Już na pierwszych praktykach 
instruktorzy spawania zauważyli 
jego nieprzeciętne umiejętności. Po 
ukończeniu nauki został zatrudnio-
ny na wydziale. – Moi koledzy z gru-
py, których przyjęto ze mną do pracy, 
jeszcze się uczyli, ja już zajmowałem 
się typowym spawaniem – przyznaje 
Michał Widenka, obecnie instruktor 

spawania w Oddziale Szkolenia Za-
wodowego w RAFAKO. 

Mając rękę do spawania, szybko 
zrobił dodatkowe kursy doszka-
lające. Po kilku latach wzorowej 
pracy na wydziale zaproponowano 
mu stanowisko instruktora – Lubię 
pracę z ludźmi, dlatego długo nie za-
stanawiałem się nad przyjęciem tej 
posady. Zrobiłem kurs pedagogiczny 
i  od 5  lat uczę młodzież spawania 
metodą 111 elektrodą otuloną, czyli 
jedną z najtrudniejszych metod spa-
walniczych – mówi Michał Widenka. 
Spod jego skrzydeł wyszło już blisko 
300 uczniów. – To wspaniałe uczucie 
widzieć ludzi, którzy wykorzystują 
wiedzę i umiejętności, jakie im prze-
kazałem – zapewnia instruktor. 

O  tym, że spawanie to nie tyl-
ko praca, ale i pasja pana Michała 
można było przekonać się podczas 
tegorocznych targów spawalniczych. 

W połowie października odbyły się 
Międzynarodowe Targi Spawalnicze 
ExpoWelding w Sosnowcu, na które 
pojechał jako opiekun grupy mło-
dzieży. Podczas dwudniowego wyda-
rzenia zostały zorganizowane zawo-
dy w wirtualnym spawaniu. – Zasady 
były proste: osoba, która zdobędzie 
najwięcej punktów otrzyma przyłbicę 
spawalniczą VIZOR 3000 Professio-
nal. Moi uczniowie brali udział w tym 
konkursie, przy okazji mnie też za-
proszono. Stwierdziłem, dlaczego nie! 
W końcu grunt, to dobra zabawa, …
która nieskromnie mówiąc, zakończy-
ła się zdobyciem pierwszej nagrody – 
relacjonuje M. Widenka. 

Mimo że pan Michał prowadzi 
intensywny tryb życia, dużo pracuje, 
to jednak od czasu do czas potrzebuje 
chwili wytchnienia i relaksu. Pakuje 
wtedy cały sprzęt wędkarski i jedzie 
nad zalew przy Elektrowni Rybnik. 
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Łowi tam ryby już 14  lat i  startuje 
w  zawodach.  – Aktualnie nie przy-
należę do żadnego koła wędkarskiego, 
jednak zdarzyło mi się brać udział 
w zawodach – opowiada rafakowiec. 

Wolne chwile pan Michał spę-
dza nie tylko przy wędce. Wspólnie 
z żoną i dwójką dzieci jeżdżą na gór-
skie wyprawy, gdyż takie tereny naj-
bardziej ich fascynują. Ponadto ra-
fakowiec posiada niewielką hodowlę 
ptaków egzotycznych, ma 10 papug 
oraz 20 innych mniejszych ptaszków. 

Michał Widenka ma dopiero 
33 lata, a już jest wzorem dla wielu 
starszych kolegów po fachu. Pokonał 
konkurencję i wygrał bardzo trudny 
dla spawaczy konkurs. Jest szanowa-
nym i cenionym pracownikiem. Po-
nadto doskonale potrafi przekazać 
swoją wiedzę i umiejętności innym, 
cierpliwie i fachowo szkoląc swoich 
następców. 

Lubię pracę z ludźmi, dlatego 
długo nie zastanawiałem się 
nad przyjęciem tej posady. Zro-
biłem kurs pedagogiczny i od 
5 lat uczę młodzież spawania 
metodą 111 elektrodą otuloną, 
czyli jedną z najtrudniejszych 
metod spawalniczych – mówi 
Michał Widenka. Spod jego 
skrzydeł wyszło już blisko 
300 uczniów. – To wspaniałe 
uczucie widzieć ludzi, którzy 
wykorzystują wiedzę i umiejęt-
ności, jakie im przekazałem – 
zapewnia instruktor. 

Michał Widenka – mistrz wirtualnego spawania / fot. Justyna Korzeniak
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Poszukiwania no-
wych rynków zbytu 
skierowały nasze 
prace badawcze 
w  nowe dla nas ob-

szary. Wypracowaliśmy rozwiązania 
dotyczące np. usuwania rtęci ze spa-
lin kotłów energetycznych. Szukamy 
metod oczyszczania spalin z okręto-
wych silników Diesla, opracowujemy 
sposoby usuwania ze spalin pyłów 
submikronowych  – to projekty, 
gdzie już złożyliśmy wnioski paten-
towe. Jeszcze inną dziedziną prowa-
dzonych bądź przygotowywanych 
prac badawczych jest sam odpad 
powstający za naszymi instalacjami. 
Dobrze opanowano już produkcję 
handlowego gipsu, natomiast przed 
nami jest modyfikacja popiołów 
w kierunku otrzymywania tworzyw 
budowlanych.

Razem w ostatnich trzech latach 
projektanci i  konstruktorzy z  Ra-
ciborza byli lub są zaangażowani 
w  około 30-tu projektach badaw-

czych RAFAKO S.A., które w domi-
nującym zakresie były finansowane 
ze środków własnych, z których każ-
dy zakończył się w kontraktach.

RAFAKO S.A. prowadzi stałą 
współpracę z sektorem nauki zwłasz-
cza z Politechniką Wrocławską, Poli-
techniką Śląską, Politechniką Kra-
kowską, Politechniką Częstochowską, 
Akademią Górniczo – Hutniczą, In-
stytutem Metalurgii Żelaza, Instytu-

tem Spawalnictwa, Instytutem Ma-
szyn Przepływowych PAN gdzie jest 
nie tylko oczekiwanym Klientem, ale 
przede wszystkim partnerem z uni-
kalną wiedzą i doświadczeniem. Dla 
ułatwienia współpracy i  gwarancji 
wzajemnego zaufania zawarliśmy 
umowy ramowe o  współpracy ba-
dawczej i rozwojowej z takimi uczel-
niami, jak Politechnika Wrocławska, 
Politechnika Krakowska, Politech-

BADAWCZE
OKO RAFAKO

tekst:
WITOLD ROŻNOWSKI pełnomocnik prezesa zarządu ds. badań i rozwoju, rafako s.a.

P

Zaufanie jakim Klienci darzą RAFAKO i nasze produkty umożliwia 
dostęp do pracujących instalacji w zakresie przeprowadzania prób 
obiektowych. Ostatnie lata to prowadzenie kilkunastu takich projektów 
w ramach doskonalenia procesów oraz konstrukcji, zarówno w dziedzinie 
stosowanych materiałów, jak i modelowania numerycznego. 

RAFAKO Grupa PBG jest obecnie uczestnikiem badań 
przemysłowych i prac rozwojowych na potrzeby grantów 
sponsorowanych przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju, a także Knowledge & Innovation Community, 
będący agendą EIT* oraz 7-my Program Ramowy 
UE. Jest aktywnym członkiem takich organizacji, 
jak VGB**, Polska Izba Gospodarki Odpadami, 
Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska i innych 
branżowych organizacji z otoczenia energetyki.
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nika Śląska, Instytut Maszyn Prze-
pływowych w Gdańsku i Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Racibo-
rzu. Umowy te pozwalają stronom na 
błyskawiczne rozpoczynanie faktycz-
nych działań z  uregulowanymi już 
kwestiami poufności i  zachowania 
własności intelektualnej. 

RAFAKO Grupa PBG jest obecnie 
uczestnikiem badań przemysło-
wych i prac rozwojowych na potrze-
by grantów sponsorowanych przez 
Narodowe Centrum Badań i  Roz-
woju, a  także Knowledge & Inno-
vation Community, będący agendą 
EIT* oraz 7-my Program Ramowy 
UE. Jest aktywnym członkiem takich 
organizacji, jak VGB**, Polska Izba 
Gospodarki Odpadami, Izba Gospo-
darcza Ochrony Środowiska i innych 
branżowych organizacji z otoczenia 
energetyki.

Różne grupy inżynierów biorące 
udział w projektach wnoszą unikal-
ną wiedzę i know-how w dziedzinie 
nauki i w świecie energetyki. 

* EIT – Europejski Instytut Inno-
wacji i Technologii, z siedzibą w Bu-
dapeszcie, jest organem stworzonym 
specjalnie w celu promowania edu-
kacji (szkolnictwa wyższego), badań 
i  innowacji. Skupia się głównie na 
wspieraniu konwergencji trzech 
elementów trójkąta wiedzy (edu-
kacja, badania i innowacje) w celu 
osiągnięcia wzrostu gospodarczego 

i  wzmocnienia konkurencyjności 
Europy poprzez wzmacnianie poten-
cjału innowacyjnego UE i jej państw 
członkowskich.

** VGB – VGB to organizacja sku-
piająca przedstawicieli koncernów 
energetycznych i  firm związanych 
z tą branżą. Stowarzyszenie powsta-
ło w Niemczech i tam też mieści się 
jego główna siedziba.

Konferencje i targi to nie tylko miejsce do pochwalenia się swoimi osiągnięciami, ale również okazja do poznania najnowszych trendów w branży / fot. arch. RAFAKO

Pracownia Projektowa Instalacji Ochrony Środowiska / fot. arch. RAFAKO
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PMI tworzy w wielu 
krajach oddziały re-
gionalne skupiające 
lokalnych profesjo-
nalistów. Historia 

stowarzyszenia w Polsce sięga roku 
2003. Powstało ono w  odpowiedzi 
na potrzeby polskiego rynku zwią-
zane z  profesjonalnym prowadze-
niem projektów. Założycielami PMI 
w Polsce są zarówno menedżerowie, 
kierownicy projektów największych 

polskich oraz międzynarodowych 
organizacji biznesowych i  akade-
mickich, jak również niezależni 
konsultanci. Od 8  maja 2007  sto-
warzyszenie działa jako PMI Poland 
Chapter (PMI Oddział Polski) i prze-
kształciło swoją strukturę, powołując 
początkowo 6 oddziałów w: Gdańsku, 
Krakowie, Poznaniu, Warszawie, 
Wrocławiu i Łodzi. W 2010 roku po-
wstał oddział Lubuskie, uzupełniając 
aktualny podział organizacyjny PMI. 

W  grudniu 2013  powołane zostały 
3 nowe oddziały: Kujawsko-Pomor-
skie, Katowice oraz Białystok. Obec-
nie PMI Poland Chapter składa się 
z 10 oddziałów regionalnych.

CELEM ZARZĄDZANIA PROJEK-
TAMI JEST DOSTARCZANIE WAR-
TOŚCI BIZNESOWEJ – Wiemy o tym 
wszyscy – działający w poznańskim 
oddziale PMI. Łączy nas pasja, jaką 
jest zarządzanie projektami. Chce-
my się nią dzielić, a  także wiedzą, 

tekst:
RADOSŁAW RZĄSA dyrektor zarządzający poznańskiego oddziału pmi poland chapter,  
dyrektor pionu realizacji projektów epc, pbg s.a.

P

Project Management Institute (PMI) to wiodąca 
międzynarodowa organizacja non-profit, 
zrzeszająca ekspertów i entuzjastów zarządzania 
projektami, programami oraz portfelami 
projektów. Opracowuje standardy, wydaje 
międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne, 
promuje zwiększanie rozpoznawalności 
Zarządzania Projektami i roli Kierownika 
Projektów we wszystkich sektorach gospodarki. 
PMI istnieje od 1969 roku, zrzeszając ponad 
2.9 miliona członków na całym świecie.

Działalność 

w Grupie PBG

PROJECT 
MANAGEMENT 
INSTITUTE
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doświadczeniem. Pasja jest koniecz-
na, aby poświęcać swój wolny czas 
stowarzyszeniu, wszyscy bowiem 
jesteśmy wolontariuszami. 

Działamy w dwóch głównych ob-
szarach. Po pierwsze popularyzacja – 
już dzisiaj – dziedziny wiedzy jaką 
jest Project Management. Organi-
zujemy otwarte spotkania, chcemy 
rozmawiać i przekazywać wartości, 
płynące z  podejścia projektowego, 
absolutnie wszystkim. Nie zamy-

kamy się. Integrujemy społeczność 
kierowników projektów, ale też 
studentów i młodych adeptów roz-
poczynających swoją karierę zawo-
dową. PMI POZNAŃ to dziś z całą 
pewnością najważniejsze miejsce 
spotkań dla osób zaangażowanych 
i zainteresowanych kulturą projek-
tową, w województwie i także poza 
nim. Zwłaszcza, że po każdym semi-
narium stwarzamy możliwość do po-
głębienia tematyki spotkania, także 

z prelegentami, uzyskania odpowie-
dzi na problemy każdego uczestnika 
z codziennej pracy – po to stworzyli-
śmy PM CLUB. 

Po drugie, w myśl hasła, że projek-
ty dają wartość biznesowi, a wartość – 
pieniądze, stawiamy na profesjona-
lizm, stałe podnoszenie kwalifikacji, 
wymianę doświadczeń i networking 
Członków PMI. Zależy nam, aby wza-
jemnie się znali i mogli polegać na 
swojej wiedzy. Kontynuujemy w tym 

Uczestnicy seminarium PMI Club Poznań / fot. archiwum PMI Oddział Poznań
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celu spotkania PMI@NIGHT, a także 
rozpoczęliśmy w tym roku cykl ka-
meralnych spotkań LOŻA PMI. Na 
tych wydarzeniach dbamy o to, aby 
tematyka była możliwie wyspecjali-
zowana i oscylowała wokół tematów 
program- i  portfolio-managemen-
t’u. Podobnie jak w organizowanych 
szkoleniach. Jeszcze w  tym roku 
przeprowadzimy warsztaty „Lean 
Awareness and Lego Games”. 

PMI POZNAŃ to również studia 
podyplomowe zarządzania projek-
tami i współpraca z organizacjami 
studenckimi. 

W  ramach formalnych naszego 
stowarzyszenia bierzemy aktywny 
udział w tworzeniu i nadzorowaniu 
narzędzi IT wspomagających naszą 
działalność na poziomie ogólnopol-
skim. Współtworzyliśmy także nową 
stronę internetową PMI POLAND 
CHAPTER (www.pmi.org.pl)

Członkostwo w PMI zapewnia do-
stęp do informacji, usług oraz wielu 
przydatnych narzędzi. Daje również 
możliwości wymiany doświadczeń, 
wspierając rozwój kariery zawodo-
wej profesjonalistów w zakresie za-
rządzania projektami.

Dołączenie do PMI to m.in.: 
• dostęp do części serwisu www.

pmi.org, zawierającej szereg 
publikacji, materiałów, infor-
macji, która przeznaczona jest 
tylko dla członków,

• płaszczyzna wymiany doświad-
czeń za pośrednictwem spo-
łeczności internetowych PMI 
(PMI communities),

• dostęp do globalnej bazy ofert 
pracy za pośrednictwem Career 
Headquarters,

• możliwość rozwoju zawodo-
wego poprzez aktywny udział 
w  pracach poznańskiego od-
działu jako wolontariusze,

• bezpłatny dostęp do standar-
dów, jak również innych opra-
cowań PMI (m.in. PMBOK® 
Guide), 

• zniżki na udział w seminariach, 
konferencjach, zakup publika-
cji i materiałów dydaktycznych 
w sklepie internetowym PMI,

• zniżki na egzaminy certyfiku-
jące PMI®. 

Celem zarządzania projektami jest dostarczanie wartości 
biznesowej – Wiemy o tym wszyscy – działający w poznań-
skim oddziale PMI. Łączy nas pasja, jaką jest zarządzanie 
projektami. Chcemy się nią dzielić, a także wiedzą, doświad-
czeniem. Pasja jest konieczna, aby poświęcać swój wolny czas 
stowarzyszeniu, wszyscy bowiem jesteśmy wolontariuszami. 

Uczestnicy seminarium PMI Club Poznań / fot. archiwum PMI Oddział Poznań

http://www.pmi.org/
http://www.pmi.org/
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Członkostwo umożliwia dostęp do 
następujących informacji i publikacji: 

• PM Network®  – miesięcznik 
wydawany przez PMI, w  któ-
rym można znaleźć ciekawe 
artykuły i  najnowsze trendy 
w zarządzaniu projektami,

• PMI Today®  – comiesięczny 
biuletyn informacyjny PMI,

• Project Management Jour-
nal® – kwartalnik poświęcony 
najnowszym badaniom w  za-
kresie zarządzania projektami,

• Leadership in Project Mana-
gement  – coroczna publika-
cja poświęcona wzbogacaniu 
umiejętności „miękkich”,

• PMI Community POST – elek-
troniczny biuletyn informa-
cyjny wydawany raz na dwa 
miesiące,

OD REDAKCJI: 

Działalność PMI to przede 

wszystkim podnoszenie 

kompetencji oraz dzielenie 

się wiedzą i doświadcze-

niem. Wiedza uzyskana 

dzięki działalności stowa-

rzyszenia jest wykorzy-

stywana przez naszych 

pracowników w codziennej 

pracy, a standardy wydane 

przez Instytut (PMBoK®) 

stały się fundamentem 

obowiązujących w spółce 

procedur zarządzania pro-

jektem. Ponadto podczas 

cyklicznych spotkań Aka-

demii Wiedzy nasz kolega 

Radek Rząsa dzieli się 

swoją wiedzą i doświad-

czeniem z pracownikami 

Grupy PBG.

• PMI e-links  – comiesięczny, 
elektroniczny biuletyn infor-
macyjny dotyczący najnow-
szych trendów w  regionach 
EMEA oraz Asia Pacific,

• dostęp on-line do zasobów in-
formacyjnych Virtual Library,

• dostęp on-line do książek i ar-
tykułów poświęconych zarzą-
dzaniu i zarządzaniu projekta-
mi, zgromadzonych w eReads& 
Reference.

Dołączcie do nas!

Zapraszamy na naszą stronę:  
http://www.pmi.org.pl/index.php/
poznan-news 
oraz na 
https://www.facebook.com/pmi.
poznan

Uczestnicy seminarium PMI Club Poznań / fot. archiwum PMI Oddział Poznań

http://www.pmi.org/Resources/Pages/PM-Network.aspx
http://www.pmi.org/Resources/Pages/PMI-Today.aspx
http://www.pmi.org/Resources/Pages/Project-Management-Journal.aspx
http://www.pmi.org/Resources/Pages/Project-Management-Journal.aspx
http://www.pmi.org/Resources/Pages/Leadership-in-Project-Management.aspx
http://www.pmi.org/Resources/Pages/Leadership-in-Project-Management.aspx
http://www.pmi.org/Resources/Pages/e-Newsletters.aspx
http://www.pmi.org/Resources/Pages/e-Newsletters.aspx
http://www.pmi.org/Resources/Pages/How-to-Use.aspx
http://www.pmi.org.pl/index.php/poznan-news
http://www.pmi.org.pl/index.php/poznan-news
https://www.facebook.com/pmi.poznan
https://www.facebook.com/pmi.poznan
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Próbując zachować 
pewien porządek 
wypowiedzi, czu-
ję się w  obowiąz-
ku, by wpierw się 

przedstawić. Otóż zwykłem mówić, 
że pochodzę z  Łodzi, choć jest to 
drobne kłamstwo. Faktem jest jed-
nak, że mieszkam w  jej okolicach 
i studiuję na II roku budownictwa na 
Politechnice Łódzkiej. Nazywam się 
Mariusz Zarębski i zawsze chciałem 
robić rzeczy duże, trudne i znaczą-
ce – dlatego zadzwoniłem. 

I  tak, po wymianie kilkudzie-
sięciu maili z  działem HR, wizy-
cie w  Wysogotowie, względnym 

uporządkowaniu spraw na uczelni 
i uświadomieniu rodziców o moich 
wakacyjnych planach, podekscy-
towany, pełen obaw i  nadziei po-
jawiłem się 10 lipca pod bramą na 
ulicy Ku Morzu w Świnoujściu. Tak 
zaczęły się najbardziej intensywne 
wakacje w moim życiu – staż na bu-
dowie terminalu LNG.

Już podczas pierwszego obejścia 
placu budowy zdałem sobie sprawę, 
że w moim prywatnym słowniku po-
woli zaczyna brakować słów wyraża-
jących podziw i ekscytację. Wszystko 
było wielkie, niezwykłe i  skompli-
kowane. Ot, miałem, co chciałem! 
Podczas kolejnych dni i  poznawa-

nia budowy oraz zakresu obowiąz-
ków działu HSE wrażenie to tylko 
się wzmagało, a  ja usilnie próbo-
wałem zapamiętać wszelkie zasady, 
wyjaśnienia i odpowiedzi, których 
mi udzielano. Z perspektywy czasu 
postrzegam ten etap, jak wydłużony 
kurs BHP z naciskiem położonym na 
organizację bezpiecznej pracy, z zu-
pełnie innej perspektywy, niż ta ser-
wowana na zwyczajowym induction. 

Z  czasem zmienił się nie tylko 
dział, w  którym pracowałem, ale 
i  zakres obowiązków, jakie mi po-
wierzono. Trafiłem do pracy przy 
konstrukcjach stalowych, gdzie 
czas mijał mi na bieganiu po budo-

tekst:
MARIUSZ ZARĘBSKI praktykant na terminalu lng

P

KSERO, kawa, malowanie  
czyli jak NIE spędziłem 

PRAKTYK W PBG 

O tym, że spontaniczne decyzje potrafią poważnie 
namieszać w naszym życiu, nikogo przekonywać 
nie trzeba. Nie sądziłem jednak, że jeden telefon 
zaowocuje trzema miesiącami spędzonymi 500 km 
od domu, dlatego jeśli nie chcecie nic zmieniać, nie 
dzwońcie do Wysogotowa! 
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wie i doglądaniu pracy naszych pod-
wykonawców montujących podpory 
pod rury i konstrukcje dachu jednej 
z  estakad. Miałem wtedy okazję 
przyjrzeć się pracom montażowym 
od ich przygotowania i  organiza-
cji, aż po realizację. Dowiedziałem 
się, z jakimi problemami stykają się 
w trakcie ich wykonywania podwy-
konawcy oraz jak te problemy roz-
wiązywać, czy ich unikać. 

Dodatkowo zostałem zaangażo-
wany w prace nad Mechanical Com-
pletion, gdzie do moich zadań nale-
żało wyjaśnianie braków w systemie 
kontroli jakości i przygotowywanie 
dossier dla tego procesu. W  mię-

dzyczasie odbywało się na budowie 
mnóstwo ciekawych działań, z pró-
bą hydrostatyczną zbiornika LNG na 
czele. Trudno opisać moje zdziwie-
nie, gdy okazało się, że obciążenie 
go 100 000 m3 wody spowodowało, 
że jego konstrukcja osiadła zaledwie 
kilka milimetórw, po czym po wy-
puszczeniu wody zaczęła wracać na 
miejsce. 

Niestety, razem z wakacjami koń-
czy się i mój staż. Pisząc te słowa 
spędzam ostatnie godziny na bu-
dowie i, mimo naturalnej nostalgii, 
czuję się niesamowicie szczęśliwy. 
Los sprawił, że trafiłem na bardzo 
złożony kontrakt, dzięki czemu mo-

głem się przyjrzeć ogromowi prac 
różnych dziedzin, jakie tu spotyka-
my. Okazało się, że budownictwo 
to zdecydowanie więcej, niż lanie 
betonu, czy skręcanie stali. Okazało 
się również, że znalazłem się w nie-
zwykle dynamicznym środowisku 
pełnym doświadczonych, pełnych 
pasji ludzi  – nauczycieli wprost 
idealnych. Ostatecznie z  tego 
wszystkiego płynie jeden, szalenie 
pokrzepiający mnie wniosek – do-
brze wybrałem kierunek studiów 
i  to dzięki Państwu zdałem sobie 
z tego sprawę.

Do zobaczenia!

Los sprawił, że trafiłem na bardzo 
złożony kontrakt, dzięki czemu 

mogłem się przyjrzeć ogromowi 
prac różnych dziedzin, jakie 
tu spotykamy. Okazało się, 

że budownictwo to zdecydowanie 
więcej, niż lanie betonu, czy 

skręcanie stali. Okazało się również, 
że znalazłem się w niezwykle 

dynamicznym środowisku pełnym 
doświadczonych, pełnych pasji ludzi 

- nauczycieli wprost idealnych.
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“So this is Christmas and what have you done?

Another year over, a new one just begun.”

Sings John Lennon in Happy Christmas (War is Over) song.

We wish you all Merry Christmas. Don’t forget to spend 

it on interesting lecture or learning time. As always we 

provide you with English vocab and an English song 

with translation. It is easy and joyful to learn when you 

are doing it with fun! So we wish you pleasant time with 

the English part and don’t forget to learn the vocab by 

heart! Have fun! 

All employees are invited to our new WORDS OF THE 

DAY part which you can follow on bvortal. 

Remember that learning languages improves your 

memory, learning abilities in general and is always 

a fruitful time. Learn English and make progress with us. 

Read and learn the English part prepared by Ania 

Baczyńska.

IS FUN
ENGLISH

tekst:
JOANNA JANUSZEWSKA redaktor naczelna, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, pbg sa

„A więc to święta i co zrobiłeś?

Kolejny rok dobiegł końca, nowy właśnie się zaczyna.”

Śpiewa John Lennon w piosence Wesołe Święta (Koniec wojny).

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt. Nie zapomnijcie 

spędzić ich na interesującej lekturze czy nauce. Jak za-

wsze przygotowaliśmy dla Was angielskie słówka oraz 

przetłumaczoną piosenkę. Nauka jest prosta i radosna, 

gdy traktujesz ją jak zabawę! Życzymy zatem miłego 

czasu z językiem angielskim i nie zapomnijcie nauczyć 

się słówek na pamięć! Miłej zabawy!

Zapraszamy wszystkich pracowników do czytania 

w bvortalu naszej nowej części pt. SŁOWA DNIA.

Pamiętajcie, że uczenie się języków poprawia pamięć, 

umiejętności przyswajania wiedzy i zawsze jest czasem 

owocnym. Ucz się angielskiego i rób postęp z nami.

Przeczytaj i naucz się przygotowanej przez Anię Ba-

czyńską lekcji angielskiego. 



MARIAH CAREY

„Wszystko czego chcę na święta to Ty”

Nie chcę wiele na święta,

Jest tylko jedna rzecz, której potrzebuję

Nie dbam o prezenty

Pod choinką

Chcę Cię po prostu dla siebie

Bardziej niż możesz sobie wyobrazić

Spełnij moje marzenie

Wszystkim czego chcę na święta jesteś Ty

Nie potrzebuję wieszać skarpet (dosł. pończocha)

Nad kominkiem

Święty Mikołaj nie uczyni mnie szczęśliwą

z zabawkami w świąteczny dzień

Nie będę prosić o wiele w te święta,

Nie marzy mi się nawet śnieg

Będę tylko czekać

Pod jemiołą

Nie napiszę listu i nie wyślę go

na Biegun Północny do Świętego Mikołaja

Nie obudzę się, żeby

posłuchać tych magicznych reniferów

Bo tylko chcę Cię tutaj tej nocy

Przytulającego mnie mocno

Co więcej mogę zrobić

Kochanie, wszystko czego chcę na święta to Ty.

Ty kochanie

 MARIAH CAREY

“All I Want For Christmas Is You”

I don’t want a lot for Christmas

There’s just one thing I need

I don’t care about the presents

Underneath the Christmas tree

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you 

I don’t need to hang my stocking 

There upon the fireplace 

Santa Claus won’t make me happy

With a toy on Christmas day

I won’t ask for much this Christmas

I don’t even wish for snow

I’m just gonna keep on waiting

Underneath the mistletoe

I won’t make a list and send it 

To the North Pole for Saint Nick

I won’t even stay awake to

Hear those magic reindeers click

‚Cause I just want you here tonight

Holding on to me so tight

What more can I do

Baby all I want for Christmas is you 

You baby
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VOCABULARY  

Christmas is an annual commemoration of the 

birth of Jesus Christ, celebrated generally 

on December 25th by billions of people around the 

world.

Christmas ball - bombka (na choinkę) 

Christmas tree light - lampki świąteczne na choinkę

Christmas holiday - ferie świąteczne

Christmas carol - kolęda, pastorałka

Christmas call - kolęda (wizyta księdza)

Christmas stocking - skarpeta na prezenty

Christmas time - okres świąt Bożego Narodzenia

Christmas dish - potrawa świąteczna

Christmas cake - ciasto Bożonarodzeniowe

Christmas greetings - życzenia Bożonarodzeniowe

...a day when gifts and greetings are exchanged.

Anna Baczyńska, Kierownik sekretariatów PBG S.A.

SŁOWNICZEK 
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70 NAUKA, EDUKACJA, ROZWÓJ

XII  2014    biuletyn ogniwo   Grupa PBG 

Czy szczepienie przeciw grypie 
może prowadzić do zachorowania?

Niemożliwe jest zachorowanie na 
grypę z powodu szczepienia, ponie-
waż w skład szczepionki wchodzi in-
aktywowany wirus. Oznacza to, że wi-
rus został zabity, w związku z czym 
nie może on już wywoływać choroby. 

Czy bezpośrednio po szczepieniu 
na grypę mogą pojawić się objawy 
grypopodobne?

W  sezonie grypowym pojawia się 
w powietrzu wiele innych wirusów 
powodujących schorzenia dróg od-

dechowych, które mogą wywołać 
chorobę bezpośrednio po szcze-
pieniu lub w  późniejszym okresie. 
Możliwe jest pojawienie się efektów 
ubocznych szczepienia w postaci ła-
godnych objawów grypowych.

Czy szczepienie przeciw grypie 
chroni przed wszystkimi infekcjami 
wirusowymi?

Szczepienie na grypę nie gwarantu-
je, że nie zachorujemy na inne in-
fekcje oddechowe wywołane przez 
inne wirusy. Ponadto nie chroni 
ono w  100  procentach przed wi-

rusem grypy, bowiem cechuje się 
on dużą zmiennością antygenową. 
Szczepionka zmniejsza ryzyko po-
ważnych powikłań pogrypowych, 
nawet jeśli przyjęta nie pasowałaby 
do aktualnie pojawiającego się typu 
wirusa. Powikłania pogrypowe, takie 
jak np. zapalenie mięśnia sercowego, 
są groźne dla zdrowia, mogą nawet 
prowadzić do śmierci.

Kto szczególnie powinien 
zaszczepić się przeciwko grypie?

Na poważne zachorowania na grypę 
narażeni są wszyscy, niezależnie od 

FAKTY 
I MITY
o szczepieniu przeciw 
grypie

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK adventure media

RAFAKO od 10 lat finansuje swoim pracownikom 
szczepionki przeciwko wirusom grypy. Na początku 
korzystało z tego 800 osób, od kilku lat liczba ta 
utrzymuje się na poziomie zaledwie 250. Dlaczego 
warto się szczepić – o tym mówi Bogumiła Załubska, 
lekarz medycyny z przyzakładowej przychodni 
RAFAKO. 
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wieku. Sezonowa, jak i pandemicz-
na grypa zagraża młodym ludziom, 
a  przede wszystkim dzieciom. Za-
szczepić można dzieci już powyżej 
6  miesiąca życia. Zaleca się także 
szczepienia personelu medyczne-
go, kobiet w ciąży oraz osób z grup 
ryzyka. 

 Kiedy najlepiej się szczepić? 

Prawdą jest, że najlepiej byłoby za-
szczepić się we wrześniu bądź paź-
dzierniku, pod warunkiem, że nowa 
szczepionka przeciw grypie jest już 
dostępna. Późniejsze szczepienie 

także jest skuteczne, bo jak wiemy, 
wirusy długo krążą w środowisku. 

Czy szczepienie na grypę 
w zeszłym sezonie daje odporność 
na następne lata?

 Wirus grypy ma to do siebie, że ce-
chuje się wysokim stopniem zmien-
ności. Każdego roku tworzone 
są nowe szczepionki na podstawie 
dostępnych danych epidemiologicz-
nych, odnoszących się do krążących 
wariantów wirusa. Należy pamiętać, 
że liczba przeciwciał otrzymanych 
podczas szczepienia spada wraz 

z  upływem czasu. Zatem każdego 
roku należy się szczepić, by uzyskać 
właściwą ochronę. 

Należy pamiętać, że liczba 
przeciwciał otrzymanych 
podczas szczepienia spada 
wraz z upływem czasu. 
Zatem każdego roku na-
leży się szczepić, by uzy-
skać właściwą ochronę. 
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Kiedy czujemy się 
osłabieni, dopa-
dają nas dreszcze, 
pojawia się deli-
katny katar lub 

kaszel, nie trzeba od razu biec do 
apteki po farmakologiczne specyfi-
ki. Atakujący nasz organizm wirus 
można zwalczyć domowymi sposo-
bami. Trzeba jednak pamiętać, aby 
robić to rozsądnie. – Zacznijmy od 
ciepłej kąpieli, najlepiej z dodatkiem 
kilku kropli olejku sosnowego bądź 
eukaliptusowego. Para wodna działa 
jak naturalny środek obkurczają-
cy naczynka krwionośne. Udrożnia 
kanały nosowe bez żadnych efektów 
ubocznych- radzi Bogumiła Załubska, 

lekarka z przechodni RAFAKO. Moż-
na również zrobić wyłącznie kąpiel 
stóp w gorącej wodzie i soli. Taki za-
bieg ożywia krążenie krwi i pobudza 
reakcje obronne organizmu.

Podczas przeziębienia należy pa-
miętać, aby dobrze nawadniać orga-
nizm. – Polecam do gorących napo-
jów dodawać sok malinowy, który jest 
środkiem przeciwgorączkowym oraz 
goździki i imbir. Goździk ma antywi-
rusowe i antybakteryjne właściwości. 
Imbir zaś działa rozgrzewająco i prze-
ciwzapalnie – radzi pani doktor.

– Pamiętajmy, aby w okresie wzmo-
żonego zachorowania zażywać pro-
dukty z dużą dawkę witaminy C, nawet 
1000 mg dziennie. Witamina C uszczel-

nia naczynka krwionośne, a duża jej 
dawka może ograniczyć rozprzestrze-
nianie się infekcji. Nie bójmy się stoso-
wać witaminy C, bowiem jej  nadmiar 
jest wydalany z organizmu z moczem – 
zapewnia B. Załubska.

Jednym z najczęstszych sympto-
mów choroby jest katar. Jak z nim 
walczyć? – Na nasadę nosa można 
nakładać kilka razy dziennie zimny 
kompres. Może to być zwykła papie-
rowa chusteczka albo dwie, zwilżona 
i przykryta suchą. Dodatkowo można 
skropić kompres 2 – 3 kroplami olejku 
eukaliptusowego lub miętowego. Gdy 
kompres będzie ciepły, należy go wy-
mienić i tak robimy przez około 10 mi-
nut – podaje przykład lekarka z rafa-

Z PRZEZIĘBIENIEM
Domowe sposoby walki

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK adventure media

K

Okres jesienno – zimowy 
to czas, kiedy nasz organizm 
najbardziej narażony jest na 
wirusy i infekcje. Bogumiła 
Załubska, lekarz medycyny, 
pracująca w przychodni 
w RAFAKO radzi, jak domo-
wymi sposobami walczyć 
z pierwszymi objawami 
grypy i przeziębienia. 
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kowskiej przychodni. Można również 
stosować inhalacje. – Para rozszerza 
naczynia krwionośne oraz nasila pro-
dukcję śluzu, który będzie łatwiejszy 
do usunięcia. Do miski należy wsypać 
garść suszonych kwiatów rumianku, 
zalać gorącą wodą. Na głowę nałożyć 
ręcznik, nachylić się nad naczyniem 
i  przez kilka minut wdychać nosem 
i ustami aromatyczną parę – tłuma-
czy lekarka. 

PORADY PANA NORBERTA:

– Kiedy dopada mnie przeziębienie za-
wsze zaczynam od ciepłej, ale nie go-
rącej herbaty z miodem i cytryną. Miód 
w wysokiej temperaturze traci swoje 
właściwości, więc herbata nie powin-
na mieć więcej niż 40 stopni C. Idealnie 
jeśli ma 38 stopni C – podkreśla Nor-
bert Zajonz, emerytowany pracownik 
RAFAKO, amator zdrowej żywności 
i medycyny naturalnej. Miód ma an-
tybakteryjne oraz antyoksydacyjne 
działanie. Natomiast zawarte w cy-
trynie polifenole i witamina C wspo-
magają układ odpornościowy. 

Do składników rozgrzewających 
organizm, pobudzających krążenie 
oraz udrażniających nos i gardło za-
licza się tymianek (działa wykrztu-
śnie i  bakteriobójczo) i  majeranek 
(rozgrzewa, działa przeciwzapalnie). 
Doskonałym lekarstwem jest także 
czosnek, który niszczy drobnoustroje 
atakujące gardło i oskrzela oraz dzia-
ła odkażająco na płuca. Dobrze jest 
wypić mleko z czosnkiem, miodem 
i  masłem (pamiętając o  odpowied-
niej dla miodu temperaturze). Mleko 
i miód wzmacniają organizm, nato-
miast za sprawą masła mikstura roz-
prowadzana jest po całym organizmie.

Przy przeziębieniu jednym z upo-
rczywych objawów jest kaszel, któ-
ry podobnie jak inne dolegliwości 
można zwalczyć w łatwy i przyjem-
ny sposób. Wystarczy przed snem 
natrzeć klatkę piersiową balsamem 

rozgrzewającym i ciepło się ubrać. 
Warto zrobić syrop cebulowy lub 
buraczany. – Drobno posiekaj cebulę 
lub buraka, zasyp cukrem lub zmieszaj 
z miodem i odstaw do czasu, aż pusz-
czą sok. Kilka razy dziennie popijaj 
po łyżeczce. Takie syropy naprawdę 
pomagają – zapewnia emerytowany 
rafakowiec. Można również zrobić 
syrop z  czosnku.  – Zmiażdż kilka 
ząbków czosnku, wyciśnij sok z jednej 
cytryny i zalej niewielką ilością prze-
gotowanej wody. Przełóż do ciemnego 
słoiczka i odstaw na kilka dni. Popijaj 
trzy razy dziennie po małym kieli-
szeczku – mówi Norbert Zajonz. 

Na ból gardła zaś warto zastoso-
wać płukanki, bowiem zmniejszają 
one przekrwienie śluzówki, odkażają 
drogi oddechowe i łagodzą ból. – Do 

sporządzenia płukanek można wyko-
rzystywać szałwię czy rumianek. Zioła 
należy parzyć przez ok. 20 min, a jak 
ostygną, płukać nimi gardło – podaje 
przykład pasjonat medycyny natural-
nej. Natomiast na gorączkę, spraw-
dzonym sposobem jest herbata lipo-
wo-miodowa oraz chłodne okłady na 
czoło, kark, nadgarstki lub łydki. 

Miód, czosnek, ciepła kąpiel czy 
sok malinowy z pewnością pomogą 
w walce z infekcjami, jednak należy 
pamiętać, że w czasie choroby trze-
ba dużo odpoczywać. Najlepiej po-
łożyć się na dzień lub dwa do łóżka. 
Podczas przeziębienia wskazany jest 
sen, gdyż regeneruje i wzmacnia or-
ganizm, co prowadzi do mobilizacji 
odporności i wspomaga walkę z wi-
rusem.

Miód, czosnek, ciepła kąpiel czy sok malinowy z pew-
nością pomogą w walce z infekcjami, jednak należy 
pamiętać, że w czasie choroby trzeba dużo odpoczy-
wać. Najlepiej położyć się na dzień lub dwa do łóżka. 

Norbert Zajonz, emerytowany pracownik RAFAKO / fot. Justyna Korzeniak
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W  wiosennym wydaniu przedsta-
wimy podsumowanie tenisowych 
osiągnięć Ogniska TKKF „RAFAKO” 
w 2014  roku. Już dziś zapraszamy 
do lektury. 

Międzynarodowy Turniej 
Euroregionu Silesia 

W połowie września odbył się Mię-
dzynarodowy Turniej Euroregionu 
Silesia w  tenisie, którego organi-
zatorami byli: Śląskie TKKF, Urząd 
Miejski i OSiR w Raciborzu. Turniej 
Euroregionu Silesia zakończył się 
przy dobrej pogodzie i  w  dobrej 
sportowej atmosferze na kortach 
OSiR przy ul. Zamkowej 4. Do spor-
towej rywalizacji zgłosili się zawod-

nicy i  zawodniczki z  Żor, Rybnika, 
Nieboczów, Lubomi (Polska) oraz 
z  Krawarza, Chuchelnej i  Opawy 
(Czechy). Turniej rozgrywany był 
w  czterech grupach  – dziewcząt 
i chłopców do lat 13 oraz dziewcząt 
i chłopców do lat 20. 

„Jestem bardzo zadowolony z tego, 
jak zagrali moi zawodnicy. Szcze-
gólnie dobrze spisali się ci, którzy 
w bieżącym roku w wakacje przeby-
wali na obozie sportowo-rekreacyj-
nym organizowanym przez Ognisko 
TKKF RAFAKO” – powiedział trener 
tenisistów, a podczas turnieju sędzia 
naczelny Henryk Swoboda. Zapyta-
ny o to, jak to możliwe, że Ognisko 
TKKF „RAFAKO” potrafi zorganizo-

wać 2 do 3 obozów w tenisie podczas 
wakacji, Pan Henryk odpowiedział: 

„Nasze obozy są w porównaniu z in-
nymi obozami tenisowymi relatyw-
nie tanie dlatego, że kadra pracuje 
w charakterze wolontariuszy, a tak-
że dlatego, że otrzymujemy dotację 
ze środków Miasta Racibórz. Ponad-
to możemy pochwalić się dobrym 
klimatem i programem obozowym.” 
Wszyscy, którzy brali udział w tur-
nieju otrzymali okolicznościowe dy-
plomy, natomiast najlepsi otrzymali 
okazałe puchary. Najlepszy z chłop-
ców otrzymał Puchar Prezydenta 
Raciborza, Mirosława Lenka, a naj-
lepsza zawodniczka – Puchar Radnej 
Sejmiku Śląskiego, Ewy Lewandow-

przygotowanie:
HENRYK SWOBODA prezes ogniska tkkf rafako

Henryk Swoboda, emerytowany pracownik RAFAKO S.A., jest prezesem 
Ogniska Tenisowego Krzewienia Kultury Fizycznej „RAFAKO”. Na terenie 
kortów tenisowych należących do RAFAKO daje szansę aktywacji dzieci 
z regionu, pracowników oraz ich rodzin. W ostatnim czasie odbyły się dwa 
ciekawe wydarzenia: Międzynarodowy Turniej Euroregionu Silesia oraz 
Turniej Dwóch Rakiet o Puchar Starosty Raciborskiego. Poniżej krótka relacja 
z tych wydarzeń. 

TKKF „RAFAKO”
Ognisko tenisowe
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skiej. Oba puchary, z  upoważnie-
nia Prezydenta, wręczała Pani Ewa. 
Zawodnicy turnieju uczestniczyli 
również w losowaniu atrakcyjnych 
nagród. Namiot i kijki pojechały do 
Rybnika, były też koszulki, rakietki 
do badmintona, czapki, wibrostopy 
i owijki, tak, że każdy otrzymał upo-
minek. Najmłodszymi zawodnikami 
turnieju byli wśród dziewcząt – Mar-
tyna Borkowska, a wśród chłopców – 
Grzegorz Rybiński, natomiast wśród 
dziewcząt do 20 lat najmłodsza była 
sympatyczna Kasia Kocur. 

Turniej Dwóch Rakiet o Puchar 
Starosty Raciborskiego 

2. listopada został rozegrany Tur-
niej Dwóch Rakiet o Puchar Staro-
sty raciborskiego w tenisie ziemnym 
i w tenisie stołowym w deblach ro-
dzinnych. Turniej tenisa stołowego 
rozgrywano w konkurencji seniorów 
(rodzice) i w konkurencji juniorów 
(dzieci). Uzyskane miejsca punkto-
wano, a suma punktów wpłynęła na 
ostateczny wynik. 

„Jestem bardzo zadowolony z Tur-
nieju Dwóch Rakiet i myślę, że w le-
cie przeprowadzimy turniej tzw. 3 ra-
kiet (tenis ziemny, tenis stołowy 
oraz badminton)” – powiedział szko-
leniowiec tenisistów TKKF „RAFAKO” 
Henryk Swoboda. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali dyplomy, a najlepsi pu-
chary i medale, były również nagro-
dy, rozlosowane wśród wszystkich 
uczestników. Organizatorem turnie-
ju było Starostwo Powiatowe i Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego. Sędzią na-
czelnym turnieju był Henryk Swo-
boda.

Całemu Ognisku TKKF RAFAKO – 
małym i  większym tenisistom, ży-
czymy dalszych sukcesów sporto-
wych, zdrowej i owocnej rywalizacji 
a także pogodnych Świąt i spełnia-
nia tenisowych marzeń w Nowym 
2015 Roku. 

Międzynarodowy Turniej Euroregionu Silesia / fot. Henryk Swoboda

Turniej Dwóch Rakiet o Puchar Starosty Raciborskiego / fot. Henryk Swoboda

Międzynarodowy Turniej Euroregionu Silesia / fot. Henryk Swoboda
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Andrzej Sznicer 
14  lat temu ukoń-
czył  przyzakła-
dowe technikum 
w  RAFAKO i  został 

przyjęty do pracy. Początkowo peł-
nił obowiązki młodszego ślusarza, 
następnie awansował na ślusarza, 
po drodze ukończył kurs spawacza 
i podjął pracę w tym zawodzie. Te-
raz wie, że to była dobra decyzja, bo 
powierzone mu zadania wykonuje 
bardzo sumiennie, czego potwier-
dzeniem jest nagroda. Podczas te-
gorocznych obchodów Dnia Energe-
tyka otrzymał tytuł Spawacza Roku 

2013 za najwyższej klasy umiejętno-
ści spawania w metodzie 141 (ręczne 
spawanie metodą TIG). 

Jako młody chłopak każdą wolną 
chwilę spędzał wędkując. Jednak 
szkoła, następnie praca, obowiązki 
rodzinne sprawiły, że Andrzej Szni-
cer na kilka lat zapomniał o swojej 
pasji. Dopiero w ubiegłym roku od-
kurzył swój stary sprzęt wędkarski, 
dokupił nowe elementy i wyruszył 
nad wodę. Teraz każdą wolną chwilę 
spędza wędkując. – Nie biorę udziału 
w zawodach, od roku przynależę do 
koła wędkarskiego PZW nr 45  Ra-
cibórz-Miasto, ale łowię ryby sam 

dla siebie. To doskonały odpoczynek 
po pracy – przyznaje Andrzej Sznicer. 

Swoim hobby próbował zarazić 
dwie córeczki i żonę. – Niestety, ci-
sza i spokój na łonie natury, to nie dla 
nich. Moje dziewczyny wolą aktywny 
wypoczynek. Dlatego jeśli odpoczywa-
my wspólnie, to tylko w ruchu – mówi 
rafakowiec.

Powrót do dziecięcego hobby 
okazał się strzałem w dziesiątkę, bo 
teraz pan Andrzej wie, że piękna 
natury, wytchnienia od codziennych 
obowiązków i miejskiego gwaru nie 
znajdzie nigdzie indziej, jak tylko 
nad brzegiem łowiska. 

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK adventure media

Andrzej Sznicer w RAFAKO pracuje już 14 lat. Swoją pracę w zakładzie zaczynał 
jako młodszy ślusarz, dzisiaj jest spawaczem, w dodatku bardzo zdolnym. Podczas 
tegorocznych obchodów Dnia Energetyka nagrodzono go tytułem Spawacza 
Roku. Od niedawna wrócił do swojego hobby z dzieciństwa- wędkowania. 

A

Z WĘDKĄ OD 
NAJMŁODSZYCH LAT
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W 1989 roku Antoni Pytlik ukończył 
w RAFAKO szkołę przyzakładową. Po 
jej ukończeniu przez 2 lata pracował 
jako ślusarz. W  tym czasie zrobił 
kurs spawacza i od 22 lat pracuje już 

w tym zawodzie. Podczas tegorocznych obchodów Dnia 
Energetyka został wyróżniony tytułem Spawacza Roku 
2013 za najwyższej klasy umiejętności spawania w me-
todzie 141 (ręczne spawanie metodą TIG). – To moje 
pierwsze tak duże wyróżnienie, z którego jestem ogromnie 
zadowolony. Dzięki takim nagrodom jeszcze bardziej lubię 
swoją pracę- mówi z uśmiechem Antoni Pytlik.

Pan Antoni w godzinach pracy jest wzorowym spa-
waczem. Prywatnie uprawia górskie wędrówki, na które 
wyrusza wspólnie z całą rodziną. Na podbój górskich 
szczytów poświęca praktycznie każdą wolną chwilę. – 
Dużo pracuję, więc mogę pozwolić sobie przede wszystkim 
na jednodniowe wyjazdy. Odwiedzamy wtedy pobliskie 
góry w Polsce, Czechach i na Słowacji- mówi Antoni Py-
tlik. Ostatnie, największe osiągnięcie rodziny Pytlików, 
to zdobycie szczytu Wielki Rozsutec (1610 m n.p.m) na 
Słowacji. – Uwielbiam poznawać nowe górskie zakątki, 
dlatego od czterech lat jestem członkiem koła PTTK Gro-
nie – przyznaje rafakowiec. Miłością do gór zaraził go 
teść i wujek.

Górskie wędrówki to nie jedyne hobby zdolnego 
spawacza. Wspólnie z żoną i 2 synami uwielbiają rów-
nież długie turystyczne wycieczki rowerowe. – Aktywny 
wypoczynek to najlepsza odskocznia od codziennej pracy, 
przy okazji możemy rodzinnie spędzać czas- podsumowu-
je pan Antoni i już planuje kolejny wyjazd w malowni-
cze górskie tereny.

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK adventure media

W

NA GÓRSKIM SZLAKU
Antoni Pytlik w RAFAKO pracuje od 25 lat. Rozpoczął jako ślusarz, dziś jest 
spawaczem, w dodatku wyróżnionym tytułem Spawacza Roku 2013. Jest nie tylko 
zdolnym pracownikiem, ale również miłośnikiem górskich wędrówek. Wspólnie 
z żoną i młodszym synem wędrują po górach, ponadto uwielbiają długie 
turystyczne wycieczki rowerowe.

Na górskim szlaku / fot. arch. Antoni Pytlik 
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Tym razem przybliżę 
Wam, Drodzy Czytel-
nicy, nadchodzące 
premiery, na które 
możecie się wybrać 

do multipleksów w przerwie pomię-
dzy świątecznymi porządkami, jak 
również po okresie Świąt. 

Pierwszą propozycją są „Igrzyska 
śmierci: Kosogłos. Część 1” (pre-
miera 21 listopada). Jest to trzecia 
część „Igrzysk śmierci”, jednego 
z  największych kinowych hitów 
ostatnich lat i  nowej, wielkiej po-
pkulturowej sagi. W  imponującej 
obsadzie znaleźli się nagrodzeni 
Oscarami Jennifer Lawrence i Phi-
lip Seymour Hoffman, a także Do-
nald Sutherland. Po raz pierwszy 
w  „Igrzyskach śmierci”, w  jednej 

tekst:
ANNA PRZYBYLSKA specjalista w biurze audytu wewnętrznego i restrukturyzacji, pbg sa

T

Do końca roku pozostał już tylko niespełna 
miesiąc! Grudzień najbardziej kojarzy 
się nam oczywiście z zimowym czasem, 
w którym intensywnie przygotowujemy się 
do Świąt Bożego Narodzenia.  

PREMIERY

z  kluczowych ról, zobaczymy Ju-
lianne Moore. 

Katniss wraz z  matką i  siostrą 
mieszka w legendarnym, podziem-
nym dystrykcie trzynastym, który, 
wbrew kłamliwej propagandzie, 
przetrwał zemstę Kapitolu. Z nowy-
mi przywódcami na czele, rebelianci 
przygotowują się do rozprawy z dyk-
tatorską władzą. Katniss, mimo po-
czątkowych wahań, zgadza się wziąć 
udział w walce. Staje się symbolem 
oporu przeciw tyranii prezydenta 
Snowa. 

Kolejnym kinowym tytułem jest 
„Hobbit: Bitwa pięciu armii”. Premie-
ra tego filmu zaplanowana została 
na 26 grudnia. Po wielkim sukcesie 
pierwszych dwóch części trylogii – 

„Hobbit: Niezwykła podróż” (2012) 

oraz „Hobbit: Pustkowie Smauga” 
(2013), nadszedł czas na film za-
mykający niezwykłe dzieło Petera 
Jacksona.

Drużyna dowodzona przez Tho-
rina Dębową Tarczę dotarła do Sa-
motnej Góry, której skarbu strzeże 
potężny Smaug. Czy Bilbo i  jego 
towarzysze pokonają smoka i odzy-
skają legendarny Erebor?

„Teoria wszystkiego” – obraz ten 
koncentruje się na relacji błyskotli-
wego i uwielbianego fizyka naszych 
czasów, Stephena Hawkinga (Eddie 
Redmayne), z  jego pierwszą żoną, 
studentką historii sztuki – Jane Wil-
de (Felicity Jones), w której Hawking 
zakochał się podczas studiów na 
Uniwersytecie Cambridge w latach 
60. Za kamerą dzieła stanął James 

Na zimowe wieczory  
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Marsh. Profesor Stephen Hawking 
jest jednym z najwspanialszych na-
ukowców naszych czasów. Jest pro-
fesorem matematyki i fizyki teore-
tycznej na Uniwersytecie Cambridge. 
Cierpi na stwardnienie zanikowe 
boczne, które spowodowało paraliż 
większości jego ciała. Jego książka 

„Krótka historia czasu” sprzedała się 
w milionowych nakładach na całym 
świecie. Warto zatem zajrzeć do kin 
30 stycznia 2015 roku.

Dla dzieci również znajdzie się 
parę interesujących propozycji. 
Przygotowując się do Świąt znajdź-
cie czas na na przygodę Maxa i jego 
Łosia, czyli film pt. „Gdzie jest Mi-
kołaj?” (premiera 21  listopada). 
Wyobraźcie to sobie – gigantyczny 
łoś spada z nieba i, zostawiając po-

tężną dziurę w dachu, ląduje prosto 
w Waszym garażu! Zwierzak nie tyl-
ko doskonale opanował umiejętność 
latania, ale też… mówienia! Cóż, wy-
gląda na to, że Pan Łoś odbywał wła-
śnie kurs podniebnego prawa jazdy 
ze Świętym Mikołajem. Max (Dennis 
Reinsma) cieszy się z wizyty nieza-
powiedzianego gościa, która prze-
istacza się w  bieg niesamowitych 
wydarzeń.

„Królowa Śniegu 2” (premiera 
25 grudnia) to druga propozycja dla 
najmłodszych. Po pokonaniu złej 
Królowej Śniegu gadatliwy troll Orm 
powraca w rodzinne strony. Spodzie-
wa się, że bez trudu zdobędzie rękę 
księżniczki trolli i zacznie wygodne 
życie bohatera. Jednak zamiast tego 
czekają go nowe wyzwania. Wszyscy 

bohaterowie zimowej opowieści ra-
zem przeżyją mnóstwo przygód, ko-
lejny raz ratując Krainę Lodu przed 
wielkim niebezpieczeństwem.

A  dla tych, którzy jednak chcą 
wypocząć w okresie poświątecznym 
we własnym fotelu, polecam na zi-
mowe wieczory doskonałe serialo-
we produkcje, które w tym roku były 
wyjątkowo popularne. Może to być 
również udany prezent pod choinkę 
dla wielbicieli seriali. Poniżej lista 
serialowych hitów:

• „Detektyw”,
• „Gra o tron”,
• „House of Cards”,
• „Sherlock”,
• „The Walking Dead”.
Udanych seansów w  gronie naj-

bliższych!
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Miranda Wood to młoda kobieta, 
która podejmując wymarzoną pra-
cę w gazecie, popełniła największy 
błąd w swoim życiu – zakochała się 
w swoim szefie, Richardzie. Wdała 
się w romans z żonatym mężczyzną, 
który okazał się kobieciarzem i ego-
istą. Co gorsza, Richard nie potrafi 
pogodzić się z tym, że to Miranda 
zakończyła ich znajomość. Były 
kochanek nęka kobietę telefonami 
i składa jej niezapowiedziane wizyty.

Miesiąc po ich rozstaniu Richard 
dzwoni do Mirandy, nalegając na 
spotkanie twarzą w  twarz i  infor-
muje kobietę, że w tym celu odwie-
dzi ją za kilkanaście minut w domu. 
Chcąc uniknąć spotkania, Miranda 

TESS GERRITSEN 

OSACZONA
(org. „Presumed Guilty”)

KSIĄŻKOWE 
propozycje
Wiktoria Wiśniewska poleca najnowsze pozycje książkowe 
w sam raz na długie zimowe wieczory!

tekst:
WIKTORIA WIŚNIEWSKA p.o. dyrektora 
biura zarządu, pbg s.a.
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pośpiesznie opuszcza mieszkanie. 
Długo spaceruje po plaży, licząc na 
to, że jej były kochanek znudzi się 
czekaniem i zrezygnuje ze spotkania. 

Niestety, gdy wraca do domu, ku 
jej zaskoczeniu, samochód Richarda 
nadal zaparkowany jest na jej pod-
jeździe. Miranda wchodzi do domu 
i wtedy zaczyna się koszmar. Nagie, 
okaleczone ciało Richarda spoczywa 
na jej łóżku w sypialni. Obok ciała 
znajduje się narzędzie zbrodni – jej 
nóż kuchenny. 

Policja jest przekonana, że to Mi-
randa zabiła Richarda. Jako jego była 
kochanka miała motyw – zazdrość. 
Mimo tłumaczeń, kobieta zostaje 
oskarżona o morderstwo i areszto-
wana. Wkrótce wychodzi z aresztu 
za kaucją, którą wpłacił anonimowy 
nieznajomy. 

Niedługo potem, na oczach brata 
Richarda, Chase’a, ktoś próbuje po-
trącić Mirandę samochodem. Nieuda-
ny zamach sprawia, że Chase zaczyna 
wątpić w winę Mirandy i postanawia 
pomóc jej rozwiązać zagadkę.

„Osaczona” to książka o niezwy-
kle wartkiej fabule, która zaskakuje 
czytelnika ciągłymi zwrotami akcji. 
Z każdą kolejną stroną pojawiają się 
nowi podejrzani, kolejne poszlaki 
i niebezpieczne sytuacje. Dodatko-
wym atutem książki jest ciekawe 
i  zaskakujące zakończenie, które 
skłania czytelnika do refleksji. My-
ślę, że książka spodoba się zarówno 
miłośnikom sensacji, kryminału, jak 
i zwolennikom dobrego romansu. 

S.J. WATSON

ZANIM ZASNĘ
(org. „Before I go to sleep”)

Christine budzi się rano zupełnie 
zdezorientowana. Nie wie, kim jest 
i gdzie się znajduje. Nie poznaje ani 
sypialni, ani domu, ani śpiącego obok 
niej mężczyzny. Przerażona udaje 

się do łazienki, gdzie na ścianie spo-
strzega dziesiątki zdjęć obrazujących 
ostatnie kilkanaście lat jej życia, któ-
rego ona zupełnie nie pamięta.

Okazuje się, że przed dwudziestu 
laty Christine doznała urazu głowy, 
w  wyniku którego cierpi na amne-
zję. Kobieta jest w stanie zapamię-
tać wszystkie wydarzenia danego 
dnia, po czym nocny sen zabiera jej 
wszystkie wspomnienia. Co rano, 
człowiek, który przedstawia się jako 
jej ukochany mąż, przypomina jej, 
co się wydarzyło i  jak wygląda ich 
codzienne życie od feralnego dnia 
wypadku. 

W  uporządkowaniu wydarzeń, 
a  przede wszystkim w  odzyskaniu 
pamięci, pomaga jej psychotera-
peuta – doktor Nash. To dzięki jego 
namowom Christine utrzymuje 
ich znajomość w  tajemnicy przed 
mężem. Również dzięki doktorowi 
prowadzi wideo-pamiętnik, w  któ-
rym rejestruje i utrwala wydarzenia 
z każdego dnia. Terapeuta codzien-
nie rano dzwoni do Christine, pod-
czas gdy jej mąż jest już w  pracy 
i przypomina o ich znajomości oraz 

kamerze  – pamiętniku ukrytym 
w szafie. 

Z  biegiem czasu, w  wyniku róż-
nych stymulacji umysłu, Christine 
zaczyna miewać przebłyski wspo-
mnień. Mimo, iż są one tylko nie-
uporządkowanymi wycinkami jej 
życia, skłaniają Christine do prze-
myśleń i budzą w niej kolejne pyta-
nia. Kobieta z dnia na dzień staje się 
coraz bardziej dociekliwa. Domaga 
się od męża szczegółów dotyczących 
wypadku, odpowiedzi w kwestii ich 
syna oraz informacji, dlaczego jej 
najlepsza przyjaciółka tak po prostu 
zniknęła z jej życia. 

Z początku bezgranicznie ufają-
ca mężowi kobieta staje się coraz 
bardziej podejrzliwa, gdy odkrywa, 
że wyjaśnienia męża znacznie róż-
nią się od jej wspomnień utrwalo-
nych za pomocą wideo-pamiętnika. 

Powieść „Zanim zasnę” to psy-
chologiczny thriller trzymający czy-
telnika w napięciu do samego końca. 
Podążając za fabułą, odbiorca pró-
buje samodzielnie rozwiązywać pię-
trzące się zagadki, jednak nic nie jest 
takie, jakie mogłoby się wydawać…
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tekst:
MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA  
prezes fundacji pbg

„Kraj bez historii 
to tylko grupa ludzi 
zamieszkujących 
wspólnie pewien obszar” 
i właśnie w roku 70. 
rocznicy zwycięskiej 
bitwy pod Monte 
Cassino, zachęcam do 
przeczytania „małej” 
książeczki. Można ją 
kupić tylko na Allegro, 
wznowień nie było 
od lat!!! Kosztuje 
1 zł, czasem 2,50 zł... 
Niestety nie jest 
to lektura szkolna!!! 
Ta książka to „Szkice 
spod Monte Cassino” 
Melchiora Wańkowicza

Przeczytaj koniecznie, 
BO WARTO PAMIĘTAĆ
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Melchior Wańko-
wicz na stu kilku-
dziesięciu stro-
nach formatu b5, 
opisuje trudne, 

wręcz nie do uwierzenia, losy żoł-
nierzy generała Andersa. Można się 
przenieść na chwilę w tamten czas, 
gdzie za wolność ojczyzny oddawali 

swe często młode życie nasi przod-
kowie. To oni zatknęli na szczycie 
klasztoru biało-czerwoną flagę i to 
ich nie zaproszono na obchody zwy-
cięstwa... Jesteśmy im winni szacu-
nek, podziw i  wdzięczność! Wie-
my też, że „niepodległość nie jest 
dana raz na zawsze, że o niepodle-
głość trzeba walczyć”... My codzien-

ną pracą starajmy się budować nową 
Polskę, ale nigdy nie możemy zapo-
mnieć... My i kolejne pokolenia.

„Świadomość własnej przeszłości po-
maga nam włączyć się w długi szereg 
pokoleń, by pokazać wspólne dobro – 
Ojczyznę” 

 Jan Paweł II (Karol Wojtyła) 

M
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Wykonawca: Toni Braxton & Babyface

Tytuł płyty: Love, Marriage & Divorce
Gatunek muzyczny: Soul/RnB, Pop

Data wydania płyty: luty 2014 r.

Toni Braxton i Babyface – dwie czo-
łowe postaci sceny R&B wracają do 
gry na wspólnej płycie!

Choć artyści współpracowali ze 
sobą już w latach 90-tych, dokładnie 
21 lat temu przy wielkim przeboju 

„Give You My Heart”, to jednak „Love 
Marriage& Divorce” jest pierwszym 
albumem duetu. Płyta nagrana 

w duchu klasycznego R&B. Album 
promują nastrojowe nagrania „Hurt 
You” i „Where Did We Go Wrong”.

Wykonawca: Maria Sadowska

Tytuł płyty: Jazz na ulicach

Gatunek muzyczny: Blues/Jazz

Data wydania płyty: kwiecień 2014 r. 

Zdawać by się mogło, że uwiedzio-
na przez kino i wciągnięta w tryby 
telewizyjnej rozrywki Sadowska na 
dłuższy czas zapomni o muzyce, ale 
jak się okazało – to niemożliwe.

„Jak już raz się zajmiesz muzyką, 
to nie możesz przestać, ona 
zawsze będzie cię ścigała” – 
przyznaje artystka i  zapra-
sza do przesłuchania swojej 
nowej płyty, zatytułowanej 

„Jazz na ulicach”. 
Niech nie zmyli was ty-

tuł albumu. To otwarta, no-
woczesna, kipiąca energią, 
taneczna muzyka, w  której 
przenikają się wpływy wielu 
gatunków, ale zawsze prym 
wiedzie wszechobecny rytm. 

„Jazz na ulicach” powstał… 
w piwnicy, gdzie Maria spo-
tykała się ze swoim nowym 
zespołem. Kontrabas obsłu-
guje w  nim Kacper Zasada, 

na perkusji gra Bartek Nazaruk, 
a  partie gitary to zasługa Tomka 
Łabanowskiego. Gdy materiał był 
już gotowy, muzycy przenieśli się 
do warszawskiego studia Black Kiss 
Records, gdzie zostały nagrane par-
tie instrumentalne, a następnie do 
studia Jazzda Music, gdzie Sadow-
ska dograła wokale i gdzie album 
został zmiksowany. Pojawili się też 
barwni goście – zjawiskowa Urszula 
Dudziak i dziewczyny, które Maria 
poznała w „The Voice of Poland” – 
Gosia Janek i Beata Orbik.

propozycje na zimę
MUZYCZNE
Niech muzyka umili Wam ten zimowy czas…

tekst:
ASIA PERCZYŃSKA fundacja pbg

http://muzyka.wp.pl/rid,686283,title,Love-Marriage-Divorce,plyta.html
http://muzyka.wp.pl/kat,13,katalog-plyty.html
http://muzyka.wp.pl/kat,2,katalog-plyty.html
http://muzyka.wp.pl/rid,689000,title,Jazz-na-ulicach,plyta.html
http://muzyka.wp.pl/kat,9,katalog-plyty.html
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Wykonawca: Jarek Wist

Tytuł płyty: Jest Zapisane

Gatunek muzyczny: Blues/Jazz, Pop

Data wydania płyty: luty 2014 r. 

Długo oczekiwana, pierwsza solowa 
płyta Jarka Wista. Album „Jest Za-
pisane” promuje melodyjny utwór 

„Nieważne co powiesz”.
Interesuje go wszystko, co związa-

ne z Włochami. Kocha ich architekturę, 
jedzenie a przede wszystkim muzykę. 
Na jego najnowszej płycie również od-
najdziemy włoskie klimaty, ale planuje 
podbić nią nie tylko włoskie serca. 

„Jest Zapisane”  – pierwszy solo-
wy studyjny album Jarka Wista jest 
zwieńczeniem jego dotychczaso-
wych doświadczeń – muzykowania 
w  towarzystwie orkiestr, big ban-
dów, innych solistów czy włoskich 
brzmień z lat 60, które są dla niego 
niewyczerpaną inspiracją. Liryczne-
mu głosowi Jarka towarzyszą barwne 
melodie, zbudowane na bazie sekcji 

rytmicznej, której sekundują akorde-
on, trąbka czy wiolonczela. Znajdzie-
my tutaj zarówno spokojne, nastrojo-
we ballady, jak i szybsze, dynamiczne 
piosenki, niekiedy nawiązujące do 
stylu retro-pop. Płyta, dopracowana 
w  każdym szczególe, powstała we 
współpracy z najbardziej uznanymi 
polskimi muzykami, w tym z Rober-
tem Amirianem – producentem mu-
zycznym, odpowiedzialnym za albu-

my takich artystów jak Kari Amirian, 
czy Fismoll, a także z Piotrem Siejką 
i Łukaszem Borowieckim. 

„Jest Zapisane” to pierwszy solowy 
album artysty, ale nie pierwsze wy-
dawnictwo. Jarek Wist karierę roz-
począł wygraniem Szansy Na Suk-
ces w 2002 roku, po której od razu 
rozpoczął współpracę z  najwięk-
szymi polskimi gwiazdami. Wystę-
pował na wspólnej scenie między 
innymi z Anną Marią Jopek, Mieczy-
sławem Szcześniakiem, czy Varius 
Manx. Wystąpił także na gali Fryde-
ryków w 2007 r. i w finale konkursu 
Top Trendy 2008. Później był pro-
jekt Swinging with Sinatra, w  któ-
rym śpiewał niezapomniane pio-
senki Franka Sinatry w  nowych 
aranżacjach Krzysztofa Herdzina. Je-
den z koncertów zagranych w ramach 
projektu wydany został w ubiegłym 
roku na płycie, która przez 4 miesiące 
utrzymywała się na liście Top 10 Em-
pik Bestsellery – jazz, blues. Źr
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Mijający sezon była dla Ewy Bug-
doł, sponsorowanej przez RAFAKO 
S.A., sześciokrotnej Mistrzyni Polski 
w  triathlonie na dystansie długim, 
niezwykle udany. Do jej kolekcji tro-

feów dołączyły kolejne medale z tegorocznych zawodów, 
zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Wysiłek 
i ciężka praca przyniosły Ewie nie tylko satysfakcję z ko-
lejnych wygranych, ale także pierwsze miejsce w świa-
towym rankingu kobiet ITU w Triathlonie na Dystansie 
Długim. 

Jej sukces jest tym bardziej godny podziwu, że za-
wodniczka przez dłuższy czas zmagała się z poważną 
chorobą, jakiej nabawiła się podczas jednego z zagra-
nicznych startów. Tak świetne wyniki, bez względu na 
stan zdrowia, to efekt solidnego treningu, jaki przeszła 
w  USA pod okiem trenera Grzegorza Zgliczyńskiego, 
z którym współpracuje od czerwca 2013 roku. 

Także obecnie zawodniczka przebywa, podobnie 
jak rok wcześniej, na szkoleniu w Denver (USA). Tre-
nuje w miejscowości położonej powyżej 1700 m n.p.m., 
gdzie warunki, m.in. ze względu na mniejszą ilość tlenu 
w powietrzu, są znacznie cięższe. Ale to właśnie dzięki 
temu łatwiej jest podczas zawodów, o czym Ewa prze-

konała się w tym sezonie. Tym samym pokazała, że jest 
zawodniczką światowego formatu, bo mimo choroby, 
perfekcyjnie wykorzystała swój potencjał i możliwości. 

W USA polska triathlonistka będzie trenować do końca 
kwietnia 2015 r. Nie wyklucza udziału w organizowanych 
tam zawodach. Wszystko po to, by zbudować jak najlep-
szą formę, która będzie procentować przez cały następ-
ny sezon. – Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mam taką 
okazję. Jedynym minusem jest to, że zbliżające się święta 
Bożego Narodzenia spędzę z dala od rodziny, z którą jestem 

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

M

NAJLEPSZA  
NA ŚWIECIE
Ewa Bugdoł najlepszą triathlonistką 
na świecie w rankingu ITU 
w Triathlonie na Dystansie Długim!

EWA BUGDOŁ 



87NASZE PASJE

Grupa PBG   biuletyn ogniwo    XII  2014

bardzo zżyta. Najważniejsze jednak, 
że otrzymałam możliwość rozwoju 
swojej kariery sportowej i zamierzam ją 
wykorzystać jak najlepiej po to, by nie 
tylko spełnić swoje ambicje  i marzenia, 
ale też godnie reprezentować w świecie 
zarówno Polskę, jak i RAFAKO, które 
we mnie wierzy i daje mi taką możli-
wość – zapewnia Ewa Bugdoł, najlep-
sza triathlonistka na świecie.

Ewa Bugdoł podczas treningów w USA / fot. archiwum Ewy Bugdoł
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Gdy wychodzi do 
bokserskiego rin-
gu towarzyszy mu 
duża dawka adrena-
liny, od której, jak to 

określa, jest uzależniony. Krzysztof 
Kowalski, 32-latek z Mysłowic, od 
15 lat trenuje boks. 

– To jedyny sport, który w  peł-
ni potrafi rozładować moje emocje 
i nadmiar siły. Nie wyobrażam sobie 
zaprzestać treningów  – podkreśla 
Krzysztof Kowalski. Na swoim kon-
cie ma liczne trofea, jest m.in.: 6- 
krotnym złotym medalistą Turnieju 
o Złotą Rękawicę Wisły, 3- krotnym 
również złotym medalistą Między-
narodowego Turnieju Bokserskie-
go im. Leszka Błażyńskiego oraz 
3-krotnym brązowym Mistrzem 

Polski. Od ubiegłego sezonu wal-
czy w gronie najlepszych bokserów 
w kraju, czyli w drużynie RAFAKO 
Hussars Poland, która skupia pię-
ściarzy mających szansę zdobyć 
kwalifikacje olimpijskie.  – Na co 
dzień trenuję w klubie MOSIR Mysło-
wice, ale szkołę prawdziwych pięściar-
skich treningów dostałem dopiero bę-
dąc w husarii. Miałem okazję walczyć 
z najlepszą światową czołówką bok-
serów – opowiada. – Poprzedni sezon 
dla husarii był bardzo trudny. Trafili-
śmy na najmocniejszych przeciwników. 
Teraz w  losowaniu mieliśmy więcej 
szczęścia, ale w WSB (World Series 
of Boxing) nie ma słabych zawodni-
ków, więc z pewnością przed RAFAKO 
Hussars Poland stoją kolejne trudne 
zadania – dodaje. 

W swoim życiu Krzysztof stoczył 
setki walk, ale jest jedna, do której 
myślami wraca najczęściej. – Odby-
ła się w ramach WSB z Christianem 
Demaj. To bokser z Albanii walczący 
w drużynie Mexico Gurerreros. Ogól-
nie walkę wygrałem (decyzją więk-
szości sędziów). Niestety, zasady 
oceniania w  lidze światowej są bar-
dzo niesprawiedliwe. Przystąpiono 
do losowania komputerowego, które 
wyłoniło ostatecznie zwycięzcę drogą 
losową. Szczęście wówczas dopisało 
mojemu rywalowi. Zachowałem sobie 
na pamiątkę kartę wyników sędziow-
skich, co przypomina mi, że tak na-
prawdę, to ja wygrałem – wspomina. 

Boks to nie jedyne zajęcie w ży-
ciu Krzysztofa. Od 6 lat pracuje jako 
ratownik w kopalni. – To naprawdę 

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK adventure media

G

Krzysztof Kowalski to jeden z najlepszych pięściarzy w Polsce, który 
do pojedynku staje nie tylko w bokserskim ringu, ale też podczas akcji 
ratowniczych pod ziemią. Od 6 lat wykonuje bowiem bardzo trudny 
zawód: jest ratownikiem w kopalni, gdzie nieraz musiał stoczyć prawdziwą 
walkę o ludzkie życie.  To on był jednym z tych, którzy uczestniczyli 
w dramatycznej akcji ratunkowej na terenie KWK  Mysłowice Wesoła.

BOKSER,
KRZYSZTOF KOWALEWSKI  

który walczy o ludzkie życie
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ciężki kawałek chleba. Dużo stresu, 
adrenaliny, podobnie jak w  bokser-
skim ringu. Nigdy nie wiesz, jakie bę-
dzie zakończenie. Jednak w ringu moim 
przeciwnikiem jest człowiek, albo ja 
go pokonam, albo on mnie. Natomiast 
pod ziemią rozgrywam walkę z czasem, 
o  ludzkie życie. Mimo ciężkich chwil, 
emocji, bycie ratownikiem górniczym 
to prestiż w tym zawodzie, a dla mnie 
osobiście to także zawodowa stabiliza-
cja – przyznaje pięściarz. 

Jedną z  najtrudniejszych akcji, 
w jakich uczestniczył, były niedawno 
prowadzone działania po wybuchu 
metanu w KWK Mysłowice Wesoła. – 
Była to też moja osobista akcja, ponie-
waż górnik, którego poszukiwaliśmy 
był moim dobrym znajomym – mówi 
ze smutkiem. Górnika, który został 
pod ziemią, nie udało się uratować...

Bez wiary w siebie i wsparcia ro-
dziny Krzysztof nie poradziłby sobie 

z  tak trudnym zawodem oraz bok-
sem. – Oczkiem w głowie i największą 
motywacją do walki są dla mnie moje 
córeczki: 11-letnia Nicola i 6-letnia 
Nadia, które z niecierpliwością czekają 
na moje występy. Staram się jak mogę, 
bo chcę być dla nich autorytetem. Po-
nadto, każdy z  bliskich kibicuje mi 
i mocno trzyma za mnie kciuki. Rodzi-
na stara się przyjeżdżać na moje walki 
i zawsze głośno mnie dopingują – za-
pewnia pięściarz, który ufa, że każ-
da ciężka praca zostaje nagrodzona 
sukcesem. – Kiedyś grałem w  piłkę 
nożną, jednak, pomimo odnoszonych 
sukcesów, nie czułem satysfakcji. Na-
tomiast w boksie wiem, że gdy wygry-
wam jest to mój osobisty, wypracowa-
ny przeze mnie sukces – porównuje.

Wspólnym mianownikiem obu 
zajęć Krzysztofa jest na pewno po-
trzeba utrzymania dobrej sprawno-
ści fizycznej. – Gdy przygotowuję się 

do walki, wiem, że zaowocuje to także 
w  testach sprawnościowych, które 
muszę przejść, aby nadal być ratowni-
kiem. Dlatego staram się dużo i regu-
larnie trenować, dobrze odżywiać, ale 
także znaleźć trochę czasu na odpo-
czynek i relaks- zapewnia sportowiec. 

Bycie jednocześnie ratownikiem 
w kopalni i bokserem występującym 
na międzynarodowej arenie, wiąże się 
z częstymi wyjazdami i nieobecnością 
w domu. Jednak żona i córki rozumie-
ją to i mocno wspierają Krzysztofa. – 
Myślę, że przyzwyczaiłem rodzinę do 
tego, że jestem ciągle na najwyższych 
obrotach; zarówno boks jak i moja pra-
ca to ryzyko. Tak jest od wielu lat. Do 
wszystkiego można się przyzwyczaić, 
a jak wygram w Lotto, to wynagrodzę 
im ten czas, chociaż będę dalej rozwijał 
się w kierunkach, które wybrałem- pod-
sumowuje z  uśmiechem zawodnik 
RAFAKO Hussars Poland. 

Krzysztof Kowalewski w trakcie walki / fot. archiwum RAFAKO Hussars Poland
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Wielki sukces 
w  tym turnieju 
odniósł nasz 
reprezentant  – 
Arkadiusz Jan-

kowiak, który został wicemistrzem 
Polski Energetyków w  kategorii 
wiekowej do 45 lat, ulegając po za-
ciętej walce w  finale „etatowemu” 
mistrzowi Adamowi Umnickiemu 
z Legnicy 7:6, 6:3. W tej samej ka-
tegorii wiekowej do ćwierćfinału za-
wodów dotarł Marek Synowiec. Rów-
nież na ćwierćfinale, ale w kategorii 
powyżej 45 lat swój start w turnieju 
zakończył Ryszard Konieczny. W tej 
kategorii po raz kolejny triumfował 
Waldemar Butanowicz z Jastrzębia 
Zdroju, pokonując Waldemara Mal-
cherka ze Strzelec Opolskich 6:3, 6:3.

Udział w Halowych Mistrzostwach 
Polski Energetyków w Tenisie Ziem-
nym był dla naszych tenisistów 
ukoronowaniem całego długiego 
i męczącego sezonu, w trakcie któ-
rego gra w tenisa to nie zawsze tylko 
relaks i przyjemność. To także wiele 

tekst:
RYSZARD KONIECZNY kierownik pracowni projektowej automatyzacji i urządzeń elektrycznych kotłów, rafako s.a. 
ARKADIUSZ JANKOWIAK qhse project menager, pbg s.a.

W

W TENISIE ZIEMNYM 

W dniach 26 – 27 września 2014 r. w ośrodku sportowym „Tenis Sport 
Center” w Gliwicach odbyły się XIV Halowe Mistrzostwa Polski Energetyków 
w Tenisie Ziemnym. Wystartowała w nich wspólna, 6-cio osobowa 
reprezentacja RAFAKO i PBG. Grupę PBG w turnieju reprezentowali: Ryszard 
Konieczny, Jarosław Chodenko, Marek Synowiec, Michał Szpunar, Zbigniew 
Kaczmarek oraz Arkadiusz Jankowiak. 

GRUPA PBG na halowych 
mistrzostwach polski energetyków

długich, zaciętych, wyczerpujących 
fizycznie i psychicznie pojedynków. 
To nieustanna wola walki, ogromne 
poświęcenie i walka o każdy punkt, 
gem czy set. To w  końcu bardzo 
często łamanie granic własnych 
możliwości przypłacone zdrowiem 

XIV Halowe Mistrzostwa Polski Energetyków w Tenisie 
Ziemnym przeprowadzone zostały w znakomitej 
atmosferze. Było bardzo wiele ciekawych i stojących na 
wysokim poziomie gier. Zawody cieszyły się także dużym 
zainteresowaniem pod względem liczby uczestników. Faza 
finałowa mistrzostw to tenis ziemny na wyrównanym 
i bardzo wysokim poziomie. Tym bardziej cieszy sukces 
wspólnej drużyny RAFAKO i PBG. 
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i koniecznością długotrwałej rehabilitacji. Niestety tak-
że w przypadku niektórych naszych zawodników koniec 
sezonu stał się początkiem leczenia rozmaitych dolegli-
wości:

• kontuzja stopy i barku (R. Konieczny);
• tzw. łokieć tenisisty (M. Synowiec);
• kontuzja biodra/kręgosłupa (A. Jankowiak).

XIV Halowe Mistrzostwa Polski Energetyków w Tenisie 
Ziemnym przeprowadzone zostały w znakomitej atmos-
ferze. Było bardzo wiele ciekawych i stojących na wyso-
kim poziomie gier. Zawody cieszyły się także dużym za-
interesowaniem pod względem liczby uczestników. Faza 
finałowa mistrzostw to tenis ziemny na wyrównanym 
i bardzo wysokim poziomie. Tym bardziej cieszy sukces 
wspólnej drużyny RAFAKO i PBG. 

Życzmy zatem zawodnikom reprezentacji PBG i RAFAKO 
GRUPY PBG szybkiego powrotu do zdrowia oraz kolej-
nych sukcesów na korcie.

Reprezentacja Grupy PBG, stoją (od lewej): Zbigniew Kaczmarek, Ryszard Konieczny, Arkadiusz Jankowiak; klęczą: Michał Szpunar, Marek Synowiec, Jarosław Chodenko

Adam Umnicki (I miejsce) i Arkadiusz Jankowiak (II miejsce) – mecz finałowy.
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tekst:
JUSTYNA KORZENIAK adventure media

Z początkiem października zakończył się Bike 
Maraton składający się z 10 edycji. W maratonie 
brała udział drużyna MTB RAFAKO Team, która 
w klasyfikacji końcowej uplasowała się na 
4 pozycji. 

RAFAKO MTB TEAM
W CZOŁÓWCE

BIKE 

Bike Maraton od-
bywa się przez cały 
rok, niezmienne od 
14  lat. Należy do 
jednej z najbardziej 

prestiżowych imprez amatorskich 
w Polsce. Świadczy o  tym chociaż-
by wpis do kalendarza Polskiego 
Związku Kolarskiego (PZKol) oraz 
udział czołowych polskich zawod-
ników licencjonowanych. Średnio 
w  każdych zawodach brało udział 
ponad 1000 osób reprezentujących 

ponad 100  drużyn, wśród których 
nie zabrakło oczywiście drużyny 
MTB RAFAKO Team. 

Tegoroczne zawody rozpoczęły 
się 13 kwietnia w Miękini koło Wro-
cławia, a zakończyły 4 października 
w Świeradowie-Zdroju. W tym sezo-
nie odbyło się 10 edycji, z czego, aby 
zostać uwzględnionym w klasyfika-
cji generalnej, należało przejechać 
minimum 6 z nich. Zawody rozgry-
wane były na trzech dystansach: 
MINI (20-35 km), MEGA(40-65 km) 

oraz GIGA (60-90 km). Rafakowcy 
wyspecjalizowali się w  dystansie 
MEGA. – Do przejechania mieliśmy 
średnio 50  km, lecz nie to było naj-
większym wyzwaniem, a przewyższe-
nia, jakie temu dystansowi towarzy-
szyły – relacjonuje Łukasz Kocurek, 
projektant w  zakładzie Elektrofil-
trów RAFAKO i  jeden z  członków 
MTB RAFAKO Team. 

– Maraton w Wiśle miał zaledwie 
41 kilometrów, ale przewyższeń było 
1850 m. Obrazując to prościej, moż-

B

MARATON
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na powiedzieć, że to tak, jakby ruszyć 
z  Sopotu i  wjechać prawie na Gie-
wont – dodaje. 

Każda edycja tych zawodów była 
charakterystyczna ze względu na 
położenie trasy. – Jeśli chce się uzy-
skać dobry wynik, to nie ma mowy 
o  łatwych dystansach, bo wszędzie 
trzeba dać z siebie wszystko. Nawet 
tak zwane płaskie wyścigi są bardzo 
męczące ze względu na duże średnie 
prędkości – podkreśla Łukasz Kocu-
rek. 

Większość tegorocznych tras 
przebiegała przez Karkonosze i Su-
dety, gdzie atutem jest brak błota 
nawet po opadach. – Rejony te mają 
sporo ciekawych tras oraz wymaga-
jących kamienistych singli, gdzie nie-
raz kończy się rywalizację z powodu 
bolesnego upadku. Mocne otarcia, 
skręcenia, wybite barki czy stłuczenia 
to chleb powszedni. Jednak adrenali-
na i chęć walki powoduje, że chce się 
tam wracać. W  wielu przypadkach 
są to górskie szlaki turystyczne, które 

z trudem pokonuje się nawet pieszo – 
mówi Ł. Kocurek.

Męczące są również same dojazdy, 
ponieważ nieraz trzeba wstać w so-
botę o godz. 5.00 rano, po to, żeby 
dojechać na wyścig oddalony nawet 
o 350 kilometrów. – Na szczęście na-
sza drużyna bardzo dobrze radzi sobie 
ze zmęczeniem i wysiłkiem, więc bez 
problemów nasi zawodnicy pokonują 
setki kilometrów samochodem, po to, 
żeby godnie uczestniczyć i  walczyć 
nieraz ze swoimi słabościami, słońcem, 

Zawodnicy RAFAKO MTB TEAM / fot. Aleksandra Dik
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Nasza drużyna bardzo dobrze radzi 
sobie ze zmęczeniem i wysiłkiem, 
więc bez problemów nasi zawodnicy 
pokonują setki kilometrów samochodem, 
po to, żeby godnie uczestniczyć i walczyć 
nieraz ze swoimi słabościami, słońcem, 
deszczem i zimnem na wymagających 
trasach – zapewnia członek MTB 
RAFAKO. Jak widać walka ta 
zakończyła się sukcesem. Drużyna 
MTB RAFAKO zdobyła 4 miejsce 
w klasyfikacji generalnej, gdzie liczył się 
wynik każdego zawodnika drużyny. 

deszczem i zimnem na wymagających trasach – zapewnia 
członek MTB RAFAKO. Jak widać walka ta zakończyła 
się sukcesem. Drużyna MTB RAFAKO zdobyła 4 miejsce 
w klasyfikacji generalnej, gdzie liczył się wynik każdego 
zawodnika drużyny. 

Teraz przed Rafakowcami przerwa zimowa, ale by 
dobrze przygotować się do kolejnego sezonu, żmud-
ne, wielogodzinne treningi rozpoczną już w grudniu. – 
Niemniej jednak chęć wznoszenia się na wyższy poziom 
sportowy, a także możliwość rywalizacji z entuzjastami 
kolarstwa MTB na malowniczych szlakach turystycznych, 
mobilizuje nas do wytężonej pracy – podsumowuje Łu-
kasz Kocurek.

Drużyna MTB RAFAKO w 2014

Bike Maraton to nie jedyne zawody, w których uczest-
niczyła ekipa z RAFAKO – Priorytetem były dla nas Mi-
strzostwa Polski Energetyków w Krakowie organizowane 
w ramach wyścigu Czesława Langa „Skandia Maraton 
Lang Team” – podkreśla Ł. Kocurek. Drużyna RAFAKO 
zajęła 2 miejsce oraz wywalczyła 4 medale w indywidu-
alnych kategoriach (2 złota, 1 srebro, 1 brąz). Kolejny był 
wyścig etapowy – Bike Adventure, rozgrywany w Pie-
chowicach w dniach 3 – 6 lipca. Rafakowcy startowali 
w tej imprezie po raz drugi. W 2013 roku, jako drużyna, 
na dystansie FUN zajęli 3 miejsce. W tegorocznej edycji 
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Łukasz Woźniakowski
Łukasz Kocurek
Mirosław Bołdys
Piotr Kędzior
Piotr Chalastra
Bartłomiej Chalastra
Łukasz Chalastra

Grzegorz Ginalski
Piotr Karaś
Aleksandra Malinowska
Algis Brusokas
Marek Łapin
Mirela Łapin
Aleksander Przygoda 

SKŁAD DRUŻYNY

chcieli poprawić wynik, jednak nie 
udało się.  – Początkowo szło nam 
dobrze, jednak w konsekwencji lider 
drużyny Łukasz Woźniakowski uszko-
dził rower. Mimo próby naprawy na 
trasie wyścigu nie mógł ukończyć eta-
pu, jak się później okazało, wiązało 
się to z dyskwalifikacją z zawodów – 
wspomina Ł. Kocurek. W rezultacie 
drużyna zajęła 4 miejsce.

Kolarski Klub Sportowy MTB 
RAFAKO Team powstał 3 lata temu 
z inicjatywy pracowników RAFAKO 
i  godnie reprezentuje firmę w  za-
wodach, zarówno branżowych, jak 
i  otwartych. Jest oficjalnie zare-
jestrowany jako stowarzyszenie.  – 
Mamy zarząd i  komisję rewizyjną. 
Dzięki temu możemy ubiegać się o do-
finansowanie od sponsorów – mówi 
Piotr Kędzior, pełniący w  klubie 
funkcję skarbnika. Drużyna poka-
zała się w tym roku z bardzo dobrej 
strony. Kolarze świetnie poradzili 
sobie na wszystkich dystansach, ale 
już zapowiadają, że w  przyszłym 
roku zawalczą o  jeszcze lepsze 
miejsca. 

Zawodnicy RAFAKO MTB TEAM / fot. Aleksandra Dik

RAFAKO MTB Team – Drużyna Rafakowców po zawodach / fot. Aleksandra Dik
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tekst:
JUSTYNA KORZENIAK adventure media

RAFAKO w jubileuszowej

2 października na starcie jednego z największych polskich biegów ulicznych – 
Poznań Maraton stanęła czwórka pracowników RAFAKO: Paweł Klinik, 
Jan Wilczek, Grzegorz Bulenda i Krzysztof Jeremicz. Najlepszym wynikiem 
z grona rafakowców pochwalić się może raciborzanin Paweł Klinik, który zajął 
168 miejsce pośród 6327 wszystkich zawodników. 

Poznań Maraton im. 
Macieja Frankiewi-
cza to masowe wy-
darzenie sportowe 
przyciągające tysiące 

osób z całego świata. Trasa marato-
nu biegnie przez cały Poznań, ale 
jego serce bije w centrum miasta, na 
terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, gdzie znajduje się za-
równo strefa startu, jak i rozbudowa-
na meta. W 15, jubileuszowej edycji 
biegu, która odbyła się 12 paździer-
nika wzięło udział blisko 6,4 tys. bie-
gaczy z 29 krajów. Na linii startu nie 
zabrakło przedstawicieli RAFAKO.

Dla całej czwórki rafakowców 
był to pierwszy start w poznańskim 
maratonie, który od wielu lat ucho-
dzi za najlepiej zorganizowany bieg 
uliczny w Polsce. – Trasa maratonu 
licząca dystans 42  km 195  m była 
ciekawa, malownicza i dosyć wyma-
gająca (kończyła się około kilome-
trowym podbiegiem). Interesującym 
pomysłem przygotowanym przez or-
ganizatorów było przebiegnięcie przez 

murawę stadionu przygotowanego na 
Euro 2012. Pogoda, pomimo wcze-
śniejszych obaw dopisała. W  dzień 
startu było umiarkowanie ciepło, ale 
na szczęście nie było mocnego słońca, 
które potrafi dopiec szczególnie na 
tak długiej trasie – mówi Krzysztof 
Jeremicz, Kierownik Sekcji Moni-
toringu i Opiniowania Kontraktów 
Długoterminowych w  RAFAKO, 
który pierwszy raz startował w ma-
ratonie. 

Na trasie zawodników do bie-
gu zagrzewały zespoły muzyczne 

oraz liczni kibice. Ci ostatni robili 
to nie tylko podnoszącymi na duchu 
okrzykami i transparentami, ale i np. 
akcesoriami kuchennymi (przykryw-
ki do garnków, łyżki, patelnie), czy 
też przybijając piątki z biegaczami.

Sama meta zlokalizowana była na 
terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich na Placu św. Marka. 
Łącznie linię mety minęło 6327 bie-
gaczy, co jest nowym rekordem po-
znańskiego maratonu. Jako pierwszy 
do mety przybiegł Kiprotich Kiru 
z Kenii w czasie 2:13:28. Tuż za nim 

P

15 edycji Poznań Maraton

Dla całej czwórki rafakowców był to pierwszy start 
w poznańskim maratonie, który od wielu lat uchodzi za 
najlepiej zorganizowany bieg uliczny w Polsce. – Trasa 
maratonu licząca dystans 42 km 195 m była ciekawa, 
malownicza i dosyć wymagająca (kończyła się około 
kilometrowym podbiegiem). Interesującym pomysłem 
przygotowanym przez organizatorów było przebiegnięcie 
przez murawę stadionu przygotowanego na Euro 2012.
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był Polak, Emil Dobrowolski, a trze-
cie miejsce zajął kolejny Kenijczyk 
Salomon Kipsang Soy. Wśród ko-
biet zwyciężyła Irene Chepkirui 
Makori z  Kenii, która wynikiem 
02:31:55 ustanowiła nowy kobiecy 
rekord trasy.

Wśród rafakowców rewelacyjnie 
spisał się Paweł Klinik, którego czas 
netto 03:03:54 jest jednym z najlep-
szych uzyskanych przez raciborzan 
w  tym roku. Paweł uplasował się 
na 168 miejscu. Świetnie spisał się 
również Jan Wilczek, który uzyskał 
czas 03:14:10, poprawiając swój 

rekord życiowy o  kilkanaście mi-
nut i zajmując 355 miejsce. Bardzo 
dobrze zaprezentowali się również 
Grzegorz Bulenda, który uzyskał 
czas 03:34:47 (1152  miejsce) oraz 
debiutant Krzysztof Jeremicz, który 
całą trasę pokonał w czasie 03:44:34 
(1762 miejsce).

– Mimo, że w trakcie biegu zmęcze-
nie dawało o sobie znać, radość z po-
konania dystansu była ogromna. Ma-
raton kształtuje charakter człowieka, 
uczy go przezwyciężać trudności i wy-
trwale dążyć do celu – podsumowuje 
Krzysztof Jeremicz. 

Mimo, że w trakcie biegu 
zmęczenie dawało o sobie 
znać, radość z pokonania 
dystansu była ogromna. 
Maraton kształtuje 
charakter człowieka, uczy 
go przezwyciężać trudności 
i wytrwale dążyć do celu – 
podsumowuje Krzysztof 
Jeremicz

Rafakowcy uczestnicy Poznań Maraton / fot. archiwum RAFAKO
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Bez takiej życz-
liwości trzeba by 
wygaszać, niczym 
w  przysłowiowym 
kotle, wiele lo-

kalnych inicjatyw artystycznych, 
wspierających niezwykle uzdol-
nioną młodzież ziemi raciborskiej. 
Jej reprezentanci, zrzeszeni w  ze-
spole wokalnym MIRAŻ i otoczeni 
szczególną troską przez powiat ra-
ciborski, obchodzili 4 października 
2014 roku Jubileusz dwudziestole-
cia twórczej działalności. Przy tej 
okazji młodzi artyści podkreślają 
z dumą, że poza instytucjonalnym 
wsparciem Powiatu i  Miasta zna-
leźli dla siebie uznanie w tak waż-
nym darczyńcu, jak Fundacja PBG 
i RAFAKO, Grupa PBG.

Chciałoby się w  związku z  tym 
zapytać: Skąd takie zainteresowanie 

i idąca za tym życzliwość dla zespo-
łu? Odpowiedź nie wydaje się skom-
plikowana. Otóż RAFAKO patronuje 
podobnym sobie  – dynamicznym 
i  przedsiębiorczym  – jednostkom 
i  grupom. Zresztą fakty o  sukce-
sach Mirażu mówią same za siebie. 
Zespół, założony w 1994 roku i nie-
zmiennie prowadzony przez Elżbie-
tę Biskup, jest nie tylko zarzewiem 

wielu twórczych działań, ale wyło-
nił także liczną grupę wybitnych 
osobowości. Wśród nich cenioną 
i popularną w Polsce Anię Wyszkoni, 
doskonałą Marzenę Korzonek i dwa 
kolejne diamenty- Adriannę Górkę 
i Hanię Hołek – osiągające znaczące 
sukcesy w kolejnej edycji programu 
polskiej telewizji „The voice of Po-
land”. 

DLA MŁODYCH 
ARTYSTÓW

RAFAKO dla energii, dla środowiska...

Należąca do Grupy PBG Firma nie po raz pierwszy przekonuje, że opanowała 
w sposób doskonały umiejętność skutecznego łączenia realizacji projektów 
wysoce zaawansowanych technologicznie z misją wspierania wybitnych 
sportowców i młodych artystów. Rzecz to niezwykle cenna i w dzisiejszym, 
niełatwym ekonomicznie, świecie, godna wielkiego szacunku. 

tekst:
ANDRZEJ BISKUP

B

Członkowie zespołu Miraż podczas koncertu / fot. Andrzej Biskup
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To ewenement na skalę krajową, 
bo oto kolejne pokolenia zespołu 
MIRAŻ, reprezentującego Młodzie-
żowy Dom Kultury w  Raciborzu, 
wciąż owocnie zasilają polską scenę 
muzyczną. A co do sukcesów, moż-
na by do tej galerii dołączyć wielość 
nagród w konkursach i festiwalach, 
niezliczone i  owacyjnie przyjmo-
wane koncerty, także na Węgrzech, 
Ukrainie, w  Niemczech i  Walii, 
a również wszelką działalność kul-
turotwórczą. Szefowa zespołu pod-
kreśla, że dla niej równie ważnym 
sukcesem jest nie tylko wsparcie 
przełożonych, ale i niezwykle życz-
liwa i owocna współpraca z Firmą 
RAFAKO, należącą do Grupy PBG. 
Warto w związku z tym przypomnieć, 
że jednym z  jej pięknych efektów 
była m.in. pomoc Firmy w wydaniu 
charytatywnej płyty na rzecz opol-

skiego hospicjum. Przypomnijmy, 
że w nagraniu zgodziły się wystąpić 
tak znane postaci polskiej estrady, 
jak Ania Wyszkoni, Marzena Korzo-
nek, Paweł Kukiz, Monika Kuszyńska 
i Andrzej Lampert.

Po tych licznych dowodach 
życzliwości nie mogło więc za-
braknąć RAFAKO w  przygotowa-
niach do święta dwudziestolecia 
MIRAŻU. Jubileuszowy koncert 
zgromadził czwartego października 
rzesze miłośników talentu racibor-
skiej młodzieży, a  sala widowisko-
wa Raciborskiego Centrum Kultury 
wypełniła się po brzegi. Było i pod-
niośle, i  rozrywkowo, z  odrobiną 
też koniecznego patosu, ale i dużą 
dozą wokalnej i zespołowej maestrii. 
Komu zaś było mało, mógł kontynu-
ować rozśpiewaną fetę w „pałacyku” 
RAFAKO. Mnóstwo gości  – wśród 

nich przyjaciele i rodziny ,,Miraży-
stów” – z zapartym tchem nie tylko 
śledziło popisy wokalne, ale i z cza-
sem włączyło się do tego swoistego 
jam session  – improwizowanego, 
wielonurtowego koncertu. Kto był – 
na pewno nie żałuje, bo doświad-
czał nie tylko muzycznej zabawy, 
ale i magicznego piękna „pałacyku”, 
a niezmiennie wzruszona Elżbieta 
Biskup dziękowała w tym urokliwym 
miejscu Grupie PBG za wieloletnie 
wsparcie. 

Na koniec warto więc sobie 
uzmysłowić, że jeśli dewizą RAFAKO 
są słowa, ,Sukces zrodzony z pasji”, 
to przecież doskonale wpisują się 
one także w  filozofię działalności 
MIRAŻU.

Może choćby i  z  tego powodu 
warto kontynuować takie, wzajem-
nie owocne, relacje.

Członkowie zespołu Miraż podczas koncertu / fot. Andrzej Biskup
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Galeria dumna jest, że w roku Jubileuszu 20-lecia PBG może pochwalić 
się kilkoma bardzo ważnymi wystawami. Do takich należy, między 
innymi, wystawa w Skalar Office Center pt. Akt Drugi. To wystawa, którą 
trzeba było obejrzeć. Jedyna taka w Poznaniu! Jeśli nie zdążyliście 
jej obejrzeć, to jest szansa, by poczytać i poznać trochę szczegółów 
dotyczących tej wyjątkowej prezentacji. Warto.

O
tekst:
LIDIA PRĘTKA manager pbg gallery, fundacja pbg

PBGGallery
2014

Organizatorami wy-
stawy był Uniwersy-
tet Artystyczny w Po-
znaniu, Fundacja PBG 
oraz  PBG Gallery.

Prace studentów UAP, wykonane 
ołówkiem, węglem czy piórkiem, 
powstają w Pracowni Rysunku Ana-
tomicznego pod okiem artystów 
pedagogów: prof. Sławomira Kusz-
czaka i dr. Pawła Fliegera. Rysunek, 
w  odróżnieniu od malarstwa, nie-
co ogranicza artystę, jeśli chodzi 
o zastosowanie możliwych technik. 
Dominujące w rysunku biel i czerń 
często przełamuje kolor. Rysunki 
powstają na kolorowych papierach, 
rysowane są kolorowymi kredkami. 
Kolor nałożony farbą czy tuszem 
na rysunek ołówkiem niejednokrot-
nie podkreśla jego walory, sprawia, 

że praca nabiera nowego, oryginal-
nego wymiaru. Kompozycja, kreska, 
cień, światło, proporcje, perspekty-
wa – to podstawy, których uczą się 
studenci, rysując na żywo w  pra-
cowni, pracując z modelem. Nauka 
warsztatu wymaga skupienia i wni-
kliwej analizy. Dobry rysunek frag-
mentów ciała człowieka, obok talen-
tu, umiejętności, wymaga wnikliwej 
obserwacji i znajomości anatomii. 

Spośród rysunków, które obejrzeć 
można było na wystawie, były takie, 
które nazwać by można tylko swo-
jego rodzaju studium obiektu czy 

modelu, inne przypominały jakby 
tylko szkice, jeszcze inne zachwy-
cały wyrazistą trójwymiarowością 
kompletnej kompozycji. Niektóre 
z  nich przypominały fotografie  – 
dzięki głębi i  światłocieniom, uzy-
skując niemalże fotograficzny wy-
raz, ale i pewną statyczność. Światło 
jest niezwykle ważnym aspektem 
rysunku, a  termin fotografia, wy-
wodzący się z  języka greckiego, 
oznacza dosłownie  – „rysowanie 
światłem”. Niejednokrotnie zasto-
sowana kreska zadziwiała miękko-
ścią i artyzmem, w odróżnieniu od 

AKT DRUGI 
WYSTAWA RYSUNKU 

To prezentacja ponad stu prac – rysunków 
studentów, które zadziwiały widza formą, 
wymiarami, technikami, kreską. 
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czasem prostej, nieśmiałej, jakby 
tylko postawionej i niedokończonej. 
To prezentacja ponad stu prac – ry-
sunków studentów, które zadziwiały 
widza formą, wymiarami, technika-
mi, kreską. Postacie na rysunkach 
zaskakiwały naturalnymi wymiara-
mi, uchwyconym gestem, ruchem, 
dopracowanym fragmentem ciała, 
np. rąk, nóg czy głowy. 

WYSTAWA MALARSTWA

Tyle, w  tym ciekawym przeglądzie 
prac studentów, emocji i  talen-
tu, że chciałoby się tam pozostać 
i oglądać rysunki w nieskończoność. 
Na potwierdzenie dodam, że prace 
wystawy pt. Akt Drugi zgromadzone 
i pokazane były na przestrzeni blisko 
400  m2, w  kilku dużych przeszklo-
nych salach i nie można się było tak 

szybko rozstać z tym miejscem, zwa-
żywszy na fakt, że podobną porcję 
wrażeń, zlokalizowaną na podobnych 
rozmiarów powierzchni tuż obok, 
zaproponowali prowadzący Pracow-
nię  – Sławomir Kuszczak i  Paweł 
Flieger. A to już było zaproszenie do 
podziwiania wytrawnego malarstwa 
współczesnego dwóch współpracu-
jących ze sobą nauczycieli akademic-
kich, związanych z Pracownią Rysun-
ku Anatomicznego UAP, kierownika 
pracowni i asystenta, którzy edukują, 
współtworzą, kreują przyszłych arty-
stów naszej poznańskiej uczelni arty-
stycznej, ale przede wszystkim sami 
tworzą – i to jak! 

Jako że Galeria nasza należy do 
ekspansywnych i aktywnych, infor-
mujemy uprzejmie, że w dniach od 1. 
do 5. grudnia w PBG Gallery Skalar 

Office Center współorganizowaliśmy 
ze SSP i Gimnazjum Dębinka wysta-
wę pt. Na tropach żołnierzy Generała 
Andersa, połączoną ze spotkaniami, 
wykładami i  warsztatami tema-
tycznymi. Natomiast w  Wysogoto-
wie, w  PBG Gallery, już w  bardzo 
świątecznym nastroju, pokazywać 
będziemy malarstwo i  fotografię. 
Autorami wystawy, którą z  pew-
nością będziemy mogli cieszyć się 
jeszcze do początku roku 2015 są: 
Pani Prezes Małgorzata Wiśniewska 
i Amadeusz Robaszkiewicz. Pięknie 
ale nieprofesjonalnie, taki nosi tytuł 
wystawa – ZAPRASZAMY! 

Z najlepszymi życzeniami z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku. Radości w  domach i  sercach 
oraz pomyślności, zdrowia i  dobrej 
nadziei na kolejny rok!

Obrazy prof. Sławomira Kuszczaka

Rysunki studentów UAP, Pracowni Rysunku Anatomicznego Rysunki studentów UAP, Pracowni Rysunku Anatomicznego
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– pokazujemy sztukę 
przez duże S, promuje-
my sztukę, poznajemy 
ciągle nowych arty-
stów, także z zagranicy, 

przyjmujemy grono miłośników Ga-
lerii, pomagamy artystom, pokazuje-
my talenty pracownicze w wydaniu 
cyklicznym Pracownicy Grupy PBG 
prezentują, pracujemy nieustannie 
na markę PBG Gallery, patrzymy 
w przyszłość, poznajemy rynek sztu-
ki, projekty cykliczne są naszą mocną 
stroną, praca na rzecz Galerii jest na-
szą pasją, powstał pomysł nadawania 
tytułu Przyjaciel PBG Gallery – wy-
różniliśmy tym tytułem kilku praw-
dziwych przyjaciół, wśród pracowni-
ków, gości i artystów, przewidujemy 
kolejne takie wyróżnienia, parame-
try największego w historii Galerii 

obrazu, pokazywanego w 2014 roku 
w PBG Gallery Skalar Office Center, 
wynosiły, bagatela, 10m x 4m!

– budujemy wyjątkową 
wizytówkę Spółki PBG, 
bardzo lubimy to, co 
robimy, barwy logo 
PBG Gallery to bordo 

i popiel, batik to wyjątkowa i rzad-
ko stosowana sztuka malowania 
obrazów na płótnie, była pokazana 
w  naszej Galerii na wystawie Elż-
biety Suszek i Lidii Kubisztal w roku 
2008, bogactwo pomysłów na wy-
darzenia w PBG Gallery wydaje się 
być niewyczerpane, bulwersujące 
dla oglądających obrazy i instalacje 
wybitnego artysty poznańskiego – 
Jerzego Kopcia mieliśmy okazję 
prezentować w Galerii w roku 2003, 

P
B

KALEJ-
DOSKO-
PIE

Jak w 

Oglądamy - zmieniamy - 
oglądamy i podziwiamy. 
Galeria w 20-leciu PBG

tekst:
IWONA BIS koordynator projektów pbg gallery

LIDIA PRĘTKA manager pbg gallery, fundacja pbg
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Wybrane wystawy zorganizowane w PBG 
Gallery na przestrzeni ostatnich lat
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będziemy nieustannie starać się, aby 
coraz więcej osobowości ze świata 
kultury, instytucji i szkół dowiady-
wało się o  istnieniu i  działaniach 
PBG Gallery. 

– Galeria powstała 
z  zamiłowań arty-
stycznych Państwa 
Małgorzaty i  Jerze-
go Wiśniewskich, 

główna siedziba Galerii mieści się 
w budynku zarządu w Wysogotowie, 
gościmy często w pracowniach arty-
stów, gośćmi naszej Galerii są pra-
cownicy, ich rodziny, artyści, przy-
jaciele, nasi kontrahenci, dostawcy, 
klienci, gromadzimy obrazy poda-
rowane przez artystów lub zakupio-
ne od artystów – tworzymy z nich 
naszą kolekcję, gotowi jesteśmy 
na przygotowanie najróżniejszych 
wystaw i ciekawych wydarzeń, gwa-
rantujemy wystawiającym znako-
mitą powierzchnię wystawienniczą, 
innymi słowy, przestrzeń artystycz-
ną, symboliczny poczęstunek i miłą 
atmosferę. 

– Galeria PBG znalazła 
swoje miejsce m.in. na 
portalach interneto-
wych kultura.poznan.pl 
oraz e-poznan.pl, 

gdzie umieszczamy zapowiedzi na-
szych wystaw, Galeria organizuje 
wystawy i pokazuje sztukę nie tylko 
w  Wysogotowie, ale i  w  Poznaniu – 
w Centrum Biznesowym Skalar oraz 
w City Parku GH, gospodarzem wy-
darzeń kulturalnych w nowych miej-
scach pokazywania i  promowania 
sztuki jesteśmy my – Fundacja PBG 
i PBG Gallery, grono artystów, miło-
śników i przyjaciół naszej Galerii cią-
gle się powiększa, grali u nas muzycy, 
wybitni i utalentowani, bo muzyka na 
żywo podczas wernisaży to już nasza 
tradycja, grafika pokazywana w PBG 

Gallery jako forma sztuk plastycznych 
zarówno użytkowa, jak i warsztatowa 
zachwycała uczestników wystaw, gra-
tulujemy pracownikom Grupy PBG ta-
lentów i umiejętności artystycznych, 
a w szczególności Piotrowi Hofmano-
wi- autorowi satyrycznych rysunków, 
publikowanych w naszych firmowych 
biuletynach.

– artyści, kochamy 
ich i  pokazuje-
my ich twórczość, 
aranżujemy śred-
nio jedną wystawę 

na miesiąc, artystyczne środowisko 
Poznania zna i  ceni PBG Gallery, 
artystyczne szkoły Poznania współ-
pracują z PBG Gallery, Uniwersytet 
Artystyczny w Poznaniu (dawna Aka-
demia Sztuk Pięknych) to nasz part-
ner w  wielu ciekawych projektach, 
chętnie pokazuje prace pedagogów 
i studentów w przestrzeniach naszej 
Galerii, a my cieszymy się z naszych 
małych i  większych sukcesów, ar-
tyści amatorzy tutaj także są mile 
widzianymi wystawcami, anonimo-
wa grupa artystyczna The Krasnals 
zrobiła furorę w Skalarze artystyczną, 
współczesną wizją słynnej Bitwy pod 
Grunwaldem, taki tytuł Bitwa pod 
Grunwaldem/Statek głupców nosi, ten 
wyjątkowych rozmiarów obraz, który 
obejrzało blisko 400 osób! 

– lepiej być nie może, ga-
leria działa i  pokazuje 
sztukę już od 12 lat!; lek-
cją artystycznej edukacji 
jest z  pewnością każdy 

wernisaż, lubimy bardzo projekt cy-
kliczny związany z  pokazywaniem 
sztuki dawnej, mamy wtedy szansę 
obejrzeć realistyczne dziewiętnasto-
wieczne malarstwo polskie autorstwa 
najwybitniejszych malarzy minionej 
epoki, jak Chełmoński czy Kossak, 
i to w autentycznym wydaniu!; lwią 

część artystów prezentujących swoją 
twórczość stanowią tworzący współ-
cześnie artyści malarze poznańskie-
go środowiska artystycznego, Liceum 
Plastyczne im. Piotra Potworowskie-
go w  Poznaniu dzięki współpracy 
z Galerią umożliwia wybitnie utalen-
towanym uczniom pokazywanie ich 
prac szerszej publiczności, tego roku 
w Lozannie Fundacja PBG i Galeria 
zorganizowały autorską wystawę 
okolicznościową z okazji 70 roczni-
cy Bitwy o Monte Cassino – to było 
wydarzenie! 

– los jest dla nas łaskawy, 
artyści chcą wystawiać 
u  nas sztukę, czekają 
na swoje miejsce w wy-
pełnionym corocznym 

kalendarium Galerii, liczba gości 
na wernisażu Dyplomy 2014 w PBG 
Gallery Skalar Office Center wy-
nosiła 350  osób, lapidarnie rzecz 
ujmując PBG Gallery jest „galerią 
przyjazną artystom”, Lesiczka Le-
szek był kuratorem wystawy foto-
grafii i malarstwa komputerowego 
pt. „Wierzbowanie” Antoniego Ruta, 
zaprezentowanej w  PBG Gallery 
w  roku 2009  razem z  rysunkami 
utalentowanej Magdaleny Tomczak, 
dziś Mielcarek, z PBG Erigo, Lekkie 
pióro – taki tytuł w pracowniczym 
konkursie biuletynu Ogniwo za ar-
tykuł pt. Atelier zdobyła Iwona Bis – 
nasza firmowa artystka, koordynator 
projektów PBG Gallery, najczęściej 
latem, ale także wiosną i  jesienią 
organizujemy ogólnopolskie plenery 
artystyczne w Smólsku. 

- ekspansywna galeria, 
tak mówią o  nas, bo 
pokazujemy i  pokazy-
waliśmy sztukę w  Wy-
sogotowie, w  Pozna-

niu – w Centrum Biznesowym Skalar, 
w City Parku, w Centrum Konferen-

G
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cyjno-Szkoleniowym Politechni-
ki Poznańskiej, w  Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie, we Wrocławiu, 
w Raciborzu czy w podpoznańskim 
centrum tenisowym w  Sobocie, 
energii do wszelkich artystycznych 
działań nigdy nam nie brakuje, en-
tuzjastycznie przyjmujemy wszelkie 
pochlebne opinie pod naszym adre-
sem, erotyka w grafice poznańskiej 
artystki Elżbiety Radzikowskiej była 
delikatna i dyskretna, a jej ubiegło-
roczna wystawa w  PBG Gallery pt. 
Czerwiec pachnie sztuką – wyjątkowa!

– rysunek, malarstwo, 
rzeźba, grafika, bati-
ki, witraże, instalacje, 
twórczość dziecię-
ca – te formy sztuki 

gościły w naszej Galerii i spotykały 
się z dużym uznaniem, rozumiemy 
doskonale potrzebę wprowadzania 
sztuki w świat biznesu, radością na-
szą jest pokazywanie sztuki w miej-

scu pracy, w wyjątkowym klimacie 
kultury organizacyjnej naszej spółki, 
rację ma ten, kto uważa, że możliwe 
jest współistnienie sztuki i biznesu, 
rozmach naszych działań zaskakuje 
odbiorców sztuki i  samych organi-
zatorów, rok artystyczny w  Gale-
rii obfituje w  mnóstwo ciekawych 
i  różnorodnych wydarzeń, Retro-
spektywa – taki tytuł nosiła wystawa 
wybitnego fotografa poznańskiego, 
Jacka Kulma, zorganizowana w na-
szej Galerii w 2012 roku, rysunki sa-
tyryczne Janusza Kapusty z Nowego 
Jorku, światowej sławy artysty, za-
prezentowane u nas w Wysogotowie 

w tym samym roku, niejednemu wi-
dzowi „łamały” głowę, bo jak mówi 
ten artysta i  wybitny współczesny 
myśliciel – świat jest najmądrzejszy 
i przetrwa nas wszystkich, świat roz-
wija się po spirali… a  sztuka? a  ar-
tyści? – prawdziwi? – nieustannie 
poszukują i myślą. Warto więc poka-
zywać SZTUKĘ, odnajdując nie tylko 
piękno, ale i sens.

Życzmy sobie dal-
szej, dobrej kon-
dycji PBG Gallery! 
Pozdrawiają Lidia 
Prętka i Iwona Bis

R
Y

Los jest dla nas łaskawy, artyści chcą wystawiać 
u nas sztukę, czekają na swoje miejsce w wypełnio-
nym corocznym kalendarium Galerii, liczba go-
ści na wernisażu Dyplomy 2014 w PBG Gallery 
Skalar Office Center wynosiła 350 osób.

Wernisaż wystawy pt. Akt Drugi, 28 października 2014, PBG Gallery, Skalar Office Center
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DEFIBRYLATORY
Nowe

trafiły do RAFAKO

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK adventure media

Wydziały RAFAKO zostały wyposażone w dwa 
defibrylatory. Związki Zawodowe działające 
w RAFAKO zakupiły dwa urządzenia ratujące 
życie ze środków przekazanych przez PZU na tzw. 

prewencję. Defibrylatory trafiły na 
Wydział W 4 oraz na Wydział 
Elektrofiltrów do Wyr.

R RAFAKO jako jed-
na z  pierwszych 
firm w  Polsce od 
2007  roku posiada 
defibrylatory. Je-

den z nich znajduje się na Bramie 
Głównej, następny w  Zakładowej 
Przychodni Lekarskiej. – Aby zwięk-
szyć bezpieczeństwo naszych pracow-
ników, wspólnie z przedstawicielami 
Związków Zawodowych podjęliśmy 
decyzję o  zakupie kolejnych dwóch 
defibrylatorów – tłumaczyła Anna 
Zembaty-Łęska, Dyrektor Biura 
Zarządzania Personelem w  RAFA-
KO S.A. podczas oficjalnego prze-

kazania urządzeń, które odbyło się 
17 października. 

Środki na zakup urządzeń ratują-
cych życie przekazało PZU, wielolet-
ni partner ubezpieczeniowy RAFA-
KO. – Z PZU współpracujemy prawie 
od „początku istnienia zakładu”. Fir-
ma ubezpiecza naszych pracowników 
i w ramach środków, jakie przeznacza 
na prewencję umożliwiono nam zakup 
defibrylatorów – sprzętu ratującego 
życie – mówiła Anna Zembaty-Łęska.

Nowoczesny sprzęt trafił na Wy-
dział W  4  oraz Wydział Elektrofil-
trów w Wyrach. Defibrylator to bar-
dzo nowoczesne, proste w obsłudze 
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i  niezawodne urządzenie. Każda 
osoba może przy jego użyciu udzie-
lić pierwszej, fachowej pomocy, ra-
tującej życie drugiemu człowiekowi. 
Defibrylatory zasilane są zwykłymi 
bateriami, są niewielkie i  bardzo 
poręczne.

– Cieszę się, że mogę przekazać RA-
FAKO takie urządzenia. Mam nadzieję, 
że nigdy nie będą wykorzystane, a jeśli 
tak, to spełnią należycie swoje zada-
nie – mówiła Magdalena Pękalska, 
Kierownik ds. Klienta Korporacyj-
nego w PZU. 

Podczas piątkowego spotkania 
Związkowcy zapowiedzieli, że to nie 

koniec zakupów specjalistycznego 
sprzętu do zakładu. – W przyszłości 
chcielibyśmy doposażyć kolejne wy-
działy – podkreślali.

– Mamy prośbę do pracowników 
produkcji, aby zgłaszali nam, jak 
jeszcze można doposażyć ich wydzia-

ły, czy może potrzebne są nosze, albo 
inne sprzęty. Propozycje kierujcie do 
Związków Zawodowych  – apelował 
na zakończenie spotkania Marek 
Tylka, Przewodniczący Związku Za-
wodowego Pracowników RAFAKO 
S.A.

Defibrylator to bardzo nowoczesne, proste w obsłudze 
i niezawodne urządzenie. Każda osoba może przy jego 
użyciu udzielić pierwszej, fachowej pomocy, ratującej życie 
drugiemu człowiekowi. Defibrylatory zasilane są zwykłymi 
bateriami, są niewielkie i bardzo poręczne.

Dwa defibrylatory, w jakie wyposażone zostały wydziały w RAFAKO / fot. Justyna Korzeniak
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Krew oddają pra-
cownicy RAFAKO 
S. A. Jest wśród 
nich wielu honoro-
wych krwiodawców.

– To dzięki swemu zaangażowaniu, 
pomagają najbardziej potrzebującym. 
Dając cząstkę siebie, ratują zdrowie 
i życie innym. Zawsze można na nich 
liczyć. Odpowiadają na każdy apel 
Stacji Krwiodawstwa, także gdy do-
tyczy to naszych pracowników lub 
członków ich rodzin. Tylko w tym roku 
nasi pracownicy oddali krew 342 razy. 
Pełna altruizmu postawa naszych 
krwiodawców zasługuje na najwyższe 
uznanie i  serdeczne podziękowanie – 
mówi Pani Anna Zembaty-Łęska, 
RAFAKO S.A.

PBG założyło bank krwi, z  któ-
rego skorzystać może każdy z nas 
i naszych bliskich. 

– W  PBG akcję oddawania krwi 
przeprowadzamy wspólnie – do sie-
dziby Grupy PBG przyjeżdża krwiobus. 
Zebrana krew pozwala nam korzystać 
z banku w potrzebie i nagłych wypad-

Krew jest jak nieoceniony dar życia, którym mo-
żemy się dzielić. O wspólnych akcjach oddawania 
krwi pisaliśmy na łamach biuletynu nie raz. Dziś, 
pokazujemy nasze wspólne działania chcąc do-
trzeć także do potrzebujących. 

KREW 
dar życia 

tekst:
JOANNA JANUSZEWSKA redaktor naczelna, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, pbg sa

K

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

Występują cztery grupy krwi: 
A, B, AB i 0. Każda oznaczo-
na czynnikiem Rh (+) lub (-). 
Krew dawcy zawsze podle-
ga szczegółowemu badaniu, 
a aby oddać krew lub ją 
otrzymać spełnione muszą 
być określone kryteria. 

Osoba z grupą A może 
oddać krew potrzebującym 
z grupą krwi A i AB.
Osoba z grupą B może 
oddać krew potrzebującym 
z grupą krwi B i AB.
Osoba z grupą AB może 
oddać krew potrzebującym 
z grupą krwi AB.
Osoba z grupą 0 może 
oddać krew potrzebujących 
z grupą krwi 0, A, B i AB.
Najbardziej uprzywilejowana 
jest osoba z grupą krwi AB, 
gdyż otrzymać może ją od 
każdego. Dawca z grupą 
0 może nią obdzielić każ-
dego, sam natomiast może 
otrzymać krew tylko od 
dawcy z grupą krwi 0. 

kach. Dzięki naszym akcjom i zebra-
nym litrom krwi pomogliśmy wielu po-
trzebującym. Ponadto każdy, kto krew 
oddaje może zasilić nasz bank krwi. 
Numer konta to PBG 200 – mówi Pan 
Piotr Mierzwa, Fundacja PBG.

Pomagamy przez wspólne działa-
nia. Chętnych do oddania krwi oraz 
potrzebujących prosimy o kontakt.
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RAFAKO chętnie 
wspomaga akcje 
charytatywne oraz 
wychodzi naprze-
ciw potrzebującym. 

Przykładem jest chociażby szyb-
ka odpowiedź na apel wojewody 
opolskiego, w  którym poprosił on 
o przekazanie darowizn w postaci 
komputerów dla oddziałów i  kół 
Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i  Inwalidów. RAFAKO prze-
kazało trzy komputery stacjonarne 
wraz z  monitorami.  – Celem tych 
działań jest poprawa kompetencji 
cyfrowych władz i  członków Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
a także ułatwienie dostępu do infor-
macji i usług dedykowanych osobom 
starszym – tłumaczy Janusz Rydzak, 
kierownik zespołu promocji produk-
tu w RAFAKO S.A. 

Komputery będą również stano-
wiły pomoc w komunikowaniu się 
rencistów, emerytów oraz inwalidów 
zrzeszonych w organizacji. Bardzo 
ważnym elementem całej akcji jest 
szkolenie komputerowe dla członków 

Związku, które odbywa się w ramach 
projektu Inter-Aktywny Senior. 

Oprócz RAFAKO w  akcji wzięły 
udział również takie firmy, jak: Fun-

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

R

RAFAKO przekazało trzy kompletne komputery 
stacjonarne wraz z monitorami oddziałom i kołom 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

OSÓB STARSZYCH 
RAFAKO wspiera aktywizację

dacja Grupy Górażdże „Aktywni w Re-
gionie”, Bank Spółdzielczy z Leśnicy, 
Wojewódzki Urząd Pracy w  Opolu 
oraz Fundacja PKO Banku Polskiego. 

RAFAKO – przekazanie komputerów Związkowi Emerytów / fot. Aleksandra Dik
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Czas biegnie nie-
ubłaganie i  nawet 
się nie obejrzeliśmy, 
a  tu kolejne Święta 
za pasem. Skoro już 

się zbliżają, to wiadomo, że czeka 
nas czas spotkań w gronie rodzin-
nym i  firmowym. Każdego dnia 
jak najlepiej staramy się, poprzez 
nieustanne doskonalenie, zaanga-
żowanie oraz życzliwość, być lepsi 
i bardziej profesjonalni. Naszą tra-
dycją jest wspieranie potrzebują-
cych i jak co roku zwracamy się do 
Was z prośbą o wsparcie. Wiadomo, 
że pomagamy samotnym matkom, 
rodzinom wielodzietnym, dzieciom 
z domów dziecka oraz wszystkim, 
którzy tej pomocy oczekują. Oso-
biście w  zeszłym roku ja również 
takową otrzymałem od moich ko-
leżanek, co sprawiło mi wielką nie-
spodziankę i zarazem utwierdziło 
w wierze, że dobro ludzkie działa 

i pomnaża się. Każdy z nas ma bli-
skie sercu osoby, z którymi spoty-
ka się od czasu do czasu, a każde 
Święta są do tego szczególną okazją. 
Pomyślcie, że są również na świecie 
takie osoby, które spędzą je samot-
nie oraz takie, które żyją nadzieją, 

ŚWIĄTECZNA 
PACZKA dar naszych serc

tekst:
PIOTR MIERZWA grafik, fundacja pbg 

C

Każdego dnia jak najlepiej staramy się, poprzez nieustanne doskonalenie, 
zaangażowanie oraz życzliwość, być lepsi i bardziej profesjonalni.  
Naszą tradycją jest wspieranie potrzebujących i jak co roku zwracamy 
się do Was z prośbą o wsparcie. Pomagamy samotnym matkom, 
rodzinom wielodzietnym, dzieciom z domów dziecka oraz 
wszystkim, którzy tej pomocy oczekują.

czekając na impuls do zmiany, by 
żyło się lepiej.

Przygotowywanie świątecznych 
paczek to dar wrażliwości, zaanga-
żowania i  dawania nadziei drugie-
mu człowiekowi, aby świat chociaż 
na chwilę stał się łatwiejszy i lepszy.

Nasze dary i świąteczne paczki / fot. Piotr Mierzwa
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tekst:
OD REDAKCJI 

W

RAZEM 
naprawdę możemy więcej 

Przyglądając się efektom zbiórek charytatywnych odbywających się podczas 
ostatnich uroczystości firmowych (20-lecie PBG, 65-lecie RAFAKO), bez trudu 
można uwierzyć w to, że hasło „razem możemy więcej” posiada ogromną siłę 
sprawczą. Budujące jest to, że bawiąc się i świętując pomagamy tym, dla których 
los nie był łaskawy i którzy potrzebują naszej pomocy.

W  trakcie te-
gorocznego fe-
stynu RAFAKO, 
zorganizowane-
go 30  sierpnia 

w Szymocicach z okazji Dni Energe-
tyka, zebraliśmy 6.343,81 złotych na 
rzecz dwuletniej Hani, córki pracow-
ników RAFAKO. Tydzień później wo-
lontariusze Fundacji PBG kwestowa-
li podczas Gali 20-lecia PBG na rzecz 
dzieci z Ochronki Jurek. Uzbierano 
3.915 złotych. Zebrane środki trafiły 
już do potrzebujących.

Wszystkim darczyńcom dziękuje-
my, głęboko wierząc w to, że „dobro 
powraca”. 

Piecobiogazja

Do akcji pomocy charytatywnej 
włączył się bezinteresownie nasz 
kolega z pracy Paweł Krzywda, Sa-
mozwańczy Anomin Piecobiogazji, 
z-ca dyrektora ds. administracji na 

projekcie LMG, obecnie koordynator 
projektu w PBG S.A. Z okazji jubi-
leuszu naszej spółki matki – PBG, 
przygotował nie tylko piękne albu-
my na temat „Historii Piecobiogazji”, 
ale wystawił je na aukcję. Zebraną 
kwotę 3032 złotych w całości prze-
kazał na rzecz Ochronki Jurek. 

Albumy są wyjątkowe, wydane 
w limitowanej wersji 40 egzemplarzy. 
Historię Piecobiogazji pisaną języ-
kiem naszych przodków, czyta się 
z dużym zainteresowaniem niczym 
powieść historyczną z licznymi zwro-
tami akcji i porównaniami. Pracowni-
cy, którzy zapisali się na kartach hi-
storii Spółki, mogli z przymrużeniem 
oka odnaleźć wpis historyczny doty-
czący ich wkładu w losy Piocobiogazji. 

Pan Paweł, Samozwańczy Kro-
nikarz Piecobiogazji KRZYWD…A – 
NONIM, wręczał każdy z  zakupio-
nych egzemplarzy osobiście wraz 
z autografem. Podziękował za pomoc 
i wkład w powstanie albumu kolegom 
i koleżankom z pracy, bez których po-
mocy album nie powstałby w ekspre-
sowym tempie dwóch miesięcy!

Panu Pawłowi gratulujemy pa-
sji, talentu i wspaniałej inicjatywy, 
a w imieniu dzieci z Ochronik Jurek 
po prostu dziękujemy.Marek Powała, szef kontraktu LMG 
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Pierwszy śnieg, mróz, 
roratne lampiony 
i  kilka tygodni póź-
niej Boże Narodzenie. 

Na powstanie 
Świąt Bożego Narodzenia (obcho-
dzone od IV w. n.e.) złożył się dłu-
gi i skomplikowany proces. Kościół 
katolicki nadał tym zwyczajom sens, 
przyjmując dawne formy i wypełnił 
je nowymi treściami. 

Istnieje zbieżność pomiędzy 
świętami Bożego Narodzenia a sło-
wiańskimi i starożytnymi świętami 

„Niezwyciężonego słońca”. Sło-
wiańskie święto przesilenia zimo-
wego 25 grudnia było uznawane za 
pierwszy dzień nowego roku. Dzień 
wcześniej 24  grudnia obchodzono 
pogańskie święto zmarłych. W sta-
rożytnym Rzymie dzień 25 grudnia 
był świętem narodzin „Niezwyciężo-
nego słońca”. Saturnalia miały duży 
wpływ na obrzędy bożonarodzenio-
we – darowano sobie urazy, dekoro-

wano domy zielenią, ludzie się bra-
tali, dozwolone były wszelkie figle 
i psoty. Po pasterce zaświecano so-
bie podwórko słomą. Słowianie wie-
rzyli, że dusze zmarłych przychodzą 
do domów w postaci wędrowca lub 
zwierząt. Nikomu nie wolno było 
odmówić gościny (wolne miejsce 
przy stole). W dniu wigilijnym nie-
dozwolone były kłótnie, smutek, czy 
płacz, nie wolno było niczego poży-
czać od sąsiadów. A dom i spiżarnia 
były do dyspozycji zmarłych. Ogień 
w kominku był przez całą noc, aby 
dusze mogły się ugrzać. 

Jaka wigilia, taki cały rok

Dzielenie się opłatkiem pochodzi 
od „eulogii” (był to chleb nieofiar-
ny). Najstarsze opłatki pochodzą 
z XVII wieku i są pięknymi dzieła-
mi sztuki. Wigilia przypomina Aga-
pe (ucztę pierwszych chrześcijan). 
Kolacja rozpoczyna się modlitwą, 
nikt nie ma prawa wstać od stołu 

i  rozmawiać. Chodzi o  to, aby ro-
dzina przez cały rok była szczęśliwa, 
zgrana i  spokojna. Liczba potraw 
winna być nieparzysta. Tylko za-
możni mieli 12 potraw na pamięć 
o apostołach. 

Wigilijne zwyczaje i przesądy

Kto w wigilię kichnął miał być zdro-
wy przez cały rok. Zabronione było 
w wigilię szyć i cerować, aby nowe 

Zwyczaje 

tekst:
RYSZARD „RYLEW” LEWICKI fundacja pbg

P

Na powstanie Świąt Bożego Narodzenia 
(obchodzone od IV w. n.e.) złożył się długi 
i skomplikowany proces. Kościół katolicki nadał tym 
zwyczajom sens, przyjmując dawne formy i wypełnił 
je nowymi treściami.

ŚWIĄTECZNE
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się nie darło. Po porannej modli-
twie zęby pocierano czosnkiem, aby 
przez cały rok nie bolały. Jabłka za-
pobiegały bólowi gardła.

Rano po wigilii pierwszy miał do 
domu wejść mężczyzna, to wróży-
ło zdrowie przez cały rok. Kobieta 
przynosiła chorobę. Wymiatając izbę 
trzeba było robić to od drzwi, żeby 
nie odganiać kawalerów. W czasie 
wigilii wyciąganie siana spod obru-

sa wróżyło: gdy źdźbło było zielone 
i zdrowe dla panienek i kawalerów 
oznaczało ślub, łamiące się, poczer-
niałe oznaczało staropanieństwo 
i starokawalerstwo.

Strojenie choinki

Zielona choinka – nadzieja nieba, 
świece – światłość narodzin Chry-
stusa, łańcuch to węże kusiciele. 
Uważano, że choinka przyszła do 

nas z  Niemiec, jednak w  Polsce 
dużo wcześniej królowała tzw. „pod-
łożniczka”, czyli wierzchołek sosny 
podwieszony pod sufitem. Kto był 
pierwszy na pasterce, ten będzie 
miał dobre plony i będzie miał po-
wodzenie w pracach gospodarskich. 
Po pasterce domownicy udawali się 
do sadu, potrząsać drzewami, mó-
wiąc „obudźcie się, narodził się Je-
zus Chrystus”. 

Pan Paweł Matz z firmy Infra na ośnieżonej drodze przed domem / fot. archiwum rodzinne
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PAULINA GAŁADYK
kierownik ds. finansowych, PBG S.A. 

Czym są dla Ciebie święta?
Święta to dla mnie przede wszyst-
kim czas spędzony z rodziną, czas 
wyciszenia, odpoczynku i zatrzyma-
nia się w codziennym biegu. 

Jednak najbardziej lubię okres 
przedświąteczny,  wyjątkowy na-
strój przygotowań, ubieranie cho-
inki… itd.

Jaki niepowtarzalny zapach lub 
smak kojarzy Ci się z Wigilią 
i Bożym Narodzeniem? 

Zapach Świąt to przede wszystkim 
zapach pierników, które mój tata 
wypieka co roku od ponad 30  lat 
w swojej cukierni!

Jakie świąteczne zwyczaje lubisz 
najbardziej?

Dla mnie najważniejszym zwycza-
jem jest wspólne spotkanie z  ro-

dziną przy stole świątecznym i słu-
chanie kolęd. Bardzo lubię moment 
rozdawania dzieciom prezentów 
i ich bezcenny uśmiech i radość.

Jak najchętniej spędzasz 
świąteczny czas? 

Tutaj nie będę oryginalna i powiem: 
świąteczny czas zwykle spędzamy 
w gronie rodziny, bo to jedyny taki mo-
ment kiedy można się spotkać, poroz-
mawiać, pośmiać i nigdzie nie gonić…

rozmwiała:
JOANNA JANUSZEWSKA kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, redaktor naczelna, pbg sa

Jakie zwyczaje przetrwały do 
dzisiaj? Zapytałam o to naszych 
pracowników. 

Święta
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MICHAŁ CZAJKA
kierownik budowy i robót 
elektrycznych, PBG S.A. 

Czym są dla Ciebie święta?

Święta to dla mnie po pierwsze 
wspomnienie dzieciństwa i emocji, 
jakie wywoływały one we mnie jako 
małym dziecku. Był to na pewno 
czas wyjątkowy, bo całkiem inny niż 
ten przeżywany codziennie. W tym 
czasie, wolnym od szkoły, podczas 
przygotowań do wspólnej Wigilii 
(głównie poprzez wyjadanie przy-
rządzanych przez mamę posiłków), 
wielkich porządków, bieganiu do 
sklepów po wcześniej zapomniane 
podczas zakupów sprawunki, ubie-
raniu choinki, zawsze towarzyszyło 
uczucie wewnętrznej radości i eks-
cytacji, że uczestniczy się w  przy-
gotowaniu czegoś bardzo ważnego, 
choć nie do końca było wiadomo, 
czemu ta jedna kolacja w roku jest 
taka ważna. 

Dzisiaj, jako osobie dorosłej, 
tym wszystkim przedświątecznym 
i  świątecznym czynnościom, po-
mimo upływu lat i  przeżyciu już 
kilkudziesięciu Świąt bardzo do 
siebie podobnych, nadal towarzy-
szy radość, może trochę mniejsza 
i  bez takiej ekscytacji. Uzupełnia 
ją jednak i znacznie potęguje inny, 
dodatkowy element, a mianowicie 
możliwość obserwowania takiej sa-
mej radości z przeżywania Świąt, jak 
ta moja sprzed lat, w oczach moich 
dzieci. Bezcenne uczucie. Kiedy ją 
widzę, wiem co w życiu jest dla mnie 
najważniejsze. 

Jaki niepowtarzalny zapach lub 
smak kojarzy Ci się z Wigilią 
i Bożym Narodzeniem? 

Są to dwa zapachy. Pierwszy, to 
unoszący się w całym domu zapach 
pieczonych ciast  – makowca, ser-
nika. A drugi, to zapach pomarań-

czy  – które to w  czasach dzieciń-
stwa i wczesnych lat młodzieńczych 
nieczęsto były dostępne na rynku, 
za wyjątkiem właśnie okresu świą-
tecznego. 

Czy dajesz porwać się świątecznej 
modzie? 

Myślę że nie, gdyż nawet nie do 
końca wiem jaka ta moda jest – nie 
śledzę tego. Do Świąt podchodzę ra-
czej w tradycyjny sposób, choć cza-
sami w toku przygotowań do głowy 
przychodzi taka myśl, aby zostawić 
wszystko, spakować rodzinę, zamó-
wić Last Minute do ciepłych krajów 
i poleżeć brzuchem do góry. Może 
kiedyś. 

Jakie świąteczne zwyczaje lubisz 
najbardziej?

Nie mam tego jedynego ulubionego. 
Stawiam je raczej na równi. No może 

z małą przewagą zwyczaju pod ha-
słem prezenty. 

Jak najchętniej spędzasz 
świąteczny czas?

Bardzo lubię gotować okazjonal-
nie, tak więc dużo czasu spędzam 
na przygotowywaniu świątecz-
nych potraw. Nie wyobrażam so-
bie, aby podczas Świąt wyłącznie 
jeść i  oglądać telewizję. W  gra-
fiku dnia obowiązkowymi pozy-
cjami są więc spacer na świeżym 
powietrzu i  wszelkiego rodzaju 
gry towarzyskie. Staram się też 
znaleźć czas, choć jest to trudne  
z dzieciakami, aby tak zwyczajnie 
choć przez chwilę móc nie robić nic. 

A dla Ciebie Drogi Czytelniku? Jaki 
jest Twój ulubiony zapach, smak 
i jakie wspomnienia przywołuje ha-
sło „Idą święta”?

Tradycyjna wigilia pracowników PBG / fot. Piotr Mierzwa
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Boże Narodzenie to 
święto religijne upa-
miętniające narodzi-
ny Jezusa Chrystusa. 
Dla każdego z  nas 

jest to niezwykły czas, pełen ma-
gii, miłości i  życzliwości. Dla wie-
lu to najpiękniejszy dzień w  roku. 
Chociaż tradycja przetrwała setki 
lat, każdy rejon Polski obchodzi 
ten dzień według własnego wzorca 
przekazywanego z pokolenia na po-
kolenie. 

Podczas tych Świąt najważniejsza 
jest kolacja wigilijna, na której nie 
może zabraknąć ryby, szczególnie 
karpia. – W rożnych regionach poda-
je się ją na rożne sposoby. U nas, na 
Śląsku, najczęściej jest to karp sma-
żony na masełku w panierce, którego 
zjadamy z chlebem- mówi Julita Ćwi-

kła, etnograf z Muzeum w Raciborzu. 
Kolejną wigilijną potrawą, która 
wywodzi się ze Śląska jest mocz-
ka. – W dawnych czasach była breją, 
następnie sosem do ryby. Dziś jest 
słodkim deserem. Pierwotnie gotowało 
się ją na wywarze z jarzyn: marchewki, 
pietruszki i pasternaka. Nieodłącznym 
składnikiem tej potrawy jest piernik, 
niegdyś można było go dostać tylko 
na Śląsku. Sprzedawano go pod na-
zwą „piernik do ryby”. Do warzywne-
go wywaru dodawało się rozkruszony 
piernik oraz bakalie, kompot ze śliwek 
lub agrestu, a także czekoladę lub za-
smażkę na maśle – opowiada Julita 
Ćwikła. 

Do połowy XX wieku na śląskich 
stołach królowała zupa siemieniotka, 
zwana również konopiotką. – Była 
to typowo wigilijna zupa, którą goto-

wało się tylko w naszym regionie. Wy-
war z przecieranego siemienia serwo-
wało się z kluseczkami. Była podawana 
również obok innych zup – opowiada 
J. Ćwikła. Dziś rzadko jest spotykana 
w świątecznym menu. Siemieniotkę 
zastąpiły: fasolowa, grzybowa, zupa 
rybna czy ostatnio coraz bardziej 
popularny barszcz z uszkami, który 
na Śląsk przywieźli przesiedleńcy ze 
wschodniej części Polski. 

Typowym wigilijnym deserem 
często spotykanym na Śląsku są ma-
kówki. – Są to bułki drożdżowe prze-
kładane makiem, maczane w mleku 
lub wodzie. Do dziś możemy spróbo-
wać ich w wielu śląskich domach – za-
pewnia etnografka z raciborskiego 
muzeum. Do popijania świątecz-
nych smakołyków gotowano kompot 
z pieczek, czyli suszonych owoców. 

tekst:
JUSTYNA KORZENIAK adventure media

B

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły 
czas. Pełen radości, magii, spędzany w gronie 
rodzinnym. Mimo, że tradycja jest jedna, każdy 
rejon Polski obchodzi te święta według własnych 
schematów. Ślązacy nie wyobrażają sobie Bożego 
Narodzenia bez smażonego karpia, makówek 
i Dzieciątka przynoszącego prezenty.

TRADYCJE

na Śląsku
ŚWIĄTECZNE
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Boże Narodzenie na Śląsku było 
dniem niezwykle magicznym. Ma-
wiano: jaka będzie Wigilia, taki bę-
dzie przyszły rok. 24 grudnia szcze-
gólnie bacznie obserwowano pogodę, 
zwłaszcza na wsiach. – Jeśli dzień był 
ponury, oznaczało to, że krowy będą 
dawać dużo mleka. Natomiast jeśli 
pogodny, słoneczny – kury miały ob-
ficie znosić jajka – podaje przykłady 
Julita Ćwikła. Dbano, aby w  tym 
szczególnym dniu nie spać za długo 
i unikano kłótni. Wierzono, że jeśli 
w tym dniu do mieszkania pierwsza 
wejdzie kobieta, przyniesie pecha 
w nowym roku, natomiast jeśli męż-
czyzna – nowy rok będzie szczęśliwy. 
Wróżono z orzechów, jakie będzie 
zdrowie na następny rok. – Do wo-
reczka lub miski wrzucało się włoskie 
orzechy, każdy domownik losował 

cztery. Jeśli po rozłupaniu orzechy 
były jasne, oznaczało to dobre zdro-
wie, gdy trafił się ciemny – chorobę, 
a zasuszony – nawet śmierć – tłuma-
czy J. Ćwikła. Panny z wyciągniętego 
spod obrusa źdźbła siana przepo-
wiadały, kiedy wyjdą za mąż. Suszy-
ło się karpie łuski, które następnie 

chowano do portfela, aby nigdy nie 
zabrakło w nim pieniędzy. – Wróżb 
o  charakterze agrarnym, zaduszko-
wym i  matrymonialnym było wiele, 
niektóre zachowały się po dziś dzień – 
przekonuje etnografka. 

Obok kolacji, wróżb i przesądów 
nieodłącznym elementem Bożego 

Boże Narodzenie na Śląsku było dniem niezwykle 
magicznym. Mawiano: jaka będzie Wigilia, taki będzie 
przyszły rok. 24 grudnia szczególnie bacznie obserwo-
wano pogodę, zwłaszcza na wsiach. – Jeśli dzień był 
ponury, oznaczało to, że krowy będą dawać dużo mleka. 
Natomiast jeśli pogodny, słoneczny – kury miały obficie 
znosić jajka

Tradycyjna szopka bożonarodzeniowa 
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Narodzenia od połowy XIX wieku 
była choinka. Kiedyś obowiązkowo 
przynosiło się ją z lasu i ozdabiało 
dopiero w  Wigilię, dziś ubieranie 
choinki odbywa się wcześniej niż 
w  dzień wigilijny. Zawieszano na 
niej rajskie jabłuszka, aby były do-
bre urodzaje, papierowe ozdoby, 
pierniki i cukierki, aby w domu 
był dostatek oraz orzechy, 
żeby było dobre zdrowie. 
Tradycyjną choinkę roz-
świetlały w  przeszłości 
świeczki. Zapalało się je 
podczas kolacji. Jeśli ja-
kaś nie wypaliła się do 
końca przepowiadano 
ciężką chorobę lub 
nawet śmierć które-
goś z  domowników. 
Po wieczerzy pod 
choinkę na Śląsku 
prezenty przyno-
siło Dzieciątko. 
Pierwszy dzień 
Świąt spędza-
no we własnym 
domu, w  oto-
czeniu najbliż-
szej rodziny. 
D o p i e r o 
drugiego 

dnia wyruszano z kolędą, odwiedza-
ło się dalszą rodzinę i znajomych.

Pięknie przyozdobiona 
choinka, a  pod nią pre-
zenty, smakołyki na stole, 
to tak naprawdę tylko doda-
tek. Pierwszą i  najważniej-

szą zasadą Świąt, która 
od wieków pozostaje 
niezmienna, jest 

to, aby ten czas 
spędzić razem 
w  miłej i  ro-

dzinnej at-
mosferze , 
okazując 

s o b i e 
czułość 
i  życz-
liwość. 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
PO ŚLĄSKU

Już za chwila śwjynta sóm
Tuż życzynia wóm sam dóm

Jak tradycjo nakazuje zawsze na 
śwjynta

mjech z tymi winszowaniami 
sie rosuje

Tuż wóm życza śwjont wesołych
z familijom wilijo jejś za jed-

nym stołym
karpja, makówki i moczka

możecie jejś z jednego gorczka
łopłatkym sie łomanio

ji z serca se winszowanio
zdrowjo ji wszyskigo nojlep-

szego 
na kożdy dziyń życio waszego
geszynków od DZIECIONTKA 

małego
pod chojinkóm dlo wos koż-

dego
co by sie wszyskim darzyło
ji dobrze bez starości żyło

Źródło: http://tuudi.net/2010/12/25/zycze-
nia-po-slasku 

http://tuudi.net/2010/12/25/zyczenia-po-slasku
http://tuudi.net/2010/12/25/zyczenia-po-slasku


119ŚWIĘTA, ŚWIĘTA

Grupa PBG   biuletyn ogniwo    XII  2014

tekst:
JOANNA GOŚCIŃSKA specjalista ds. marketingu, pbg s.a.

J

W Wielkopolsce Święta Bożego Narodzenia zwane 
są „Gwiazdką”. Trudno odnaleźć etymologię tego 
określenia. Prawdopodobnie nawiązuje ona do 
zwyczaju zasiadania do wieczerzy wigilijnej z chwilą 
ukazania się pierwszej gwiazdy na niebie.

WIELKOPOLSKIE

Bożonarodzeniowe
TRADYCJE 

Jednym z  ważniej-
szych momentów 
kolacji wigilijnej jest 
dzielenie się opłat-
kiem i  składanie so-

bie życzeń pomyślności w Nowym 
Roku. Nazwa opłatek pochodzi od 
łacińskiego oblatum, co oznacza 

„dar ofiarny”. Wyrabiany jest z ciasta 
z mąki pszennej i wody, wlewanego 
do formy. 

Współcześnie dania spożywane 
podczas tej kolacji nie odbiegają 
zasadniczo od tych, które znajdowa-
ły się na stołach 50 czy 80 lat temu. 
Podstawą są potrawy będące od 
pokoleń na rodzinnych stołach, po-
szerzane o takie, które rozpropago-
wane zostały w mediach i stanowią 
swego rodzaju ciekawostkę. W wielu 
wielkopolskich domach potrawy na 

stole wigilijnym wyglądają nastę-
pująco:
• zupa owocowa z suszonych jabłek 

i śliwek, zagęszczana śmietaną – 
podawana z drobnymi kluseczka-
mi pszennymi,

• kluski z utartym makiem, dosła-
dzane cukrem – „makiełki”,

• śledzie w śmietanie z gotowanymi 
ziemniakami,

• śledzie opiekane w oleju
• kapusta z  grochem (fasola Jaś), 

ugotowaną kapustę łączy się z ugo-
towaną fasolą utartą na „miazgę”,

• karp pieczony,
• grzyby suszone uprażone na maśle,
• kompot z suszonych śliwek,
• pierniki,
• makowiec.

Do tego tradycyjnego zestawu, 
w wyniku zmian zachodzących pod 

wpływem: mediów, migracji, mał-
żeństw, dołączają rzadko spotykane 
wcześniej: barszcz z uszkami, zupa 
grzybowa z łazankami, pierogi.

Po wigilijnej kolacji domy odwie-
dza Gwiazdor. Jest to postać z dłu-
gą białą brodą odziana w czerwony 
kożuch wywrócony włosiem na 
wierzch, przepasany sznurem lub 
pasem, w czerwonej czapce z białym 
pomponem. W  ręku trzyma rózgę 
i dzwonek, a na plecach ma zarzuco-
ny worek z prezentami. Czasami to-
warzyszy mu Gwiazdka – ubrana na 
biało, z dzwonkiem w ręku, w czym 
wyręcza gwiazdora. Dzwonkiem tym 
zawiadamia domowników o swoim 
przyjściu. Grzecznym dzieciom roz-
daje prezenty, a niegrzecznym rózgi 
z  przykazaniem, by w  następnym 
roku się poprawiły. Niestety, tak 
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ubrane postacie widać coraz rza-
dziej, głównie na wsiach. 

Niektórzy do dziś wierzą, że to co 
zdarzy się 24. grudnia, będzie rzu-
towało na cały rok. Po dziś dzień 
ludzie uważają, że kto pokłóci się 
w Wigilię, ten będzie skłócony przez 
cały rok. Uważano, iż cały rok będzie 
pasmem nieszczęść i chorób, kiedy 
pierwszą napotkaną osobą na uli-

Niektórzy do dziś wierzą, że to co zdarzy się 24. grud-
nia, będzie rzutowało na cały rok. Po dziś dzień ludzie 
uważają, że kto pokłóci się w Wigilię, ten będzie skłóco-
ny przez cały rok. Uważano, iż cały rok będzie pasmem 
nieszczęść i chorób, kiedy pierwszą napotkaną osobą na 
ulicy będzie kobieta.

Tradycyjna szopka bożonarodzeniowa na rynku w Bydgoszczy / fot. Andrey Shevchenko / Fotolia
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cy będzie kobieta. Wróżono także 
z sianka, umieszczanego pod obru-
sem w czasie Wieczerzy Wigilijnej. 
Kto wyciągnął dłuższe źdźbło, ten 
miał przed sobą jeszcze długie życie. 
Kto jednak nie miał tyle szczęścia 
i wyciągnął krótkie, ten i życie miał 
mieć krótkie.

Istnieje również zwyczaj przyno-
szenia do domu i ubierania choin-

ki, czyli drzewka świerku lub jodły. 
Zwyczaj ten pochodzi z XVI wieku 
i  narodził się wśród niemieckich 
protestantów. Ponoć wielkim miło-
śnikiem i propagatorem tej nowej, 
jak na tamte czasy tradycji, był sam 
Marcin Luter. Zwyczaj ten powoli 
rozprzestrzeniał się po całej Europie, 
a  na przełomie XVIII i  XIX wieku 
dotarł do Polski, przyniesiony przez 
niemieckich osadników. W  Wiel-
kopolsce tradycja przyozdabiania 
choinki przyjmowała się w środowi-
skach bardziej otwartych na kultu-
rowe nowości, czyli wśród szlachty 
i mieszczan. Nie przeszkadzał temu 
fakt, że choinka mogła kojarzyć się 
z pruskim zaborcą. Chłopi, niechęt-
ni wobec wszelkich „nowinek”, dłu-
go nie uznawali tego obyczaju. Tak 
naprawdę, dopiero w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego cho-
inki zapanowały wszędzie, również 
w chłopskich chatach. 

Z pewnością przyczyniła się do 
tego akceptacja kościoła katolickie-
go dla choinek, w których duchowni 
widzieli symbol rajskiego drzewa 
poznania dobrego i złego, a z które-
go Adam i Ewa skosztowali owoców, 
co doprowadziło do ich wygnania 
z  Raju. Drzewka przyozdabiano 
najczęściej orzechami, jabłkami, 

piernikami, cukierkami, ozdobami 
z  kolorowego papieru, a  w  końcu 
także zapalano na jego gałęziach 
świeczki.

Dawnej wierzono, że w noc wigi-
lijną zwierzęta gospodarskie mówiły 
ludzkim głosem. Dotyczy to jednak 
tylko tych zwierząt, które według 
tradycji były przy narodzeniu Chry-
stusa w stajence, a więc krów, kóz 
i  owiec. W  nagrodę Bóg sprawił, 
że w noc wigilijną zwierzęta te mó-
wią. Legenda o tym niecodziennym 
zachowaniu zwierząt znana była 
jednak tylko w niektórych rejonach 
Wielkopolski, choć jest to bardzo 
stare wierzenie. Bardziej znana jest 
tradycja karmienia zwierząt domo-
wych resztkami ze stołu wigilijnego, 
a nawet dzielenia się z nimi opłat-
kiem. Ponoć tradycję tę tępili kazno-
dzieje już przynajmniej od XV wieku 
jako przejaw pogaństwa. Każdy, kto 
sądziłby, że usłyszeć mowę zwierząt 
jest przywilejem, ten jest w błędzie. 
Według ludowych wierzeń, każdy, 
kto usłyszy w Wigilię mowę zwierząt, 
ten szybko umrze. Nie jest to jak wi-
dać dobra wróżba.

Źródło: „Wielkopolskie zwyczaje 
i  obrzędy doroczne”, Witold Prze-
woźny

W Wielkopolsce tradycja przyozdabiania choinki 
przyjmowała się w środowiskach bardziej otwartych na 
kulturowe nowości, czyli wśród szlachty i mieszczan. 
Nie przeszkadzał temu fakt, że choinka mogła kojarzyć 
się z pruskim zaborcą. Chłopi, niechętni wobec wszel-
kich „nowinek”, długo nie uznawali tego obyczaju. Tak 
naprawdę, dopiero w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego choinki zapanowały wszędzie, również w chłop-
skich chatach. 
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tekst:
KAROLINA KUBICA-KAMIŃSKA starszy specjalista ds regulacji korporacyjnych, pbg s.a. 

Wspólne pieczenie 
pierników, które 
od kilku lat od-
bywa się w naszej 
firmie na początku 

grudnia, to już nieodłączny element 
rodzinno-firmowych przygotowań do 
świąt i to niezależnie od pogody. Pa-
miętam, jak przed trzema laty, chwilę 
przed rozpoczęciem Piernikowania, 
nastąpił pierwszy atak zimy. Brnąc 
w śniegu niemal po kostki, z trudem 
otwieraliśmy drzwi restauracji, ale 
nikt z nas nie myślał nawet o tym, by 
zawrócić do domu. Dzieciaki, by nam 
tego nie wybaczyły. Przecież Pierni-
kowanie jest tylko raz w roku! 

Na czym polega niezwykłość tego 
wydarzenia? Otóż dzieci mają do 
dyspozycji przygotowane przez pro-
fesjonalnych cukierników cudownie 

miękkie ciasto, długie stoły ugina-
jące się od kolorowego lukru, wałki, 
foremki i posypkę w kilkunastu wzo-
rach i  kolorach. Słowem wszystko 
co jest potrzebne, by upiec pierniki, 
które pachną, jak niebo! 

Poza dziećmi pracowników spółek 
z Grupy PBG, w Piernikowaniu bio-
rą zawsze udział niezwykli goście 
z  Ochronki Jurek. Przez trzy go-
dziny małe pracowite rączki ugnia-
tają, wałkują, wycinają i  dekorują 
ciastka. Surowego ciasta (prawie) 
nikt nie podjada, bo organizatorzy 
zawsze przygotowują pyszny po-
częstunek (Jędruś do dzisiaj pamię-
ta choinkowy, zielony tort). Są też 
inne zabawy: lepienie papierowych 
łańcuchów na choinkę, wycinanie 
świątecznych dekoracji i malowanie 
styropianowych bombek. 

Kulminacyjnym punktem pro-
gramu jest podczas każdego Pier-
nikowania wizyta Świętego Miko-
łaja. Ten szczególny gość nie tylko 
kolęduje razem z dziećmi – ma dla 
nich również podarunki. Oczywi-
ście, by otrzymać prezent, dzieci 
muszą się wykazać: śpiewają, re-
cytują, tańczą, co kto potrafi naj-
lepiej. Przełamują się nawet naj-
bardziej nieśmiali. 

Jeśli zapytacie, czy warto się wy-
brać z dzieckiem na Piernikowanie, 
bez wahania odpowiem, że tak. Poza 

W

Pamiętam, że gdy w ubiegłym roku przyjechaliśmy 
na Piernikowanie, w progu restauracji przywitał 
nas obłędny zapach, a mój syn powiedział: 
Mamo, tu pachnie, jak w niebie. I ja się z nim 
zgadzam. Tak musi pachnieć niebo! Korzennie, 
cynamonowo, błogo i słodko. Tak pachnie 
dzieciństwo mojego dziecka i dzieci z Ochronki 
Jurek, w dużej mierze dzięki PBG…

PIERNIKI
które pachną
jak niebo 
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kulinarnym aspektem doceniam też 
dydaktyczne wysiłki organizatorów: 
wspólne pieczenie ciastek to lekcja 
cierpliwości i słuchania. To świetne 
zajęcia motoryczne, sensoryczne, 
uczące koordynacji ruchowej i pracy 
w grupie. Dzieci mogą samodzielnie 
przygotować, a  potem spróbować 
pierniczków, poczuć nowe zapachy 
i smaki. Wąchamy, jemy, pakujemy 
do auta, a po powrocie do domu wy-
stawiamy wszystkie pyszności na 
stół i mieszkanie zalewa niebiański 
zapach. :)

Wspólne piernikowanie w 2013 roku / fot. Karolina Kubica-Kamińska
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Rok 2013  uważam 
za przełomowy 
w historii naszej ro-
dziny – to właśnie 
dzień przed Wigi-

lią, kiedy wnuki już spokojnie spały, 
wszyscy dorośli, w  komplecie, sta-
wiliśmy się w kuchni. Zaczęliśmy od 
rozdzielenia obowiązków, których, 
jak się okazało, nie było mało. Tak, 
projekt „PIEROGI” musi być dobrze 
przygotowany! Zaczynamy od przy-
gotowania składników.

Ja kroję cebulę w drobną kostecz-
kę i  wcześniej namoczone grzyby 
(koniecznie należy się wesprzeć 
kuchennymi gadżetami, by umi-
lić i usprawnić sobie pracę), smażę 
na maśle składniki i przygotowuję 
pyszne nadzienie!

Marcin i Faustyn, po przeczytaniu 
przepisu „babci Jagody” – najlepsze-
go przepisu na ciasto, zabierają się 
ochoczo do pracy (wg mnie każdy 

przepis na pierogi jest dobry, jeśli 
jest wykonany;)).

Okazuje się, ze męska siła jest 
konieczna, by ciasto było elastyczne 
i dobrze dało się wałkować.

Wspólnie decydujemy o  rozmia-
rze wycinanych kółek. Dyskusja 
była zawzięta  – czym wykrawać 
i  jak duże mają być pierogi: małe, 
czy może średnie czy zupełnie małe 
i zgrabne?! Dochodzimy do konsen-
susu. Decydujemy, by zrobić próbne 
pierogi i dopiero wtedy zdecydować! 
I  tu kolejny dylemat, jaką metodę 
sklejania: czy na białko, czy na wodę 
czy może Marcina nowatorska – „na 
widelec”?

Ostatecznie Faustyn wycina śred-
nie kółka z ciasta, Magda nakłada 
farsz, Marcin skleja, a  ja odpowia-
dam za gotowanie. Tak, drodzy czy-
telnicy, podział obowiązków to pod-
stawa. Jurek zagląda co jakiś czas do 
kuchni i nadzoruje!

Okazało się, że po ugotowaniu 
konieczne jest posmarowanie pie-
rogów masłem, by się nie sklejały.

Już może koniec? O nie! Przede 
wszystkim, niezbyt byliśmy zado-
woleni z  wyglądu naszych piero-
gów  – smak super! Tak więc roz-
poczęliśmy działania korygujące 
i naprawcze – każdy na swoim od-
cinku naszej taśmy produkcyjnej 
coś udoskonalił, ale ciągle pierogi 
nie były piękne!!! Kolejne próby 
mamy już za sobą i można powie-
dzieć, że ostatnia partia jest prawie 
perfekcyjna!

Zabawa była pyszna, czas wspól-
nie spędzony w  kuchni smako-
wał wyśmienicie! Polecam! Wiem, 
że tegoroczne pierogi będą równie 
zjawiskowe, a nowa świecka tradycja 
wspólnego przygotowywania piero-
gów będzie trwać w naszej rodzinie! 
Może, przyjdzie czas, że zaprosimy 
do przygotowań Antoninę i Antka; ).

tekst:
MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA prezes fundacji pbg

R

W naszej rodzinie, jak tylko pamiętam, na stole pierogi nie 
gościły. Im stawałam się starsza, tym częściej smakowaliśmy 
przeróżnych pierogów przygotowywanych przez przyjaciół 
właśnie specjalnie dla nas.

ale nie ostatni!
PIERWSZY RAZ
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SKŁADNIKI:

• dobre chęci – 

to przede wszystkim,

• grupa bliskich sobie 

ludzi, 

• radość tworzenia,

• dobry humor, 

• wspaniała organizacja 

pracy, 

• wysoka samocena. 

Sukces zapewniony!!!

Przepis na pierogi - od 

tego warto rozpocząć 

moją opowieść. 

Pierogi według przepisu Pani Prezes Małgorzaty Wiśniewskiej / fot. archiwum autorki

Pierogi według przepisu Pani Prezes Małgorzaty Wiśniewskiej / fot. archiwum autorki

Pierogi według przepisu Pani Prezes Małgorzaty Wiśniewskiej / fot. archiwum autorki
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Koło Emerytów 
i  Rencistów dzia-
łające przy Związ-
kach Zawodowych 
NSZZ Pracowni-

ków Zakładów Pracy RAFAKO liczy 
130  członków. Najstarszym z  nich 
jest 103- letni Alojzy Urbas, które-
go z racji wieku i samopoczucia nie 
było podczas wtorkowego spotkania 
w restauracji „Kameralna”. Spotka-
nie w tak licznym składzie członków 
rafakowskich Związków Zawodo-
wych odbyło się po raz drugi. Pierw-
sze wspólne biesiadowanie miało 
miejsce w  ubiegłym roku przed 
świętami Bożego Narodzenia.  – 
Było to pierwsze wspólne zejście się 
po latach. W  końcu zobaczyliśmy 
się z  naszymi kolegami i  koleżan-

kami, z którymi przepracowaliśmy 
długie lata. Już wtedy wiedzieliśmy, 
że trzeba zorganizować następne – 
mówi Tadeusz Marcyanik, przewod-
niczący NSZZ Pracowników Zakła-
dów Pracy RAFAKO.  – Nie mamy 
za wiele okazji, aby spotykać się 
w tak licznym gronie. Dlatego jest 
nam niezmiernie miło, że możemy 
wspólnie świętować Dzień Seniora. 
Mam nadzieję, że stanie się to już 
naszą tradycją – mówi Jadwiga Gaw-
las, przewodnicząca Koła Emerytów 
i Rencistów w RAFAKO.

Na uroczysty obiad ze słodkim 
deserem przybyło 75  emerytów. 
Wśród zaproszonych gości nie za-
brakło m. in. przedstawiciela Zakła-
du Działalności Gospodarczej NSZZ 
Pracowników RAFAKO, który był 

głównym sponsorem tego spotkania 
oraz Elżbiety Romaniak, pracujące-
go jeszcze członka zarządu rafakow-
skich Związków Zawodowych. – Nie-
stety, nasze składki są zbyt niskie, by 
sfinansować z nich taką uroczystość, 
dlatego w imieniu wszystkich przy-
byłych osób bardzo dziękujemy 
za pomoc w organizacji spotkania 
naszym sponsorom – mówi Helena 
Rozmus, sekretarz Koła Emerytów 
i Rencistów w RAFAKO. 

Wspólne biesiadowanie pozwo-
liło seniorom odnowić znajomości, 
powspominać dawne czasy, a przy 
okazji miło spędzić czas we wła-
snym towarzystwie. Na zakończenie 
każdy z nich otrzymał jubileuszowe 
wydanie „Ogniwa” wraz ze słodkim 
upominkiem.

tekst:
ALEKSANDRA DIK adventure media

K

RAFAKOWSCY emeryci świętowali  
DZIEŃ SENIORA
75 emerytowanych Rafakowców 
należących do NSZZ Pracowników 
Zakładu Pracy RAFAKO we 
wtorek, 14 października uczciło 
Europejski Dzień Seniora. Z tej 
okazji w raciborskiej restauracji 
„Kameralna” odbył się uroczysty 
obiad ze słodkim deserem oraz 
drobnym upominkiem. Spotkanie 
umilił DJ, przygrywający piosenki 
z lat młodości seniorów Uczestnicy Europejskiego Dnia Seniora / fot. Aleksandra Dik
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Nasze pociechy
Prezentujemy zdjęcia małych Pociech, które narodziły się pracownikom Grupy 
PBG w tym roku. Wśród rodziców są także nasze „firmowe pary” Karolina i Adam 
Mądrowscy, Elżbieta i Tomasz Pietras, Karolina i Mikołaj Kamińscy, Joanna i Rafał 
Majtczak oraz Agata i Jakub Zając! Wszystkim rodzicom serdecznie gratulujemy, 
a małym Pociechom życzymy beztroskiego dzieciństwa!

Anna Maria Majtczak, córka Joanny 
i Rafała , urodzona 26 października

Karolina Pietras, córka Eli i Tomka, 
urodzona 24 września

Krysia Matusiak, córka Kasi i Jarka, 
urodzona  1 października 

Marianna Maćkowiak, córka Magdaleny 
i Michała, urodzona 4 listopada

Mateusz Nowak, syn Ani i Przemka, 
urodzony 26 lutego

Antoni Pakuła, syn Iwony i Przemysława 
,urodzony 10 września

Jaś Mądrowski, syn Karoliny i Adama, 
urodzony 10 sierpnia

Tomasz Józef Naskręt, syn Kingi i Macieja, 
urodzony 9 czerwca

Wojtek Zając, syn Agaty i Jakuba, 
urodzony 31 października 

Bogna Kamińska, córka Karoliny 
i Mikołaja, urodzona 28 kwietnia
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Łamigłówka
Joanna Gościńska przygotowała świąteczną łamigłówkę. Rozwiązania przesyłajcie na adres redakcji 

do końca stycznia. Nagrody czekają. Z przestawionych poniżej liter ułóż słowa, które kojarzą się ze 

Świętami Bożego Narodzenia. Hasło stworzą litery oznaczone cyframi w kolejności od 1 do 22.

opracowanie:
JOANNA GOŚCIŃSKA specjalista ds. marketingu, pbg sa

Ć D A Ś O R
1

I L A I W G I
2

Z O G I R D A W
3

Ę K D A L O
4

P T A U K A S
5

D A Z I W G A K
6

M K B A O B
7

Ł K M J A O I I K
8

A C E Ż N Y Z I
9

I K E A M I K Ł
10

R Y W O A B G Z
11

O K N I A H C
12

A K O N I S
13

R K P A
14

Z R A B S Z C
15

O M Ś Ł I Ć
16

I A Z R O N D
17

M I Z A
18

T K R P S E A A
19

Z N E R P E T
20

U I Ń D G Z R E
21

A P E T Ł O K
22

Sporządziła: Joanna Gościńska - specjalista ds. marketingu, WO1, 21.10.2014 r.

Z przestawionych poniżej liter ułóż słowa, które kojarzą się ze Świętami Bożego Narodzenia.                                                                                        
Hasło stworzą litery oznaczone cyframi w kolejności od 1 do 22.
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Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, 
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich, 
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. 

 Niebo ziemi, niebu ziemia 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia, 
Drzewa ptakom, ptaki drzewom, 
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku, 
Dzień zwykły dzień, który liczy się od zmroku. 

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem, 
Dzień piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. 

 Niebo ziemi, niebu ziemia 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia, 

A gdy wszyscy usną wreszcie, 
Noc igliwia zapach niesie.
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