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Szanowni Państwo

Oddajemy w Wasze ręce świąteczno-zimo-
we wydanie biuletynu „Ogniwo”. 

Zapraszamy do zapoznania się z cieka-
wymi wywiadami, w których prezentuje-
my; aktualny stan prac i osiągnięcia przy 
realizacji inwestycji w Jaworznie, strategię 
i plany nowego Prezesa PBG oil and gas 
oraz innowacje i ich rolę w Grupie PBG. 

Ponadto donosimy o połączeniu sił IT 
w Grupie, prezentujemy relacje z barbór-
kowych obchodów na Wysogotowie oraz 
wkraczamy w świąteczne klimaty.

Karnawałowo zrobi się za sprawą na-
szych wspomnień i  archiwalnych zdjęć 
z zabaw, które wpisały się w historie na-
szych Spółek.

Prezentujemy ciekawe pasje. Zapra-
szamy do podróży do Chin i Francji wraz 
z autorkami pięknych tekstów. Koniecznie 
przeczytajcie, jakie prezenty i pozycje książ-
kowe wybrać dla najbliższych pod choinkę 
w tym roku!

Życzymy, by to wydanie było źródłem 
radości i interesujących odkryć.

Na nadchodzący czas Świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego 2016 Roku życzymy mi-
łości, dobra i spełnienia pod każdym wzglę-
dem. 

W imieniu redakcji

Joanna Januszewska 
Redaktor naczelna

http://adventure.media.pl/strona-glowna/
http://pilcrowstudio.pl
http://pilcrowstudio.pl
http://www.mos.pl/pl/
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CO SŁYCHAĆ NA 
JAWORZNIE?

Alfred Seń, wiceprezes zarządu E003B7 Sp. z o.o. (SPV RAFAKO), 
specjalnie dla Czytelników „Ogniwa” opowie o największej 

i niesłychanie wymagającej inwestycji w Jaworznie. 

Rozmawiała: Joanna Januszewska,  
kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, PBG SA

Joanna Januszewska: Proszę 
przypomnieć Czytelnikom za 
jaki zakres prac przy budowie 
bloku w  Elektrowni Jaworzno 
odpowiada RAFAKO.

Alfred Seń: Nowy blok w Elek-
trowni Jaworzno III  – Elektro-
wnia II, za który odpowiada 
RAFAKO/E003B7, to blok na pa-
rametry nadkrytyczne o mocy 
910 MWe brutto i o sprawności 
netto 45,91%. Blok będzie wypo-
sażony w  kocioł przepływowy, 
opalany pyłem węgla kamienne-
go, na parametry nadkrytyczne, 
w całości zaprojektowany przez 
RAFAKO, spalający w nominal-
nych warunkach pracy 345 t/h 
węgla gwarancyjnego oraz 
parową turbinę kondensacyjną 
dostarczaną przez Siemens AG. 

Oprócz tych głównych ele-
mentów technologicznych blo-
ku, w  zakresie realizowanego 
przez nas kontraktu są również 
urządzenia i instalacje techno-
logiczne niezbędne do prawid-
łowej pracy bloku łącznie z  in-
stalacjami ochrony środowiska 
(instalacja odsiarczania spalin, 
instalacja odpylania spalin, in-
stalacja redukcji tlenków azotu). 
Warto podkreślić, że w ramach 

dostarczanych instalacji tech-
nologicznych bloku RAFAKO 
jest głównym projektantem 
tzw. wyspy kotłowej, która prócz 
projektu kotła zawiera również 
wspomniane instalacje ochrony 
środowiska. Blok został zapro-
jektowany na żywotność co naj-
mniej 200 tysięcy godzin pracy 
lub 30 lat eksploatacji. 

 Główne elementy bloku, za 
które odpowiada RAFAKO, to:
• budynek główny bloku i bu-

dynek nastawni w  zakresie 
części budowlanej i  instala-
cyjnej z dwoma pylonami ko-
munikacyjnymi o wysokości 
ok. 140 m każdy,

• kocioł parowy pyłowy o  pa-
rametrach nadkrytycznych 
wraz z SCR,

• turbozespół kondensacyjny, 
o projektowej mocy 910 MWe 
brutto,

• urządzenia i instalacje tech-
nologiczne pomocnicze w bu-
dynku głównym,

• urządzenia i  instalacje elek-
troenergetyczne układu zasi-
lania potrzeb własnych bloku,

• układ wody chłodzącej, w tym 
chłodnia kominowa mokra 
o  wysokości 180  m, kanały 
i rurociągi wody chłodzącej, 
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uzdatnianie wody dla obiegu 
wody chłodzącej,

• instalacje pomocnicze poza 
budynkiem głównym, takie 
jak m.in. elektrofiltr, instala-
cja wody amoniakalnej, ze-
wnętrzna gospodarka żużlem,

• instalacja odsiarczania spa-
lin z gospodarką sorbentem 
i gipsem,

• wyprowadzenie energii elek-
trycznej na napięciu genera-
torowym z transformatorami 
blokowymi, odczepowymi 
i rezerwowym,

• system wizualizacji, sterowa-
nia i automatyki dla urządzeń 
blokowych oraz pozabloko-
wych. 
Wyprowadzenie energii elek-

trycznej produkowanej przez 
ten blok do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego będzie 
się odbywało za pośrednictwem 
rozdzielni 400  kV. Blok będzie 
spełniał wymagania określone 
w Instrukcji Ruchu i Eksploata-
cji Sieci Przesyłowej, jak również 
będzie zapewniał dotrzymanie 
limitowanych parametrów pro-
duktów spalania emitowanych 
do otoczenia.

RAFAKO/E003B7  realizuje 
blok 910 MWe w formule „pod 
klucz” za wyjątkiem pozabloko-
wych gospodarek pomocniczych 
i  gospodarek towarzyszących 
dotyczących zadań poza tere-
nem Elektrowni Jaworzno, które 
są realizowane przez Inwestora. 
Formuła „pod klucz” obejmuje 
cały proces inwestycyjny i ozna-
cza sposób wykonania kontrak-
tu według zasady „komplek-
sowe projektowanie, dostawy, 
wykonawstwo, w tym montaż, 
rozruch i  przekazanie do eks-
ploatacji” jako zintegrowanej 

całości i  wykonanie wszelkich 
robót budowlano-montażowych, 
dostaw i usług, które potrzebne 
są do tego, aby wybudowa-
ny blok osiągnął wymagane 
w  kontrakcie charakterystyki 
eksploatacyjne, gwarantowane 
parametry techniczne, zdolność 
ruchową i bezpieczeństwo eks-
ploatacyjne.

JJ: Jakie jest znaczenie budowy 
nowego bloku dla kraju?

AS: Blok na parametry nad-
krytyczne o  mocy 910  MWe 
w Elektrowni Jaworzno to jed-
nostka należąca do najbardziej 
nowoczesnych bloków w  pol-
skiej energetyce. Bardzo wyso-

ka sprawność netto bloku, nie 
ustępująca najlepszym osiągom 
światowym, pozwoli na produk-
cję energii elektrycznej z maksy-
malnie możliwą efektywnością 
eksploatacyjną. Jednocześnie, 
dzięki zaprojektowanym insta-
lacjom i urządzeniom ochrony 
środowiska jest to obiekt speł-
niający wszystkie normy ekolo-
giczne obowiązujące produkty 
spalania emitowane do otocze-
nia. Koszty opłat środowisko-
wych ponoszone z  tego tytułu 
przez Elektrownię pozostaną na 
najniższym możliwym poziomie.

Istotne również jest, że roz-
wiązania projektowe bloku są 
już na etapie obecnej realizacji 
przystosowane do zabudowa-

nia urządzeń i  instalacji wy-
nikających z  czekających nas 
w  przyszłych latach zaostrzo-
nych przepisów ochrony środo-
wiska, związanych z wejściem 
w  życie tzw. konkluzji BAT. Ak-
tualnie realizowane przez nas 
rozwiązania projektowe prze-
widują zostawienie miejsca 
lub posiadają wyprowadzenie 
króćców do podłączenia przy-
szłych instalacji czy też mają 
zaprojektowane urządzenia 
o większych gabarytach, które 
na dziś są „za duże”, ale umożli-
wiają wykorzystanie zostawio-
nego miejsca na dobudowanie 
dodatkowych elementów tech-
nologicznych, które w  najbliż-
szych latach będą konieczne 
dla spełnienia wymogów kon-
kluzji BAT. Uwzględnienie tych 
wymagań nie tylko znacząco 
ograniczy w przyszłości zakres 
i koszty zabudowy dodatkowego 
wyposażenia technologicznego, 
lecz także bardzo mocno skróci 
czas postoju bloku, który byłby 
konieczny do przeprowadzenia 
tych modernizacji, gdyby wspo-
mnianych działań wyprzedzają-
cych na obecnym etapie realiza-
cji nie zaplanowano.

Te dwa elementy: przystoso-
wanie obecnie realizowanego 
projektu do uwzględnienia przy-
szłych wymogów konkluzji BAT 
i  znaczące skrócenie postoju 
bloku na wykonanie tych robót, 
to bardzo poważne oszczędności 
dla Elektrowni Jaworzno i pol-
skiej energetyki.

Ważnym elementem dla pol-
skiej gospodarki jest to, że blok 
ten będzie spalał polski węgiel 
dostarczany z  okolicznych ko-
palń, w  tym również z kopalń 
Janina oraz Sobieski zarządza-

nych przez Inwestora. Do spala-
nia takich węgli zaprojektowa-
ny został przez RAFAKO kocioł 
na parametry nadkrytyczne. 
Lokalizacja kopalń w  bliskiej 
odległości od Elektrowni daje 
gwarancję, że koszty związane 
z dostawą paliwa dla bloku będą 
możliwie niskie.

Będzie to miało również bez-
pośredni wpływ na koszt pro-
dukcji energii elektrycznej.

Również z powodów społecz-
nych ważnych dla regionu nie 
bez znaczenia jest powiązanie 
kapitałowe Elektrowni z sąsia-
dującymi kopalniami. Może jest 
to dobry przykład dla kontynu-
owania symbiozy energetyki 
i górnictwa w szerszym zakre-
sie? Wszak blok będzie spalał 
ok.  2,4  mln ton węgla rocznie. 
Dla tych kopalń to pewny, sta-
bilny rynek zbytu.

Blok 910  MWe będzie do-
starczał ok. 2,5% energii w skali 
całego sektora energetycznego 
kraju. Szacuje się, że energia 
wytwarzana w  nowym bloku 
będzie odpowiadać potrzebom 
około 2,5 mln gospodarstw do-
mowych. 

Blok spełnia wszelkie warun-
ki, aby efektywnie produkować 

ekologicznie czystą energię 
elektryczną. Na wybudowaniu 
tego bloku zyska też, a  może 
przede wszystkim, środowisko, 
ponieważ od kilku do kilkunastu 
razy zmniejszy się emisja szkod-
liwych związków do atmosfery 
w porównaniu do emisji z obec-
nie eksploatowanych bloków.

JJ: Proszę powiedzieć czytel-
nikom jakie kamienie milowe 
udało się do tej pory osiągnąć.

AS: Nasze działania w początko-
wym okresie realizacji skupiały 
się przede wszystkim na dobrym 
przygotowaniu organizacyjnym 
i  projektowym do wykonania 
tego złożonego przedsięwzięcia. 
We współpracy z  kluczowymi 
uczestnikami procesu projekto-
wania stworzono kluczowe opra-
cowania, takie jak projekt podsta-
wowy, dokumentacja niezbędna 
do aktualizacji pozwolenia bu-
dowlanego oraz wytyczne i  za-
łożenia do realizacji przez Inwe-
stora inwestycji pomocniczych 
i towarzyszących bloku. Przygo-
towano także istotne dla dobrej 
organizacji prac dokumenty, 
takie jak program zapewnienia 
i  kontroli jakości, szczegółowy 

Blok na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MWe w Elektrowni 
Jaworzno to jednostka należąca do najbardziej nowoczesnych bloków 
w polskiej energetyce. Bardzo wysoka sprawność netto bloku, nie 
ustępująca najlepszym osiągom światowym, pozwoli na produkcję energii 
elektrycznej z maksymalnie możliwą efektywnością eksploatacyjną. 
Jednocześnie, dzięki zaprojektowanym instalacjom i urządzeniom ochrony 
środowiska, jest to obiekt spełniający wszystkie normy ekologiczne 
obowiązujące produkty spalania emitowane do otoczenia. Koszty opłat 
środowiskowych ponoszone z tego tytułu przez Elektrownię pozostaną na 
najniższym możliwym poziomie.

Również 
z powodów 
społecznych 
ważnych dla 
regionu nie 
bez znaczenia 
jest powiąza-
nie kapitało-
we Elektrowni 
z sąsiadują-
cymi kopal-
niami. 

Budowa bloku, 
widok od strony 
wejścia na 
teren budowy 3, 
fot. Przemysław 
Szlek
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harmonogram realizacji czy projekt or-
ganizacji robót. 

Na terenie budowy wykonano zaple-
cze kontenerowe na potrzeby wykonaw-
cy i podwykonawców, na które obecnie 
składa się kilkadziesiąt kontenerów, 
a które docelowo ma ich liczyć około 
czterystu. 

Bieżący rok był przede wszystkim 
czasem prowadzenia prac ziemnych 
i  fundamentowych oraz pierwszych 
robót żelbetowych. 

Wiosną zakończyliśmy wykopy pod 
budynek główny i  rozpoczęliśmy ko-
nieczne prace związane ze wzmocnie-
niem gruntu, które trwały do września 
br. W tym okresie wykonano ponad 3 tys. 
sztuk pali oraz kilkaset metrów spe-
cjalistycznych ścianek szczelinowych, 
mających na celu stabilizację terenu 
pod nowy blok i zmniejszenie wielkości 
osiadania. Następstwem tych prac było 
rozpoczęcie robót fundamentowych pod 
główne obiekty bloku. Na obecnym eta-
pie jesteśmy już po zabetonowaniu pię-
ciu fundamentów pod młyny węglowe 

na terenie kotłowni, wykonaliśmy fun-
dament nawy urządzeń elektrycznych 
położonej pośrodku budynku głównego 
oraz jesteśmy już za półmetkiem zbro-
jenia płyt fundamentowych kotłowni 
i  maszynowni. Na terenie chłodni ko-
minowej dobiegają końca prace fun-
damentowe i rozpoczęliśmy stawianie 
pierwszych słupów pod płaszcz chłodni. 

Ważnym etapem prac, o którym nale-
ży wspomnieć, jest budowa najwyższych 
obecnie na terenie budowy elementów 
widocznych z daleka, tj. dwóch pylonów 
komunikacyjnych kotłowni o wysokości 
blisko 140 metrów, z których jeden osiąg-
nął już planowaną wysokość, a drugi 
niebawem go dogoni. 

JJ: Który etap budowy był do tej pory 
najbardziej wymagający i dlaczego?

AS: Jak dotąd chyba najbardziej wyma-
gającym etapem była budowa wyżej 
wspomnianych pylonów komunikacyj-
nych, które realizowane są w tzw. techno-
logii ślizgu, wymagającej specjalistycznej 

konstrukcji szalunkowej, doświadczenia 
w podobnych realizacjach oraz prac bu-
dowlanych w trybie ciągłym z zachowa-
niem szczególnie ostrych reżimów tech-
nologicznych wykonywania tych robót.

Do budowy każdego z pylonów nale-
żało zmontować osobny żuraw wieżowy, 
zapewaniający dostawy zbrojenia i be-
tonu na odpowiednią wysokość. Żuraw 
ten w trakcie realizacji jest etapowo pod-
wyższany i kotwiony do już istniejącej 
części pylonu. Co więcej, każdy z pylonów 
wyposażony jest w windę dla zapewnie-
nia komunikacji pracowników podwyko-
nawcy, transportu sprzętu i materiałów 
pomocniczych na dużą wysokość. 

Prace przy tego rodzaju wysokich 
budynkach są o  tyle wymagające, że 
trzeba zwrócić szczególną uwagę na 
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich 
pracowników znajdujących się zarówno 
na wysokości, jak i w pobliżu budowa-
nego pylonu. To wymaga stworzenia 
zabezpieczeń oraz wyznaczenia stref 
niebezpiecznych wokół pylonów, gdzie 
prace mogą być wykonywane w ogra-
niczonym zakresie i w ściśle ustalonym 
czasie. Ważnym zadaniem było opraco-
wanie szczegółowych projektów organi-
zacji, koordynacji robót i uwzględnienie 
tych uwarunkowań dla zapewnienia 
bezpiecznej realizacji tego zadania.

JJ: Co każdy pracownik Grupy PBG wie-
dzieć powinien o tej inwestycji?

AS: Kontrakt na realizację bloku zo-
stał podpisany 17 kwietnia 2014 roku 
pomiędzy Tauron Wytwarzanie jako 

Zamawiającym a Wykonawcą, którym 
zostało Konsorcjum RAFAKO S.A. (Lider 
Konsorcjum) i Mostostal Warszawa S.A. 
(Członek Konsorcjum). 

Wartość zawartego kontraktu to 
ok. 5,5 mld zł brutto. Cały projekt powi-
nien być wykonany w cyklu 59 miesięcy, 
a podstawowy okres gwarancyjny bloku 
od daty przekazania bloku do eksploa-
tacji wynosi 24 miesiące. Blok 910 MW 
na parametry nadkrytyczne będzie jed-
nostką o bardzo wysokiej sprawności, 
zapewniającej dotrzymanie obowiązu-
jących standardów emisyjnych produk-
tów spalania. Koncepcja i rozwiązanie 
techniczne bloku są w całości efektem 
polskiej myśli technicznej. Parametry 
projektowe tego bloku nie ustępują 
osiągnięciom konkurencji światowej. 

W  rozwiązaniu technologicznym 
bloku w zakresie wyspy kotłowej domi-
nuje know-how RAFAKO: projekt kotła, 
konstrukcja nośna kotła i  kotłowni, 
powierzchnie ciśnieniowe kotła, dobór 
urządzeń i  instalacji przykotłowych, 
instalacja odsiarczania spalin (IOS), 

Na obecnym etapie 
jesteśmy już po 
zabetonowaniu 
pięciu fundamentów 
pod młyny węglowe 
na terenie kotłowni, 
wykonaliśmy funda-
ment nawy urzą-
dzeń elektrycznych 
położonej pośrodku 
budynku głównego 
oraz jesteśmy już za 
półmetkiem zbroje-
nia płyt fundamento-
wych kotłowni i ma-
szynowni. Na terenie 
chłodni kominowej 
dobiegają końca 
prace fundamento-
we i rozpoczęliśmy 
stawianie pierwszych 
słupów pod płaszcz 
chłodni.

Wartość zawartego kon-
traktu to ok. 5,5 mld zł 
brutto. Cały projekt 
powinien być wykona-
ny w cyklu 59 miesięcy 
a podstawowy okres 
gwarancyjny bloku 
od daty przekazania 
bloku do eksploatacji 
wynosi 24 miesiące. Blok 
910 MW na parametry 
nadkrytyczne będzie 
jednostką o bardzo 
wysokiej sprawności, 
zapewniającej dotrzy-
manie obowiązujących 
standardów emisyjnych 
produktów spalania. 
Koncepcja i rozwiązanie 
techniczne bloku są 
w całości efektem pol-
skiej myśli technicznej. 
Parametry projektowe 
tego bloku nie ustępują 
osiągnięciom konkurencji 
światowej. 

Na sąsiedniej stronie fundament i słupy 
chłodni kominowej 2, na zdjęciu obok 
zbrojenie płyty fundamentowej budynku 
kotłowni oraz fundament młyna nr 5, 
poniżej fundament maszynowni i pylon nr 2, 
fot. Przemysław Szlek



10 11Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

W Y DA R ZEN I A

instalacja odpylania spalin 
(ELF). Natomiast w  zakresie 
wyspy maszynowej turbozespół 
i urządzenia na maszynowni do-
starcza firma Simens AG. Gene-
ralnym Projektantem jest firma 
Energoprojekt Katowice S.A. 

Budowa jest doskonałą szko-
łą przygotowania i organizacji 
specjalistycznych robót mon-
tażowych. Zwłaszcza dla mło-
dych osób wiążących karierę 
zawodową z pracą na dużych 
projektach przemysłowych to 
doskonały poligon pozwalający 
na zdobycie wiedzy i  wysoko 
cenionego na rynku doświad-
czenia montażowego. Wierzę, 
że dla wielu kolegów praca na 
tym projekcie to dobra inwesty-
cja w samych siebie.

Mamy świadomość, że po-
wodzenie na tym projekcie, wy-
konanie w terminie i uzyskanie 
zakładanych parametrów kon-
traktowych przekazanego do 
eksploatacji bloku jest zadaniem 
priorytetowym nie tylko dla 
RAFAKO, ale także dla całej Grupy 
PBG. To dodatkowo zobowiązuje.

JJ: Obecnie na placu budowy 
pracuje 400 osób, zarządza nim 
70. Największe zatrudnienie 
przypadnie w okresie od maja 
2016 do sierpnia 2018, a w szczy-
towym momencie na budowie 
ma pracować 2,4 tysiąca osób. 
W jaki sposób jest i będzie moż-
liwe zarządzanie tak ogromnym 
przedsięwzięciem?

AS: Spółka E003B7 posiada opra-
cowany dla realizacji projektu 
system zarządzania. System 
ten deleguje kompetencje na 
trzy poziomy kompetencyjne 
w organizacji Spółki. 

Pierwszy to poziom zarządza-
nia strategicznego przypisany 
do bezpośredniego nadzoru 
przez zarząd E003B7 Sp. z o.o. Za-
kres kompetencji tego poziomu 
to: zapewnienie funkcjonowa-
nia Spółki jako podmiotu prawa 
handlowego, reprezentowanie 
Spółki w stosunku do Inwestora 
i otoczenia zewnętrznego, zabez-
pieczenie wymogów korporacyj-
nych, ogólny nadzór nad podle-
głą organizacją, zarządzanie 
środkami finansowymi, w tym 
zapewnienie środków finanso-
wych do bieżącego funkcjonowa-
nia Spółki, zapewnienie zasobów 
kadrowych oraz kontraktowanie 
dostaw i usług potrzebnych do 
realizacji zadania na budowie. 

Drugi poziom to poziom 
zarządzania operacyjnego za-
daniem inwestycyjnym. Jest to 
zakres kompetencji Dyrektora 
Projektu, odpowiedzialnego za 
przygotowanie procesu realiza-
cji i nadzorowanie prac wykony-
wanych przez budowę. W dużym 
uproszczeniu można powiedzieć, 
że jest to organizacja odpowie-
dzialna za zabezpieczenie doku-
mentacyjne i  materiałowe dla 
budowy, w  tym zapewniająca 
dla budowy planowanie i harmo-
nogramowanie poszczególnych 
zakresów robót, monitorowanie 
postępu wykonywanych prac, 
nadzór nad procesem projekto-
wania, koordynowanie dostaw 
(urządzeń, konstrukcji, kanałów) 
i  usług, a  także nadzorowanie 
prac służb kontroli jakości. Waż-
nym elementem działania tej 
organizacji jest bieżąca obsługa 
narad z Inwestorem, Inżynierem 
Kontraktu i podwykonawcami. 

Trzeci poziom to poziom wy-
konawczo-realizacyjny. Jest to 

zakres kompetencji organizacji 
Dyrektora Budowy. Podlegają 
mu pracownicy nadzoru nad 
realizacją: robót budowlano-

-montażowych poszczególnych 
obiektów i  technologii, gospo-
darka magazynowa, zespół ds. 
harmonogramowania i zespół 
kontroli jakości (współpracujące 
z odpowiednimi zespołami w or-
ganizacji Dyrektora Projektu). 
Ważnym elementem obowiąz-
ków tej organizacji jest przeka-
zywanie do Dyrektora Projektu 
i  Spółki bieżących informacji, 
koniecznych do monitorowania 
budowy we wszystkich obsza-
rach prowadzonej działalności.

Wzajemne powiązania i struk-
turę organizacyjną obejmującą 
wszystkich pracowników w  or-
ganizacji Spółki ujmuje zatwier-
dzony Schemat Organizacyjny. 
Natomiast zakresy obowiąz-
ków, odpowiedzialności i  kom-
petencji dla poszczególnych pra-
cowników określane są przez 
bezpośrednich przełożonych i ak-
ceptowane przez Zarząd Spółki 
w taki sposób, aby możliwa była 
realizacja zadań w poszczegól-
nych obszarach zgodnie z obo-
wiązującym harmonogramem. 

Organizacja, która dziś liczy 
ok. 70  pracowników, na prze-
strzeni kilkunastu miesięcy od 
podpisania kontraktu zwięk-
szała się laminarnie, stosownie 
do rosnących w Spółce zadań. 
Niezwykle istotnym proble-
mem było pozyskiwanie pra-
cowników o  wymaganych na 
ogół wysokich kwalifikacjach 
i doświadczeniu koniecznym do 
pracy na tak dużym i trudnym 
zadaniu. Zwłaszcza pozyskanie 
specjalistów, którzy legitymują 
się doświadczeniem zdobytym 

przy realizacji podobnych pro-
jektów w przeszłości stanowiło 
priorytet w naborze kadr i nie 
było łatwe. Z kolei bez takich spe-
cjalistów trudno sobie wyobra-
zić realizację naszego projektu.

Na obecnym etapie realiza-
cji zadań mamy wystarczającą 
obsadę do zapewnienia prawid-
łowej realizacji naszych obo-
wiązków. Oczywiście, przy szczy-
towym zatrudnieniu na budowie 
ilość pracowników zarządzają-
cych projektem będzie musiała 
stosownie wzrosnąć. Natomiast 
struktura organizacyjna, ilość 
komórek organizacyjnych, przy-
dzielone kompetencje, zakresy 
obowiązków i  zasady współ-
pracy pomiędzy poszczególny-
mi zespołami pozostaną bez 
istotnych zmian. Należy także 
pamiętać, że od podwykonaw-
ców, którym zlecimy wykonanie 
poszczególnych zakresów prac, 
będziemy żądać zapewnienia do 
zarządzania odpowiedniej ilości 
pracowników nadzoru i kontroli 
wykonywanych przez tych pod-
wykonawców. Ci pracownicy 
będą włączeni do ścisłej współ-
pracy z naszą organizacją.

Opisana wyżej organizacja 
utworzona do zarządzania „do-
cierała się” w praktycznym dzia-
łaniu przez ostatnie kilkanaście 
miesięcy. Doświadczenia z tego 
okresu pozwalają mieć prze-
konanie, że taki kształt orga-
nizacji potrafi zarządzać także 

znacznie większymi zespołami 
pracowniczymi. 

JJ: Realizacja projektu to niesa-
mowita odpowiedzialność, pra-
ca pod wpływem stresu i presją 
czasu. W jaki sposób pokonuje 
Pan codzienne trudności zwią-
zane z realizacją zadania? Jaka 
jest Pana dewiza?

AS: Moja praca zawodowa za-
wsze związana była z realizacją 
różnych zadań inwestycyjnych 
i modernizacyjnych w energety-
ce lub z przygotowywaniem rea-
lizacji takich inwestycji. Jestem 
więc trochę „oswojony” z tą spe-
cyfiką prac, która zawsze, zwłasz-
cza przy dużych realizacjach, nie 
jest wolna od wpływu stresu i pre-
sji czasu. Co więcej, uważam, że 
osoby kierujące zespołami ludzki-
mi w sytuacjach trudnych, w sy-
tuacjach stresujących powinny 
wykazywać się umiejętnością 
pozytywnego oddziaływania na 
otoczenie. Kierownik w  takich 
sytuacjach powinien wykazać 
się rozwagą, opanowaniem. To 
też wymaga dodatkowej samo-
kontroli i panowania nad stresem. 

Jak odreagowywać? Każdy 
pewnie inaczej. Ja najchętniej, 
jeśli mam tylko czas, preferuję 
wysiłek fizyczny – pływanie, ro-
wer, najzwyklejsze długie spa-
cery. Dobrze, jak przy tym uda 
się trochę zmęczyć. Ze wzrostem 
zmęczenia stres maleje. 

Od stresu zupełnie uwolnić się 
nie da. Choć często nie jest to ła-
twe, lepiej jest wydatkować ener-
gię na poszukiwanie rozwiązania 
problemu, który stres spowodo-
wał, niż dać się podporządkować 
stresowi. Czasem się to udaje.

JJ: Czego życzyć u  progu No-
wego Roku dla powodzenia re-
alizacji projektu i pracowników 
w niego zaangażowanych?

AS: Życzyłbym naszym pracowni-
kom, aby przyszły rok minął bez 
wypadków na budowie. Aby wszy-
scy, którzy zaczęli projekt, mogli 
go skończyć w dobrej formie, z po-
czuciem, że uczestniczyli w waż-
nym wydarzeniu. Chciałbym im 
także życzyć, aby wykonywana 
przez nich praca przyniosła im 
jak najwięcej zadowolenia i prze-
konanie, że uczestniczą w  jed-
nym z ciekawszych i większych 
projektów, które są obecnie rea-
lizowane dla polskiej energetyki. 

Chciałbym też nam wszystkim 
życzyć, aby udało się zakończyć 
przyszły rok w zgodzie z harmo-
nogramem realizacji. Aby przy-
szłoroczne zadania, które stoją 
przed nami mogły być wykonane 
terminowo, podobnie jak w bie-
żącym roku.

Na koniec chciałbym również 
przekazać życzenia wszelkiej 
pomyślności w przyszłym roku 
wszystkim rodzinom naszych 
pracowników i  przy tej spo-
sobności podziękować za ich 
zrozumienie dla niebywałego 
zaangażowania nas wszystkich 
w realizację projektu często kosz-
tem życia prywatnego.

JJ: Dołączam się do życzeń 
i dziękuje za rozmowę!

Niezwykle istotnym problemem było pozyskiwanie pracowników o wymaganych na ogół 
wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu koniecznym do pracy na tak dużym i trudnym 
zadaniu. Zwłaszcza pozyskanie specjalistów, którzy legitymują się doświadczeniem 
zdobytym przy realizacji podobnych projektów w przeszłości, stanowiło priorytet 
w naborze kadr i nie było łatwe.

Montaż rurociągów 
wody chłodzącej, 
fot. Przemysław Szlek
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Joanna Januszewska: Przekra-
czanie trudności i  ograniczeń 
zewnętrznych jest źródłem 
rozwoju. 

Jak wiemy z  historii PBG, 
pierwszym produktem stano-
wiącym główne utrzymanie fir-
my na początku jej działalności 
były stacje redukcyjno-pomiaro-
we typu Piecobiogaz. Gdyby nie 
konkurencja, która nie chciała 
sprzedać Piecobiogazowi swo-
ich usług, prawdopodobnie ni-
gdy by nie powstały.

PBG w  upadłości układowej 
ze względu na ograniczenia praw-
ne nie może startować w przetar-
gach na zamówienia publiczne. 
Ta sytuacja wymusiła powstanie 
nowego podmiotu w Grupie PBG – 
spółki PBG oil and gas.

Czy tak jak niegdyś stacje re-
dukcyjno-pomiarowe, PBG oil 
and gas stanie się źródłem do-
chodu i kluczowym podmiotem 
dla Grupy PBG?

Przemysław Szkudlarczyk: 
Dzisiaj w  Grupie PBG są dwa 
kluczowe obszary działalno-
ści: gaz i ropa oraz energetyka. 
Kluczową spółką dla Grupy PBG 
działającą w obszarze energety-
ki jest RAFAKO S.A.

Prezes PBG oil and gas  
PRZEMYSŁAW SZKUDLARCZYK

Przemysław Szkudlarczyk jest związany z Grupą PBG od 1998 roku. Początkowo w Technologiach 
Gazowych Piecobiogaz odpowiedzialny za współpracę z TD Williamson, następnie dyrektor 
ds. rozwoju. W latach 2001 – 2004 i 2007 – 2008 prezes zarządu spółki KRI S.A. Od 2003 roku 
członek zarządu, a następnie wiceprezes zarządu PBG. Od 2012 roku członek rady nadzorczej 

PBG. W październiku 2015 roku powołany na stanowisko prezesa zarządu PBG oil and gas.

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

PBG oil and gas natomiast 
staje się kluczowym podmio-
tem dla Grupy PBG w sektorze 
gazu ziemnego i ropy naftowej. 
Spółka została powołana pod 
koniec 2012 roku, jej zadaniem 
było przede wszystkim konty-
nuowanie działalności Grupy 
PBG w obszarze pozyskiwania 
kontraktów i  wykonawstwa. 
Choć była spółką budowaną od 
podstaw, tworzyli ją ludzie, któ-
rzy wcześniej, pracując w spół-
kach z Grupy PBG, realizowali 
wszystkie kluczowe inwestycje. 
Dlatego mimo krótkiej obecno-
ści na rynku, posiada potencjał 
i wiedzę niezbędną do realizacji 
najbardziej skomplikowanych 
projektów. 

PBG oil and gas obecnie od-
budowuje pozycję Grupy PBG na 
rynku gazu ziemnego i ropy naf-
towej. Odnawia również swoje 
relacje z partnerami technolo-
gicznymi z całego świata, dzięki 
czemu możliwe było pozyskanie 
w ostatnich dwóch latach zna-
czących kontraktów, takich jak 
rozbudowa Tłoczni Husów, roz-
budowa Tłoczni Rembelszczy-
zna, czy też rozbudowa kopal-
ni Dzieduszyce oraz Radoszyn. 
Dzięki nim możliwe będzie czte-

PBG oil and gas obecnie 
odbudowuje pozycję 
Grupy PBG na rynku 
gazu ziemnego i ropy 
naftowej. Odnawia 
również swoje relacje 
z partnerami techno-
logicznymi z całego 
świata, dzięki czemu 
możliwe było pozyska-
nie w ostatnich dwóch 
latach znaczących 
kontraktów, takich 
jak rozbudowa Tłoczni 
Husów, rozbudowa 
Tłoczni Rembelszczy-
zna, czy też rozbudowa 
kopalni Dzieduszyce 
oraz Radoszyn. Dzięki 
nim możliwe będzie 
czterokrotne zwiększe-
nie przychodów w sto-
sunku do 2014 roku.
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rokrotne zwiększenie przycho-
dów w stosunku do 2014 roku. 
Można powiedzieć, że pod tym 
względem PBG oil and gas zbli-
żył się do poziomu, który spółka 
PBG S.A. miała w 2004 roku, kie-
dy to debiutowała na Warszaw-
skiej Giełdzie Papierów Wartoś-
ciowych.

JJ: Na jakich rynkach spółka 
zamierza rozwijać swoją dzia-
łalność? Jakie strategiczne cele 
planuje osiągnąć w najbliższym 
roku?

PS: Oczywiście najważniejszym 
rynkiem dla PBG oil and gas jest 
generalne wykonawstwo insta-
lacji służących do wydobycia, 
przetwarzania i  przesyłu dla 
gazu ziemnego i  ropy nafto-
wej. Nie oznacza to jednak, że 
nie działamy także w  innych 
pokrewnych obszarach, takich 
jak instalacje paliwowe, che-
miczne, czy też różnego rodza-
ju prace budowalno-montażowe 
i instalacyjne. Chcemy wykorzy-
stać nasze kompetencje w  jak 
najszerszym zakresie, wszę-
dzie tam, gdzie jest możliwość 
uzyskania satysfakcjonujących 
marż. Ale podejmujemy się rea-
lizacji tylko tych zadań, na któ-
rych się znamy. Nie wchodzimy 
w obszary, w których nie potra-
fimy określić ryzyk.

Bardzo obiecującym dla nas 
rynkiem jest działalność serwi-
sowa. Realizujemy z RAFAKO S.A. 
wspólny projekt na bazie spółki 
RAFAKO Engineering, którego 
celem jest pozyskanie kontrak-
tów na serwisowanie obiektów 
w gazie, ropie i energetyce, które 
w większości przypadków kiedyś 
sami budowaliśmy. Mamy na-

dzieję, że pomogą nam w tym 
strategiczne umowy o  współ-
pracy z  renomowanymi part-
nerami technologicznymi.

Nie ograniczamy się też do 
granic Polski. Aktywnie dzia-
łamy zagranicą, aby zaistnieć 
na rynkach Azji czy Bliskiego 
Wschodu. Jesteśmy udziałow-
cem spółki w  Omanie, Al. Wa-
taniyach, w  której posiadamy 
30% udziałów. Choć bierzemy 
już udział w przetargach, zda-
jemy sobie jednak sprawę, że 
zaistnienie na nowych rynkach 
wymaga czasu. 

JJ: W strukturach Grupy PBG 
pełnił Pan Prezes wiele odpo-
wiedzialnych funkcji, realizował 
trudne i wymagające wyzwania. 
Prezes Zarządu PBG oil and gas 
to jednak najtrudniejsza jak do-
tąd rola. Dlaczego?

PS: Jest kilka powodów. Przez 
ostatnie trzy lata funkcjonowa-
nia PBG S.A. w warunkach upad-
łości układowej straciliśmy spo-
ry udział w rynku. Teraz musimy 
odbudować swoją pozycję, a na-
dal nie możemy wykorzystać po-
siadanych przez PBG bogatych 
i unikalnych referencji, musimy 

niejako zdobywać je od nowa. 
Dodatkowym utrudnieniem jest 
brak dostępu do finansowania 
bankowego, tj. limitów na gwa-
rancje wadialne i kontraktowe 
oraz środków obrotowych na re-
alizację kontraktów. Dzisiaj spół-
ka ma ulokowane w kaucjach 
zabezpieczających kontrakty 
kilkadziesiąt milionów złotych! 
Zbawienne było wsparcie finan-
sowe, jakiego udzielił spółce Pre-
zes Jerzy Wiśniewski. Bez tego 
nie byłoby mowy o nowych kon-
traktach.

Zmienił się też rynek, na któ-
rym funkcjonujemy dzisiaj. Po 
fali upadłości w budownictwie, 
pojawiło się wiele mniejszych 
firm, które za wszelką cenę 
próbują pozyskać i realizować 
zadania, także w  obszarze 
gazu ziemnego i ropy naftowej. 
W efekcie wzrosła konkurencja, 
a ceny w przetargach nie zawsze 
odpowiadają wartości rynkowej 
zamówienia. 

Spółka musi dopasować się 
do tych warunków i  znaleźć 
swoją drogę. Musi przejść trans-
formację w kierunku spółki in-
żynierskiej, wyspecjalizowanej 
w  generalnym wykonawstwie, 
tak aby mogła zwiększyć swoją 

zdolność do pozyskiwania i re-
alizacji rentownych zamówień. 
Musi również wykonać zadania 
wyznaczone przez Właścicieli 
oraz spełnić kryteria postawio-
ne przez Wierzycieli i poddawać 
się weryfikacji przez Doradcę 
Technicznego. Zgodnie z Umową 
Restrukturyzacyjną, PBG oil and 
gas jest współodpowiedzialne za 
generowanie środków z  dzia-
łalności operacyjnej na spłatę 
układu. 

Wierzę jednak, że spełnimy 
te oczekiwania. Mając doświad-
czenia z przeszłości, tworzymy 
przyszłość, jako zaangażowany 
i pełny nadziei zespół, który wy-
trwał w Grupie PBG w najtrud-
niejszych czasach, a  teraz, po 
latach niepewności związanych 
z  upadłością, dostrzegł nową 
szansę. Zrobimy wszystko, by 
ją wykorzystać.

JJ: Jakie życzenia złożyłby Pan 
Prezes spółce, jej pracownikom 
i sobie na najbliższy rok?

Oczywiście najważniejszym rynkiem dla PBG oil and gas 
jest generalne wykonawstwo instalacji służących do 
wydobycia, przetwarzania i przesyłu dla gazu ziemnego 
i ropy naftowej. Nie oznacza to jednak, że nie działamy 
także w innych pokrewnych obszarach, takich jak 
instalacje paliwowe, chemiczne, czy też różnego rodzaju 
prace budowalno-montażowe i instalacyjne.

Spółka musi dopasować się do tych warunków i znaleźć 
swoją drogę. Musi przejść transformację w kierunku 
spółki inżynierskiej, wyspecjalizowanej w generalnym 
wykonawstwie, tak aby mogła zwiększyć swoją zdolność 
do pozyskiwania i realizacji rentownych zamówień. Musi 
również wykonać zadania wyznaczone przez Właścicieli 
oraz spełnić kryteria postawione przez Wierzycieli 
i poddawać się weryfikacji przez Doradcę Technicznego. 

PS: Życzę Spółce dynamicz-
nego rozwoju, Pracownikom 
satysfakcji z tego co robią i co 
przez to osiągają, a sobie życzę, 
aby spółka spełniła pokładane 
w niej nadzieje i była powodem 
do dumy dla Właścicieli i  nas 
wszystkich.

JJ: Dziękuję za rozmowę.
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RAFAKO Grupa PBG nagro-
dzona statuetką „Przyjaciel 
Fundacji” przez Fundację 
Rozwoju Kardiochirurgii im. 
prof. Zbigniewa Religi. 

RAFAKO Grupa PBG współ-
organizatorem 23. Mię-
dzynarodowej Konferencji 
w Ostravicy pn. „Technologie 
oczyszczania spalin z jedno-
stek energetycznych”.

Grupa PBG publikuje wyniki 
finansowe za III kwartał.

RAFAKO Grupa PBG partne-
rem XXII Konferencji Ener-
getycznej EuroPOWER  – 
największego i  najbardziej 
prestiżowego spotkania doty-
czące rozwoju rynku energii 
w Polsce. W dwóch panelach 
dyskusyjnych w roli eksper-
ta udział wzięła Agnieszka 
Wasilewska-Semail, prezes 
RAFAKO. 

I w Grupie PBG Barbórkowa 
Biesiada dla pracowników 
firmy PBG oil and gas i za-
proszonych gości. 

W  dniu świętej Barbary, 
uroczysta, XXII Barbórka 
pod hasłem „Spółka Matka 
gości… Brawo Ty, Brawo My, 
Brawo Ja”. 

Impreza Mikołajkowa w Ra-
ciborzu i  Dziecięce Pierni-
kowanie w Wysogotowie dla 
najmłodszych  – dzieci pra-
cowników i przyjaciół Grupy 
PBG. 

Spotkanie opłatkowe Zarządu 
RAFAKO z Załogą. 

Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie RAFAKO.

Spotkanie opłatkowe Zarzą-
dów spółek Grupy PBG z Za-
łogą w siedzibie spółki mat-
ki – PBG.

27
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16

25
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WYDARZENIA – GRUPA PBG
Opracowała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, PBG S.A.

5

„Z okazji Świąt życzę 
wszystkim wiatru 
w żagle i obrania 
kursu we właściwym 
kierunku”.

OD REDAKCJI:
Gratulujemy Pani Violetcie pasji 

i dzielenia się nią z innymi!
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Umowa została podpisana w założonym 
przez Właścicieli oraz Zarządy spółek 
czasie. Było to możliwe dzięki zaanga-
żowaniu wielu osób, którym chciałabym 
w tym momencie bardzo podziękować. 

Podjęte działania mają na celu m.in.:
• scentralizowanie zarządzania infor-

matyką w Grupie Kapitałowej, 
• optymalne wykorzystanie infra-

struktury informatycznej w Grupie 
Kapitałowej, 

• obniżenie kosztów IT w Grupie Kapi-
tałowej,

• podniesienie jakości świadczonych 
usług,

• poprawę bezpieczeństwa informa-
tycznego, 

• optymalizację procesów biznesowych 
i integracji systemów.
Tydzień po podpisaniu umowy w sie-

dzibie RAFAKO S.A. połączone zespoły IT 
wzięły udział w spotkaniu mającym na 
celu poznanie się oraz omówienie za-
kresów obowiązków. Tego samego dnia 
odbyło się spotkanie służące omówie-
niu spraw administracyjno-kadrowych 
oraz szkolenie ze Zintegrowanego Syste-
my Zarządzania, a także szkolenie z ob-
sługi aplikacji Lotus Notes dla nowych 
pracowników RAFAKO. 

Kolejną okazją do nawiązania kon-
taktów były warsztaty integracyjne roz-
wijające umiejętności porozumiewania 
się i komunikacji pt.: „W różnorodności 
siła, czyli komunikacja w  zespole po 
zmianach”. Warsztaty te odbyły się 

w Smólsku 24 listopada 2015 r. O szcze-
gółach tego wydarzenia możecie Pań-
stwo przeczytać na kolejnych stronach 

„Ogniwa”.
Przed połączonym zespołem IT dużo 

pracy, wiele nowych wyzwań i zmian or-
ganizacyjnych. Całemu zespołowi życzę 
powodzenia w realizacji kolejnych wy-
zwań.

30 października 2015 roku doszło do podpisania umowy sprzedaży zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa pomiędzy PBG AVATIA Sp. z o.o. a RAFAKO S.A. Tym 
samym 1 listopada nastąpiło połączenie zespołu IT PBG AVATIA z zespołem 
IT RAFAKO S.A. Wymagający projekt zakończył się sukcesem. Całe wsparcie 

teleinformatyczne dla Grupy PBG znajduje się obecnie w RAFAKO S.A. 

Tekst: Magdalena Bendowska, dyrektor ds. informatyki korporacyjnej, RAFAKO S.A. 
Zdjęcia: Robert Jatczak, PBG S.A.

Korporacyjne IT

Kolejną okazją 
do nawiązania 
kontaktów 
były warsztaty 
integracyjne 
rozwijające 
umiejętności 
porozumiewania 
się i komunikacji 
pt.: „W różnorodności 
siła, czyli komunikacja 
w zespole po 
zmianach”. 
Warsztaty te odbyły 
się w Smólsku 
24 listopada 2015 r.

1U
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Świt powitałam z przekonaniem, że stoi 
przede mną zadanie złożone. Celem szko-
lenia jest bowiem 
• zjednoczenie myśli odbiorców szkolenia 

wokół sytuacji w firmie, 
• skłonienie do zaakceptowania zmiany 

i dostrzeganie w niej korzyści dla firmy, 
zespołu i dla siebie, 

• pomoc w zrozumieniu istoty współpra-
cy w ramach zespołu i zaakceptowanie 
własnej roli i pozycji w organizacji,

• zachęcenie do przyjmowania postawy 
sprzyjającej osiągnięciu porozumienia 
wobec odmiennych stanowisk i opinii 
rozmówców,

• przekonanie do stosowania zasad profe-
sjonalnej, skutecznej, przyjaznej komu-
nikacji interpersonalnej w środowisku 
zawodowym,

• wykazanie korzyści, jakie przynosi ot-
warta komunikacja ze współpracowni-
kam,

• zmotywowanie personelu do pracy peł-
nej zaangażowania i wzajemnego sza-
cunku mimo różnicy doświadczeń, wieku, 
osobistych wartości,

• nakłanianie do zaakceptowania różno-
rodności w zespole i wspierania się. 
Uzbrojona w  materiały szkoleniowe: 

testy, ćwiczenia, chustę Klanza, piłeczki 
kauczukowe, liny, rzutnik, komputer etc. 
wyruszyłam w drogę. Przed oczyma mia-
łam obraz ludzi przywiezionych autokarem 
na szkolenie, niechętnych zmianom, kon-
testujących nową organizację pracy, nie-
zadowolonych z okoliczności szkoleniowej 
lub przeciwnie, rozochoconych swobodą 
wynikającą z oddalenia od miejsca pracy 
i życia. Mijane wioski i miasteczka kujaw-

Refleksje po szkoleniu w Smólsku
Od świtu do zmierzchu sprawy smólskie zaprzątały moje myślenie szczególnie zadanie 

z terminem realizacji: 24 listopada br. w godzinach od 13.00 do 18.00. 

Tekst: Marzena Raźniewska-Półkoszek, dyrektor zarządzający, BOMIS 
Zdjęcia: Robert Jatczak, PBG S.A.

skie dopełniały moich obaw: smętnie, 
wąsko, malkontencko. Czy takie będzie 
myślenie uczestników szkolenia w Smól-
sku  – ograniczone, powierzchowne 
i wprowadzone w utarte koleiny? 

 Widok Dworu w Smólsku wywołał 
u mnie w pierwszą konsternację. Moje 
wyobrażenie na temat „dworku we wsi” 
uległo przemodelowaniu. Wnętrze za-
skoczyło mnie starannością wykończe-
nia, pieczołowicie dobranymi detalami 
i  spójnością aranżacyjną. Elegancko 
i przytulnie, klimatycznie i nostalgicz-
nie. Miejscem mojej pracy okazała się 
być sala balowa – Chopin za plecami, 
portrety Właścicieli, monachijczycy na 
ścianach, żyrandol kryształowy – ta prze-
strzeń zobowiązuje. Zobowiązuje do ot-
wartego myślenia, szerokiego spojrzenia 
na ludzi, których sytuacja zawodowa się 
zmienia, a życie wymaga coraz to now-
szych umiejętności sprostania oczekiwa-

niom przełożonych, najbliższych, 
społeczeństwa. Jak zachęcić we 
wnętrzach polskiego dworku do 
stosowania profesjonalnych za-
sad współpracy korporacyjnej 
i sprawić, by ci ludzie pozostali 
sobą? Jak odkurzyć prymarne 
wartości każdego obecnego tu 
człowieka i  połączyć je z  kom-
petencjami zawodowymi? Jak 
znaleźć porozumienie z tak róż-
norodnymi wiekiem, stażem pra-
cy, miejscem życia i stosunkiem 
do pracy uczestnikami szkolenia 
i otworzyć ich na zmiany?

Proksemika okazała się po-
mocna. Usiedliśmy wszyscy przy 
wspólnym (kompilowanym) 
stole. Odbyliśmy 6-godzinną roz-
mowę o życiu i pracy. Doświad-
czyliśmy wzajemnego szacunku, 
akceptacji, otwartości na cudze 
poglądy. Wszystkim nam zrobiło 
się szeroko na duszy. Jako osoba 
zarządzająca grupą szkoleniową 
starałam się przeplatać mentor-
ski styl z pragmatyką codzienno-
ści. Analizowaliśmy przykłady 
komunikatów z  życia firmowe-
go, ich konsekwencje na sposób 
realizacji zadań i motywację ze-
społu. Ustaliśmy zasady popraw-
nego formułowania wypowiedzi, 

stawiania pytań, asertywnych 
form wyrażania odmiennych 
poglądów. Oswajaliśmy pojęcie 
zmiany, jako zjawiska nieuchron-
nego w życiu każdego człowieka 
oraz w życiu organizacji, zespołu, 
pracownika. 

Uczestnicy zdawali się być 
zaangażowani w odbiór treści, 
a także sami wtrącali własne spo-
strzeżenia lub formułowali pyta-
nia. Nasza rozmowa szkoleniowa 
przebiegała w nadzwyczaj sym-
patycznej i profesjonalnej atmo-
sferze. Otwartość uczestników na 
niełatwe treść, ich gotowość do 

przeanalizowania innego punktu 
widzenia niż własny, ciekawość 
poznawcza, skłaniają mnie do re-
fleksji, że reprezentanci dotych-
czas dwóch zespołów to ludzie 
pozytywnie nastawieni do zmian. 
Takie odniosłam wrażenie pod-
czas szkolenia. Byłam zaskoczo-
na oklaskami, jakimi uczestnicy 
szkolenia zakończyli moją pre-
zentację. Zmierzch w  Smólsku 
okazał się porą nadziei, odważne-
go i optymistycznego spojrzenia 
w najbliższą przyszłość. 

Osobiście uważam, że na 
trwałość ich pozytywnego na-
stawienia zasadniczy wpływ 
mieć będzie postawa bezpośred-
nich przełożonych oraz naczel-
nego kierownictwa. Jako główne 
zadanie przywódcze w tej sytu-
acji postrzegam informację. 
Członkowie zespołów w  Raci-
borzu i  Wysogotowie powinni 
być na bieżąco informowani 
o podejmowanych działaniach. 
Informacja zawsze powinna po-
chodzić z pierwszej ręki i zawie-
rać również aspekt edukacyjny. 

Życzę Państwu powodzenia 
w  planach reorganizacyjnych 
oraz odnoszenia dalszych suk-
cesów biznesowych. 

Jak zachęcić we 
wnętrzach pol-
skiego dworku 
do stosowania 
profesjonal-
nych zasad 
współpracy 
korporacyjnej 
i sprawić, by ci 
ludzie pozostali 
sobą? 

Uczestnicy szkolenia 
w Smólsku

Ś
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Platforma QlikView Business Di-
scovery, służy do przeprowadza-
nia wielowymiarowych analiz. 
Jest to rozwiązanie Business In-
telligence, pozwalające przeglą-
dać dane w czasie rzeczywistym.

Chcąc oglądać określony za-
kres wyników, zaznacza się na 
ekranie interesujące obszary. 
W tym samym momencie war-
tości na wykresach i  w  tabel-
kach zostają przeliczone, aby 

Przedstawiamy Platformę QlikView Business Discovery – nowoczesne narzędzie informatyczne w Grupie PBG. 

Tekst: Edyta Konieczny, Główny Specjalista Biura Informatyki i Doskonalenia Procesów, RAFAKO S.A.

Platforma QlikView Business Discovery

Nowe Biuro IT

odzwierciedlić aktualny wybór. 
Czas odpowiedzi na wybraną se-
lekcję danych w aplikacji wynosi 
najczęściej mniej niż sekundę.

W RAFAKO S.A pierwsze zasto-
sowanie QlikView znalazł w Ana-
lizie Projektów. Powstało narzę-
dzie do analizy projektu, oparte 
na wszystkich źródłach danych 
dostępnych w naszej firmie. 

Analizie podlegają dane księ-
gowe, logistyczne i produkcyjne 

z sytemu ERP LN10, informacje 
o projekcie, uprawnieniach do 
danych, prognozach i  innych 
z  IBM Notes, czas przeznaczo-
ny na projektowanie z systemu 
Primavera oraz plany kosztowe 
i przychodowe z Excela.

Aplikacja jest cały czas roz-
wijana i wzbogacana o kolejne 
dane i analizy.

Analiza Projektów wdrażana 
jest metodyką agile, w której roz-
wiązanie w płynny sposób ewolu-
uje wraz z koncepcją biznesową.

Platforma QlikView Business 
Discovery w obecnej postaci sta-
nowi znakomite źródło wiedzy 
o prowadzonych projektach dla 
Zarząd, kontrolingu i  Project 
Managerów.

Nie ukrywam, że było to także 
spełnienie mojego marzenia. 
W  Grupie Kapitałowej PBG od 
wielu lat borykaliśmy się z prob-
lemem standaryzacji obsługi in-
formatycznej. Dzięki połączeniu 
kompetencji obu firm stworzyli-
śmy możliwość działania profe-
sjonalnemu, o najwyższych kwa-
lifikacjach zespołowi fachowców. 
To dopiero początek drogi do 
sukcesu. Dążymy do tego, aby 

zespół był zgrany i  gotowy do 
podjęcia strategicznych zadań. 
Czuję się osobiście odpowiedzial-
ny za stworzenie odpowiednich 
warunków do jego pracy. Jestem 
pewien, że po połączeniu dwóch 
doświadczonych zespołów, roz-
winiemy i unowocześnimy nasze 
przedsiębiorstwa, i że da nam to 
wszystkim wiele satysfakcji.

Święta Bożego Narodzenia, 
najweselsze święta polskie, są 

czasem zbliżenia ludzi. Chciał-
bym na łamach „Ogniwa” ży-
czyć wszystkim Pracownikom 
nowego IT oraz ich Rodzinom 
pogodnych świąt, w  zdrowiu 
i  radości. Niechaj Nowy Rok 
2016  będzie dla Was szczęśli-
wy. Niech ten czas odpoczynku 
w gronie najbliższych da Wam 
siłę i nadzieję na to, że można 
zmieniać świat. 

Jednym z największych naszych osiągnięć w roku 2015 było powstanie nowego biura IT. 
W jego skład weszli wysokiej klasy specjaliści informatycy z PBG Avatia i Rafako.

Tekst: Jarosław Dusiło, Wiceprezes Zarządu, Zastępca Dyrektora Generalnego, RAFAKO S.A.
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W dniach 24 – 26 lipca poznań-
ska Malta była areną zmagań 
tysięcy miłośników triathlonu, 
w tym wielu zawodników świa-
towej klasy. Pierwszego dnia ro-
zegrane zostały Enea Challenge 
KIDS Triathlon oraz Challenge 
Family Run, zorganizowane 
z myślą o najmłodszych miłoś-
nikach sportu. Atrakcją wieczo-
ru był koncert Ray’a  Wilsona 

z  zespołu Genessis. Drugiego 
dnia, 25  lipca, triathloniści ry-
walizowali na dystansach olim-
pijskim i  sprinterskim, w  któ-
rym wystartował także Łukasz 
Kocurek z oddziału RAFAKO S.A. 
w Pszczynie.

– Trudno jest mi ocenić swój 
występ, ponieważ nigdy wcześ-
niej nie startowałem w  triat-
hlonie. Przygotowywałem się 

dosyć intensywnie; jeżdżę na 
rowerze i biegam, ale pływać 
nauczyłem się niedawno. Naj-
ważniejsze, że ukończyłem cały 
dystans. Jak na pierwszy raz 
to chyba całkiem nieźle – mówi 
Łukasz Kocurek.

Zwieńczeniem imprezy były 
zmagania na dystansie średnim, 
które odbyły się 26 lipca; wzięli 
w nich udział najlepsi triathlo-

niści na świecie. Zawodnicy do 
pokonania mieli łącznie 112,9 km 
(1,9 km pływanie, 90 km rower, 
21,095  km bieg). Na tej samej 
trasie rywalizowali zarówno 
profesjonaliści (kategoria PRO) 
należący do światowej czołów-
ki, obok Ewy Bugdoł m.in. Chris 
McCormack (wielokrotny mistrz 
świata), Jodie Swallow (dwu-
krotna mistrzyni świata), Lothar 
Leder (były rekordzista świata 
na dystansie pełnym), jak i ama-
torzy, wśród których wystarto-
wała silna grupa pracowników 
RAFAKO: trzy osoby indywidual-
nie – Paweł Klinik i Piotr Kędzior 
na dystansie średnim – oraz 
sześć trzyosobowych zespołów 
w  sztafecie. Łącznie RAFAKO 
reprezentowało 21 osób. Wszy-
scy szczęśliwe ukończyli zawo-
dy, a dwie sztafety uplasowały 
się w pierwszej trójce. 

Sponsorowana przez RAFAKO 
Ewa Bugdoł, jako najlepsza z Po-
lek w kategorii PRO, zajęła 4 miej-
sce. Najlepszy z Polaków, Kacper 
Adam, był 11. – Wiedziałam, że ry-
walizacja będzie zacięta, ponie-
waż wystartowało wiele dosko-
nałych zawodniczek, ale podium 
było w moim zasięgu. Podczas 
pływania złapał mnie silny 

skurcz i wydawało mi się, że już 
nie ukończę zawodów. Jednak 
zmobilizowałam się do dalszej 
walki, choć nie udało mi się już 
odrobić strat do pierwszej trój-
ki – mówi Ewa Bugdoł. 

Startujący w  Enea Challen-
ge Poznań RAFAKOwcy na co 
dzień prowadzą aktywny tryb 
życia, uprawiają różne dyscy-
pliny sportu, w  tym jazdę na 
rowerze czy biegi długodystan-
sowe, i  odnoszą w  nich suk-
cesy. Wszyscy jednak zgodnie 
przyznają, że poznański triat-
hlon był dla nich wyzwaniem. 

– To był mój czwarty start 
w triathlonie, ale pierwszy na 
tak długim dystansie. Ogólnie 
jestem zadowolony z wyniku – 

OD REDAKCJI
Ten rok niewątpliwie upłynął pod hasłem RAZEM. Razem zdoby-
waliśmy wiedzę podczas SiSów, razem przygotowaliśmy piękne 
kalendarze na 2016 rok i malowaliśmy z naszymi dziećmi piernicz-
ki, razem zmagaliśmy się w sporotwej rywalizacji. Przypominamy 
wielkie wydarzenie triathlonowe nad poznańską Maltą. Niech 
ociepli zimowy klimat i przywoła tamte gorące wspomnienia!

ENEA CHALLENGE POZNAŃ
nasze sportowe przyjemności 

Enea Challenge Poznań to jedna z największych imprez triathlonowych w Europie. Wystartowało w niej łącznie 
ok. 3500 osób z 29 krajów świata. W tych prestiżowych, ale też bardzo wymagających zawodach, wzięli 

udział także przedstawiciele Grupy PBG z Raciborza i z Poznania i poradzili sobie znakomicie, podobnie jak 
sponsorowana przez RAFAKO Ewa Bugdoł, która potwierdziła, że należy do światowej czołówki triathlonistek. 

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media

przyznaje startujący indywidu-
alnie Paweł Klinik, który zajął 
39.  miejsce w  swojej kategorii 
wiekowej (M 30 – 34) na dystan-
sie średnim. Zadowolony z wy-
niku jest także startujący indy-
widualnie w kat. M 40 – 44 drugi 
z przedstawicieli RAFAKO, Piotr 
Kędzior. – To był mój pierwszy 
start w triathlonie. Nie wiedzia-
łem, jak zareaguje mój orga-
nizm. Moim celem było przede 
wszystkim pomyśle ukończenie 
zawodów, a ponadto pokonanie 
dystansu w  czasie krótszym 
niż 6 godzin. Udało się: 5 godz. 
i  niecałe 45  minut to wynik, 
który mnie satysfakcjonuje  – 
mówi Piotr Kędzior, projektant 
w RAFAKO S.A., który przyzna-
je, że początkowo myślał o wy-
startowaniu w sztafecie, jednak 
za przykładem Pawła Klinika 
zdecydował się na start indy-
widualny. 

– Osobą, która zaszczepi-
ła w  nas chęć wzięcia udzia-
łu w  triathlonie jest właśnie 
Paweł Klinik. To on odkrył, że 
w Poznaniu odbędą się zawody 
takiej rangi, w których wystar-
tuje też Ewa Bugdoł. I od tego 
się zaczęło. W ramach przygoto-
wań wystartowaliśmy w kilku 
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mniejszych imprezach, m.in. 
w 1/4 Ironman w Borzygnie-
wie i  1/8  Ironman w  Opa-
wie. Wówczas do sztafet wy-
stawiliśmy 3  zespoły. Enea 
Challenge Poznań był dla 
nas priorytetem. Tu wystar-
towało aż 6 naszych drużyn. 
Każdy z nas dał z siebie tyle 
ile mógł – mówi Krzysztof Je-
remicz, który pobiegł w szta-
fecie RAFAKO Gigawaty.  – 
W  trakcie biegu nie czułem 
się najlepiej, lecz niesamowi-
cie motywująco działała cała 
oprawa zawodów oraz ludzie 
dopingujący i zagrzewający 
do walki. Podnosiło mnie to 
na duchu i mobilizowało do 
walki o jak najlepszy czas – 
dodaje K. Jeremicz. 

– Chciałem się sprawdzić. 
Poza tym koledzy namawiali 
mnie do wzięcia udziału w za-
wodach, więc się zdecydo-
wałem – przyznaje Dominik 
Zajonc, który popłynął w szta-
fecie RAFAKO Walczaki.

Wola walki, nie tylko o do-
bry czas, ale przede wszyst-
kim z własnymi słabościami, 
zmęczeniem i  nieraz fizycz-
nym bólem to coś, co charak-
teryzuje wszystkich, którzy 
startują w triathlonie. Patry-
cja Sopyła-Tkocz z drużyny 
RAFAKO Power udowodniła, 
że potrafi walczyć do końca. 

– Brałam udział w  szta-
fecie mieszanej, którą roz-
poczynałam pływaniem na 
dystansie 1900 m. Warunki 

pogodowe w  początkowej 
fazie, ze względu na wiatr, 
były niekorzystne. Mocne 
fale robiły swoje. Nasza 
sztafeta startowała w  szó-
stej turze, dlatego też przed 
nami w wodzie było ponad 
1000 osób, a tylko w naszej 
serii aż 120 pływaków. Z tego 
powodu było ciasno, tłoczno, 
często wpadaliśmy jedni na 
drugich. Na pewno trzeba 
było znaleźć sobie dogodne 
miejsce do pokonania trasy. 
Gdyby nie silny wiatr, warun-
ki bylyby idealne  – relacjo-
nuje Patrycja Sopyła-Tkocz, 
której w  wodzie poszło cał-
kiem dobrze, jednak tuż przy 
wyjściu na brzeg otrzymała 
mocnego kopniaka w żebra. 
Uderzenie było tak silne, że 
zawodniczka zasłabła, a wi-
dzący to ratownicy medyczni 

początkowo nie chcieli puścić 
jej dalej. W końcu pani Patry-
cja przekonała medyków, że 
musi dotrzeć do strefy zmian, 
gdzie czekają na nią koledzy 
z drużyny. Ostatkiem sił, nie 
bacząc na potworny ból, uda-
ło jej się dobiec i przekazać 
chip startowy koledze. Jej 
poświęcenie nie poszło na 
marne. Sztafeta, w  której 
startowała razem z Markiem 
Łapinem i Ryszardem Bara-
nem, zajęła II miejsce w klasy-
fikacji zespołów mieszanych. 

– Wynik bardzo nas cieszy. 
Pokonałem 90 km na rowerze, 
z czego jestem niesamowicie 
dumny. Jak dla mnie, pogo-
da była sprzyjająca, choć 
czasem podmuchy wiatru 
utrudniały jazdę – wspomina 
Marek Łapin z RAFAKO S.A.

Na podium, na III miej-
scu, stanęła także drużyna 
mieszana RAFAKO Energia, 
w składzie: Tomasz Jany, Ma-
ciej Dembski, Magdalena Wo-
skowska. – Biegło się dobrze, 
chociaż silny wiatr nieco 

nam przeszkadzał. Sama or-
ganizacja imprezy zrobiła na 
mnie ogromne wrażenie, a to, 
że znaleźliśmy się na podium, 
okazało się miłym zaskocze-
niem, ponieważ konkurencja 
była spora  – mówi Magda-
lena Woskowska, która do 
pokonania miała ostatni 
etap sztafety, czyli 21,095 km 
biegu. Jej mąż, Mariusz Wo-
skowski, wystartował w szta-

Wola walki, nie tylko o dobry czas, ale przede wszystkim 
z własnymi słabościami, zmęczeniem i nieraz fizycznym bólem to 
coś, co charakteryzuje wszystkich, którzy startują w triathlonie. 

fecie RAFAKO Energetyka na 
odcinku 90  km jazdy rowe-
rem. – To był mój pierwszy 
udział w  tego typu zawo-
dach. Miałem wątpliwości, 
czy uda mi się pokonać taką 
trasę. Wszystko dobrze się 
skończyło i  jestem z  siebie 
niezmiernie zadowolony  – 
mówi M. Woskowski. 

– Triathlon na każdym dy-
stansie (1/4 Ironman, 1/2 Iron-

Triathlon na każ-
dym dystansie to 
przede wszystkim 
walka z samym 
sobą. Większość 
z tych, którzy 
startują w takich 
zawodach, to 
amatorzy, prag-
nący sprawdzić się 
w tym ekstremal-
nym sporcie.
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man) to przede wszystkim walka 
z samym sobą. Większość z tych, 
którzy startują w takich zawo-
dach, to amatorzy, pragnący 
sprawdzić się w  tym ekstre-
malnym sporcie. Sam rozmach 
i  organizacja Enea Challenge 
Poznań jest na poziomie euro-
pejskim, który należy ocenić jak 
najbardziej pozytywnie. Na pew-
no przyczyni się do popularyzacji 
triathlonu, który do niedawna 
był dyscypliną niszową. Kiedyś 
w Polsce odbywało się 20 – 30 ta-
kich zawodów, obecnie mamy 
już ponad 170 takich wydarzeń – 
mówi Jerzy Augustyniak, Prze-
wodniczący Prezydium Kolegium 
Sędziów Polskiego Związku Triat-
hlonu, który sędziuje w zawodach 
od ponad 20 lat. – Ewa Bugdoł to 
zawodniczka z górnej, światowej 
półki. Mam przyjemność obser-
wować ją od początku jej sporto-
wej kariery. Od kiedy pamiętam, 
rokowała nadzieje w triathlonie 
olimpijskim, czyli standardowym. 
Ona jednak wybrała dłuższy dy-
stans, który widocznie bardziej 
pasuje do jej konstrukcji fizycz-
nej. Wszystko, co robi, odbieram 
bardzo pozytywnie, gdyż jest to 
osoba o wielkim talencie, ale też 
dostarcza innym powodów do 
tego, aby wierzyli, że są w stanie 

odnieść sukces w tej dyscyplinie 
sportowej. Pamiętam, jak kilka 
lat temu startowała w  zawo-
dach w  Konopiskach. Biegła 
z  poranionymi stopami, które 
dzień wcześniej mocno otarła 
sobie podczas innych zawodów. 
Mimo to Ewa nie poddała się. 
Prawie cały dystans przebiegła 
na boso. To przykład, który poka-
zuje jej hart ducha i determina-
cję, niezbędną do uprawiania tej 
dyscypliny sportowej – dodaje 
J. Augustyniak.

W Enea Challenge Poznań wy-
startowała także sztafeta składa-
jąca się z przedstawicieli PBG S.A. – 
spółki wchodzącej w skład Grupy 
PBG, do której należy też RAFAKO 
S.A. Pracownicy PBG zorganizo-
wali na trasie biegu, wokół Je-
ziora Maltańskiego, imponującą 
strefę kibica, z której dopingowali 
wszystkich zawodników. 

Dla pracowników RAFAKO 
udział w  Enea Challenge Po-
znań był wyzwaniem, jednak 
startujące w  nim osoby mają 
na swoim koncie sukcesy spor-
towe w  różnych dziedzinach; 
biegają w długodystansowych 
biegach ulicznych, w tym także 
w maratonach, startują w pre-
stiżowych zawodach rowero-
wych, m.in.  Skandia Maraton 
Lang Team, czy też w  narciar-
skich mistrzostwach Polski orga-
nizowanych przez branżę ener-
getyczną. Co warte podkreślenia, 
pracownicy z własnej inicjatywy 
zrzeszają się w zakładowe druży-
ny lub kluby, które firma aktyw-
nie wspiera. RAFAKO ponadto 
sponsoruje sportowców, zarów-
no amatorów, jak i profesjona-
listów, m.in. Justynę Kowalczyk 
czy właśnie Ewę Bugdoł. 

Efektem jest nie tylko wspie-
ranie utalentowanych zawod-
ników i przyczynianie się do ich 
sportowych sukcesów, z których 
cieszy się cała Polska (współpra-
cę z Justyną Kowalczyk RAFAKO 
zaczęło zanim jeszcze narciarka 
została najlepszą zawodniczka 
na świecie, a Ewa Bugdoł dzięki 
RAFAKO mogła wreszcie przejść 
na zawodowstwo), ale też pro-
pagowanie sportu wśród swoich 
pracowników. W kalendarz fir-
mowych imprez na stałe wpisa-

Drużynę firmy PBG 
reprezentowali: 
Przemysław Sikora 
i przyjaciele PBG 
Ryszard Prętki i Filip 
Bogucki.

ły się zawody o Pucha Prezesa 
RAFAKO w narciarstwie klasycz-
nym. Firma od lat organizuje 
zawody w  narciarstwie alpej-
skim, spływy kajakowe, zawody 
rowerowe. 

Spółka RAFAKO S.A. jest 
aktywnym członkiem-założy-
cielem Federacji Sportowej 
Energetyk, skupiającej firmy 
z  branży energetycznej. Tym 
razem przyszła pora na triat-
hlon – sponsorowana przez RA-
FAKO Ewa Bugdoł stała się in-
spiracją dla pracowników firmy. 
Wspólny start w  takich zawo-
dach wymagał współpracy i za-
angażowania osób uprawiają-
cych różne dyscypliny sportowe.

– Zarówno sama firma 
RAFAKO, jak i  jej pracowni-
cy zawsze byli ze sportem za 
pan brat. Firma wspiera kluby 
i sportowców profesjonalnych, 
ale przykłada również dużą 
wagę do sportu pracownicze-
go i  rekreacji pracowników. 
Dochodzi do tego jakże ważny 
aspekt integracji załogi. Nasi 
pracownicy uprawiają nordic 
walking, biegają, jeżdżą na 
nartach i  rowerach, pływają 
na kajakach, ale od teraz we-
szliśmy na znacznie wyższy 
poziom wysiłku sportowego. 
Ukończenie triathlonu, nawet 
w sztafecie, to nie lada wyczyn. 
W tym kontekście trzeba wspo-
mnieć o  naszej Ewie Bugdoł, 
która zainspirowała nas do 
tego startu, podobnie jak kie-
dyś Justyna Kowalczyk zachę-
ciła rafakowców do biegania 
na nartach. Sport wyczynowy 
nie jest więc czystą abstrakcją. 
Jak widać, oprócz promowania 
wizerunku naszej firmy na za-
wodach międzynarodowych, 

W Enea Challenge Poznań wystartowała także sztafeta składająca 
się z przedstawicieli PBG S.A. – spółki wchodzącej w skład Grupy PBG, 
do której należy też RAFAKO S. A. Pracownicy PBG zorganizowali na 
trasie biegu, wokół Jeziora Maltańskiego, imponującą strefę kibica, 
z której dopingowali wszystkich zawodników. 

nasze dzielne zawodniczki 
inspirują nas do aktywności 
fizycznej. Korzyści z  tego są 
nie do przecenienia  – podsu-
mowuje Piotr Karaś, Dyrektor 
Biura Marketingu RAFAKO S.A., 
który sam uprawia sport i jest 
jednym z aktywnych członków 
zakładowego klubu rowerowe-
go KKS RAFAKO MTB Team.

Zarówno sama firma RAFAKO, jak i jej pracownicy zawsze byli ze sportem za pan brat. 
Firma wspiera kluby i sportowców profesjonalnych, ale przykłada również dużą wagę do 
sportu pracowniczego i rekreacji pracowników. Nasi pracownicy uprawiają nordic walking, 
biegają, jeżdżą na nartach i rowerach, pływają na kajakach, ale od teraz weszliśmy na 
znacznie wyższy poziom wysiłku sportowego. 
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Zimowy Puchar 
Prezesa RAFAKO

Rafako Engineering  

SiSy
Ja Lider XXI wieku

Spotkanie integracyjne 
w RAFAKO Połączenie zespołów IT

Pracownicy Grupy 
PBG startują 
w Triathlonie

Mikołajki dla 
dzieci

Kalendarze 
Grupy PBG

Bieg po Nowe Życie

Sadzimy drzewa
Wystawa „Mam talent” 

Zwiedzamy Jaworzno

Biesiada i Barbórka

Spotkania 
opłatkowePiknik w Szymocicach

Dzień Energetyka

RAZEM
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NAU K A, EDU K ACJA, ROZ WÓJ

Joanna Januszewska: Panie 
Witoldzie, zacznijmy od tego 
czym są innowacje?

Witold Rożnowski: Kiedyś było 
to tylko łacińskie słowo oznacza-
jące odnowienie. Obecnie obro-
sło ono całą teorią pełną klasy-
fikacji i kryteriów, gdzie chyba 
najbardziej rozpowszechnioną 
formą jej uporządkowania jest 
podręcznik Oslo Manual – zbiór 
zasad i  wskazówek dotyczą-
cych zarządzania innowacjami 
przemysłowymi i gromadzenia 
ich. Tam jednak znajdziemy tylko 
rutynowy opis zasad, natomiast 
prawdziwą istotą i źródłem in-
nowacji jest, według mnie, stan 
umysłu, protest przeciw tej właś-
nie rutynie, zaburzenie dotych-
czasowego porządku po to, by 
przedstawić nowe rozwiązanie. 

Jest to zatem również wy-
miar pewnej osobistej odwagi: 
autoryzacja jakiegoś rozwią-
zania wraz z  poddaniem się 
pod osąd publiczny co do jego 
weryfikowalnych zalet. Jest to 
też determinacja: zaprotesto-
wałem, zaprezentowałem pub-
licznie novum i będę z całych 
sił współpracował we wdroże-
niu tego novum. A dalej – dalej 

novum stanie się rutyną i kolej-
nym progiem do kroku w jeszcze 
nieznane. 

Wszystkie wymienione ele-
menty wydają się konieczne 
i  muszą być spójne, każdy 
z nas na co dzień tworzy prze-
cież mnóstwo rewelacyjnych 
nowych rozwiązań, ale dotąd 
dokąd ich nie ujawnimy, nie 
dostaniemy postronnej akcep-
tacji ich przydatności i póki ich 
nie zaczniemy wdrażać  – nie 
są innowacjami, a  im krótszy 
okres transformacji innowacji 
w rutynę, tym szybciej dokonuje 
się postęp techniczny w naszej 
gospodarce.

JJ: Z  jakiego działania i osiąg-
nieć RAFAKO na rzecz innowacji 
jest Pan szczególnie dumny?

WR: Choć innowacje mogą po-
wstawać, być rozwijane i wdra-
żane przez praktycznie każdą 
komórkę czy nawet osobę w or-
ganizacji, to przyjmijmy dla 
uproszczenia, że w tym miejscu 
mówimy o innowacjach związa-
nych z rozwojem poziomu tech-
nicznego naszych produktów 
i naszego zaplecza związanego 
z ich projektowaniem i produk-

cją. Twórcy, jak wspomniałem, 
otaczają nas od dawna i  jest 
to tak samo dla mnie natural-
ne jak umiejętność pisania czy 
tańczenia. Natomiast inkorpo-
racja ich pomysłów do realnej 
rzeczywistości wymaga wspo-
mnianych wcześniej atrybutów: 
zburzenia dotychczasowego po-
rządku przez nowość, ujawnie-
nia jej i poddania osądowi, oraz 
wdrożenia w życie. Jestem mia-
nowicie dumny z tego, że udaje 
mi się w zakresie bliższych czy 
dalszych interesów przedsię-
biorstwa znaleźć zdetermino-
wanych twórców, wzbudzić ich 
odwagę do zaprezentowania ich 
pomysłów, wypromować w celu 
uzyskania akceptacji oczekiwa-
nych efektów oraz uzyskać zgo-
dę na wdrożenie ich w postaci 
projektów badawczych i rozwo-
jowych. Jestem dumny z tego, że 
traktują mnie w zakresie kreo-
wania innowacji jako powier-
nika, pełnomocnika i sojuszni-

Witold Rożnowski to pełnomocnik prezesa zarządu RAFAKO S.A. ds. badań 
i rozwoju. Odpowiedzialny za zarządzanie własnością intelektualną 

i administrowaniem projektami badawczymi w RAFAKO od 2007 roku. W jego 
kompetencji znajduje się również zarządzanie innowacjami technicznymi. 

Rozmawiała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji 
 korporacyjnej, PBG S.A.; Zdjęcia: Adventure Media

INNOWACJE  
W GRUPIE PBG

Jestem dumny z tego, że 
traktują mnie w zakresie 
kreowania innowacji jako 
powiernika, pełnomocnika 
i sojusznika w działaniu. 
Jestem dumny z tego, że udało 
mi się wdrożyć macierzową 
strukturę budowania 
zespołów badawczych: 
wybieram tylko najlepszych, 
którzy uczestnicząc 
w pracach projektowych 
i równocześnie bieżącej 
działalności komercyjnej, 
łączą te dwie przestrzenie bez 
jakichkolwiek interwałów czy 
poczekalni.
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ka w działaniu. Jestem dumny 
z tego, że udało mi się wdrożyć 
macierzową strukturę budo-
wania zespołów badawczych: 
wybieram tylko najlepszych, 
którzy uczestnicząc w pracach 
projektowych i  równocześnie 
bieżącej działalności komercyj-
nej, łączą te dwie przestrzenie 
bez jakichkolwiek interwałów 
czy poczekalni. Nie mogę jed-
nak pominąć tu faktu, że rów-
nie ważne jak wdrożone inno-
wacje są projekty, które kończą 
się wynikiem negatywnym. Jest 
to często bardzo ważna infor-
macja dla sposobu prowadze-
nia gry rynkowej z  konkuren-
cją. To taka informacja już nie 
raz pozwoliła nam zaoszczędzić 
ogromnych strat.

Jeśli natomiast chodzi o roz-
wiązania techniczne, to każdy 
z Twórców i każdy z projektów 
zasługuje na podziw. Jako szcze-

gólnie atrakcyjne ze względu 
na zupełnie egzotyczny do-
tąd dla nas rynek wymienił-
bym projekt ELSKRUB, który 
zaowocował rozwiązaniem 
ograniczającym emisję py-
łów i tlenków siarki ze spalin 
okrętowych silników diesla. 
Rozwiązanie jest praktycznie 
gotowe, trwają obecnie pra-
ce mające na celu pozyskanie 
sprzymierzeńców do zainsta-
lowania takiego prototypu 
na jednostce pływającej. By-
łaby to dla nas niezmiernie 
ważna referencja, konieczna 
do uzyskania certyfikatów 
niezbędnych dla instalacji 
umieszczanych na statkach. 
Zainteresowanie tych poten-
cjalnych sprzymierzeńców 
jest ogromne, więc wcześniej 
czy później liczymy na sukces.

JJ: Jakie są plany na najbliż-
szą przyszłość w tym obszarze.

WR: Musimy patrzeć dalej niż 
do granic naszego obecnego 
obszaru zainteresowania. 
Mam kilka pomysłów, które 
w zakresie produkcji energii 
elektrycznej sięgają po zu-
pełnie nowe dla naszej spe-
cjalizacji rozwiązania, ale na 
pewno nie będę jeszcze o tym 
opowiadał. Nie zapomnimy 
oczywiście o  doskonaleniu 
naszych znanych produktów, 
tylko w ten sposób jesteśmy 
w stanie utrzymać wysokie 
zainteresowanie nimi przez 
naszych Klientów. Chciałbym 
natomiast w nadchodzącym 
roku rozpocząć współpracę 
w zakresie badań i rozwoju 
techniki w ramach całej gru-
py kapitałowej. Nasze rynki są 

Jako szczególnie atrakcyjne ze 
względu na zupełnie egzotyczny 
dotąd dla nas rynek wymieniłbym 
projekt ELSKRUB, który 
zaowocował rozwiązaniem 
ograniczającym emisję pyłów 
i tlenków siarki ze spalin okrętowych 
silników diesla. Rozwiązanie jest 
praktycznie gotowe, trwają obecnie 
prace mające na celu pozyskanie 
sprzymierzeńców do zainstalowania 
takiego prototypu na jednostce 
pływającej. 

najczęściej komplementarne, 
bazujące na rozwiązaniach 
z  zakresu szeroko rozumia-
nego budownictwa, proble-
my i  rozwiązania widziane 
z  nieco innej perspektywy 
mogą wnieść dużo wartoś-
ciowych efektów, warto także 
sprawdzić możliwości zwery-
fikowania na innym gruncie 
przynajmniej pewnych zasad 
zarzadzania własnością inte-
lektualną, a być może pojawi 
się efekt synergii.

JJ: Co każdy pracownik Gru-
py PBG powinien wiedzieć 
o  innowacjach w  naszej or-
ganizacji?

WR: Po pierwsze, to one 
mogą nam w przyszłości za-
pewnić zatrudnienie. Po dru-
gie, nawet jeśli twój pomysł 
jest genialnie dopracowany 
i na miarę odkrycia prochu, 
to, żeby zaistniał, musi być 
ujawniony i poddany nieza-
leżnej ocenie, a po niej pew-

nie kolejnym poprawkom. 
Po trzecie, w  grupie prze-
widziano instytucjonalnie 
niezależnego, odpowiednio 
umocowanego do działania 
w  imieniu Twórców i  zobo-
wiązanego ustawowo do 
zachowania wymaganej pra-
wem tajemnicy pełnomocni-
ka. Po czwarte, „kupione” in-
nowacje – to się opłaca.

JJ: Dziękuję za rozmowę.

Musimy patrzeć dalej niż do granic naszego obecnego obszaru zainteresowania. Mam kilka 
pomysłów, które w zakresie produkcji energii elektrycznej sięgają po zupełnie nowe dla naszej 
specjalizacji rozwiązania, ale na pewno nie będę jeszcze o tym opowiadał. 

Realizowana przez 
RAFAKO S.A., spółkę 
Grupy PBG Instalacja 
Mokrego Odsiarczania 
Spalin we Wrocławiu 
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Pod hasłem wspólnej zabawy i in-
tegracji w piątkowy wieczór 27 li-
stopada pracownicy i zaproszeni 
goście rozpoczęli I Barbórkową 
Biesiadę, której organizatorem 
była Fundacja PBG. Nie zabra-
kło konkursów, wspólnego śpie-
wu, śmiechu, piwa i zabawy do 
białego rana z towarzyszeniem 
ludowego zespołu „Po zagonach”. 
Były oczywiście, jak zawsze przy 
okazji święta barbórkowego, 
nagrody. Po raz pierwszy przy-
znano Asy PBG oil and gas. W tej 
kategorii wyróżnienia otrzymali:
• ASA KIER – Monika Mikołaj-

czak – za nieprzeciętne umie-
jętności zarządzania procesem 
projektowania na kontrakcie 
Rembelszczyzna i bezpośredni 
nadzór nad Generalnym Pro-
jektantem.

• ASA PIK – Jacek Sztachański 
z  zespołem  – za terminowe 
ukończenie prac na kontrak-
cie Dzieduszyce oraz wypraco-
wanie wyższej niż pierwotnie 
zakładano, dwucyfrowej mar-
ży na tym zadaniu. 

• ASA TREFL  – Kinga Rolnik 
z  zespołem  – za skuteczne 
stosowanie technik negocja-
cyjnych i  nowoczesnych na-
rzędzi zakupowych oraz za 
wypracowanie oszczędności, 
które przełożyły się na zwięk-

szenie marży na kontrakcie 
Dzieduszyce.

• ASA KARO  – Piotr Stankie-
wicz  – za doskonałe relacje 
z wymagającym klientem ze-
wnętrznym w sektorze energe-
tycznym oraz odpowiedzialne 
i skuteczne kierowanie praca-
mi na kontrakcie Ostrołęka I, II.
Specjalne podziękowania 

za zgodną współpracę, uzupeł-
nianie się kompetencjami, eks-
percką wiedzę i  odwagę w  po-
dejmowaniu trudnych decyzji 
skierowane zostały do Zarzą-
du PBG oil and gas w składzie 

I Barbórkowa Biesiada PBG oil and gas 
W duchu kontynuacji barbórkowych tradycji spółki matki – PBG, w tym roku po raz pierwszy 
odbyła się Barbórkowa Biesiada PBG oil and gas. Święta Barbara to patronka także tej spółki 
działającej w obszarze ropy, gazu i energetyki. Tradycyjnie wspólne świętowanie rozpoczęto 

mszą świętą w intencji pracowników i zarządzających firmą oraz ich rodzin. 

Opracowanie: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej PBG S.A. 
Zdjęcia: Zbyszek Kowal

Konkurs na najlepszy 
strój na Biesiadzie. 

Wygrana para - pierwsza 
z prawej, Karolina 

Mądrowska i Przemysław 
Szkudlarczyk!

Na zdjęciu po prawej: 
„Przodownicy pracy na 

wysokościach”

Na zdjęciu powyżej: Podziękowa-
nia dla Zarządu PBG oil and gas

Przemysław Szkudlarczyk, 
Patryk Świzik i Grzegorz Kiczor 
od wdzięcznej załogi. 

Zarząd PBG oil and gas wy-
różnił natomiast tytułem Jokera 
Państwa Małgorzatę i Jerzego 
Wiśniewskich za powołanie 
spółki PBG oil and gas, za umie-
jętne budowanie dobrych rela-
cji pomiędzy zarządami spółek 
z Grupy PBG,  za wizję i innowa-
cję oraz działalność społeczną, 
za wyznaczanie nowych stan-
dardów zarządzania oraz bu-
dowanie wyjątkowej kultury or-
ganizacyjnej Grupy PBG.

Rozmaite konkursy, przy 
których wszyscy doskonale się 
bawili, wyłoniły zwycięzców 
w różnych kategoriach…

Konkurs na „Piwożłopa” wy-
grał bezkonkurencyjny Paweł 
Krzywda.

Karolina Mądrowska i Prze-
mysław Szkudlarczyk zapre-
zentowali najlepszy strój na 
Biesiadę w konkursie o tym sa-
mym tytule. Barbórkową Miss 
Sprawności została Anna 
Szczodrowska, a „Przodowni-
kami prac na wysokościach” zo-
stali Marcin Moszak i Michał 
Wassel.

Choć na zawsze w  pamięci 
uczestników zostanie Karol 
Puk w damskiej koszuli nocnej, 
to Jolanta Lelińska-Starzak 
i  Mikołaj Kamiński nie mieli 
sobie równych w konkursie po-
ścielowym.

Specjalne gratulacje w 18. rocz-
nicę rozpoczęcia pracy w Grupie 
PBG otrzymała Karolina Szu-
mińska!

Nowa biesiadna tradycja do-
skonale się przyjęła. W dobrych 
humorach i  nastrojach z  pew-
nością spotkamy się za rok, kon-
tynuując nasz nowy zwyczaj. Do 
zobaczenia!

Pod hasłem wspólnej 
zabawy i integracji 
w piątkowy wieczór 
27 listopada pracow-
nicy i zaproszeni go-
ście rozpoczęli I Bar-
bórkową Biesiadę. Nie 
zabrakło konkursów, 
wspólnego śpiewu, 
śmiechu, piwa i zaba-
wy do białego rana 
z towarzyszeniem 
ludowego zespołu „Po 
zagonach”. 

As Trefl dla 
Kingi Rolnik 
z zespołem
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Barbórka w PBG
Tradycyjnie już 4 grudnia, w dniu imienin św. Barbary – patronki górników i gazowników, spotkaliśmy 
się na Barbórce. Świętowaliśmy po raz XXII, tym razem pod hasłem: „Spółka matka gości… Brawo JA, 
brawo TY, brawo MY!”. Oficjalną część uroczystości poprowadzili Kinga Rolnik i Marcin Ruszkowski.

Tekst: Karolina Kubica-Kamińska, starzy specjalista ds. regulacji korporacyjnych, PBG S.A. 
Zdjęcia: Tomasz Ptasiński

Już na początku wieczoru po-
znaliśmy pierwszego ASA PBG 
2015. Kapituła konkursu w któ-
rej zasiadali Małgorzata i Jerzy 
Wiśniewscy uhonorowała wy-
różnieniem za przemówienie 
roku i wspieranie zarządu me-
cenasa Macieja Bednarkiewi-
cza, Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej PBG. Kolejne sta-
tuetki Asów 2015 odebrali: pre-
zes zarządu PBG oil and gas 

Przemysław Szkudlarczyk (za 
„nowe” w dobrym, sprawdzonym 
wydaniu), wiceprezes zarządu 
RAFAKO S.A. Edward Kasprzak 
(za wzorcowe i odpowiedzialne 
prowadzenie jedynego w  swo-
im rodzaju, jednego z najwięk-
szych kontraktów w  Polsce; 
za nadzór i odpowiedzialność 
oraz współpracę z  wymagają-
cym Zamawiającym), general-
ny projektant PBG oil and gas 

Sławomir Ficek (projektant i in-
żynier roku) wiceprezes PBG S.A. 
Kinga Banaszak-Filipiak i czło-
nek zarządu PBG  S.A. Bożena 
Ciosk (za „dopchnięcie układu 
kolanem”, przygotowanie do-
kumentacji i  podpisanie umo-
wy restrukturyzacyjnej) oraz 
dyrektor ds Informatyki Kor-
poracyjnej Magdalena Ben-
dowska (za multizawodowość, 
umiejętność konfigurowania 

systemów, przy jednoczesnym 
rozwiązywaniu problemów 
i  wzorową współpracę z  użyt-
kownikiem).

Podczas uroczystości pa-
miątkowe pióra z  rąk prezesa 
zarządu Jerzego Wiśniewskie-
go odebrali jubilaci świętujący 
okrągłą rocznicę pracy w PBG: 
Elżbieta Tomaszyk (20-lecie 
pracy), Mariusz Łożyński (15-le-
cie), Kinga Banaszak-Filipiak, 

Hubert Dzikołowski, Joanna 
Januszewska, Monika Kowa-
lewska, Kuba Stojanowski i Jo-
anna Trzeciak (10-lecie pracy).

Część artystyczną prowa-
dzoną przez Karolinę Kubicę- 

-Kamińską i Przemysława Nowa-
ka uświetniły występy tancerek 
z rewii Rising Stars.
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Tytułem Globtrotera 
Ekspansji uhonorowano 
Prezesa Zarządu PBG Jerzego 
Wiśniewskiego, który dbając 
o interesy Grupy Kapitałowej 
PBG, pokonał w 2015 roku 
344 740 km, co oznacza, że 
okrążył kulę ziemską prawie 
9 razy!

Na zdjęciach poniżej prowa-
dzący artystyczną  część gali – 
Karolina Kubica-Kamińska 
i Przemysław Nowak oraz 
Jubilaci świętujący okrągłą 
rocznicę pracy w PBG.

Na zdjęciu powyżej Asy PBG 2015; 
pan mecenas Maciej Bednarkiewicz, 
Przewodniczący Rady Nadzorczej PBG, 
otrzymał wyróżnienie Specjalne
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Celem audytu jest analiza obo-
wiązujących rozwiązań oraz 
przygotowanie rekomendacji 
zmian procesowych, które pomo-
gą firmie sprostać wyzwaniom 
dynamicznie zmieniającego się 
otoczenia biznesowego oraz tak 
przebudować politykę zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, aby 
mogła ona skutecznie wspierać 
organizację w osiąganiu strate-
gicznych celów, takich jak: umoc-
nienie pozycji lidera rynku, na 
którym już funkcjonuje oraz sku-
teczną ekspansję na nowe rynki. 

Audyt realizowany jest przy 
wsparciu ekspertów zewnętrz-
nych, dzięki czemu Zarząd 
RAFAKO spodziewa się uzyskać 
bardziej obiektywne spojrzenie 
na stan i efektywność firmowych 
procesów personalnych i organi-
zacyjnych oraz ich odniesienie 
do najlepszych wzorców rynko-
wych. W chwili pisania tego ar-
tykułu jesteśmy jeszcze w trak-
cie audytu i już teraz pojawiają 
się pierwsze rekomendacje dzia-
łań, które ukierunkowane są na: 
• przygotowanie standardów 

wspierających efektywność 
na każdym poziomie organi-
zacyjnym,

Od września bieżącego roku – w ramach prac nad dostosowaniem procesów 
organizacyjnych do dynamiki rynku – wraz z Zarządem realizuję audyt 

procesów personalnych i organizacyjnych obowiązujących w firmie. 

Tekst: Anna Zembaty-Łęska, Dyrektor biura zarządzania presonelem, RAFAKO S.A. 
Zdjęcie: Archwum RAFAKO S.A.

Audyt procesów personalnych 
i organizacyjnych w RAFAKO

aspektów zarządzania zasoba-
mi ludzkimi. 

W najbliższym czasie do ko-
lejnego etapu naszego projektu 
zostaną zaproszeni przedstawi-
ciele Zakładowych Organizacji 
Związkowych, co pozwoli nam 
uzyskać większą synergię dzia-
łania i  kompleksową perspek-
tywę. Jesteśmy przekonani, że 
działania podejmowane w opar-
ciu o rekomendacje audytorów 

pozwolą nam na stworzenie 
efektywnego i transparentnego 
modelu zarządzania kluczowy-
mi procesami w obszarze ZZL. 

Wszystkim Państwu – kadrze 
zarządczej, dyrektorskiej i pra-
cownikom RAFAKO – z góry dzię-
kujemy za wsparcie tego procesu, 
w szczególności zaś za przychyl-
ne przyjęcie i zaangażowanie się 
w realizację działań, które będą 
jego konsekwencją. 

Celem audytu jest analiza 
obowiązujących rozwiązań 
oraz przygotowanie reko-
mendacji zmian proceso-
wych, które pomogą firmie 
sprostać wyzwaniom 
dynamicznie zmieniającego 
się otoczenia biznesowego 
oraz tak przebudować 
politykę zarządzania zaso-
bami ludzkimi, aby mogła 
ona skutecznie wspierać 
organizację w osiąganiu 
strategicznych celów. 

• dostosowanie struktury or-
ganizacyjnej do strategii 
firmy,

• nadanie systemowego, spój-
nego charakteru procedurom 
i metodom zarządzania zaso-
bami ludzkimi, 

• zwiększenie trafności przewi-
dywania postaw, sposobów 
kontrolowania, wzrost efek-
tywności motywowania pra-
cowników,

• umożliwienie pracownikom 
wzbogacania zadań i metod 
pracy,

• polepszenie procesów komu-
nikowania się oraz optyma-
lizację przepływu informacji 
i zarządzania wiedzą, 

• dostosowanie procesów roz-
wojowych do dynamiki i po-
trzeb organizacyjnych. 
Audyt przeprowadzany jest 

przy aktywnym udziale przeło-
żonych poszczególnych komórek 
organizacyjnych podlegających 
temu procesowi. Wszystkie wy-
pracowywane rekomendacje są 
na bieżąco prezentowane uczest-
nikom, co usprawnia proces au-
dytowania oraz daje pewność, 
że mamy wspólne z  audytora-
mi rozumienie poszczególnych 
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Jeśli emocje odgrywają kluczo-
wą rolę w karierze menedżera 
warto nauczyć się nimi zarzą-
dzać. Tylko jak zarządzać czymś, 
co tak trudno zmierzyć?

Narzędzia
Jednym ze sposobów uzyska-
nia wiedzy o  kierujących me-
nedżerami emocjach, ich na-
turalnych predyspozycjach 
i  preferowanych zachowa-
niach jest wykorzystanie na-
rzędzi psychometrycznych, po-
pularnie nazywanych testami 
lub kwestionariuszami. Jed-
nym z takich narzędzi jest ana-
liza PersProfile Cloud*, która 
dostarcza osobie dokonującej 
samooceny danych o przyjmo-
wanych postawach, słabych 
i mocnych stronach oraz o emo-
cjach właśnie. 

Jesienią 2015 roku narzędzie 
PersProfile Cloud zostało udo-
stępnione kadrze zarządzającej 
Grupy PBG w  celu wsparcia 
polityki zarządzania zasoba-
mi ludzkimi, tak by mogła ona 
skutecznie wspierać organiza-
cję w osiąganiu strategicznych 
celów. Samoocenie poddana 
została kadra zarządzająca 
spółek Grupy PBG, a  także 
menedżerowie PBG S.A. oraz 

Im wyższe jest stanowisko i trudniejsze są wyzwania na tym stanowisku, tym większą rolę przy osiąganiu 
sukcesów zawodowych odgrywa osobowość. Pisał o tym Daniel Goleman, amerykański psycholog, autor 
bestsellerowej książki Inteligencja emocjonalna, który ustalił, że to, co odróżnia menedżerów świetnych od 

przeciętnych, w niemal 90% wynika z czynników emocjonalnych, nie zaś błyskotliwego intelektu. 

Tekst: Karolina Kubica-Kamińska, starszy specjalista ds. regulacji korporacyjnych PBG S.A.

ZARZĄDZANIE SOBĄ
PERSPROFILE CLOUD

PBG oil and gas. W następnej ko-
lejności narzędzie udostępnione 
zostanie kadrze dyrektorskiej 
RAFAKO S.A.

Analiza
PersProfile Cloud to nie test, któ-
ry można zaliczyć lub nie. Nie 
ma w nim dobrych ani złych od-
powiedzi. Samoocena pozwala 
pozyskać wiedzę o czynnikach, 
które motywują do pracy, po-
znać najmocniejsze obszary 
i preferowane zachowania. 

Korzyści
PersProfile Cloud to nie tylko 
przyjemna podróż w głąb siebie 
ale – przy umiejętnym wykorzy-
staniu rezultatów diagnozy – wy-
mierne korzyści dla osoby doko-
nującej samooceny i jej otoczenia. 
To, czy pracownik będzie odczu-
wał motywację do pełnienia w or-
ganizacji określonej roli, zależy 
bowiem głównie od dobrego do-
pasowania jego naturalnych pre-
dyspozycji i  preferencji zacho-
wań do tych, których oczekuje 
od niego organizacja. 

*narzędzie udostępnia SOWE 
Business Coaching Sosnowski 
& Weber (kontakt:  
info@sowecoaching.ch) 

Przykład samooceny PersProfile 
(parametry fikcyjne):

Przedstawiony przypadek to profil sil-
nego lidera, osoby wybitnie ekstrawer-
tywnej, kreatywnej, dla której ważne są 
dobre relacje z ludźmi. Taki profil spraw-
dziłby się w przypadku osoby zajmującej 
np. kierownicze stanowisko w obszarze 
marketingu.

Predyspozycje badane narzędziem 
PersProfile Cloud: 
• Przywództwo, Przedsiębiorczość.
• Umiejętności społeczne, Komunika-

tywność.
• Analiza, Metoda.
• Ekstrawertyzm, Introwertyzm. 
• Racjonalność, Emocjonalność.
• Bezpieczeństwo, Przewidywalność.

Jesienią 2015 roku 
narzędzie PersProfile 
Cloud zostało 
udostępnione kadrze 
zarządzającej Grupy 
PBG w celu wsparcia 
polityki zarządzania 
zasobami ludzkimi, 
tak by mogła ona 
skutecznie wspierać 
organizację w osiąganiu 
strategicznych 
celów. Samoocenie 
poddana została 
kadra zarządzająca 
spółek Grupy PBG, 
a także menedżerowie 
PBG S.A. oraz PBG oil 
and gas. W następnej 
kolejności narzędzie 
udostępnione zostanie 
kadrze dyrektorskiej 
RAFAKO S.A.
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Jak mamy pomóc innym, kiedy sami nie 
wiemy czy im przy tej okazji nie zaszko-
dzimy? Boimy się, bo nigdy wcześniej 
tego nie robiliśmy. Musimy przełamać 
w sobie pewną barierę, a najlepiej zro-
bić to właśnie poprzez wspólne pokazy, 
szkolenia i ćwiczenia. 

Razem z Michałem Wasselem posta-
nowiliśmy w ramach szkoleń bhp położyć 
główny nacisk na promowanie pierwszej 
pomocy przedmedycznej w naszej firmie. 
W tym celu ukończyliśmy kurs instruk-
torski instytucji promocji ratownictwa 
IFACC (International First Aid Certifi-
cation Centre). Niezbędne okazało się 
także moje wcześniejsze doświadczenie 
w ratownictwie gazowym. 

Dzięki uprzejmości Zarządu, udało 
nam się pozyskać niezbędny sprzęt do 
przeprowadzenia szkoleń: fantomy, ap-
teczki sprzęt do treningu AED (automa-
tyczny defibrylator zewnętrzny), po to 
by ćwiczenia były jak najbardziej realne 
i efektywne. 

Pierwszy odbiór naszej inicjatywy 
wśród pracowników jest bardzo pozy-
tywny. Chętnie biorą udział w  szkole-
niach i zwracają nam uwagę na chęć 
przeprowadzania takich pokazów znacz-
nie częściej. My ze swojej strony bardzo 
się cieszymy, że pracownicy podchodzą 

Profesjonalna pomoc, czyli szkolenia 
z pierwszej pomocy w Wysogotowie

W ostatnich latach nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie, w wyniku szybszego postępu i rozwoju 
cywilizacyjnego wzrasta, według statystyk, liczba czynników, które powodują zagrożenie dla życia i zdrowia. 
Dotyczy to, nie tylko sfery związanej z pracą, ale również życia osobistego. Wobec powyższych zmian rośnie 

potrzeba, aby kształtować prawidłowe postawy w naszym społeczeństwie i pogłębiać wiedzę właśnie z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej, ponieważ często to właśnie minuty decydują o życiu innego człowieka. 

Tekst: Przemysław Nowak, Główny specjalista ds. bhp i p.poż, PBG oil and gas 
Zdjęcia: Michał Wassel

Boimy się, bo nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. 
Musimy przełamać w sobie pewną barierę, 
a najlepiej zrobić to właśnie poprzez wspólne 
pokazy, szkolenia i ćwiczenia. 

OD REDAKCJI
Gratulujemy 
inicjatywy 
i realnych 
wyników. 
Życzymy by 
zdobyta wiedza 
służyła.

do tematu bardzo poważnie oraz 
z tego, że możemy przekazać wiedzę, 
która być może zostanie przekazana 
innym. Im więcej bowiem z nas ma 
świadomość i umiejętność pomocy 
w nagłych wypadkach, tym bardziej 
możemy czuć się bezpieczni w na-
szym otoczeniu.

Do chwili obecnej przeszkolo-
nych w zakresie pierwszej pomocy 
zostało 100 pracowników firmy PBG 
oil and gas. Do końca roku jest pla-
nowane przeszkolenie kolejnych 100. 
Z początkiem 2016 roku szkolenia 
przejdzie kadra zarządcza i dyrek-
torska na Wysogotowie. 
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Daria Zygmuntowicz o możli-
wościach uzyskania kwalifika-
cji spawalniczych dowiedziała 
się przypadkiem, słuchając 
radia. Nie zastanawiając się 
długo, udała się do Powiato-
wego Urzędu Pracy w Racibo-
rzu i po dokonaniu wszelkich 
formalności, rozpoczęła kurs 
w  Ośrodku Szkolenia Zawo-
dowego RAFAKO. – Początki 
były trudne, nawet bardzo 
trudne. Grupa składająca się 
z  samych mężczyzn nie do 
końca wierzyła, że uda mi się 
ukończyć kurs. Ale miałam 
dobrego nauczyciela, a zara-
zem motywatora. Pan Jan 
Zdziebczok, kierownik OSZ, 
potrafił wszystko bardzo 
dobrze wyjaśnić. Do tego tak 
ciekawie opowiadał o tym za-
wodzie, że z dnia na dzień na-
bierałam przekonania, że to 
jest dziedzina, którą chcę się 
w życiu zajmować – przyzna-
je Daria Zygmuntowicz, ko-
bieta spawacz w RAFAKO S.A. 

Rozpoczynając pracę na 
wydziale, Daria nie miała lek-
ko. – Pamiętam te spojrzenia, 
skrywane uśmiechy i dziwne 
komentarze. Mężczyźni nie 
dowierzali, że potrafię posłu-
giwać się spawarką – mówi 
Daria. Z przyrządami służą-
cymi do spawania kobieta po-

Spawać każdy może, a kobieta wcale nie gorzej niż mężczyźni, o czym codziennie przekonuje 23-letnia Daria 
Zygmuntowicz, która trzy miesiące temu dołączyła do załogi spawaczy w RAFAKO S. A. Perfekcyjnie zdała 

egzamin i teraz na równi z kolegami po fachu spawa metodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG). 

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media

DARIA ZYGMUNTOWICZ
kobieta, która przeciwności się nie boi

radziła sobie znakomicie. Jej 
pierwsze samodzielne spawy, 
zdaniem przełożonych, wy-
chodziły lepiej niż niektórym 
mężczyznom pracującym 
w  tym zawodzie od ponad 
5  lat. Największy problem 
Daria miała z  uniformem, 
a szczególnie rękawicami. – 
Spawacz musi pracować 
w rękawicach. Dla mnie były 
one za duże. Nie mogłam 
przyzwyczaić się do ich no-
szenia – zdradza spawaczka. 
Podobnie było z pozostałymi 
częściami garderoby. – Robo-
cze ubrania dla spawaczy 
szyte są typowo pod męską 
budowę ciała, trudno było 
mi to zaakceptować, ale 
przyzwyczaiłam się, taki za-
wód – mówi z uśmiechem je-
dyna kobieta w rafakowskiej 
załodze spawaczy.

Daria szybko przywykła 
do hałasu na hali i specyficz-
nego zapachu przy spawa-

Spawanie, jak się okazu-
je, potrafi być wciągające, 
bo Daria już myśli o podnie-
sieniu swoich kwalifikacji. – 
Poznałam kobietę, która 
też pracuje w  tym zawo-
dzie i sprawa metodą MAG 
i Elektrodą 111. Nie ukrywam, 
że też myślę o dodatkowych 
umiejętnościach. Jak o tym 
wspominam, niektórzy śmie-
ją się ze mnie, ale ja zawsze 
powtarzam, że jeśli facet 
może być fryzjerem, to dla-
czego ja nie mogę być do-
brym spawaczem? – przeko-
nuje Daria. 

Daria Zygmuntowicz nie 
jest pierwszą kobietą pra-
cującą na wydziale produk-
cyjnym w RAFAKO S.A. War-
to pamiętać, że w  latach 
60. – 70. XX w. kiedy RAFAKO, 
(a dokładnie Raciborska Fa-
bryka Kotłów), dopiero roz-
wijało swoją działalność, na 
porządku dziennym była pra-
ca kobiet w warsztacie. Panie 
obsługiwały tam głównie to-
karki i suwnice. Jednak pod 
koniec ubiegłego stulecia 
zawody te, jak i wiele innych, 
stały się głównie męską do-
meną. Obecnie historia za-
tacza koło i znowu mieszają 
się męskie zawody z żeński-
mi. Panie mniej niż kiedyś 
boją się wyzwań, a efekty, na 
przykładzie Darii, widać cho-
ciażby w RAFAKO S.A. Spółka 
nadal otwarta jest na zatrud-
nianie kobiet w zawodzie spa-
wacza. Teraz tylko od pań za-
leży, czy będą chciały podjąć 
wyzwanie i  rozpocząć pra-
cę w nowym zawodzie, obec-
nie mocno poszukiwanym na 
rynku pracy. 

niu konstrukcji. Jak często 
podkreśla, nie przeszkadza-
ją jej brudne od stali ręce, bo 
przecież ma wodę i może się 
umyć. Mimo że w pracy zakła-
da służbowy uniform i wta-
pia się w męską załogę, to po 
pracy lubi wyglądać kobie-
co. – Jak każda kobieta uwiel-
biam buty na obcasie, ładnie 
się ubrać, maluję paznokcie. 
Praca, którą wykonuję, wca-
le nie przeszkadza mi dobrze 
wyglądać – przekonuje Daria 
Zygmuntowicz. 

Zawód spawacza, jak 
każdy inny, ma cienie i  bla-
ski, ale zdaniem Darii do 
wszystkiego można się przy-
zwyczaić.  – Nie rozumiem, 
dlaczego wciąż tak mało ko-
biet decyduje się na wykony-
wanie tego zawodu. To na-
prawdę nie jest bardzo ciężka 
praca. Wystarczy trochę pre-
cyzji, skupienia oraz odwagi – 
przekonuje spawaczka. 

Poznałam kobietę, która też pracuje w tym zawodzie 
i sprawa metodą MAG i Elektrodą 111. Nie ukrywam, że 
też myślę o dodatkowych umiejętnościach. Jak o tym 
wspominam, niektórzy śmieją się ze mnie, ale ja zawsze 
powtarzam, że jeśli facet może być fryzjerem, to dlaczego ja 
nie mogę być dobrym spawaczem?
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Na Ukrainie mieszka około 
85% prawosławnych i  greko-

-katolików, którzy obchodzą 
Święta Bożego Narodzenia we-
dług kalendarza juliańskiego 
czyli od 7  do 13  stycznia. Jest 
to najpiękniejszy urlop zimowy, 
którego Ukraińcy oczekują z nie-
cierpliwością.

W starożytnej tradycji ukra-
ińskiej do właściwego święto-
wania uroczystości Bożego Na-
rodzenia podchodzono bardzo 
poważnie. Już zaraz po żniwach 
zachowywano snop, zrobiony 
z łodyg różnych zbóż (pszenicy, 
żyta, owsa, itp.) i  wybranego 
miękkiego pachnącego siana, 
nazywany Diduchem, który 
stawiano w kącie domu podczas 
Świąt. Symbolizował on urodzaj 
w następnym roku i traktowany 
był jako talizman przeciw złym 
mocom. 

Tuż przed samymi Świętami 
ludzie sprzątają i przygotowują 
swoje domostwa. W te prace na 
Ukrainie angażuje się zarówno 
młode, jak i  starsze pokolenie. 
Starsi w prace domowe, a mło-
dzież w przygotowanie kolędy 
i wertepu. Taka nazwa obowią-
zywała dawniej także w języku 
polskim dla określenia widowi-
ska związanego z narodzinami 
Chrystusa, popularnie nazywa-
nego szopką lub jasełkami. Mło-
dzi ludzie przygotowują się do 
śpiewania kolęd, wybierają dla 
siebie role i uczą się słów, przy-
gotowują odświętne stroje oraz 
obowiązkowo ćwiczą przed wy-
stępem. Najpopularniejsze role, 
w które wcielają się uczestnicy 
wertepu to Maryja, Józef, Trzej 
Królowie, Herod, anioły i czart.

W  Wigilię Bożego Narodze-
nia  – 6  stycznia (dzień zwany 

BOŻE NARODZENIE NA UKRAINIE
Tradycje świętowania Bożego Narodzenia na Ukrainie nieco się różnią 

od obchodów w Polsce, choć są bardzo podobne.

Tekst: Nazariy Shklyarskyy, specjalista ds. sprężarek i turbin, PBG oil and gas

Świętą Wieczerzą) gospodarz 
z gospodynią domu już z same-
go rana przygotowują dania 
do świętej wieczerzy. Tuż przed 
kolacją rodzina ubiera się od-
świętnie i  wszyscy wyczekują 
pierwszej gwiazdki. Na dworze 
dzieci patrzą w niebo i gdy tylko 
pojawi się gwiazdka, wchodzą do 
domu i głoszą długo oczekiwaną 
wiadomość o narodzeniu Chry-
stusa. Dopiero od tej chwili moż-
na rozpocząć rytuał związany ze 
spożywaniem wigilijnej kolacji. 

Rozpoczyna go gospodarz, 
który wnosi do domu Diducha 
i siano. Gospodyni wita go chle-
bem i zapaloną świeca. Następ-
nie cała rodzina ustawia Di-
ducha w pokoju, siano wkłada 
pod stół i układa na podłodze. 
Wszystko to przypomina, że 
Zbawiciel urodził się nie w pa-
łacu królewskim, a  w  stodole 
pomiędzy zwierzętami i został 
ułożony w żłobie na słomie. 

Przed spożywaniem świą-
tecznych dań gospodarz domu 

Na Ukrainie 
mieszka około 85% 
prawosławnych i greko-
katolików, którzy 
obchodzą Święta Bożego 
Narodzenia według 
kalendarza juliańskiego 
czyli od 7 do 13 stycznia. 
Jest to najpiękniejszy 
urlop zimowy, którego 
Ukraińcy oczekują 
z niecierpliwością.

Po żniwach zachowuje się snop 
zrobiony z łodyg różnych zbóż 
i wybranego miękkiego pachnącego 
siana, nazywanego Diduchem, który 
stawiano w kącie domu podczas świąt. 
Symbolizował on urodzaj w następnym 
roku i traktowany był jako talizman 
przeciw złym mocom.

Diduch, fot. tOrange.biz | Wikimedia Commons
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przynosi prosforę (odpowiednik 
polskiego opłatka), kawałek su-
szonego chleba poświęconego 
tuż przed świętami Bożego Na-
rodzenia. Dzieli ją na małe kawa-
łeczki, a następnie członkowie 
rodziny odmawiają modlitwę, 
podczas której każdy trzyma 
prosforę w rękach. Trzymanie 
w rękach poświęconego chleba 
i odmawianie modlitwy symbo-
lizuje podziękowanie za wszyst-
kie dary ubiegłego roku i prośbę 
o ten chleb na następny rok. Na 
siano, które jest uścielone na 
podłodze, gospodarz domu roz-
sypuje cukierki, grosze, zabawki, 
orzechy itp. Potem małe dzieci 
klękają i  wydając dźwięki kur 
mówią: „Kwo-kwo jutro Rizdwo” 
(Boże Narodzenie). Taki zwyczaj 
symbolizuje dostatek w następ-
nym roku, dobre żniwa i dobrą 
gospodarkę.

Do wigilijnej wieczerzy zgod-
nie z tradycją pierwszy zasiada 
do stołu gospodarz domu, a za 
nim pozostali członkowie ro-
dziny.

Tradycyjnie na Świętą Wie-
czerzę przygotowuje się 12 bez-
mięsnych dań symbolizujących 
12  apostołów Jezusa Chrystu-
sa. Kutię, groch, ryby, gołąbki, 
barszcz, pierogi, naleśniki, cia-
sta, grzyby i inne. 

Kutia to główne danie na 
Święta Bożego Narodzenia na 
Ukrainie z  centralnym miej-
scem na stole. We Lwowie jest 
zawsze gęsta, zrobiona z psze-
nicy, maku, rodzynek, orzechów 
włoskich i miodu. W Charkowie 
(Wschodnia Ukraina) bazą jej 
przygotowania jest ryż, a  na 
Zakarpaciu przygotowuje się 
płynną kutię z wywaru z psze-
nicy zmieszanej z  kompotem 

i wodą, w której parzył się mak, 
dodaje miód, orzeszki ziemne 
i tarty mak.

Drugą ważną potrawą jest 
płetenka  – bulka posypana 
makiem, którą spożywa się 
na zakończenie Świąt Bożego 
Narodzenia czyli 13  stycznia. 
Wszystkie potrawy popijane są 
uzwarem – kompotem z suszo-
nych owoców. To co jest bardzo 
podobne do polskich tradycji to 
barszcz z uszkami podawany we 
Lwowie. W innych części Ukrainy 
barszczu się nie przygotowuje. 

Pozostałe dania to gołąbki 
nadziewane tartymi ziemniaka-
mi lub ryżem, polewane sosem 
grzybowym. Następnie piero-

gi z  kapustą, z  ziemniakami 
i grzybami, w centralnej Ukra-
inie z makiem, a we wschodnie 
z  wiśniami. Czasem gospody-
nie podczas przygotowywania 
wkładają w  niektóre pierogi 
grosz. Kto ten grosz znajdzie 
będzie bogaty i szczęśliwy w na-
stępnym roku. 

Zawsze na stole jest ryba. 
Może być smażona lub pieczo-
na w cieście z warzywami. Na 
stole są także marynowane 
grzyby i śledzie, bardzo kiszone 
ogórki i pomidory. Na każdym 
ukraińskim stole można znaleźć 
sałatki. Najpopularniejsza jest 
z  wielką białą fasolą, cebulą 
i marchewką. 

Święta Wieczerza trwa oko-
ło trzech godzin. Rodzeństwo 
rozmawia podczas niej o mija-
jącym roku oraz o wspólnych 
wydarzeniach. Pamiętam, jak 
moje rodzeństwo zawsze spoty-
kało się u babci i dziadka. Każ-
dego roku wszyscy starali się 
dotrzeć z różnych części Ukra-
iny, ze Wschodniej i Zachodniej. 

Wracając z cerkwi, witają jedni 
drugich wołając:

– Chrystus się rodzi! – Sławi-
my Jego!

W domu przy stole znów zbie-
ra się całe rodzina. Na stole są 
już przygotowane dnia mięsne: 
kiełbasy, galaretka drobiowa, 
obowiązkowo kutia, pierogi 
i  inne dania. Po modlitwie za-
wsze śpiewa się jedną z  kolęd 
i spożywa świąteczne dania.

Co do kolędowania, na Ukra-
inie kolędy śpiewa się o różnych 
porach. Są miejsca, gdzie kolę-
duje się w Wigilię Bożego Naro-
dzenia, w pierwszy dzień Świąt 
Bożego Narodzenia i  rankiem 
drugiego dnia Świąt. Kolędy 
śpiewają dzieci, młodzież i doro-
śli. Dzieci, w zależności od wie-
ku, zbierają się w zespoły. Mali 
chłopcy i dziewczęta śpiewają 
pod oknami sąsiadów. Starsze 
dzieci, powyżej dwunastu lat, 
mogą obejść nawet całą wieś. 
Kiedy zbliżają się do jakiegoś 
domu, przy oknie pytają o  po-
zwolenie na kolędowanie. Gdy 
uzyskują zgodę, zaczynają śpie-
wać. Na zakończenie gospoda-
rze domostw obdarowują dzieci 
słodyczami lub grosikami.

Ukraińskie Święta Bożego Na-
rodzenia trwają aż do 13 stycz-
nia. Nocą 13 stycznia gospodarz 
domu pali Diducha przed do-
mem co oznacza zakończenie 
Świąt Bożego Narodzenia.

To było dla nas zawsze rodzin-
ne wydarzenie, którego bardzo 
wyczekiwaliśmy. Mogliśmy 
wszyscy się spotkać i  poroz-
mawiać z  kuzynami, wujka-
mi, ciotkami. To był szczególny 
czas także dlatego, ponieważ 
zgodnie za starą ukraińską 
tradycją w ten dzień mogliśmy 
poprosić nawzajem o  przeba-
czenie i  czuć pełną miarą ra-
dości życia.

Po kolacji, jak w każdej ukra-
ińskiej rodzinie, także i w naszej 
zawsze śpiewano kolędy. Potem 
dzieci otrzymywały prezenty – 
dary od rodziców, a  rodzice 
jednocześnie otrzymywali pre-
zenty zrobione własnoręcznie 
przez dzieci. Wszystko to sym-
bolizowało bogactwo i przyszły 
dobrobyt.

Pierwszy dzień Świąt Boże-
go Narodzenia obchodzony jest 
7  stycznia. Rano cała rodzina 
lub kilku przedstawicieli idzie 
do cerkwi na Mszę Świętą, któ-
ra jest poświęcona wspomnie-
niu narodzin Jezusa Chrystusa. 

Kolędy śpiewają dzieci, młodzież 
i dorośli. Dzieci w zależności od wieku 
zbierają się w zespoły. Mali chłopcy 
i dziewczęta śpiewają pod oknami 
sąsiadów. Starsze dzieci, powyżej 
dwunastu lat, mogą obejść nawet całą 
wieś. Kiedy zbliżają się do jakiegoś 
domu, przy oknie pytają o pozwolenie 
na kolędowanie. Gdy uzyskują zgodę, 
zaczynają śpiewać. Na zakończenie 
gospodarze domostw obdarowują 
dzieci słodyczami lub grosikami.

Николай Пимоненко Колядки 1880-е г., Пимоненко, Николай Корнильевич, Wikimedia Commons

Na zdjęciu po-
wyżej pocho-
dzący z Ukrainy 
Nazariy 
Shklyarskyy.  
Poniżej: potra-
wy świąteczne 
na Ukrainie, 
fot. www.irpin.
today
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Nadchodzące Święta Bożego Na-
rodzenia to niewątpliwie jedno 
z  najbardziej oczekiwanych 
przez nas wydarzeń w  całym 
roku. Świąteczne dni wyzwalają 
radość, dają możliwość spędze-
nia czasu z najbliższymi i pozwa-
lają na chwilę wytchnienia od co-
dziennych problemów. Dzieci są 
zachwycone prezentami, dorośli 
cieszą się z rodzinnej atmosfery, 
nawet zwierzęta przemawiają 
ludzkim głosem. Gasną spory 
i niesnaski, dochodzi do przeło-
mowych przebaczeń.

Boże Narodzenie jest świat-
łem, wzywającym nas – ludzi 
dwudziestego pierwszego wie-
ku do – nawrócenia. Wzywa nas 
do przezwyciężenia indywidu-
alizmu i  egoizmu, który czyni 
z nas więźniów własnych inte-
resów i  pragnień sprzecznych 
z prawdą i naszą wiarą. Wzywa 
nas do otwarcia oczu i zauważe-
nia w drugim człowieku naszego 
bliźniego, który jest bez pracy, 
bezdomny, zasmucony, biedny, 
chory, w potrzebie, i udzielenia 
mu pomocy. Wzywa nas, byśmy 
jak Maryja ukazywali światu 
Jezusa, jedynego Zbawiciela 
świata, który przyszedł na ziemię, 
by wyzwolić człowieka z niewoli 
grzechu. Nie lękajmy się nieść 
Chrystusa biednym i bogatym, 
gdyż to Dzieciątko Jezus, w któ-
rym rozpoznajemy Boga, jest 
naszą siłą i naszą mocą. 

„Grudzień”
Beata Obertyńska

Pierwszy śnieg, który jednak zaraz prawie taje,
i torba pachnąca świętym Mikołajem.

Znowu śnieg i matowy poblask na suficie.
Piec, w którym się pali wieczór i o świcie...

Do szyb przymarzły płasko zimy sen liściaty,
niebieska pustka ulic, mroźny wiatr, roraty,

organista z opłatkiem, snop w kącie, a potem
kolędy wonne mirrą, żywicą i złotem;

rojem wąskich płomyków drzewko się dojarza...
Sylwester... i ostatnia kartka kalendarza...

Boże Narodzenie
Choćbyśmy nie wiem jak bronili się przed nadejściem zimy – nadejdzie i białym puchem otuli cały 

świat. Drzewa i domy będą wyglądać śmiesznie i niezgrabnie jakby były w kapeluszach, beretach albo 
długich paltach. Mróz skuje kajdanami ziemię, strumyki i stawy lecz nie zamrozi ludzkich serc.

Tekst: ojciec Zdzisław Jaśko, jezuita 
Zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media 

O  sile i  magii Bożego Naro-
dzenia świadczy fakt, że trady-
cja obchodzenia Świąt sięga IV 
wieku. W VII wieku pojawiły się 
pierwsze choinki, a w 1844 r. Bry-
tyjczyk Dobson wykonał pierw-
szą kartkę świąteczną. Podczas 
pierwszej wojny światowej 
doszło do tzw. Rozejmu Bożo-
narodzeniowego. Polegał on na 
pojednaniu się wojsk alianckich 
z niemieckimi w okolicach Ypres. 
Walki zostały zawieszone na 
cały okres Bożego Narodzenia, 
a wrodzy żołnierze zasiadali do 
wspólnych posiłków, rozmawia-
li ze sobą jak przyjaciele i mieli 
wspólne rozrywki, np. gra w pił-
kę na śniegu.

Dziś Święta mają również 
ogromną moc sprawczą i popu-
larność. Ich magia rozlewa się 
na cały Świat. W całej Europie, 

obu Amerykach, Australii oraz 
w regionach Afryki i Azji czuć 
nadchodzące Boże Narodze-
nie. Nawet w  muzułmańskiej 
Turcji Nowy Rok obchodzony 
jest przy – jak się tam określa – 

„zachodniej kulturze choinek, 
światełek i ludzi przebranych za 
Świętego Mikołaja”. W Australii 
natomiast, Święty Mikołaj zwykł 
przybywać na desce surfingo-
wej i obdarowywać prezentami 
zgromadzonych na upalnych 
plażach ludzi. Widać zatem, że 
niezależnie od religijnych prze-
konań, wszyscy jesteśmy objęci 
w mniejszym lub większym stop-
niu działaniem Świąt. 

W Polsce, jako w kraju o po-
nadtysiącletnich tradycjach 
chrześcijańskich, obchodzenie 
Bożego Narodzenia jest kultywo-
wane. Pomimo wielkiej wartości 

religijnej Wielkanocy, to właśnie 
Boże Narodzenie obchodzimy 
o wiele huczniej. Już pod koniec 
listopada wszędobylske stają 
się święty Mikołaj, renifery za-
przężone w sanie i świąteczne 
muzyczne hity. W  telewizji ko-
niecznie muszą pojawić się filmy, 
takie jak „Kevin sam w  domu” 
czy „To właśnie miłość”.

Najistotniejszym aspektem 
jest przeżywanie Świąt z rodzi-
ną. Wielu Polaków zaczyna świą-
teczne przygotowania na kilka 
tygodni przed Bożym Narodze-
niem. Chcą, aby każde kolejne 
Święta były wyjątkowe, niezapo-
mniane i lepsze od poprzednich. 
Zazwyczaj każdy w  rodzinie 
ma przydzieloną w  przygoto-
waniach świątecznych rolę  – 
dzieci ubierają choinkę, rodzice 
przygotowują kolację i prezenty. 
W wielu rodzinach Święta spę-
dza się w dużym gronie, niektó-
rzy kultywują też różne dawne 
tradycje. Należy do nich między 
innymi przebieranie się przez 
jednego z członków rodziny za 
Świętego Mikołaja i zaskakiwa-

nie tym samym dzieci. Bardziej 
powszechnym zwyczajem jest 
śpiewanie kolęd. Można powie-
dzieć, że co rodzina, to inny oby-
czaj świąteczny. Jednak najważ-
niejsze jest to, by spędzić Święta 
tak, aby móc je miło wspominać 
przez długi czas. 

Chrystus rodzący się nie-
ustannie w  sercach przynosi 
łaskę i pokój, nawet wtedy, gdy 
Świat wydaje się być pozba-
wiony nadziei. W  misterium 
Betlejem  – tajemnicy obecno-
ści Boga z nami, Pan umacnia 
naszą wiarę. Bóg jest dla nas. 
Przychodzi, by dodawać sił, po-
cieszać, wyzwalać z lęków i nie-
pewności, a nade wszystko, by 
dać pewność, że Bóg jest Ojcem 
i kocha wszystkich ludzi miłoś-
cią bezinteresowną i bezkresną. 

Choćbyśmy nie wiem jak bro-
nili się przed atmosferą Świąt 
Bożego Narodzenia, one nadej-
dą i wielkim tchnieniem uniosą 
się nad światem. Wszyscy pogrą-
żymy się w nurcie bożonarodze-
niowego oczekiwania i staniemy 
się „świąteczni”.

Boże Narodzenie 
jest światłem, 
wzywającym nas 
ludzi dwudziestego 
pierwszego wieku 
do nawrócenia. 
Nie lękajmy się 
nieść Chrystusa 
biednym i bogatym, 
gdyż to Dzieciątko 
Jezus, w którym 
rozpoznajemy 
Boga jest naszą siłą 
i naszą mocą. 
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Jak więc sprawić prawdziwą przy-
jemność świątecznym prezentem, 
kiedy czasu jest już niewiele? Wszyst-
ko zależy od tego, jak bliscy nam są 

„prezentobiorcy”, co lubią i jaki mamy 
budżet. 

Osobiście uważam, że obecność 
małych dzieci w rodzinie „prezento-
dawcy” ułatwia sprawę, ponieważ 
prezenty przygotowywane przez 
dzieci są naprawdę wyjątkowe i bu-
dzą uznanie i  zachwyt. A  przynaj-
mniej wiadomo, że być niezadowo-

lonym z takiego prezentu po prostu 
nie wypada…

Nie mam patentu na robienie 
udanych prezentów, ale jest kilka uni-
wersalnych sposobów dopasowania 
prezentu do osoby. 

Prezenty dla dzieci młodszych 
(do 6 lat)
Sprawdzą się tu wszelkiego rodzaju 
klocki, produkty z ulubionymi boha-
terami z bajek: zabawki, książki, filmy, 
koszulki, pościel, poduszki, pluszaki 

(o ile nie złożą protestu rodzice), no 
i słodycze.

Prezenty dla dzieci w wieku  
do lat 12
Można skorzystać z katalogu powyżej, 
w starszych klasach podstawówki wy-
padają pluszaki – chociaż nie zawsze, 
natomiast od połowy podstawówki 
można śmiało pomyśleć o  kupnie 
muzyki ulubionego wykonawcy, faj-
nych ciuchów (jeśli jesteśmy pewni, że 
się spodobają), gier komputerowych, 

albo też o prezentach rozwijających 
pasje młodych ludzi. W  tej grupie 
wiekowej mogą też sprawdzić się ory-
ginalne gadżety do szkoły. Po uzgod-
nieniu szczegółów logistycznych z ro-
dzicami można także wykupić kurs 
lub warsztaty – wszystko zależy od 
tego, co „prezentobiorca” lubi.

Prezenty dla młodzieży od lat 12
To temat rzeka – głęboki i szeroki jak 
Amazonka, bo nie dość, że każdy lubi 
co innego, to jeszcze lubi to na tyle 
krótko, że trudno z tą znajomością 

„lubienia” nadążyć. Oczywiście pre-
zenty z listy powyżej są aktualne, cho-
ciaż bohaterowie z bajek zmieniają 
się na bohaterów z  list przebojów 
albo ścianek z eventów opisywanych 
w „necie”.

Prezenty rozwijające pasje są 
oczywiście jak najbardziej na miej-
scu. Natomiast warto też skorzystać 
z ofert kart podarunkowych ulubio-
nych sklepów „prezentobiorcy” – to 
znacznie upraszcza sprawę, oszczę-
dza czas i eliminuje ryzyko nietrafie-
nia z prezentem w gust. Dodatkowo 
młody człowiek ma „fun”, że sam 
może sobie coś wybrać.

Ta grupa wiekowa podnosi też 
niestety kosztotwórczość prezentu – 
bardzo pożądane prezenty to kom-
putery, smartfony (które generują 
kolejne koszty, co trzeba uzgodnić 
z rodzicami), aparaty fotograficzne 
i inne elektroniczne cuda, których ob-
sługa często sprawia problem nam – 
pokoleniu X, a  dla naszych dzieci 
okazuje się być wręcz intuicyjna.

Prezenty rodzinne
To prezenty wspólne dla tych człon-
ków rodziny, którzy już jakiś czas 
temu osiągnęli pełnoletność. Jak już 

POGOTOWIE PREZENTOWE
Fajnie jest być Świętym Mikołajem… no przynajmniej Mikołajem… Im bliższy jest nam obdarowany, 

tym większą radość sprawia nam wręczenie trafionego i dedykowanego prezentu. Niestety, 
wadą dedykowanych prezentów jest często to, że ich przygotowanie wymaga czasu. 

Tekst: Magda Eckert, Koordynator ds. obowiązków informacyjnych, PBG S.A.

wspomniałam, idealnie wpisują się 
tu prezenty przygotowane wspólnie 
z dziećmi lub też z  nimi związane, 
czyli upieczone wspólnie z dziećmi 
pierniki z  imionami „prezentobior-
ców” i zapakowane we własnoręcz-
nie uszyte i ozdobione woreczki lub 
kalendarze ozdobione zdjęciami 
dziecka. Życzenia zrobione przez 
dziecko będą z pewnością super nie-
spodzianką. Innym pomysłem jest 
przygotowanie ze starszymi dziećmi 
malowanych witraży.

Jeśli nie mamy weny, czasu lub 
dziecka, które za nas wykona „czarną 
robotę”, źródłem inspiracji prezentu 
wspólnego może być program „Pani 
Gadżet”, gdzie była żona wiecznie 
młodego Krzysztofa prezentuje 
masę najbardziej odjechanych, ale 
i praktycznych gadżetów. Co praw-
da prezent może wprawić „prezento-
biorców” w osłupienie, ale kiedyś na 
pewno będą nam za niego wdzięczni.

Jeśli wolimy robić prezenty „tra-
dycyjne”, proponuję kupić elegancką 
paczkę „żywnościową” – pełną czeko-
lad, kawy, herbaty i innych frykasów, 
poinsecję, czyli gwiazdę betlejemską 
w doniczce, oraz świecznik z wypo-
sażeniem.

Prezenty indywidualne dla 
dorosłych
Jeśli chcemy obdarować kogoś pre-
zentem dedykowanym, warto jest 
zrobić dobre rozpoznanie w zakre-
sie zapotrzebowania. Pewnym utrud-
nieniem jest to, że dorośli nie piszą 
listu do Świętego Mikołaja, jednak 
przy odrobinie sprytu można się 
dowiedzieć, o czym „prezentobiorca” 
marzy i czego potrzebuje.

Ponieważ dorośli, zwłaszcza jeśli 
mają „skarbonki” w postaci domu, 

dzieci i innych czasoumilaczy, wyda-
ją na siebie pieniądze zazwyczaj na 
samym końcu, znakomitym prezen-
tem będzie „coś praktycznego”, cze-
go otrzymanie spowoduje skrócenie 
listy zakupów w kategorii „potrzeb-
ne dla mnie, ale można żyć bez”. Na 
przykład dla zapalonego rowerzysty 
świetnym prezentem może być wyku-
piona usługa wiosennego przeglądu 
roweru, a dla osoby budującej for-
mę – karnet na basen.

Równie dobrymi prezentami są 
karty podarunkowe albo prezenty, 
które przeniosą „prezentodawcę” 
i  „prezentobiorcę” w  podróż senty-
mentalną po wspólnie przeżytych 
chwilach. 

Jeśli przed Świętami czujemy 
„sklepowstręt” (w  przypadku męż-
czyzn stan ten często jest perma-
nentny), warto przewertować ofertę 
portali typu Groupon – za dobrą cenę 
można kupić coś, co sprawi radość 
bliskim, a  dla zmaterializowania 
prezentu wystarczy drukarka, pa-
pier i fajna koperta. Pomocna i w tym 
przypadku może być „Pani Gadżet”.

Nie sposób nie wspomnieć tutaj 
o biżuterii, która jest prezentem tra-
fionym dla kobiety w każdym wieku…

I na koniec najlepszy i bezcenny 
prezent, który możemy dać najbliż-
szym przez cały rok – nasz czas. Bez 
telefonu, komputera, włączonego 
w  tle telewizora. Gwarantuję, że 
wręczany przez cały rok, rozwiąże 
bezkolizyjnie problem trafionych 
prezentów świątecznych. To taki 
bonus za rozmowy i słuchanie tych, 
którzy do nas mówią.

Życzę wszystkim wspaniałego 
czasu z najbliższymi – zbierajcie już 
od dziś pomysły na przyszłoroczne 
prezenty!

Prezenty rozwijające pasje są oczywiście jak najbardziej na miejscu. 
Natomiast warto też skorzystać z ofert kart podarunkowych 
ulubionych sklepów „prezentobiorcy” – to znacznie upraszcza sprawę, 
oszczędza czas i eliminuje ryzyko nietrafienia z prezentem w gust.
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Michał Baran
asystent projektanta branży elektrycznej, 
PBG oil and gas

Jak najchętniej spędzasz święta?
Święta chętnie spędzam z rodziną. Nie 
wyobrażam sobie tego inaczej i  choć 
wiąże się to z długą drogą w rodzinne 
strony, to nastrój świąt w pełni rekom-
pensuje czas podróży.

Potrawa, bez której nie wyobrażasz so-
bie świąt? Czy sam coś przygotowujesz 
na wigilijny stół?
Moja ulubiona potrawa to barszcz z usz-
kami, jednakże mama wraz z  babcią 
same przygotowują potrawy na wigilij-
ny stół. Twierdzą, że mężczyzna w kuchni 
to tylko kłopoty. W związku z tym pozo-
staje mi tylko spożywanie potraw.

Czym była magia świąt dla Ciebie 
w dzieciństwie? Twoje najpiękniejsze 
świąteczne wspomnienie z  dzieciń-
stwa?
Z dzieciństwa najmilej wspominam Mi-
kołaja i prezenty. Pisane listu do Miko-
łaja, a potem niecierpliwe oczekiwanie 
na wymarzoną paczkę sprawiały, że roz-
pierała mnie energia. Oczywiście zda-
rzały się również nietrafione prezenty, 

jak kolejny ciepły sweter, jednak nawet 
wtedy pozostawała masa słodyczy umi-
lających świąteczny czas.

W jaki sposób spełniasz marzenia bli-
skich i bawisz się w Świętego Mikołaja/
Gwiazdora?
Zwykle staram się odpowiednio wcześ-
niej podglądać zainteresowania człon-
ków rodziny i na podstawie domysłów 
dobrać prezenty. Cenię sobie element 
niespodzianki w rozpakowywaniu pa-
czek, choć nie zawsze prezent jest tym 
wymarzonym, to dzięki temu, każdemu 
rozpakowaniu towarzyszy dużo zaba-
wy i  śmiechu. Same prezenty zwykle 
zamawiam przez Internet, nie bawi 
mnie szperanie w centrach handlowych, 
a i przytłaczają wieczne kolejki w skle-
pach. Przy odpowiedniej organizacji, 
wszystkie paczki przyjeżdżają na czas.

Co dla dzieci z Twojej rodziny jest naj-
większą radością?
Cóż, moja rodzina nie jest zbyt liczna, 
zatem to ja jestem najmłodszą osobą 
przy rodzinnym stole. 

Czym obecnie zachwycają Cię Święta?
W tym momencie Święta urzekają mnie 
swoim spokojem. Na te parę dni świat 
staje w miejscu. Mam szansę odetchnąć 
i spędzić czas w gronie najbliższych mi 
osób.

MAGIA 
ŚWIĄT

Czym są dla nas Święta? Jak je 
spędzamy? W jakim gronie? Czym są 
dla nas bożonarodzeniowe tradycje? 

Zobaczcie, czym jest magia Świąt 
dla pracowników Grupy PBG.

Świąteczne wypowiedzi zebrały: Joanna Januszewska, 
kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, PBG S.A. oraz 

Justyna Korzeniak, Adventure Media

Waldemar Bytomski 
elektryk, RAFAKO

Święta co roku spędzamy w taki sam 
sposób, w gronie najbliższej rodziny. Na 
naszym stole wigilijnym obowiązkowo 
znajduje się zupa grochowa z  grzan-
kami, karp smażony na masełku oraz 
moczka. Po wspólnej kolacji razem idzie-
my pod choinkę po prezenty. 

Wybierając prezenty dla najbliższych, 
staramy się, aby były one praktyczne, 
ale obdarowany miał miłą niespodzian-
kę. Dlatego nigdy nie kupujemy ich na 
ostatni moment, tylko od dłuższego cza-
su robimy tzw. „podchody”, obserwując, 
co kto potrzebuje. 

Święta, to dla nas wyjątkowy czas, 
który staramy się jak najlepiej spędzić. 
Myślę, że w nas magii dodaje wspólne 
kolędowanie. Ja gram na keyboardzie 
oraz klarnecie, a pozostali domownicy 
śpiewają. Taką naszą ulubioną kolędą, 
wykonywaną według mojej własnej 
aranżacji jest „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”. O północy razem idziemy na 
pasterkę, gdzie występuję wraz z orkie-
strą. Natomiast w Wigilię rano trady-
cyjnie stroimy dwie choinki z własnej 
hodowli. Jedną w  ogrodzie, a  drugą 
ścinamy i upiększamy w domu.

Myślę, że w nas magii do-
daje wspólne kolędowanie. 
Ja gram na keyboardzie 
oraz klarnecie, a pozostali 
domownicy śpiewają. Taką 
naszą ulubioną kolędą, 
wykonywaną według 
mojej własnej aranżacji 
jest „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”.

W tym momencie święta 
urzekają mnie swoim 
spokojem. Na te parę dni 
świat staje w miejscu. 
Mam szansę odetchnąć 
i spędzić czas w gronie 
najbliższych mi osób.

Mateusz Wassel, fot. Michał Wassel
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Karolina Mądrowska
Specjalista ds. dokumentacji, PBG gas and oil

Jak najchętniej spędzasz święta?
Święta spędzam z  całą moją rodziną 
i rodziną mojego męża. Bycie razem to 
najlepszy sposób na celebrowanie świąt, 
wspólne ubieranie choinki, dekorowanie 
pierników, przygotowywanie potraw wi-
gilijnych, wspólne wyjście na Pasterkę… 

Potrawa, bez której nie wyobrażasz so-
bie świąt? Czy sam coś przygotowujesz 
na wigilijny stół?
Zdecydowanie najlepsze na święta są 
u nas pierogi i uszka lepione przez bab-
cię, ryby i barszcz przyrządzane przez 
moją mamę oraz karp przygotowywany 
przez ciocię. Z samodzielnym przygo-
towywaniem potraw bywa różnie, ale 
chętnie asystuję mamie, która czyni 
cuda w kuchni. 

Czym była magia świąt dla Ciebie 
w dzieciństwie? Twoje najpiękniejsze 
świąteczne wspomnienie z  dzieciń-
stwa?
Najpiękniejsze wspomnienie z  dzie-
ciństwa? Dużo ich bardzo… wspólne 
ubieranie choinki u babci było zawsze 
magiczne. Tak naprawdę każde święta 
w dzieciństwie były dobre i radosne. Cie-
szyły mnie naturalnie również prezenty. 

W jaki sposób spełniasz marzenia bli-
skich i bawisz się w Świętego Mikołaja/
Gwiazdora? 
Z  prezentami jest tak, że każdy czło-
nek rodziny ma jakieś marzenia, bliżej 
świąt dzwonimy do siebie i podpytujemy 

o drobne pragnienia. Aczkolwiek pre-
zenty zawsze pozostają niespodzianką 
i nigdy nie robimy prezentów „dla całe-
go domu” tylko każdy z nas otrzymuje 
indywidualny prezent. Upominki czę-
sto przygotowuję też sama, w tym roku 
z uwagi na brak wolnego czasu stawiam 
na drobne, aczkolwiek słodkie upomin-
ki dla dalszej rodziny. Dla najbliższych 
będą bardziej wyszukane prezenty, ale 
nie mogę się zdradzić na łamach biule-
tynu. Najważniejsze prezenty dla dzieci 
kupimy przez Internet. 

Co dla Twojego synka jest największą 
radością?
Jasiu ma dopiero za sobą jedne Święta, 
zeszłego roku miał dopiero 4 miesiące, 
więc liczyła się dla niego wyłącznie bli-
skość mamy, taty i dziadków. Teraz ma 
1,5 roku, więc z pewnością poza tym naj-
ważniejszym, że spotka się z dziadkami 
i kuzynostwem, za którymi tęskni każ-
dego dnia, na pewno ucieszy Go kolejka 
górska, którą podaruje mu Gwiazdor: )

Czym obecnie zachwycają Cię Święta?
Święta cieszą mnie tym, że możemy się 
spotkać całą rodziną przy jednym stole. 
Powoli stół robi się za mały… i to mnie 
cieszy najmocniej…, że jest nas dużo 
i wszyscy potrafimy się zorganizować 
i wspólnie kolędować.

Jasiu ma dopiero za sobą jedne święta, zeszłego roku miał 
dopiero 4 miesiące, więc liczyła się dla niego wyłącznie 
bliskość mamy, taty i dziadków. Teraz ma 1.5 roku więc 
z pewnością poza tym najważniejszym, że spotka się 
z dziadkami i kuzynostwem, za którymi tęskni każdego 
dnia, na pewno ucieszy Go kolejka górska, którą podaruje 
mu Gwiazdor: )

Dorota Gurk
starszy referent w Zakładzie Szkolenia Zawodowego, 
RAFAKO

Święta spędzamy z rodzicami. W tym 
czasie kuchnia to moje i mamy króle-
stwo. Mama przygotowuje kolację, ja 
desery. Preferujemy tradycyjną śląską 
kuchnię, nie jemy barszczu z uszkami, 
pierogów, tylko zupę z ciemnych fasoli, 
kluski śląskie oraz smażonego karpia. 
Do tego oczywiście moczka i  ciasta: 
makowiec oraz sernik. Wspólnie ubie-
ramy choinkę, kolędujemy i chodzimy 
na Pasterkę. 

Jaś Mądrowski, fot. Karolina Mądrowska

Pierniczki wykonane przez Hannę Pawołek, fot. Piotr Mierzwa
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Michał Wassel
Kierownik Działu Zapewnienia Jakości- inspektor BHP, 
PBG oil and gas

Jak najchętniej spędzasz Święta?
Moją ulubioną formą spędzania czasu 
w święta są spotkania rodzinne: przy wi-
gilijnym stole oraz podczas świątecznych 
odwiedzin. Lubię te wyjątkowe chwile, 
gdy nikt się nigdzie nie spieszy, jest czas 
na rozmowy, wspomnienia czy żarty.

Potrawa, bez której nie wyobrażasz so-
bie świąt? Czy sam coś przygotowujesz 
na wigilijny stół?
Od wielu lat przygotowuję pierniki świą-
teczne według tradycyjnej, przekazywa-
nej z pokolenia na pokolenie receptury. 
Ciasto piernikowe, dojrzewające przez 
dwa tygodnie, przygotowywała niegdyś 
moja babcia, która przekazała mi tajniki 
swojego przepisu. Na początku tylko po-
magałem przy mieszaniu czterech kilo-
gramów mąki, piętnastu jaj z domowym 
karmelem i długą listą przypraw. Z bie-
giem lat przejąłem rodzinną tradycję, 
a obecnie mam już pomocnika, który 
z wielkim zaangażowaniem wykrawa 
pierniczki o  różnych kształtach  – od 
tradycyjnych gwiazdek i  choinek po 
swoje ulubione samochody. Po upiecze-
niu i udekorowaniu pierniczki czekają 
na wigilijny wieczór, podczas którego 
roztaczają wokół stołu ten wyjątkowy, 
świąteczny aromat.

Czym była magia świąt dla Ciebie 
w dzieciństwie? Twoje najpiękniejsze 
świąteczne wspomnienie z  dzieciń-
stwa?
W dzieciństwie najwięcej magii miało 
oczekiwanie… Czekaliśmy z siostrą na 
wigilijny poranek i ubieranie choinki, 
później na pierwszą gwiazdkę, która wy-

znaczała moment rozpoczęcia wiecze-
rzy. Podczas wieczerzy też czekaliśmy: 
oczywiście na Gwiazdora i prezenty!

W jaki sposób spełniasz marzenia bli-
skich i bawisz się w Świętego Mikołaja/
Gwiazdora?
Razem z  synkiem „piszemy” list do 
Gwiazdora w formie obrazkowej. W wi-
gilijny wieczór wszystkie prezenty 
Gwiazdor zostawia pod drzwiami (cza-
sem, po otwarciu drzwi, słychać jeszcze 
głos dzwoneczków). Rozdaję prezenty 
razem z synem, ubrani w czapki pomoc-
ników Gwiazdora. Zazwyczaj prezenty 
trafiają do właściwych rąk, choć zda-
rza się, że po rozpakowaniu obdarowani 
muszą się wymienić. 

Co dla dzieci z Twojej rodziny jest naj-
większą radością?
Dla syna ogromną radością są już 
przygotowania do Świąt. Wykorzystuje 
w nich swoje talenty: plastyczne – two-

Marcin Płotek
Mistrz Zawodu, RAFAKO S.A. 

W naszym domu Święta obcho-
dzi się w  kameralnym gronie. 
Kiedyś, jak jeszcze teściowie 
żyli, było nas więcej. Mimo że 
mieszkamy w  Polskiej Cere-
kwi, w województwie opolskim, 
świętujemy typowo po śląsku. 
Podstawą wigilijnych dań jest 
zupa grochowa, smażony karp, 

kapusta z grzybami i moczka. 
Żona z córką pieką świąteczny 
piernik oraz małe ciasteczka, 
które już na kilka dni przed 
świętami lukrują. Dla nas świę-
ta, to przede wszystkim czas, 
który spędzamy razem. Wspólne 
śpiewanie kolęd, rozmowy i Pa-
sterka. Prezentami też lubimy 
się obdarowywać, ale są one ra-
czej skromne i praktyczne. Dla 
każdego coś miłego.

Bernard Zajonz
pracownik magazynu farb, RAFAKO S.A.

Każdego roku Święta Bożego Narodze-
nia spędzamy bardzo podobnie, w wą-
skim, rodzinnym gronie. W Wigilię rano 
ubieramy pachnącą, żywą choinkę. Kilka 
dni wcześniej przygotowujemy potrawy. 
Żona piecze ciasta, gotuje i doprawia ka-
pustę, ja robię moczkę i zajmuję się ryba-
mi. Na naszym świątecznym stole królu-
je oczywiście barszcz z uszkami własnej 
roboty oraz tradycyjny karp smażony. 
Oprócz podstawowych potraw mamy 
pstrąga zapiekanego z masłem i koper-
kiem oraz matiasy w zalewie octowej 
i  śmietanie. Ponadto kapustę kiszoną 
z grzybami lub z suszonymi śliwkami 
oraz kapustę białą z grochem, moczkę 
owocową i kompot z suszu owocowego.

Razem z synkiem „piszemy” list do Gwiazdora w formie obrazkowej. W wigilijny wieczór 
wszystkie prezenty Gwiazdor zostawia pod drzwiami (czasem, po otwarciu drzwi, słychać 
jeszcze głos dzwoneczków). Rozdaję prezenty razem z synem, ubrani w czapki pomocników 
Gwiazdora. Zazwyczaj prezenty trafiają do właściwych rąk, choć zdarza się, że po 
rozpakowaniu obdarowani muszą się wymienić. 

rząc z mamą kartki bożonarodzeniowe 
wysyłane rodzinie, kulinarne – piekąc 
z  tatą pierniczki. Największa radość 
to oczywiście otwieranie pudełek i pa-
czuszek, zrywanie papieru i oglądanie 
prezentów.

Czym obecnie zachwycają Cię Święta?
Święta zachwycają mnie swoją nie-
zmiennością. Tym, że pomimo upływu 
lat i zmiany naszych codziennych przy-
zwyczajeń potrafimy podtrzymywać 
świąteczne tradycje. Że pielęgnujemy 
rodzinne zwyczaje, zarówno przygoto-
wując potrawy, jak i spędzając wspólnie 
czas. Że możemy – i chcemy – zatrzy-
mać się pośród różnych spraw tylko po 
to, aby ze sobą być.

Każdego roku Święta Bożego Narodzenia spędzamy bardzo podobnie, 
w wąskim, rodzinnym gronie. W Wigilię rano ubieramy pachnącą, żywą 
choinkę. Kilka dni wcześniej przygotowujemy potrawy. Żona piecze ciasta, 
gotuje i doprawia kapustę, ja robię moczkę i zajmuję się rybami. Na naszym 
świątecznym stole króluje oczywiście barszcz z uszkami własnej roboty oraz 
tradycyjny karp smażony.

Dla nas Święta, 
to przede 
wszystkim czas, 
który spędzamy 
razem. Wspólne 
śpiewanie 
kolęd, rozmowy 
i pasterka. 
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Tradycja Świąt Bożego Narodzenia 
nakazuje, by alkoholu, tak jak i mię-
sa, na wigilijnym stole nie podawać. 
Jeśli chodzi o pierwszy i drugi dzień 
Świąt, to jak najbardziej kieliszek do-
brego wina do obiadu czy kolacji jest 
mile widziany, podkreśli wrażenia 
smakowe niecodziennych potraw.

Coraz częściej na naszych stołach 
w świątecznym okresie występuje 
wino. Teraz nasuwa się pytanie: ile, 
jakie i do czego? Niestety, nie ma jed-
nej odpowiedzi na te pytania. Toteż 
wszystko co napiszę poniżej, ma cha-
rakter jak najbardziej subiektywny 
i proszę, by było tak traktowane.

Na pytanie „ile tego wina?” cięż-
ko odpowiedzieć. Najważniejszym 
wskaźnikiem będzie pytanie o ilość 
zaproszonych gości. Przeważnie 
szacuje się około 200 ml na osobę. 
Jeżeli wiedzą Państwo, że biesiada 
na pewno się przedłuży, warto dodać 
ok. 100 – 150 ml więcej. Tak więc przy 
założeniu, że do stołu zasiądzie 7 – 8 
osób, przygotujemy 3 butelki wina.

Teraz będzie trochę ogólniej. „Ja-
kie wino do świątecznego stołu”? 
W każdym miejscu w Polsce Święta 
w jakimś stopniu różnią się od siebie. 
Każdy przyrządza potrawy według 
własnych receptur i pomysłów, a tak-
że zgodnie z regionalną tradycją. Jed-
nak przy takiej różnorodności można 
wskazać pewne produkty, które róż-
nie się przyrządza, ale zazwyczaj są 
obecne. Takim daniem bez wątpienia 
jest karp, kapusta, grzyby a wśród 
słodkości mak czy bakalie. 

Wino na dobrą okazję
Często zastanawiamy się, jakie trunki powinno serwować się na świątecznym stole. Jedni 

uważają, że w tym czasie nie powinno spożywać się żadnego alkoholu, inni zaś wręcz 
przeciwnie: uważają, że suto zakrapiany stół jest najlepszym pomysłem.

Tekst: Anna Gałecka, zaprzyjaźniony z Grupą PBG S.A. specjalista ds. win 
Zdjęcia: Piotr Mierzwa, Fundacja PBG

Na początek jako aperitif znako-
micie pasuje champagne, wspaniale 
zaostrzy gościom apetyt. Do zup nie 
polecam wina. Ta francuska zasada 
bardzo dobrze sprawdza się w prak-
tyce. Gdy na stół trafią pierogi, ka-
pusta z grzybami czy karp, polecam 
tradycyjny wybór jakim jest riesling, 
ale ten z Alzacji. Świetnie skomponu-
je się z tłustą, lekko słodkawą rybą 
dzięki swojej kwasowości i  lekko 
słodkawej końcówce. Jednak nie 
dla wszystkich ta kwasowość jest do 
zaakceptowania. Wtedy proponuję 
sięgnąć po coś bardziej kwiatowego, 
jak np. gewurztraminer bądź pinot 
gris również z Alzacji. 

A co z miłośnikami win czerwo-
nych? Dla nich także mam propozycję. 
Do kapusty z grzybami możemy po-
dać lekkie pinot noir czy chiroubles. 
Gdy na stole pojawiają się cięższe 
dania, tj. grzybowe pasztety czy pie-
rogi, możemy zaserwować czerwone, 
lekkie wino z regionu Bordeaux czy 
Burgundii. Na pewno świetnie skom-
ponują się z tymi potrawami. Gdy 
skończymy konsumować główne 
dania, na stole pojawią się słodkości. 
Na każdym tradycyjnym polskim sto-
le nie może zabraknąć makowca czy 
piernika. Do tego pierwszego niewąt-
pliwie najlepszym wyborem będzie 
wino produkowane u naszego sąsia-
da – tokaj. Ten wybór to traf w dzie-
siątkę. W  makowcu pojawiają się 
rodzynki, a tokaj produkowany jest 
z winogron dłużej dojrzewających 
na krzewach, dotkniętych szlachet-

charakteryzuje się delikatnością, 
lekką kruchością smaku. Niski 
poziom tanin oraz wyjątkowa 
owocowość idealnie komponuje 
się z mięsem dzikiego ptactwa. 
Innymi propozycjami do tych 
potraw będą wina hiszpańskie 
z regionu Rioja czy lekkie Côtes 
du Rhône.

Czerwone mięsa dobrze czu-
ją się w towarzystwie win czer-
wonych. Tutaj mamy ogromny 
wachlarz możliwości, jednak 
pamiętajmy o  zasadzie, że to 
w zależności od sposobu przy-
gotowania mięsa dobieramy 
wino. Jeżeli zdecydujemy się na 
mięso wołowe duszone z sosem, 
pieczeń, gicz cielęcą czy jagnię-
cinę, proponuję dobrać wina 
dojrzewające w  beczce. Z  tak 
wykwintnymi daniami dobrze 
poradzą sobie wina z regionu 
Bordeaux (Pomerol), Piemont 
(Barolo) czy Burgundii. 

Do deserów proponuję wina 
słodkie i likierowe.

Te propozycje to tylko moje 
sugestie. Jeżeli ktoś ma ochotę 
wypić sauvignon blanc do kar-
pia, to nic nie stoi na przeszko-
dzie, jeżeli takie połączenie mu 
odpowiada. Najważniejszy jest 
bowiem własny gust i  własne 
wrażenie. Zachęcam do ekspery-
mentowania ze smakami i włas-
nymi zmysłami. Picie wina ma 
być przyjemnością i należy się 
nim cieszyć. Dlatego też żadne 
schematy czy reguły nie mogę 
zepsuć nam tej radości,

Przy okazji chciałabym ży-
czyć Państwu zdrowych, spo-
kojnych oraz bardzo rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku.

Z winiarskim pozdrowieniem, 
Anna Gałecka. 

ną pleśnią, czyli bardzo dojrza-
łych. Naturalne połączenie tych 
dwóch smaków jest największą 
zachętą. Do piernika polecam coś 
czerwonego. Półsłodkie czy słod-
kie wina z Gruzji będą świetnym 
dodatkiem. W tych winach często 
doszukujemy się nut korzennych 
czy przypraw, a te bardzo dobrze 
komponują się z piernikiem.

Pierwszy i drugi dzień Świąt 
to zazwyczaj mięsa w  bardzo 
różnej postaci. Pieczony indyk, 
gęś, kaczka czy szynka. Do pie-
czonego kurczaka można kla-
sycznie podać kieliszek chardon-
nay, najlepiej tego europejskiego. 
Dzikie ptactwo najlepiej czuje się 
w towarzystwie czerwonych win 
z regionu Burgundii. Pinot noir 

Tradycja Świąt Bożego 
Narodzenia nakazuje, by 
alkoholu, tak jak i mięsa 
na wigilijnym stole nie 
podawać. Jeśli chodzi 
o pierwszy i drugi dzień 
Świąt, to jak najbardziej 
kieliszek dobrego wina 
do obiadu czy kolacji jest 
mile widziany, podkreśli 
wrażenia smakowe 
niecodziennych potraw.
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W dniu św. Mikołaja w restauracji Trybuszon w Wysogotowie 
miało miejsce VI Rodzinne Piernikowanie PBG. 

Tekst: Karolina Kubica-Kamińska, starszy specjalista ds. regulacji korporacyjnych, PBG S.A. 
Zdjęcia: Karolina Kubica-Kamińska, Joanna Perczyńska, Fundacja PBG

VI Rodzinne Piernikowanie 
Grupy PBG

Wśród dźwięków kolęd dzieci, wspie-
rane przez rodziców, przygotowywa-
ły ozdoby świąteczne, piekły i deko-
rowały pierniczki oraz lepiły pierogi. 
Nie zabrakło pysznego poczęstunku 
i drobnych upominków wręczonych 
przez Świętego Mikołaja. Spotkanie 
zorganizowała Fundacja PBG.

W tym roku po raz pierwszy także dzieci pracowniów RAFAKO malowały i zdobiły świąteczne 
pierniczki. W dniu św. Mikołaja w Arenie RAFAKO i w restauracji Trybuszon w Wysogotowie 

dzieci wraz z rodzicami bawiły się podczas spotkań mikołajkowych. Z pewnością te przeżycia 
pozostaną na długo w pamięci naszych pociech, a świąteczne przysmaki będą wyjątkowe! 

WSPÓLNE MALOWANIE 
I DEKOROWANIE PIERNIKÓW 
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W  niedzielę, 6  grudnia od godziny 
15.00 w Arenie RAFAKO na wszystkie 
dzieci pracowników RAFAKO S.A. cze-
kały niespodzianki. Właśnie wtedy przy-
padały Mikołajki, więc i władze racibor-
skiej Spółki zadbały, aby ten dzień był 
wyjątkowy. Radości, zadowolenia nie 
było końca.

O dobre humory dzieci zadbały, m.in. 
Śnieżynki, które prowadziły gry i zaba-
wy, malowały buzie i zachęcały milusiń-
skich do wspólnego śpiewania. Następ-
nie Teatr z Krakowa przedstawił pełną 
humoru świąteczną bajkę pt.: „Zimowe 
Przygody Krysi Kaprysi”.

Ponadto dzieci mogły popróbować 
swoich sił w jeździectwie na świątecz-
nych konikach oraz pozjeżdżać na nie-
codziennej ślizgawce „Kangurze”. Dla 
maluchów jeździła Świąteczna Kolejka, 
a ci nieco starsi mogli lukrować i ozda-
biać pierniki.

Aby uwiecznić te niezapomniane 
przeżycia, organizatorzy zapewnili Fo-
tobudkę, w której znajdowały się prze-
różne maski, peruki i czapki, a każde 
dziecko otrzymało pamiątkową foto-
grafię z datą i logiem RAFAKO. 

Oprócz wymienionych atrakcji nie 
zabrakło tej najważniejszej  – czyli 
spotkania ze Świętym Mikołajem i pre-
zentów. – W tym roku RAFAKO również 
zadbało o świąteczne paczki wypełnio-
ne po brzegi słodkościami. Takie prezen-

Mikołaj zawitał do Areny RAFAKO
Z workiem pełnym prezentów i w pięknej zimowej scenerii w niedzielę, 6 grudnia św. Mikołaj 
zawitał do Areny RAFAKO, gdzie odbywała się impreza dla dzieci pracowników RAFAKO. Były 

gry i zabawy oraz wspólne śpiewanie ze Śnieżynkami, humorystyczna bajka „Zimowe Przygody 
Krysi Kaprysi”, świąteczne koniki, kangur – zjeżdżalnia, wspólne malowanie pierników oraz 

wiele innych atrakcji, które młodzi uczestnicy, z pewnością na długo zapamiętają.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media

ty są tylko raz w roku! A uśmiech na 
twarzach naszych pociech jest bezcen-
ny – podkreśla Wiesław Oleszowski ze 
Związków Zawodowych RAFAKO.

Cała impreza odbywała się w wyjąt-
kowej zimowej scenerii oraz świątecznej 
oprawie muzycznej. Dzieci z pewnością 
na długi czas zapamiętają tegoroczne 
spotkanie ze św. Mikołajem.

W tym roku 
RAFAKO 
również zadbało 
o świąteczne 
paczki 
wypełnione 
po brzegi 
słodkościami. 
Takie prezenty są 
tylko raz w roku! 
A uśmiech na 
twarzach naszych 
pociech jest 
bezcenny
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Boże Narodzenie sportowców 
wspieranych przez RAFAKO S.A.

Tomasz Jabłoński
kapitan drużyny RAFAKO Hussars Poland, srebrny 
medalista Mistrzostw Europy w boksie 

Święta spędzam głownie u moich rodzi-
ców, gdzie zjeżdżają się moje siostry (od 
red. – Tomek ma 5 sióstr, jest najmłodszy 
z rodzeństwa). Mam dużą rodzinę, więc 
sporo nas zasiada przy wigilijnym stole. 
Zawsze jest miło i wesoło, bo nie brakuje 
dzieci, a dzięki nim jest jeszcze więcej 
radości. Fajnie patrzy się na dzieciaki, 
które nie mogą doczekać się rozpako-
wywania prezentów i ich euforii, jaka 
towarzyszy im tuż po ich otwarciu. Do 
tego dochodzi czas spędzony z prawie 
całą rodziną, z którą na co dzień bar-
dzo rzadko mamy okazje usiąść przy 
jednym stole. Drugą część wigilijnego 
dnia spędzam z rodziną ze strony mo-
jej dziewczyny. Tam również jest miło 
i sympatycznie. 

Oprócz rodzinnej atmosfery, wspól-
nego kolędowania i oczywiście żywej, 
pachnącej choinki, Wigilii nie wyobra-
żam sobie bez sałatki ziemniaczanej 
mojej mamy. Niby zwykła sałatka, ale 
w tym dniu smakuje wyjątkowo. Święta 
to dla mnie czas odpoczynku, nałado-
wania akumulatorów oraz nabrania 
pozytywnej energii przed kolejnym 
sezonem bokserskim, który zazwyczaj 
rozpoczyna się zaraz po Nowym Roku. 

Igor Jakubowski
lider wagi ciężkiej (- 91 kg) teamu RAFAKO Hussars 
Poland, srebrny medalista Mistrzostw Europy w boksie 

Święta Bożego Narodzenia, to dla mnie 
szczególny czas. Przez większość dni 
w roku jestem w rozjazdach, ale na te 
chwile zawsze przyjeżdżam do swojego 
rodzinnego Konina, aby Święta spędzić 
z najbliższą rodziną. Wigilię spędzamy 
na przemian raz u  jednej babci, raz 
u drugiej. W pozostałe dni spotykamy 
się z dalszymi członkami rodziny. 

Kuchnia w tym czasie to królestwo 
babci, już kilka dni przed świętami przy-
gotowuje pyszne specjały. Także na na-
szym stole zawsze jest 12, a nawet więcej 
potraw. Oczywiście daniem głównym 
jest smażony karp, następnie barszcz 
z uszkami i pierogi z kapustą i grzybami. 

Prezenty kupuję krótko przed Wigilią. 
Staram się dowiedzieć potajemnie kto 
czego potrzebuje, następnie idę do cen-
trum handlowego i odchudzam moją 
listę zakupów. A jeżeli chodzi o „magię 
Świąt” – to w naszym domu tworzą ją: 
klimat, śpiewanie kolęd i pachnąca cho-
inka, jeśli jeszcze spadnie śnieg, to już 
wszystko jest tak jak powinno. 

Ewa Bugdoł
6-krotna Mistrzyni Polski w triathlonie długim

W  związku z  tym, że obecnie 
przebywam w  Stanach Zjed-
noczonych, gdzie trenuję do 
kolejnego sezonu triathlono-
wego, ten magiczny bożona-
rodzeniowy okres celebrować 
będę właśnie tu. A  dokładniej 
w  Denver w  stanie Kolorado. 
Nie są to moje pierwsze święta 
w USA, dlatego nie ukrywam, że 
Boże Narodzenie w Polsce i Boże 
Narodzenie w Stanach to tak na 
prawdę dwie różne bajki. Oczy-
wiście obie piękne, jednak, jako 
że jestem daleko od domu, bra-
kuje mi polskiej rodzinnej atmo-
sfery przeżywania tych cudow-
nych chwil. W  związku z  tym 
jestem niezmiernie wdzięczna 
moim amerykańskim znajo-
mym, z którymi trenuję, że za-
wsze starają się umilić mi ten 
niezwykły czas świąt Bożego 
Narodzenia.

W  USA przygotowania do 
tego magicznego dnia nastę-
pują tuż po zakończeniu Święta 
Dziękczynienia. Co więcej, cho-
inka oraz świąteczne ozdoby 
ubierane są znacznie wcześniej 
niż w Polsce, ponieważ już na 
początku grudnia. W samą Wi-
gilię, udajemy się po południu do 
kościoła, gdzie śpiewane są ame-

rykańskie kolędy. Następnie po 
mszy, zasiadamy do kolacji wi-
gilijnej. Amerykański stół świą-
teczny jest uboższy niż polski, 
ponieważ serwowane są jedynie 
takie potrawy, jak m.in.: indyk, 
ziemniaki, szynka, sałatka, cia-
sta a  do tego kieliszek trunku 
o nazwie eggnog, czyli napoju 
z rumu, mleka, cukru i ubitych 
jaj. Na próżno szukać tutaj kar-
pia, kapusty z grzybami, moczki 
czy też zupy grzybowej.

Muszę się natomiast po-
chwalić, że gdy pewnego razu 
zostałam zaproszona do zna-
jomych na święta, przygotowa-
łam barszcz z uszkami. W Polsce, 
zwykle gotowaniem zajmowała 
się moja mama, ale że przeby-
wałam za granicą, musiałam po-
radzić sobie sama. Dzięki temu 
wprowadziłam nieco polskiego 
akcentu do tutejszego menu. 

Co ważne, Amerykanie uwiel-
biają prezenty, dlatego pod cho-
inką znajdują się ich ogromne 
ilości. W niektórych domach roz-
dawane są 24 grudnia, a w in-
nych 25  grudnia, o  poranku. 
Natomiast po kolacji wigilijnej, 
cała rodzina ustawia się razem 
i  robione jest pamiątkowe ro-
dzinne zdjęcie. 

Czym jest Boże Narodzenie dla sprortowców wspieranych przez RAFAKO SA? Jak i gdzie spędzają te 
wyjątkowe dni ludzie, których wyczyny sportowe przedstawialiśmy wielokrotnie na łamach Ogniwa? 

Zebrała: Justyna Korzeniak, Adventure Media

Oprócz rodzinnej 
atmosfery, 
wspólnego 
kolędowania 
i oczywiście 
żywej, pachnącej 
choinki, Wigilii nie 
wyobrażam sobie bez 
sałatki ziemniaczanej 
mojej mamy. Niby 
zwykła sałatka, ale 
w tym dniu smakuje 
wyjątkowo.

Kartki świąteczne wykonane przez dzieci ze Społecznej Szkoły Dębinka
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Stół wigilijny jest wówczas 
najważniejszym i wyjątkowym 
miejscem. Przy nim spotyka się 
rodzina i spędza wspólnie czas. 
I  choć to właśnie jest w  tym 
wszystkim najważniejsze, de-
korowanie stołu jest również 
częścią świątecznego rytuału. 

Przygotowanie stołu zaczyna 
się najczęściej od przykrycia go 
obrusem, serwetą lub bieżnikiem. 
Warto zwrócić uwagę, że w nie-
których aranżacjach największą 
dekoracja mogą być właśnie tka-
niny. Wzorzyste, bogato zdobione 
serwety lub obrusy same w sobie 
stanowią jedną z najefektowniej-
szych ozdób świątecznego stołu. 
Zresztą nie tylko ich kolor, ale 
również grubość i faktura mają 
duże znaczenie dla całościowego 
efektu dekoracji.

Podczas dekoracji świątecz-
nego stołu należy pamiętać 
o  świadomym łączeniu kolo-
rów. Najczęściej spotyka się 
połączenie złota z  bielą. Takie 
zestawienie jest niezwykle este-
tyczne i pieknie komponuje się 
ze szkłem i  talerzami. Z  kolei 
czerwień doskonale współgra 
z zielenią. Klasyczne zestawie-
nie bieli i czerwieni lub granatu 
można z powodzeniem zastąpić 
na przykład eleganckim biało-

STÓŁ NA ŚWIĘTA

W wieczór wigilijny należy zadbać o odpowiednią dekorację stołu. 
Świąteczne nakrycie podkreśli niepowtarzalny charakter Bożego 
Narodzenia i pomoże wprowadzić w domu wyjątkową atmosferę. 

Opracowała: Joanna Perczyńska, Fundacja PBG 
Źródło: http://muratordom.pl

-szarym duetem, wzbogaconym 
srebrnymi dodatkami.

Ważne są dodatki. Do dekora-
cji wigilijnego stołu przy da dzą 
się ser wet ki, świe ce, szyszki, ga-
łązki, łańcuchy, gotowe stroiki, 
a także bomb ki cho in ko we.

W jasnych pomieszczeniach 
dobrze prezentują się wyraziste 
elementy dekoracyjne. Inten-
sywnie czerwone gwiazdy bet-
lejemskie na tle białych ścian 
wnoszą do pomieszczenia kolor 
i odświętny nastrój. Srebrne do-
datki, takie jak świeczniki, figur-
ki i pomalowane na srebrno li-
ście ostrokrzewu idealnie z nimi 
współgrają i tworzą piękną de-
korację wigilijnego stołu. Zapa-
lone świece dodatkową podkre-
ślają szczególną atmosferę tych 
wyjątkowych dni.

Nowoczesna oprawa sto-
łu nasuwa proste skojarzenie 
z czarno-białą fotografią, która 
wysoko ceni wielu z  nas. Geo-
metryczne wzory na porcelanie 
zachęcają do eksperymentowa-
nia z  różnymi kompozycjami. 
Światła grają na przezroczy-
stych szkłach i chromowanych 
elementach... Na pierwszy rzut 
oka taka kompozycja może się 
wydawać smutna, jest jednak 
pełna blasku i czystości...

Biała tradycyjna porcela-
na doskonale będzie się czuła 
w towarzystwie współczesnych 
kwadratowych talerzy, sosje-
rek, a nawet wiejskich talerzy. 
Kryształowe drobiazgi dodat-
kowo powiększą to, już i  tak 
nie małe, radosne zamieszanie. 
Ciepła, a zarazem kontrastu na-
dać mogą ozdoby z owoców, np.: 
pomarańczy.

Nowoczesna oprawa stołu nasuwa proste skojarzenie z czarno-białą 
fotografią, która wysoko ceni wielu z nas. Geometryczne wzory na 
porcelanie zachęcają do eksperymentowania z różnymi kompozycjami. 
Światła grają na przezroczystych szkłach i chromowanych 
elementach... Na pierwszy rzut oka taka kompozycja może się 
wydawać smutna, jest jednak pełna blasku i czystości...
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Strój na tę okazję dobieramy 
w zależności od tego, jaka jest 
w naszym domu tradycja: peł-
na gala: garnitury, krawaty 
i  białe  bluzki, czy po prostu 
odświętny strój. Obowiązuje to 
również podczas świątecznych 
odwiedzin i rodzinnych spotkań.

Mała czarna
Ta ulubiona sukienka kobiet do-
skonale nadaje się na uroczystą 
kolację wigilijną lub odwiedziny 
u cioci. Mała czarna jest prawie 

STRÓJ NA WIGILIĘ
Wigilijna kolacja to uroczysty wieczór, którego znaczenie podkreślamy także 

odświętnym strojem. Nawet najbardziej wyluzowani z nas, zasiadając do tradycyjnej 
wieczerzy, powinny zrezygnować z ukochanych dżinsów i T-shirtów.

Opracowanie: Joanna Perczyńska, Fundacja PBG 
Źródło: www.kobieta.interia.pl

zawsze na miejscu, dodając kla-
sy i szyku noszącej ją kobiecie. 
Odpowiednie dodatki – na ten 
wieczór raczej stonowane niż 
krzykliwe – perły, srebrna lub 
złota biżuteria lub delikatne 
kolorowe naszyjniki, broszka 
czy apaszka rozjaśnią sylwetkę.

Biała bluzka
Jeśli nie wiesz, co na siebie 
włożyć a  chcesz wyglądać od-
świętnie i elegancko, bez waha-
nia możesz stawiać zawsze na 
białą bluzkę. Zawsze wygląda 
szykownie.

Zamiast białej, możesz wło-
żyć wizytową koszulę w innym 
kolorze. Jeśli kolor twojego 
stroju jest intensywny, pamię-
taj o stonowanych dodatkach. 
W tym dniu pstrokata może być 
tylko choinka.

Spódnica
Na uroczystą kolację najbar-
dziej nadaje się wąska ołówko-
wa spódnica, falbaniaste lub 
bardzo bombki, to pomysł raczej 
dla nastolatek. Wąska spódnica 
nie tylko doda ci szyku, ale i wy-
smukli sylwetkę. 

Zamiast spódnicy możesz 
wybrać też sukienkę, im prost-
szy fason tym lepiej.

Spodnie
Te, które nie lubią spódnic i su-
kienek, mogą w ten wieczór wy-
brać spodnie, klasyczne elegan-
ckie, najlepiej z wysokim stanem.

Garnitur to oczywiście obo-
wiązkowy w wielu domach mę-
ski strój podczas wigilii i świat. 
Doskonale także prezentują się 
w nim kobiety. Panie w garnitu-
rze zawsze wyglądają elegancko 
mając poczucie, że są odpo-

wiednio ubrane. O charakterze 
damskiego garnituru decydują 
bowiem dodatki: krawat, biżu-
teria lub apaszki.

Buty
Eleganckie stroje wymagają 
odpowiedniego obuwia. Te ko-
biety, które niemalże urodziły 
się na obcasach, również tego 
wieczoru mogą wybrać takie 
pantofle. Należy jednak pamię-
tać, żeby nie były to te same buty, 
co na sylwestra: mniej ozdobne 
i niekoniecznie na niebotycznie 
wysokiej szpilce.

Doskonałym dodatkiem, za-
równo do ołówkowej spódnicy, 
spodni rurek lub garnituru będą 
baleriny. Wygodne i eleganckie.

Wprawdzie to nie szata zdo-
bi człowieka, ale są okazje, kie-
dy należy wyglądać odświętnie 
i elegancko. Podkreślamy stro-
jem bowiem nie tylko uroczy-
stość i  wagę chwili, ale także 
szacunek dla współbiesiadni-
ków.  Wigilia  jest właśnie jed-
nym z takich momentów, kiedy 
należy raczej zapomnieć o wy-
godnych dresach.

Skupiłam się na paniach, 
panowie bowiem nie maja 
zbyt wielkiego pola manewru. 
Ciemny garnitur i biała koszu-
la, eleganckie buty, krawat lub 
muszka. To jedyne rozwiązanie!

Pięknych Świąt Bożego Na-
rodzenia!

Asia Perczyńska

Wprawdzie to nie szata zdobi czło-
wieka, ale są okazje, kiedy należy 
wyglądać odświętnie i elegancko. 
Podkreślamy strojem bowiem nie 
tylko uroczystość i wagę chwili, ale 
także szacunek dla współbiesiad-
ników. Wigilia jest właśnie jednym 
z takich momentów, kiedy należy 
raczej zapomnieć o wygodnych 
dresach.
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Początek samej tradycji pocho-
dzi z Grecji, gdzie łączono kar-
nawał z saturnaliami. Królowały 
zabawy, uczty, folgowano zmy-
słowej rozpuście cielesnej i  ob-
żarstwu. Choć te zwyczaje stały 
w sprzeczności z nauką Kościo-
ła, to trudno szukać śladów ich 
potępienia. W  średniowieczu 
podzielonym na strefy sacrum 
i  profanum istniała potrzeba 
uświęcania także i  takich ob-
chodów jak karnawał. Karnawał 
spełniał funkcje dydaktyczne, da-
jąc niezwykle plastyczny obraz 
grzechów, gdzie obżarstwo, pi-
jaństwo i rozpusta wiodły prym.

W  Polsce było podobnie. 
Oprócz wyżej wymienionych 
grzechów dochodziły dziwaczne 
zwyczaje, np. na wsi chłopacy 
zmuszali dziewczęta do ciąg-
nięcia drewnianych kloców za 
karę, że jeszcze nie wyszły za 
mąż. W  domu mogły się wy-
kupić kiełbasą, serem, jajami. 
Z  zebranych darów urządzali 
w ostatni wtorek ucztę. W Wiel-
kopolsce na beczce stał wystru-
gany koziołek. Po każdym tańcu 
dziewczęta musiały się wykupić. 
Po ulicach miasteczek chodziły 
korowody przebierańców. Męż-
czyźni przebierali się za kobiety, 

czarne rogate diabły i zaczepiali 
przechodniów porywając ich do 
tańca. Przy okazji czerniąc ich 
twarze a  ubrania brudząc sa-
dzą. Przebierańcy według tra-
dycji zwiastowali rychłe nadej-
ście wiosny i budzenie się życia 
w przyrodzie. 

Bezsprzecznie pierwsze 
miejsce zajmuje i  najbardziej 
widowiskowy jest karnawał 
w  Rio de Janeiro. Olbrzymią 
sławę zyskał też Notting Hill 
Carnival w  Londynie. Co roku 
przyciąga 1,5 milionów turystów.  
W Wenecji jednym ze zwyczajów 
jest „lot anioła”. W 2007 roku anio-
łem była włoska pływaczka Fe-
derica Pellegrini, a w 2008 roku 
amerykański reper Coolio.

Ciekawie karnawał obcho-
dzą Niemcy. W Nadrenii Północ-
nej-Westfalii odbywają się po-
siedzenia karnawałowe, gdzie 
picie i obżarstwo sięga zenitu. 
W  Dusseldorfie, Bonn, Kolonii 
i  Moguncji pięknie przebrane 
kobiety „wdzierają się” do ratu-
sza, przejmując klucze i władzę 
nad miastem. Urzędników Ra-
tusza wypędzają po uprzednim 
obcięciu im krawatów. 

Co kraj to obyczaj. Nasz kar-
nawał jest „nasz”. Brałem udział 

Gdzieś Hiszpania za górami, a tu zima, karnawał jest z nami – 
tak śpiewał Jerzy Połomski („Cała sala śpiewa z nami”). 

Znaczenie słowa karnawał tłumaczono na wiele sposobów 
i tak: carne avaler – połykać mięso albo carne Levare – 

z mięsa się oczyścić lub carne vale – mięso żegnaj.

Ryszard Lewicki, Rylew, Fundacja PBG 
Zdjęcia: archiwum Fundacji PBG

Karnawał jest z nami

w bardzo wytwornych, elegan-
ckich i szarmanckich balach, ale 
także bawiłem się w lesie przy 
ognisku i bigosie. Zawsze jednak 
było dobre jedzenie, dobre trun-
ki i ta niebywała magia „czegoś”, 
co tylko jest w karnawale. To coś 
takiego jak karp na wigilię. Takie 
barwy ma karnawał i dlatego 
rządzi się swoimi prawami. 

Co kraj to obyczaj. Nasz karnawał jest „nasz”. Brałem udział 
w bardzo wytwornych, eleganckich i szarmanckich balach, ale 
także bawiłem się w lesie przy ognisku i bigosie. Zawsze jednak 
było dobre jedzenie, dobre trunki i ta niebywała magia „czegoś” 
co tylko jest w karnawale. To coś takiego jak karp na wigilię. Takie 
barwy ma karnawał i dlatego rządzi się swoimi prawami.
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Wielu osobom lata 60., 70. i 80. 
XX wieku kojarzą się przede 
wszystkim z  trudnym rozdzia-
łem polskiej historii. Jednak 
tamten okres zapisał się w pa-
mięci pracowników RAFAKO 
jako czas wspaniałych zabaw 
i balów karnawałowych. 

Wspomnienia z takich przed-
sięwzięć zapisały się również na 
kartach historii Raciborza. Zda-
niem świadków tamtych chwil, 
najlepsze zabawy sylwestrowe 
i  karnawałowe odbywały się… 
w RAFAKO! Przy zakładzie pręż-
nie działał Dom Kultury, gdzie 
odbywało się wiele ciekawych 
imprez kulturalnych. Były kon-
certy, przedstawienia teatral-
ne, liczne koła zainteresowań, 
a nawet kino. To tu mieszkańcy 
Raciborza licznie gromadzili się 
przed pierwszym w mieście te-
lewizorem. Chętnie przychodzili 
też na seanse, gdy przyjeżdżało 
tam kino. 

RAFAKO nie dość, że było 
wówczas największym zakła-

dem produkcyjny w  okolicy, 
który zatrudniał nawet ponad 
3  tys. osób, to jeszcze tętniło 
życiem społeczno-kulturalnym.

Najbardziej jednak w pamię-
ci wielu raciborzan utkwiły bale 
sylwestrowe i karnawałowe. Jak 
zgodnie twierdzą uczestnicy 
tych wydarzeń – gdy rafakow-
cy zaczęli się bawić, karnawał 
nabierał nowego znaczenia. 

Do wspomnień sprzed lat 
powróciła Zuzanna Ondera, 
która przez 33 lata pracowała 

Wesoła muzyka, tańce do białego rana, oryginalne stroje i morze 
konfetti – tak w skrócie można opisać bale karnawałowe, które 

w latach 60., 70. i 80. XX w. odbywały się w Domu Kultury RAFAKO, 
dziś znanym jako pałacyk albo Dom Strzelecki RAFAKO. 

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: Archiwum Zuzanny Ondery

RAFAKOWCY POKAZALI  
JAK BAWIĆ SIĘ 

W KARNAWALE

w  RAFAKO – w  sekretariacie 
Rady Pracowniczej, a  następ-
nie Związków Zawodowych, 
była też przewodniczącą przy-
zakładowej Ligii Kobiet. Mało 
tego, pani Zuzanna urodziła 
się w RAFAKO. – Mój ojciec był 
gospodarzem Domu Kultury, 
w  górnej części dzisiejszego 
pałacyku RAFAKO znajdowało 
się nasze mieszkanie. Było duże, 
przestronne, a obok mieszkali 

Zdaniem świadków tamtych chwil, najlepsze zabawy 
sylwestrowe i karnawałowe odbywały się… w RAFAKO! 
Przy zakładzie prężnie działał Dom Kultury, gdzie odbywało 
się wiele ciekawych imprez kulturalnych. Były koncerty, 
przedstawienia teatralne, liczne koła zainteresowań a nawet 
kino. To tu mieszkańcy Raciborza licznie gromadzili się przed 
pierwszym w mieście telewizorem. Chętnie przychodzili też 
na seanse, gdy przyjeżdżało tam kino. 

życzliwi sąsiedzi. Na dole zaś 
znajdowały się biura fabryki 
i ogromna sala balowa, na któ-
rej odbywały się m.in. bale kar-
nawałowe – opowiada Zuzanna 
Ondera. 

Pani Zuzanna już jako mała 
dziewczynka podglądała bawią-
ce się pary.  – Pamiętam prze-
piękne dekoracje na ścianach, 
morze konfetti, serpentyny, suto 
zastawione stoły i przepiękne 

stroje pań. Muzyka grała do 
białego rana, a ostatni goście 
wychodzili po godz. 9.00 – wspo-
mina. Kiedy pani Zuzanna do-
rosła i sama zaczęła pracować 
w raciborskiej fabryce, imprezy 
karnawałowe nabrały jeszcze 
większego tempa i  popularno-
ści. – Przygotowania do zaba-
wy sylwestrowej rozpoczynano 
już od września. W tym czasie 
ruszała też sprzedaż biletów na 
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tę niezwykłą noc. Aby przywi-
tać Nowy Rok w gronie znajo-
mych z pracy, trzeba było jak 
najszybciej zakupić bilet, bo 
te rozchodziły się jak świeże 
bułeczki  – zapewnia pani Zu-
zanna, która przez wiele lat an-
gażowała się w przygotowanie 
takich imprez. – Wraz z innymi 
kobietami przygotowywałyśmy 
salę, a podczas imprezy obsługi-
wałam bufet – dodaje. O oprawę 
muzyczną natomiast dbały ze-
społy składające się z pracowni-
ków fabryki. Przez wiele lat na 
balach przygrywała rodzinna 
kapela „Kleksy” oraz znana na 
cały kraj grupa „Ryzykanci”. 
Podczas zabaw karnawałowych 
najpiękniejszą dekoracją była 
choinka. – Mieliśmy wówczas 
największą i najpiękniejszą cho-
inkę w Raciborzu, której wszy-
scy nam zazdrościli – przyznaje 
pani Zuzanna. 

Choinka to nie jedyne, czego 
zazdroszczono RAFAKOwcom. 

Byli oni postrzegani jako najle-
piej bawiąca się grupa pracow-
ników w powiecie. Najliczniejsze 
były Bale Konstruktorów, na-
stępnie wydziałowe. Organizo-
wano również bale przebierań-
ców, dancingi, dyskoteki oraz 
bale dla dzieci. – Inne zakłady 
w okolicy nie posiadały własnej 
sali balowej, więc RAFAKO czę-
sto wypożyczało swoją – mówi 
emerytowana pracownica ra-
ciborskiej Spółki. Coroczna sie-
lanka trwała aż do połowy lat 80. 
Wtedy zakończono budowę hali 
sportowej, dzisiejszej RAFAKO 
Areny. – Tam przeniosło się całe 
życie kulturalne, ale nie miało 
ono już takiej duszy i uroku, jak 
w Domu Kultury. Z biegiem cza-
su powstawały restauracje oraz 
inne konkurencyjne miejsca, 
gdzie nasi pracownicy spędzali 
Sylwestra oraz bale karnawa-
łowe. A nasze imprezy przeszły 
do historii, pozostawiając w nas 
wspaniałe wspomnienia – koń-
czy Zuzanna Ondera. 

Przygotowania do zabawy sylwestrowej rozpoczynano już 
od września. W tym czasie ruszała też sprzedaż biletów 
na tę niezwykłą noc. Aby przywitać Nowy Rok w gronie 
znajomych z pracy, trzeba było jak najszybciej zakupić bilet, 
bo te rozchodziły się jak świeże bułeczki.

Choinka to nie jedyne, czego zazdroszczono rafa-
kowcom. Byli oni postrzegani jako najlepiej bawiąca 
się grupa pracowników w powiecie. Organizowano 
również bale przebierańców, dancingi, dyskoteki oraz 
bale dla dzieci. 
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Life, my darling, lasts as long as a dance
fandango, bolero, be-bop
manna, hosanna, rosary and sconce
and riding and enough and stop.

This ball, the longest of them all, we are asked for
sadly, will not have an encore.
So before they declare bankruptcy of heart
To the ball, let’s go have a ball.

Aortas rage, I’m going to the courts
Work, you burn in my hands.
You heartless cities, pass like harbor,
Because life, because life is a ball.

Buffets are stocked,
Depends whether here or somewhere else
Dance while you live and laugh to your wife
And drink. .. For ladies’ health!

Long live the ball!
Because this life is a ball of balls!

Long live the ball!
We will not be invited again!
Orchestra plays!
They’re still dancing, and the doors are open!
Day worth a day!
And this life is worth it all!

Have fun during the carnival! Learn the new words and sing the English version 
of Maryla Rodowicz famous song – Long live the ball! 

Udanej zabawy podczas karnawału! Przyswój nowe słówka i zaśpiewaj 
angielską wersję słynnej piosenki Maryli Rodowicz – Niech żyje bal!

Joanna Januszewska, Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej PBG

Carnival – Karnawał!

VOCABULARY 
 SŁOWNICZEK 

revel – biesiada
balloons – balony

streamer – serpentyna
carnival – karnawał

carnival disguise – przebranie 
carnival mask – maska karnawałowa 
carnival of Venice – karnawał wenecki

Shrove Tuesday – ostatki/Podkoziołek/Śledzik
dancing party – zabawa taneczna

dancing queen – królowa tańca
to have fun – bawić się

Have fun! – baw się dobrze!

Życie kochanie trwa tyle co taniec, 
fandango, bolero, be-bop,
manna, hosanna, różaniec i szaniec, 
i jazda, i basta, i stop.

Bal to najdłuższy na jaki nas proszą, 
nie grają na bis, chociaż żal.
Zanim więc serca upadłość ogłoszą
na bal, marsz na bal. 

Szalejcie aorty, ja idę na korty,
Roboto ty w rękach się pal.
Miasta nieczułe mijajcie jak porty, 
Bo życie, bo życie to bal. 

Bufet jak bufet jest zaopatrzony,
Zależy czy tu, czy gdzieś tam.
Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony, 
I pij... zdrowie dam!

Niech żyje bal! 
Bo to życie to bal jest nad bale!

Niech żyje bal! 
Drugi raz nie zaproszą nas wcale!
Orkiestra gra!
Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte!
Dzień warty dnia!
A to życie zachodu jest warte!
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NIECH ŻYJE BAL! (Maryla Rodowicz)

  LONG LIVE THE BALL!
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Koncert „Serce za Serce” od 23 lat orga-
nizowany jest z myślą o propagowaniu 
misji Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii 
im. prof. Zbigniewa Religi, upamiętnie-
niu jej założyciela i patrona oraz uho-
norowaniu osób, firm i  instytucji za 
wsparcie prac naukowo-badawczych 
prowadzonych w Instytucie Protez Ser-
ca Fundacji. Tegoroczna edycja odbyła 

się 14 listopada. Podczas uroczystości 
prestiżowe wyróżnienie statuetką „Przy-
jaciel Fundacji” otrzymała m.in. firma 
RAFAKO S.A. – Od wielu lat nasza Funda-
cja otrzymuje pomoc finansową ze stro-
ny raciborskiej Spółki. Tylko w tym roku 
dzięki wsparciu RAFAKO S.A. Kierownik 
Laboratorium Badawczego z Pracowni 
Sztucznego Serca został skierowany na 

specjalistyczne szkolenie z zakresu ana-
lizy danych statystycznych w ramach 
programu Statistica v10 – mówi doktor 
Marcin Karlik, pełnomocnik Biura Mar-
ketingu i Promocji w Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa 
Religii w Zabrzu. – RAFAKO ufundowa-
ło również specjalistyczny miernik na 
potrzeby programu „Budowa Robota 
Kardiochirurgicznego Robin Heart” 
oraz aparat fotograficzny do mikrosko-
pu Axio Observer – dodaje dr M. Karlik. 

Działalność Fundacji może być 
realizowana dzięki środkom pocho-
dzącym z dotacji, subwencji, grantów 
naukowo-badawczych oraz darowizn 
od osób, firm i instytucji nieobojętnego 
serca, którym bliski jest rozwój polskiej 
kardiochirurgii. – Organizując koncert 

„Serce za Serce”, dziękujemy darczyń-
com za wsparcie naszej działalności. To 
m.in. dla nich występują gwiazdy z naj-
wyższej półki polskiej estrady – podkre-
śla dr Marcin Karlik. W tym roku koncert 
odbył się w klimacie folkowo-rockowym, 
bowiem dla gości wystąpił zespół Zako-
power w towarzystwie AUKSO – jednej 
z  najznakomitszych polskich orkiestr 
kameralnych, pod batutą Marka Mosia.

Warto przypomnieć, że dokładnie 
30 lat temu, 5 listopada 1985 r. prof. Zbi-
gniew Religa przeprowadził pierwszą 
udaną transplantację serca w Polsce i roz-
począł program przeszczepów tego narzą-
du dający nadzieję wielu chorym.

Za długoletnią pomoc w finansowaniu zakupu urządzeń oraz szkoleń dla pracowników zabrzańskiego 
ośrodka kardiochirurgii RAFAKO S.A. zostało wyróżnione statuetką „Przyjaciel Fundacji”. Wyróżnienia 

wręczono podczas dorocznej gali „Serce za Serce” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Dla zgromadzonych 
gości podczas uroczystości wystąpił zespół Zakopower w towarzystwie orkiestry AUKSO.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media  
Zdjęcia: Mariusz Jakubowski

RAFAKO WYRÓŻNIONE 
statuetką Przyjaciel Fundacji im. prof. Zbigniewa Religi

 Od wielu lat nasza 
Fundacja otrzymuje 
pomoc finansową ze 
strony raciborskiej 
Spółki. Tylko w tym 
roku dzięki wsparciu 
RAFAKO S.A. Kierownik 
Laboratorium 
Badawczego 
z Pracowni 
Sztucznego Serca 
został skierowany 
na specjalistyczne 
szkolenie z zakresu 
analizy danych 
statystycznych 
w ramach programu 
Statistica v10 .

Uroczysta gala podczas koncertu „Serce 
za Serce” organizowanego z myślą o pro-
pagowaniu misji rozwoju kardiochirurgii 
w Polsce. Fot. Mariusz Jakubowski
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Nic więc dziwnego, że na wystawie 
poświęconej polskim monachijczykom 
grupie artystów malarzy, których jed-
nym z czołowych przedstawicieli był Al-
fred Wierusz-Kowalski, zatytułowanej 
Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia 
na płótnach polskich monachijczyków, 
zgromadzono obrazy ze zbiorów z pol-
skich muzeów narodowych, w Warsza-
wie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, 
a także z Muzeum Śląskiego w Katowi-
cach i Muzeum Okręgowego w Lesznie. 
Bogatą część własnej Kolekcji Monachij-
czyków użyczyła Fundacja PBG z Wy-
sogotowa oraz właściciele prywatni. 
Mecenasi wydarzenia to Urząd Miasta 
w  Suwałkach, Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej w Warszawie Mini-
sterstwo Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego. Współpracę podjęły Muzeum 
Okręgowe w Koninie i Muzeum Zamoj-
skie w Zamościu.

Rozmach przedsięwzięcia nie dziwi, 
a zachwyca, zwłaszcza kiedy weźmie się 
pod uwagę, że wystawie, trwającej od 
kwietnia do sierpnia 2015 roku, towa-
rzyszyły liczne spotkania literackie, war-
sztaty i konferencje naukowe. Obchody 
związane z 100. rocznicą śmierci artysty 
trwały od kwietnia do października tego 
roku i  zamknęły się w  interesującym 
projekcie programowym o charakterze 
artystyczno-edukacyjnym. 

Wśród kilkudziesięciu artystów z Pol-
ski, którzy tworzyli w drugiej połowie 

XIX wieku na emigracji w Monachium, 
znalazł swoje poczesne miejsce ten 
utalentowany malarz z Suwalszczyzny. 
Przybywali tutaj licznie, oprócz Polaków, 
Czesi, Włosi, Słoweńcy, Duńczycy, Szwaj-
carzy a nawet Amerykanie czy Anglicy. 
Międzynarodowa atmosfera życia kultu-
ralnego tego miasta, które szybko stało 
się centrum sztuki europejskiej, przycią-
gała także marszandów i kolekcjonerów. 
Polscy artyści skupieni byli wokół życia 
akademickiego, pracowni artystycznych 
i licznych sal wystawowych. 

Lata 60. i  70. XIX wieku, kiedy to 
Wierusz- Kowalski przyjechał do Mo-
nachium, były szczytowym okresem 
rozwoju malarstwa. Podobnie jak wielu 
innych artystów, Alfred zapisał się do 
Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w  Monachium. Po kilkumiesięcznej 
edukacji na Akademii, kilku miesią-
cach nauki w pracowni Józefa Brandta, 
Wierusz-Kowalski podejmuje własną 
drogę twórczą. Sukcesy na licznych wy-
stawach, nagrody, medale przyznawane 
w dowód wielkiego talentu sprawiały, 
że spotykały go także zaszczyty w for-
mie powoływania go do honorowego 
członkostwa w wielu polskich i zagra-
nicznych towarzystwach artystycznych. 
Jego obrazy sprzedawały się znakomicie. 
Żyło się wtedy w Monachium ze sztuki. 
Za swoje zasługi Wierusz został wyróż-
niony tytułem profesora monachijskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Nominacja 

EGZOTYCZNA EUROPA
Kraj urodzenia na płótnach polskich 

monachijczyków
Wydarzenie na dużą skalę, godne miejsca, w którym urodził się znakomity i utalentowany malarz 

polski, żyjący i tworzący na przełomie XIX i XX wieku. Rok Alfreda Wierusza-Kowalskiego, zainicjowany 
i ogłoszony przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach, w którym znajduje się jedyna w Polsce stała 

wystawa na temat życia i twórczości tego artysty, postawił przed pomysłodawcą wielkie wyzwanie.

Tekst: Lidia Prętka, manager galerii, Fundacja PBG 
Zdjęcia: archiwum PBG Gallery

Rozmach 
przedsięwzięcia nie 
dziwi a zachwyca, 
zwłaszcza kiedy 
weźmie się pod 
uwagę, że wystawie 
trwającej od kwietnia 
do sierpnia 2015 
roku, towarzyszyły 
liczne spotkania 
literackie, warsztaty 
i konferencje naukowe. 
Obchody związane 
z 100. rocznicą 
śmierci artysty 
trwały od kwietnia 
do października tego 
roku i zamknęły się 
w interesującym 
projekcie 
programowym 
o charakterze 
artystyczno- 
-edukacyjnym. 
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profesorska jeszcze bardziej 
podniosła prestiż tego najbar-
dziej pokupnego w  tamtym 
czasie artysty w  Monachium. 
Urodzony w Suwałkach zmarł 
w Monachium w 1915 roku.

Twórczość jego charakte-
ryzuje mistrzowskie przedsta-
wianie na płótnach nastroju 
i klimatu. Nieustannie rozwijał 
warsztat, doskonaląc wyraz 
artystyczny swoich prac. W jego 
obrazach rodzajowych i pejza-
żowych dużo było życia i niepo-
wtarzalnego charakteru. Wierny 
swojemu sposobowi malowania, 
zmieniając przedstawiane mo-
tywy, zawsze dążył do wyrażenia 
emocji, żywiołowości i kolorytu 
malowanych scen. Jego bogaty 
dorobek malarski wcześnie za-
uważony i  doceniony w  Niem-

czech i w Polsce, dziś zasługuje 
na to, by go podziwiać i poka-
zywać. 

Fundacja PBG z  dumą opo-
wiadać może o  udziale w  tak 
ważnym wydarzeniu arty-
stycznym w naszym kraju. Mu-
zeum Okręgowe w Suwałkach 
opublikowało także katalog po-
święcony wystawie oraz wiele 
innych publikacji związanych 
z  projektem. Bogactwo prac 
prezentowanych na wystawie, 
duże zainteresowanie widzów 
z  Polski i  Niemiec, osób z  krę-
gów artystycznych, osobowości 
sztuki i kultury, a także miesz-
kańców Suwałk i okolic potwier-
dzić może tylko fakt, jak bardzo 
jest potrzebne pielęgnowanie 
tradycji i sztuki jako prawdziwie 
narodowego dobra. 

Eliza Ptaszyńska
kurator wystawy w Muzeum Okręgowym w Suwałkach

W Muzeum Okręgowym w Suwałkach 
prezentowana była od 17 kwietnia do 
11  października 2015  roku wystawa 
malarstwa pt. Egzotyczna Europa. 
Kraj urodzenia na płótnach polskich 
monachijczyków. Ekspozycja została 

zorganizowana w100 rocznicę śmierci 
Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Jej ce-
lem była prezentacja odrębności i spe-
cyfiki polskiego malarstwa tworzonego 
w drugiej połowie XIX i początkach XX 
wieku w międzynarodowym środowisku 

w Monachium. Alfred Wierusz-Kowalski 
(1849 Suwałki-1915 Monachium) odgry-
wał w  nim znacząca rolę, odnosząc 
sukcesy artystyczne i osiągając wysoką 
pozycję społeczną i towarzyską w stolicy 
Bawarii. 

Organizacja wystawy, a  przede 
wszystkim jej forma, była możliwa dzię-
ki przychylności placówek muzealnych, 
instytucji i kolekcjonerów prywatnych. 
To dzięki nim w  suwalskim muzeum 
wśród około 120 płócien zawisły obrazy 
najbardziej znanych polskich twórców, 
jak Józef Brandt, Józef Chełmoński, Ju-
liusz Kossak, Jacek Malczewski, Włodzi-

mierz Tetmajer, Alfred Wierusz-Kowal-
ski. Obok nich zawisły dzieła artystów 
mniej popularnych, a równie utalento-
wanych, jak np. Adama Ciemniewskie-
go, Włodzimierza Łosia, Tadeusza Ajdu-
kiewicza, Mariana Zarębskiego. Dużej 
wagi były życzliwość i wsparcie jakiego 
Fundacja PBG z Wysogotowa udzieliła 
organizatorom wystawy. Wypożyczone 
z bogatych zbiorów dzieła, dwanaście 
obrazów, podkreśliły i wzmocniły wymo-
wę tej prezentacji malarstwa polskiego 
końca XIX i początków XX wieku, którą 
można uznać za jeden z najpełniejszych 
pokazów sztuki polskiej tego okresu.  

Dużej wagi były życzliwość 
i wsparcie jakiego Fundacja 
PBG z Wysogotowa 
udzieliła organizatorom 
wystawy. Wypożyczone 
z bogatych zbiorów dzieła, 
dwanaście obrazów, 
podkreśliły i wzmocniły 
wymowę tej prezentacji 
malarstwa polskiego 

Obraz po lewej: 
Na zesłanie, Ryszard 
Okniński. 

Obrazy poniżej: Powrót 
z pola, Adam Kazimierz 
Ciemniewski oraz Wilki 
w nocy, Alfred Wierusz-

-Kowalski.

Na sąsiedniej 
stronie: Patrol 
powstanczy, Alfred 
Wierusz-Kowalski
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Nasz projekt, którego historia zaczyna się w kwietniu 2012 roku, 
a którego bohaterami są trzy makiety stadionów wykonane 

z brązu przez poznańskiego rzeźbiarza, Romana Kosmalę, 
niezmiennie pozostaje aktualny i atrakcyjny. Z tym samym 

zaangażowaniem realizujemy jego ideę – chęć pokazywania 
jak największej liczbie osób najnowocześniejszych polskich 
stadionów, wybudowanych przez grupę PBG na Euro 2012.

Tekst: Lidia Prętka, Manager PBG Gallery

Wędrujące makiety 

Poprzez realizację projek-
tu włączamy się aktywnie 
w  działania o  zasięgu ogól-
nopolskim na rzecz pomocy 
i  wyrównywania szans oso-
bom z niepełnosprawnością.

Makiety wystawione są 
w Skalar Office Center, gdzie 
od połowy roku oglądać mogą 
je zatrudnieni tam pracow-
nicy kilkunastu spółek oraz 
odwiedzający Centrum goście.

Wiele satysfakcji i  nie-
ukrywanej radości sprawiło 
nam listopadowe spotkanie 
z członkami Klubu Młodych 
Okręgu Okręgu  Wielkopol-
skiego Polskiego Związku Nie-

widomych, którzy przybyli do 
Skalara.

Z  grupą młodych ludzi 
z niepełnosprawnością wzro-
ku spotkał się też sam arty-
sta. Interesujące rozmowy 
z autorem makiet pomogły 
osobom niewidomym i  sła-
bowidzącym zapoznać się 
z makietami przedstawiają-
cymi Stadion Narodowy, Sta-
dion PGE Arena w Gdańsku 
oraz stadion INEA w Pozna-
niu. Zainteresowanie mło-
dych było duże. Dopytywali 
się, jak powstały makiety, czy-
tali (w Braille’u) najważniej-
sze informacje o stadionach 

umieszone na makietach, 
z  zaciekawieniem oglądali 
poprzez dotyk wszystkie ele-
menty tych imponujących 
obiektów sportowych. Każ-
dy z uczestników spotkania 
mógł zabrać ze sobą folder 
o  projekcie, przygotowany 
przez Fundację PBG w wer-
sji papierowej czarnodruko-
wej oraz brajlowskiej.

We wrześniu makiety po-
kazywane były w Raciborzu 
podczas Dnia Energetyka, 
wcześniej gościły w  Urzę-
dzie Wojewódzkim w Pozna-
niu i  na terenie Stadionu 
we Wrocławiu.

Poprzez realizację 
projektu włączamy się 
aktywnie w działania 
o zasięgu ogólnopolskim 
na rzecz pomocy 
i wyrównywania 
szans osobom 
z niepełnosprawnością.

Podziwianie makiet wystawionych w Skalar 
Office Center, fot. Archiwum PBG Gallery
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LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ

Szybki dostęp do lekarzy spe-
cjalistów, szczegółowe badania 
lekarskie, brak kolejek, dogodne 
godziny wizyt lekarskich oraz 
łatwa rejestracja – to atuty pro-
gramu opieki medycznej, jaką 
Grupa PBG proponuje swojej za-
łodze. Z takich udogodnień mogą 
korzystać wszyscy pracownicy 
oraz członkowie ich rodzin. 

To, co mamy w  życiu naj-
cenniejszego, to nasze zdro-
wie. Wszyscy jednak wiemy, jak 
kosztowne są profilaktyka i  le-
czenie. Dlatego już 3 lata temu, 
w  2012  roku, podjęliśmy roz-
mowy z firmami medycznymi 
w celu wynegocjowania jak naj-
korzystniejszych warunków dla 
Pracowników Grupy PBG w ra-
mach Programu Kompleksowej 
Opieki Medycznej. 

Najlepsze referencje i ofertę 
przedstawiła nam wówczas 
firma medyczna Medicover, 
z której usług obecnie korzysta 
kilka Spółek z Grupy. Pracow-
nicy z  Wysogotowa korzysta-
jący z jej usług są zadowoleni, 
podkreślają szybki dostęp do 
specjalistów i  profesjonalną 
opiekę  – wyjaśnia Katarzyna 
Naczyńska, Kierownik biura 
audytu wewnętrznego i restruk-
turyzacji, PBG S.A.

W  RAFAKO do programu 
opieki medycznej dotąd przystą-
piło ponad 52 procent zatrudnio-

Grupa PBG zawsze dbała o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, bowiem 
zarządy spółek wychodzą z założenia, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. 

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media,  
Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, PBG S.A.

nych w Spółce. – Dla nas zawsze 
najważniejsza była prewencja, 
czyli działania mające na celu 
zapobieganie chorobom, czyli 
profilaktyka i wczesne wykry-
wanie zagrożeń chorobowych. 
Łatwy i szybki dostęp do badań 
oraz specjalistów. Wybrany pro-
gram opieki medycznej gwaran-
tuje nam taki właśnie dostęp do 
badań i lekarzy specjalistów – 
nie tylko w Raciborzu, lecz także 

terenie całego kraju – tłumaczy 
Anna Zembaty- Łęska, Dyrektor 
Biura Zarządzania Personelem 
w RAFAKO S.A. 

Warto pamiętać, że RAFAKO 
jako jedna z  pierwszych firm 
w  Polsce, zakupiła pierwsze 
2  defibrylatory. Z  biegiem lat 
urządzeń ratujących ludzkie 
życie przybyło. Ostatnie pięć 
defibrylatorów zakupionych 
zostało przy wydatnym udziale 

PZU Życie SA. Aktualnie w za-
kładzie jest ich 7. Są rozmiesz-
czone na poszczególnych wy-
działach produkcyjnych. 

Na terenie Rafako znaj-
duje się także przychodnia 
lekarska. – Przywiązujemy 
dużo uwagi do zdrowia 
i  bezpieczeństwa naszych 
pracowników. Wiemy, jak 
trudno dziś dostać się do 
specjalistów, dlatego po-
stanowiliśmy wprowadzić 
również program prywat-
nej opieki medycznej. W tym 
celu korzystamy z firm PZU 
Życie S.A. oraz Medicover. – 
mówi Anna Zembaty-Łęska.

W  RAFAKO podstawo-
wy pakiet medyczny każde-
go z pracowników kosztuje 
przysłowiową złotówkę (po-

zostałą część opłaca praco-
dawca), a w zamian załoga 
dostaje m.in. dostęp do pra-
wie 1500 placówek i lekarzy 
specjalistów na terenie całej 
Polski, szybki kontakt z wy-
branym lekarzem, dostęp 
do specjalistycznych badań, 
dogodne godziny wizyt oraz 
łatwą i przyjemną rejestra-
cję poprzez infolinię lub In-
ternet.

Z  pakietu usług skorzy-
stało już wielu RAFAKOwców, 
których zdrowie, a nawet ży-
cie było zagrożone. Z usług 
sieci Medicover korzysta 
obecnie kilkunastu pracow-
ników. 

Osoby, które wybrały taką 
formę opieki medycznej, tak-
że są zadowolone z poziomu 
tych świadczeń. – Program 
Medicover zapewnia mi 
szybki dostęp do specjali-
stycznych usług medycz-
nych w  zakresie badań 
i  wizyt lekarskich. Centra 
Medicover zapewniają pro-
fesjonalną obsługę na tere-
nie całego kraju, co miałem 
okazję wykorzystać w trak-
cie delegacji służbowych. 
Wizyta u specjalisty odbyła 
się w dniu zgłoszenia. Dzię-
ki temu programowi opieki 
medycznej można skrócić 
czas diagnostyki z 4 miesię-
cy w NFZ do jednego tygo-
dnia w  ramach jednostek 
współpracujących z  Medi-

caver. Polecam przystąpie-
nie do tego programu – mówi 
Damian Klinos, zastępca Dy-
rektora Projektu IMOS EDF, 
Kierownik Projektu IMOS 
Wrocław w RAFAKO S.A.

 – Cztery lata temu prze-
szedłem zawał serca, odtąd 
wymagałem stałej opieki 
lekarza kariologa i  regular-
nych badań. Jak tylko usły-
szałem o tym programie, nie 
zastanawiając się długo, zapi-
sałem się. Czas, w jakim umó-
wiono mnie na wizytę, czyli 
już następnego dnia, na wy-
braną godzinę, totalnie mnie 
zaskoczył. Natomiast, gdy 
z  ciekawości zadzwoniłem 
do przychodni mającej kon-
trakt z NFZ, to okazało się, że 
na takie badanie musiałbym 
czekać ponad rok. Reszta nie 
wymaga komentarza. Dodam 
tylko, że moja żona też korzy-
sta z tego programu i jest za-
dowolona – mówi Krzysztof 
Hrycko, kierownik Działu 
Monitorowania Zatrudnienia 
i Świadomości w RAFAKO.

Program opieki me-
dycznej chwali również 
szef Związków Zawodo-
wych RAFAKO – Marek Tyl-
ka, przebywający od dłuż-
szego czasu na zwolnieniu 
lekarskim. – Niespodziewa-
nie w  lipcu br.  zachorowa-
łem. Niestety, jest to cho-
roba uważana za ciężką 
w  języku medycznym. Po 

Jak tylko 
usłyszałem 
o tym 
programie, nie 
zastanawiając 
się długo 
zapisałem się. 
Czas, w jakim 
umówiono mnie 
na wizytę, czyli 
już następnego 
dnia, na 
wybraną 
godzinę, totalnie 
mnie zaskoczył. 
Natomiast, gdy 
z ciekawości 
zadzwoniłem 
do przygodni 
z NFZ, to na 
takie badanie 
musiałbym 
czekać ponad 
rok. Reszta 
nie wymaga 
komentarza.

Placówki Medyczne, 
z których korzystają 

pracownicy Grupy PBG, 
Źródło: archiwum 

placówek medycznych
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Monika Kowalewska
specjalista ds. rekrutacji i szkoleń, PBG S.A.

Korzystam wraz z rodziną z opieki zdrowotnej Medico-
ver od roku. Opieka jaką oferują placówki Medicover, 
jest na wysokim poziomie.

Łatwy dostęp do specjalistów, dogodne godziny 
przyjęć pacjentów, nawet w sobotę, a elektroniczna 
platforma jest dużym ułatwieniem.

Poprzez platformę drogą online można umówić 
wizytę do specjalisty, sprawdzić wyniki badań, pro-
wadzić korespondencję z lekarzem. Polecam!

Łukasz Szymański
Inżynier budowy, PBG S.A.

Gdy nie ma dostępu do Internetu, pod-
czas kontaktu z  infolinią medyczną 
Medicover, zawsze szybko, dzięki po-
mocy wykwalifikowanego Personelu, 
można umówić się bez problemu na 
wizytę do wybranego przez siebie le-
karza. Jeżeli jest jakaś kwestia, co do 
której Pracownik nie potrafi udzielić 
odpowiedzieć, to często oddzwania po 
jej ustaleniu. 

Terminy i godziny dostosowane do 
klienta. Na miejscu bardzo miła obsługa. 
Panie w recepcji zawsze uśmiechnięte 
i służące pomocą. Duży wybór specjali-
stów i lekarzy. Wygląd placówki bardzo 
czysty i nowoczesny. Polecam korzysta-
nie z usług Medicover.

Bożena Ciosk
Członek Zarządu, Dyrektor ds. finansowych, PBG S.A. 

Korzystam z  usług Medicover spora-
dycznie, niemniej jednak w  razie ko-
nieczności konsultacja lekarska jest 
szybko dostępna.

Aplikacja internetowa pozwala 
w trybie online zarządzać wizytami le-
karskimi, jak również zapewnia wgląd 
w  wyniki badań, udostępnia również 
podstawowe konsultacje online, w for-
mie chatu z  lekarzem specjalistą lub 
lekarzem prowadzącym.

Medicover posiada, oprócz swoich 
placówek, również wiele przychodni, 
z którymi współpracuje, dlatego dostęp 
do usług medycznych jest szeroki, rów-
nież w przypadku wyjazdów służbowych 
i prywatnych na terenie kraju.

Poprzez platformę drogą online 
można umówić wizytę do specjalisty, 
sprawdzić wyniki badań, prowadzić 
korespondencję z lekarzem. Polecam!

To, co mamy w życiu najcenniejszego, to nasze zdrowie. Wszyscy 
jednak wiemy, jak kosztowne są profilaktyka i leczenie. Dlatego 
w 2012 roku podjęliśmy rozmowy z firmami medycznymi 
w celu wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków dla 
Pracowników Grupy PBG. 

pobycie w szpitalu zetkną-
łem się z koniecznością sko-
rzystania z usług różnego 
rodzaju specjalistów. Nie-
stety w przygodni mającej 
kontrakt z NFZ spotkanie 
z  kardiologiem miałbym 
dopiero w grudniu 2016 r., 
a  z  programu opieki me-
dycznej czekałem tydzień 
na wizytę w specjalistycz-
nym oddziale. Następnie do 
lekarza chorób zakaźnych 
z NFZ-u zapisano mnie na 
kwiecień 2016 r., a z opieki 
medycznej pierwsze spot-
kanie odbyło się cztery 
dni od telefonu na infolinię. 
Spotkanie z  neurologiem 
również było bardzo szyb-
ko. Musiałem także korzy-
stać z rehabilitacji. NFZ ofe-
rował swoje usługi dopiero 
w styczniu 2016 r., a z opie-

ki medycznej rehabilitacja 
odbyła się natychmiast po 
wyjścia ze szpitala. Chciał-
bym podkreślić, że po zareje-
strowaniu na daną godzinę 
byłem przyjęty punktualnie. 
Czy warto skorzystać z tego 
programu? Oczywiście, od-
powiedź nasuwa się sama, 
jeżeli mogę podpowiedzieć, 
to proponowałbym zastano-
wić się nad zakresem , któ-
ry  można wybrać, ponieważ 
w różnych opcjach część ba-
dań jest płatna, dlatego każ-
da osoba, która chciałaby 
skorzystać z programu opie-
ki medycznej, powinna się 
zastanowić i wybrać samo-
dzielnie – przekonuje Marek 
Tylka. A jest w czym wybie-
rać. Pracownicy mają do wy-
boru aż 4 zakresy programu 
opieki medycznej. 

Pracowników pragnących przystąpić do programów opieki zdrowotnej zapraszamy 
do kontaktu z paniami Anną Zembaty-Łęską lub Katarzyną Naczyńską. 
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Do Świąt Bożego Narodzenia 
zostało jeszcze trochę czasu, ale 
pracownicy RAFAKO już myślą 
o tym, jak umilić je dzieciom z do-
mów dziecka. Jak co roku przy-
gotują paczki z prezentami dla 
dzieci z  Domu Dziecka w  Go-
rzyczkach. Każdego roku pod-
opieczni tej placówki piszą „list 
do św. Mikołaja”, czyli listę ży-
czeń potrzebnych rzeczy, a raci-
borska Spółka je spełnia. – Nie 
są to wygórowane wymagania. 
Najczęściej dzieci proszą o sło-
dycze, drobne zabawki, przy-
bory szkolne czy środki czysto-
ści. One czekają na te prezenty. 
Cieszą się z każdego drobiazgu. 
Ich radość jest ogromna i stano-
wi najlepsze podziękowanie  – 
mówi Piotr Karaś, Dyrektor Biu-
ra Marketingu w RAFAKO S.A., 
którego pracownicy koordynu-
ją świąteczną akcję charytatyw-
ną firmy i osobiście zawożą do 
Gorzyczek zebrane dary. W tym 
roku, oprócz świątecznych pa-
czek dla wychowanków, RAFAKO 
sfinansowało placówce ogrodze-
nie terenu obiektu. Prace powin-
ny zakończyć się do Świąt.

Kolejna placówka, która 
może liczyć na pomoc ze strony 
raciborskiego zakładu, to Ośro-
dek Terapeutyczno-Opiekuńczy 
w  Samborowicach. Tutaj, za-
miast prezentów, RAFAKO do-

Firma RAFAKO S.A., która chętnie i często włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne, i w tym 
szczególnym czasie – okresie Świąt Bożego Narodzenia nie zapomina także o dzieciach, które przebywają 

w domach dziecka. Dla nich co roku Spółka przygotowuje paczki od Świętego Mikołaja. Obdarowani to 
podopieczni Domu Dziecka w Gorzyczkach oraz Ośrodka Terapeutyczno-Opiekuńczego w Samborowicach.

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

RAFAKO pomaga spełniać życzenia 
dzieci z domów dziecka

starczy potrzebny sprzęt mul-
timedialny.  – W  tym roku 
kupujemy komputer i  rzutnik 
na potrzeby zajęć rehabilitacyj-
nych dla dzieci – deklaruje Piotr 
Karaś.

Oprócz pomocy placówkom 
wychowawczym, RAFAKO co 
roku wspiera koncert chary-
tatywny „Gwiazdka Serc” oraz 
umieszcza przedmioty na au-
kcjach charytatywnych Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Najczęściej dzieci proszą 
o słodycze, drobne zabawki, 
przybory szkolne czy środki 
czystości. One czekają na te 
prezenty. Cieszą się z każdego 
drobiazgu. Ich radość jest 
ogromna i stanowi najlepsze 
podziękowanie.

Tradycyjnie wsparciem otacza-
my potrzebujących z  najbliż-
szego otoczenia: wychowanków 
Ochronki „Jurek”, Dom Samot-
nej Matki z Białej, dzieci ze świet-
licy środowiskowej „ISKIERKI“ 
w Sieradzu, Miejskie Centrum 
Interwencji Kryzysowej.

W tym roku angażowaliśmy 
się w akcję pomocy na trzy moż-
liwe sposoby. Samodzielnie przy-
gotowywaliśmy paczki zgodnie 

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ
Wszystkie dzieci nasze są” to projekt, który stworzyli i w który od wielu lat angażują się 

Pracownicy Grupy PBG. Każdego roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przygotowujemy 
świąteczne paczki dla ubogich rodzin oraz podopiecznych domów dziecka.

Tekst: Hanna Gajewska, wolontariat pracowniczy, Fundacja PBG 
Zdjęcie: archiwum PBG S.A.

z  zapisanym przez dzieci na 
papierowym serduszku życze-
niem do Św. Mikołaja. Wszystkie 
serduszka wisiały na choince 
w  holu głównym siedziby na-
szej firmy.

Wrzucaliśmy datki do skar-
bonki a z zebranych pieniędzy 
wolontariusze Fundacji PBG 
zakupili świąteczne paczki. 

Dzieliliśmy się używanymi 
zabawkami naszych dzieci, 

które mogą jeszcze służyć 
innym i  pakowaliśmy je na 
prezenty dla najbardziej po-
trzebujących.

Dziękuje Wszystkim, którzy 
przyczynili się do tegorocznej 
akcji. Jestem pewna, że dzięki 
naszemu wsparciu udało się 
spełnić wiele dziecięcych ma-
rzeń i wiele uśmiechów pojawi 
się na twarzach w ten Wigilijny 
wieczór!



100 101Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

NA SZE PA SJ E

Tomaszowi Jabłońskiemu, lide-
rowi teamu RAFAKO Hussars 
Poland, nie powidło się na tego-
rocznych Mistrzostwach Świata 
w Doha. Mimo to z Kataru wró-
cił szczęśliwy, otrzymał bowiem 
przepustkę na przyszłoroczne 
Igrzyska Olimpijskie w Rio de 
Janeiro. – Awans Kubańczyka 
Arlena Lopeza, zwycięzcy ran-
kingu WSB, do finału Mistrzostw 
Świata dał miejsce Tomkowi 
Jabłońskiemu w turnieju olim-
pijskim w 2016 roku – zapewnia 
Jarosław Kołkowski, szef dru-
żyny RAFAKO Hussars Poland. 

– Po otrzymaniu oficjalnej 
nominacji na Igrzyska kamień 
spadł mi z serca. Długo nie mo-
głem uwierzyć w zdobycie kwa-
lifikacji. Teraz będę mógł skupić 
się już na przygotowaniach do 
zawodów w Rio, a pracy przede 
mną wiele, co zresztą pokazał 
występ w Mistrzostwach Świa-
ta w  Doha, gdzie odpadłem 
z  rywalizacji, przegrywając 
1/8  finału MŚ  – mówi Tomasz 
Jabłoński, kapitan Husarii. 

Przypomnijmy, że Tomasz 
Jabłoński świetnie boksował 
w  lidze WSB i zajął 3 miejsce 
w rankingu, ale awans wywal-
czyło tylko dwóch zawodników 

z  jego wagi – 75  kg. W  Doha 
pomógł mu Arlen Lopez, któ-
ry dotarł do finału, a  jak wia-
domo, awans z MŚ zdobędzie 
dwóch bokserów. W ten sposób 
z rankingu WSB na IO wchodzi 
Polak.

Warto wspomnieć, że od 
2008  roku nie było polskich 
pięściarzy na Igrzyskach. Wspa-
niałego sukcesu pięściarzowi 
gratulował również wiceprezes 
Zarządu, Dyrektor Handlowy 
RAFAKO S. A. Krzysztof Burek: – 
Cieszę się, że możemy, w jakimś 
zakresie, być współautorami 
tego sukcesu. Niewątpliwie 
jest to historyczny moment dla 
Polski, a  dla RAFAKO kolejna 
duma, bo znowu jesteśmy zaan-
gażowani w największą imprezę 
sportową na świecie. Wcześniej 
sukcesy na skalę światową odno-
siła Justyna Kowalczyk, biegacz-
ka narciarska wspierana przez 
naszą firmę. Teraz przed szansą 
zdobycia medalu na Olimpiadzie 
stanął kapitan RAFAKO Hussars 
Poland – drużyny, którą również 
wspiera nasza Spółka. 

Sam menadżer drużyny Ja-
rosław Kołkowski, również nie 
kryje zadowolenia z osiągnięć 
swojego zawodnika. – To dla nas 

ogromna radość i satysfakcja 
przede wszystkim dlatego, że 
Tomek jest pierwszym polskim 
bokserem w historii, który po-
jedzie na Igrzyska Olimpijskie 
dzięki lidze World Series of Bo-
xing (WSB). To z kolei oznacza, 
że będzie on reprezentował nasz 
kraj właśnie dzięki RAFAKO  – 
mówi z radością i dumą w głosie 
Jarosław Kołkowski. – Dlatego 
chcę Państwu bardzo serdecz-
nie podziękować za dotychcza-
sowe wsparcie i zaangażowa-
nie, bez którego ten sukces nie 
byłby możliwy. Jestem przeko-
nany, że to nie ostatni zawodnik 
RAFAKO Hussars Poland, które-
go zobaczymy na Olimpiadzie, 
ale już ta jedna kwalifikacja 
oznacza, że było warto. Jesz-
cze raz bardzo, bardzo dzięku-
ję! – dodaje. 

Biało-Czerwoni, w tym drugi 
polski Wicemistrz Europy Igor 
Jakubowski – 91 kg, wciąż będą 
mieli kolejne szanse na zdobycie 
olimpijskiej kwalifikacji w elimi-
nacyjnych turniejach: europej-
skim, światowym oraz WSB/APB. 
W tym ostatnim wystąpią m.in. 
bokserzy, którzy stoczyli choć 
jedną walkę na ringach World 
Series of Boxing od 2015 roku.

Kapitan drużyny RAFAKO Hussars Poland, Tomasz Jabłoński, zapewnił sobie olimpijski 
występ w Rio de Janeiro w 2016 roku. Jest pierwszym Polakiem, który kwalifikacje wywalczył 

w ringu World Series of Boxing. Aktualnie szlifuje formę przed kolejnym sezonem 
WSB, który rusza 16 stycznia 2016 roku oraz rozpoczął przygotowania do Igrzysk.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: Grzegorz Kobylarczyk

TOMASZ JABŁOŃSKI,  
kapitan Husarii – Olimpijczykiem
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XVII edycja Konkursu Chopinow-
skiego miała miejsce w dniach od 
1 do 21 października br. Między-
narodowy Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina to jeden 
z najstarszych i najważniejszych 
konkursów muzycznych na świe-
cie. Odbywa się w Warszawie co 
pięć lat i poświęcony jest twór-
czości jednego kompozytora  – 
Fryderyka Chopina. Obecnie jest 
organizowany przez Narodowy 
Instytut Fryderyka Chopina. Za-
inicjowany został w 1927 r. przez 
polskiego pianistę, prof. Jerzego 
Żurawlewa. 

To wielkie święto polskiej 
kultury. Robert Schumann pisał 
o muzyce Chopina, że to „arma-
ty ukryte w kwiatach”. Zaborcy 
i okupanci, doceniając jej war-
tość patriotyczną, konsekwen-
tnie zakazywali jej wykonywa-
nia na terenach okupowanych 
Polski. Ponadto muzyka ta to wy-
raz tragizmu, liryzmu, nostalgii, 
melancholii, euforii i  – wbrew 
pozorom – radości, mających 
źródło w tym, co czuł i przeżywał 
Chopin, a które powinny być za-
warte w wykonaniach uczestni-
ków Konkursu. 

Konkurs składa się z trzech 
etapów i  finału. Najpierw 
uczestnicy wykonują utwory 
solowe kompozytora (etiudy, 
nokturny, polonezy, sonaty, bal-
lady, mazurki i inne), a w finale 
koncert z orkiestrą. Do wyboru 
jest koncert e-moll lub f-moll. 
Większość uczestników wybie-
ra koncert e-moll. W tej edycji 
tylko jeden z  uczestników wy-
konał z orkiestrą koncert f-moll. 
Chopin skomponował niestety 
tylko 2 koncerty, jeszcze przed 
emigracją. Szkoda, że tylko dwa.

Muzyka Chopina… zachwyca, porusza duszę, inspiruje, przenosi w inny 
wymiar.  Raz na 5 lat możemy jej wysłuchać w wykonaniu artystów z całego 

świata podczas Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Relację 
z tego wydarzenia przedstawia pan Adam Górnicki, meloman, zachęcając 
jednocześnie po sięganie po te formę sztuki każdego dnia. Do wykonań 

tegorocznych laureatów można wrócić i odsłuchać je w internecie.

Tekst: Adam Górnicki, dyrektor biura zarządu RAFAKO S.A. 
Zdjęcie tytułowe: Piotr Mierzwa, Fundacja PBG

CHOPIN 2015 
ARMATY UKRYTE W KWIATACH

Robert Schumann pisał 
o muzyce Chopina, 
że to „armaty ukryte 
w kwiatach”. Zaborcy 
i okupanci, doceniając jej 
wartość patriotyczną, 
konsekwentnie zakazywali 
jej wykonywania na 
terenach okupowanych 
Polski. Ponadto muzyka 
ta to wyraz tragizmu, 
liryzmu, nostalgii, 
melancholii, euforii i – 
wbrew pozorom – radości, 
mających źródło w tym, co 
czuł i przeżywał Chopin.

Do Konkursu zgłosiło się 
450 pianistów z całego świata. 
84 uczestników zostało zakwali-
fikowanych do zaprezentowania 
swoich interpretacji w  Filhar-
monii Warszawskiej. Ostatecznie 
w tegorocznej edycji Konkursu 
wzięło udział 78  uczestników. 
Oceniało ich jury złożone z sie-
demnastu wybitnych pianistów, 
pedagogów, zarówno pianistów 
i  pedagogów oraz znawców 
twórczości Chopina. 

W  składzie jury nie brako-
wało zwycięzców konkursów 
poprzednich edycji (Adam 
Harasiewicz  – 1955, Martha 
Argherich 1965  – niespokojny 
duch światowej pianistyki, Dan 
Thai Son – 1980 oraz Yundii Li – 
2000). A ponadto między innymi 
prof. Andrzej Jasiński – jego wy-
chowankiem jest Krystian Zim-
merman, prof. Piotr Paleczny – 
pianista, pedagog oraz Janusz 
Olejniczak – jeden z pierwszych 
wykonawców muzyki Chopina 
na instrumentach historycznych 
(Érard i Pleyel). Szefową jury była 
prof. Katarzyna Popowa-Zydroń – 
pedagog Rafała Blechacza, zwy-
cięzcy konkursu w  2005  roku. 
Ocena jury to wielkie starcie su-
biektywnych werdyktów poszcze-
gólnych członków jury. Przez to 
wytypowanie zwycięzcy jest bar-
dzo trudne. Dla przykładu ocena 
członków jury występu jednego 
z finalistów wahała się od 1 do 9, 
w 10-stopniowej skali oceny. Jury 
zakwalifikowało do finału 10 pia-
nistów, w tym Szymona Nehringa 
z Krakowa. 

Decyzją jury zwycięzcą XVII 
Konkursu Chopinowskiego został 
Seong-Jin Cho z Korei Południo-
wej. Po raz pierwszy w historii 
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pierwszy w  historii, transmitowano 
na żywo poszczególne etapy konkursu 
z wykorzystaniem Internetu.

Muzyki wykonywanej na żywo przez 
wirtuozów fortepianu można posłuchać 
częściej niż raz na pięć lat.  Narodowy 
Instytut Fryderyka Chopina rokrocznie 
organizuje w Warszawie międzynaro-
dowy festiwal „Chopin i jego Europa” – 
jeden z  najważniejszych i  najlepiej 

uczestnik z tego kraju został zwycięzcą 
Konkursu. Jury przyznało następujące 
nagrody i wyróżnienia:
• I nagroda (30.000 €) i złoty medal – 

Seong-Jin Cho (Korea Południowa),
• II nagroda (25.000 €) i srebrny medal – 

Charles Richard-Hamelin (Kanada),
• III nagroda (20.000 €) i brązowy me-

dal – Kate Liu (Stany Zjednoczone),
• IV nagroda (15.000 €) – Eric Lu (Stany 

Zjednoczone),
• V nagroda (10.000 €)  – Yike (Tony) 

Yang (Kanada),
• VI nagroda (7000 €) – Dmitry Shishkin 

(Rosja),
Wyróżnienia (4000 €):
• Aljoša Jurinić (Chorwacja),
• Aimi Kobayashi (Japonia),
• Szymon Nehring (Polska),
• Georgijs Osokins (Łotwa).
Nagrody specjalne:
• Nagroda Towarzystwa im. Fryderyka 

Chopina za najlepsze wykonanie po-
loneza (3000 €) – Seong-Jin Cho,

• Nagroda Polskiego Radia za najlep-
sze wykonanie mazurków (5000 €) – 
Kate Liu,

• Nagroda Filharmonii Narodowej 
za najlepsze wykonanie koncertu 
(3000 €) – nie przyznano, 

• Nagroda Krystiana Zimermana 
za najlepsze wykonanie sonaty 
(10.000 €) – Charles Richard-Hamelin. 
Szymon Nehring otrzymał ponadto 

nagrodę publiczności, chociaż zdaniem 
wielu zasługiwał na otrzymanie jednej 
z nagród przyznawanych przez jury.

Dnia 6 listopada br. znana wytwór-
nia płytowa Deutsche Grammophon 
wydała album zwycięzcy Konkursu. 
Przyjęło się, że to już przywilej zwy-
cięzcy.

Warto zauważyć, że XVII Międzyna-
rodowy Konkurs Pianistyczny im. Fry-
deryka Chopina realnie przyczynia 
się stale do popularyzacji twórczości 
polskiego kompozytora, a także samej 
muzyki klasycznej. W tym roku, po raz 

XVII Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina 
realnie przyczynia się stale 
do popularyzacji twórczo-
ści polskiego kompozytora, 
a także samej muzyki 
klasycznej. W tym roku, 
po raz pierwszy w historii, 
transmitowano na żywo 
poszczególne etapy kon-
kursu z wykorzystaniem 
Internetu.

rozpoznawalnych festiwali w  Polsce, 
natomiast Fundacja Chopinowska 
z Dusznik również co roku, w pierwszym 
tygodniu sierpnia, organizuje festiwal 
pianistyczny, którego dyrektorem arty-
stycznym jest prof. Piotr Paleczny. 

Na pewno są wśród nas tacy, którzy 
lubią muzykę fortepianową, ale jeszcze 
o tym nie wiedzą, a dowiedzą się, kiedy 
to sprawdzą. 

Decyzją jury zwycięzcą XVII Konkursu Chopinowskiego został 
Seong-Jin Cho z Korei Południowej (na zdjęciu). Po raz pierwszy 
w historii uczestnik z tego kraju został zwycięzcą Konkursu. 

Fot. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2015
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FRANCJA 
 JEST DOBRA NA ZIMĘ

Zimą warto zwiedzić Francję. Dlaczego? Turystów jest 
mniej niż w wakacje, kolejki do muzeów są zdecydowanie 

krótsze, a linie lotnicze kuszą tanimi biletami.

Tekst i zdjęcia: Karolina Kubica-Kamińska,  
starszy specjalista ds. regulacji korporacyjnych, PBG S.A.

„Francuska pogoda” na przełomie grud-
nia i stycznia jest łaskawsza niż w Polsce. 
Przy odrobinie szczęścia pełne słońce 
i  temperatura w okolicy 10 stopni po-
zwalają na całkowite zatracenie się 
z aparatem na szyi w kraju, który nie-
ustannie zachwyca, inspiruje i uwodzi. 
Pięć dni wystarczy, by poznać te naj-
ważniejsze, ale i te mniej uczęszczane 
zakątki Francji. Sprawdziłam i polecam!

Paris, Paris (dzień 1, 2)
Zimą w  stolicy Francji warto pospa-
cerować po przepięknych Ogrodach 
Luksemburskich, wpaść po najlepszą 
na świecie herbatę do liczącej 300 lat 
manufaktury Mariage Frères   i udać 
się pod słynny most zakochanych Pont 
des Arts, w który wpięto tysiące, albo 
i setki tysięcy kłódek z wyznaniem mi-
łości. Poza obowiązkowymi punktami 
programu: wieżą Eiffla, katedrą Notre 
Dame czy Łukiem Triumfalnym, warto 
znaleźć czas, by zwiedzić monumen-
talny Pałac Inwalidów (fot. 1), zapiera-
jącą dech w piersiach kaplicę Sainte-

-Chapelle oraz nekropolię francuskich 
władców – bazylikę St.-Denis (zdj. 2 , 3) 
w XIX dzielnicy Paryża. 

Île-de-France (dzień 3, 4)
W  rozsądnym oddaleniu od stolicy 
Francji, w regionie Île-de-France, leży 

kilka urokliwych miejscowości. Warto 
tak zaplanować podróż, by udać się do 
położonego 83 km od Paryża miastecz-
ka Chartres, gdzie wśród pól równinnej 
Beocji wznosi się – zachowana mimo 
pożarów, rewolucji i dwóch wojen świa-
towych – średniowieczna katedra. Jej 
witrażowe okna z szybami zabarwiony-
mi na specyficzny błękit, zwany bleu de 
Chartres, słyną na cały świat.

Nie sposób też pominąć zwiedzania 
położonego zaledwie 50 km od Paryża 
XVII-wiecznego pałacu Vaux-le-Vicomte 
(zdj. 4). Gdy Ludwik XIV zobaczył tę rezy-
dencję, z zazdrości wtrącił właściciela 
do więzienia na resztę życia. W sumie 
po tym, co zobaczyłam, nie dziwię się. 
Zwiedzanie Vaux-le-Vicomte to czysta 
przyjemność niezależnie od pory roku. 
Najwspanialsze fragmenty pałacu to 
owalny salon, kuchnia i ogrodowe tarasy.

Nie sposób też pominąć zwiedza-
nia położonego zaledwie 50 km od 
Paryża XVII-wiecznego pałacu Vaux-
-le-Vicomte (zdj. 4). Gdy Ludwik XIV 
zobaczył tę rezydencję, z zazdrości 
wtrącił właściciela do więzienia na 
resztę życia. W sumie po tym, co 
zobaczyłam, nie dziwię się. 
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Oddalone od Paryża o  zale-
dwie 30  km Abbaye de Vaux-

-de-Cernay  (zdj.  5) zasługiwa-
łoby, według mnie, na osobny 
artykuł. To miejsce, którego 
na darmo szukać w  przewod-
nikach. A szkoda, bo założone 
w  1148  roku opactwo jest za-
chwycającym zabytkiem. Do re-
wolucji francuskiej było bogatą 
siedzibą cystersów, dzisiaj słu-

ży jako luksusowy hotel. Warto 
wypić kawę na tarasie, z którego 
rozciąga się niezapomniany wi-
dok na ruiny kościoła.

Leżące 50 km od stolicy Fran-
cji Rambouillet warto zwiedzić 
z  uwagi na pałac, który jest 
oficjalną rezydencją prezy-
denta, a  także ze względu na 
jedną z  charakterystycznych 
francuskich karuzel (zdj. 6) 
postawionych w  centralnym 
punkcie miasteczka. Ponad 
wszystko jednak warto tam zaj-
rzeć z uwagi na pyszną kuchnię, 
bowiem w Rambouillet podają 
najlepsze pod słońcem raclette.

Żadna z  wymienionych do-
tychczas atrakcji nie może się 
równać ze splendorem leżące-

Leżące 50 km od stolicy Francji Rambouillet warto zwiedzić 
z uwagi na pałac, który jest oficjalną rezydencją prezydenta, 
a także ze względu na jedną z charakterystycznych francuskich 
karuzel postawionych w centralnym punkcie miasteczka. Ponad 
wszystko jednak warto tam zajrzeć z uwagi na pyszną kuchnię 
bowiem w Rambouillet podają najlepsze pod słońcem raclette

3

2
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go 19 km na południowy zachód 
od Paryża pałacu wersalskiego, 
czyli Château de Versailles. Tu-
taj pałacowy ogród, pełen labi-
ryntów i  fontann, zachwyca 
nawet zimą. 

O ile Wersal uosabia chwałę 
jednego monarchy (Ludwika 
XIV), to pałac w  położonym 
60 km od Paryża Fontainebleau 
(zdj. 7) nabierał kształtu za pa-
nowania 30  różnych królów 
Francji. Tę różnorodność widać 
doskonale podczas zwiedzania 
ogromnej rezydencji. Fontaineb-
leau zachwyci amatorów histo-
rii ale i… sportów, jest bowiem 
jednym z najpopularniejszych 

celów wyjazdów Paryżan, któ-
rzy ciągną do okolicznych ponad 
25 tys. ha lasów, by jeździć na ro-
werach, wspinać się na skałkach 
i jeździć konno.

Daleko na Północ (dzień 5)
Jest jeszcze jedno miejsce, 
które we Francji koniecznie 
należy zobaczyć – Mont Saint-

-Michel (zdj.  8). Zatoka nad 
którą rozciąga się wysepka 
z  malowniczym klasztorem 
benedyktynów, podlega zjawi-
sku  ruchomych piasków i  wi-
dowiskowych, gwałtownych 
przypływów. Fala przybiera tu 
z prędkością porównywalną do 

szybkości galopującego konia. 
Mont Saint-Michel, czyli Wzgó-
rze Świętego Michała, to zaraz 
po Paryżu jedna z  najczęściej 
odwiedzanych miejscowości we 
Francji. Zamieszkiwaną na stałe 
przez 41 osób wysepkę odwiedza 
rocznie ponad 3 mln turystów. 
Zimą i wczesną wiosną jest ich 
zdecydowanie najmniej, więc 
warto wykorzystać okazję, tym 
bardziej, że z Paryża jedzie się do 
Normandii niecałe trzy godziny 
po świetnych autostradach.

Fontainebleau 
zachwyci ama-
torów historii ale 
i… sportów, jest 
bowiem jednym 
z najpopularniej-
szych celów wy-
jazdów Paryżan, 
którzy ciągną 
do okolicznych 
ponad 25 tys ha 
lasów, by jeździć 
na rowerach, 
wspinać się na 
skałkach i jeździć 
konno.5
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Od kilku lat w naszym kraju dużo się pisze i mówi o Chinach. Mamy różne doświadczenia 
z kontaktów z tym krajem: chińskie centra handlowe oferujące mnóstwo tanich 
artykułów, chińscy budowniczy, którzy nie do końca budują polskie autostrady, 

doniesienia o polityce jednego dziecka (a teraz już dwóch) i wreszcie słynny chiński 
dwucyfrowy wzrost PKB, niespotykany nigdzie indziej rozwój gospodarczy.  Te wszystkie 

elementy doprowadziły nas do decyzji o wakacyjnej wyprawie właśnie do Chin.

Tekst i zdjęcia: Bożena Małczak-Koziarska, Dyrektor Biura Informatyki, RAFAKO S.A.

Czy Chińczycy przykryją nas 
kapeluszami? Wyprawa po wiedzę
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Plan był taki, by zobaczyć wszystkie 
miejsca ważne dla Chińczyków. 

Wyprawę zaczęliśmy od Pekinu (po 
chińsku to Północna Stolica). Ogromne 
miasto – mieszka tam około 9 milionów 
ludzi, chociaż nikt nie zna do końca ich 
liczby – wielu nie otrzymało prawa za-
mieszkiwania miasta i przebywa tam 
bez rejestracji. Pierwsze wrażenie jest 
bardzo korzystne. Z terminala na lotni-
sku wyjechaliśmy nowoczesną kolejką, 
dookoła piękna, wypielęgnowana zieleń. 
Potem przesiadka do autokaru z obo-
wiązkowym chińskim przewodnikiem 
i przejazd do Świątyni Nieba. Oczywiście 
w tłumie Chińczyków – i tak już było do 
końca wyprawy.

To, co nam pokazano, w niczym nie 
przypomina świątyni w europejskim 
tego słowa znaczeniu. W ogromnym 

parku za ogromną chińską bramą zo-
baczyliśmy prostą, długą, wykładaną 
granitami drogę, wiodącą do zbudo-
wanego z marmurów okrągłego wzgó-
rza ze świętym kamieniem pośrod-
ku. Chińczycy czekali w kolejce, żeby 
zrobić sobie zdjęcie na tym kamieniu. 
Uważają, że tam jest środek świata 
i przebywanie w tym miejscu przyno-
si im szczęście. 

W parku otaczającym świątynię od-
poczywali mieszkańcy Pekinu. Wielu 
tańczyło przy muzyce tanecznej albo 
tradycyjnej. Niektórzy włożyli na siebie 
stroje mniejszości narodowych i zapra-
szali wszystkich przechodzących – Chiń-
czyków i białych – do wspólnej zabawy. 
Wielu grało w  zośkę (lotka z  piórami 
odbijana rękami lub nogami), były też 
grupy ćwiczące Tai Chi (zdj. 1). 

Emeryci malowali chińskie znaki 
wodą na płytkach chodnika. Ten zwy-
czaj wiąże się z  klasycznymi ćwicze-
niami kaligrafii chińskiej, a dodatkowo 
mieszkańcy Państwa Środka rzadko 
mogli wyrażać publicznie swoje myśli, 
więc szybko wysychające znaki wodne 
dobrze służyły przekazywaniu nieofi-
cjalnych informacji (zdj. 2).

Okazuje się, że wielką pasją Chiń-
czyków jest hazard. Grają w  karty, 
w Mahjonga, w Go, w szachy – często na 
pieniądze. W parkach widzieliśmy spe-
cjalnie przygotowane stoliki do różnych 
gier czy wręcz wydzielone pawilony dla 
tych celów. 

W Chinach praktycznie nie istnieje 
system emerytalny. Starsza osoba, która 
decyduje się przestać pracować, zazwy-
czaj żyje z oszczędności lub pozostaje na 
utrzymaniu swoich dzieci. Mieszkańcy 
miast żyją w wielopokoleniowych rodzi-
nach w niewielkich mieszkaniach w blo-
kach. Bloki wybudowane w okresie rzą-
dów Mao Tse-Tunga nie mają kuchni (bo 
wszyscy mieli obowiązek żywić się na 

W parku otacza-
jącym świątynię 
odpoczywali 
mieszkańcy Pekinu. 
Wielu tańczyło przy 
muzyce tanecznej, 
albo tradycyjnej. 
Niektórzy włożyli 
na siebie stroje 
mniejszości naro-
dowych i zapraszali 
wszystkich przecho-
dzących.

W ogromnym parku za ogromną chińską bramą zobaczyliśmy prostą, długą, wykładaną 
granitami drogę, wiodącą do zbudowanego z marmurów okrągłego wzgórza ze świętym 
kamieniem pośrodku. Chińczycy czekali w kolejce, żeby zrobić sobie zdjęcie na tym kamieniu. 
Uważają, że tam jest środek świata i przebywanie w tym miejscu przynosi im szczęście.

1 2
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stołówkach), mają wspólne łazienki na 
piętrach. Nowocześniejsze (co najmniej 
30 pięter) są już wyposażone w kuchnie 
i łazienki, za to w prawie każdym miesz-
kaniu jest klimatyzacja (!) (oczywiście 
indywidualna). W oknach bardzo często 
wiszą ubrania – tak jak u nas firanki.

Alternatywą dla mieszkania w blo-
ku są osiedla dawnych urzędników ce-
sarskich, tzw. hutongi. Ściśle do siebie 
przylegające pojedyncze domy składają 
się z bramy, dziedzińca (to się liczy jako 
pokój) i dobudowanych wokół murowa-
nych pokoi. Zazwyczaj pozbawione ła-
zienek, mają wspólne toalety – na każdej 
ulicy jest ich kilka. Mieliśmy okazję zjeść 
obiad w takim miejscu, dodatkowo go-
spodyni umilała nam czas grą na chiń-
skiej cytrze (zdj. 3).

Mieszkańcy miast żyją 
w wielopokoleniowych rodzinach 
w niewielkich mieszkaniach w blokach. 
Bloki wybudowane w okresie rządów Mao 
Tse-Tunga nie mają kuchni (bo wszyscy mieli 
obowiązek żywić się na stołówkach), mają 
wspólne łazienki na piętrach. 

Pekin słynie ze swojego smogu 
(zdj. 4). Rzadko zdarzają się tam 
dni, gdy można zobaczyć czyste 
niebo. W czasie naszego pobytu 
smog był na zwykłym poziomie 
i zdjęcia na placu Tien�anmen nie 
wyszły krystalicznie. 

Pekiński smog sięga aż do 
Chińskiego Muru, który można 
zobaczyć w odległości zaledwie 
półtorej godziny jazdy samo-
chodem od stolicy. Odwiedzili-
śmy nowo odrestaurowany frag-
ment Muru i trzeba przyznać, że 
zwiedzanie dla turystów jest do-
skonale zorganizowane. Od wiel-
kiego parkingu, gdzie kupuje się 
bilety, prowadzi szeroka, nowo 
zbudowana ulica z restauracja-
mi i sklepami aż do wejścia, gdzie 
kasują bilety i wpuszczają do au-
tobusów kursujących do podnó-
ża Muru. Tam wysiadka i możli-
wość podejścia (po schodach) lub 
wjazdu na górę wagonikiem. My 
oczywiście poszliśmy schodami, 
wystarczyło 20 minut i już Mur 
był zdobyty. Towarzyszyli nam 
mnisi buddyjscy, wielu chińskich 
turystów i nieliczni biali.

Mur robi wielkie wrażenie, 
zwłaszcza, gdy pomyślimy o jego 
budowniczych i obrońcach. Na 
szczyty pasma gór transporto-
wano ciężkie ociosane głazy gra-
nitu, by z nich zbudować wieże 
obserwacyjne i forty na długoś-
ci 2400 kilometrów. W czasach, 
gdy go budowano, w  Europie 
powstawały wspaniałe rzymskie 
kamienne budowle – Forum Ro-
manum, akwedukty, drogi i mo-
sty, które służyły obywatelom. 
W Państwie Środka odgradzano 
się od dzikich plemion z północy.

Po południu nadszedł czas na 
wizytę w Zakazanym Mieście – 
pałacu cesarza. Nie przypomina 

on w żadnym razie europejskich 
pałaców. To raczej symetrycznie 
rozmieszczone na planie prosto-
kąta pawilony, większe i mniej-
sze, przykryte żółtą dachów-
ką  – jak wszystkie cesarskie 
budynki. Aby dojść do pawilonu 
cesarskiego trzeba przejść wiele 
bram i każda nosi poetycką na-
zwę: Brama Boskiej Mocy, Chwa-
ły czy Najwyższej Harmonii. 
W bramach są bardzo wysokie 
progi, by nie przepuszczać złych 
duchów, które chcą się ukrad-

kiem wślizgnąć. Nie znajdzie-
my tam drogocennych mebli 
czy malowideł. Pawilony zostały 
splądrowane przez Europejczy-
ków w roku 1860 podczas wojen 
opiumowych. Jak większość 
światowego dziedzictwa kultu-
ry zrabowane skarby zostały 
przewiezione do angielskich czy 
francuskich pałaców lub poda-
rowane muzeom w  Londynie 
i Paryżu. Wyjątek stanowi pawi-
lon konkubin, gdzie odtworzono 
i wyeksponowano wyposażenie 

3 4



118 119Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

NA SZE PA SJ E

pokoi. Cesarz mógł mieć ponad 
tysiąc konkubin, z których ta, któ-
ra urodziła pierwszego męskiego 
potomka, zyskiwała status cesa-
rzowej. Mieszkały w wydzielonej 
części Zakazanego Miasta i całe 
dnie spędzały na oczekiwaniu na 
wezwanie cesarza. Niektóre nie 
doczekały się nigdy.

Na terenie zakazanego miasta 
znajduje się też ogród. Nie ma tu 
kwiatów czy równo przyciętej 
trawy. Znajdziemy za to drzewa, 
niektóre bardzo stare, wodę i ka-
mienie – wszystko według zasad 
feng shui. 

Na północ od bram Zakazane-
go Miasta jest Wzgórze Węglowe – 
wzniesienie o wysokości 60 me-
trów usypane z ziemi wydobytej 
z fosy otaczającej pałac. Jest to 
doskonały punkt widokowy na 
Pekin.

Wieczorem wsiedliśmy do 
nocnego pociągu do Xi’an – tam 
czekała na nas terakotowa armia 
pierwszego cesarza Chin. Małe fa-

bryki terakoty nadal wytwarza-
ją postacie żołnierzy w różnych 
rozmiarach. Wielu Chińczyków 
i turystów chce mieć taką figu-
rę (lub figurkę) w swojej kolekcji. 
My zrobiliśmy tylko zdjęcia.

Kolejnym punktem progra-
mu była podróż statkiem po 
rzece Jangcy. To trzecia, po 
Nilu i  Amazonce, najdłuższa 
rzeka świata. Płynęliśmy 3 dni, 
aż do słynnej Tamy Trzech 
Przełomów. Ogromna inwesty-
cja Chin, najdroższy projekt na 
świecie, bardzo kontrowersyjny 
(wymusił przesiedlenie prawie 
2 mln ludzi) robi ogromne wra-
żenie. Elektrownia zbudowana 
na tamie produkuje 22 000 MW 
energii elektrycznej – tyle, ile po-
trzebuje cała Polska. W Chinach 
wszystko musi być największe…

Dalej pojechaliśmy nową, 
szybką koleją do Shanghaju 
(250 km/h, zdj. 5). I znowu smog, 
5-piętrowe estakady dróg, nie-
ciekawe bloki i tłumy pędzących 
gdzieś mieszkańców. W mieście 
jest wiele interesujących miejsc: 
muzeum o  pięknej architektu-
rze, supernowoczesny Bund 
z  wieżą telewizyjną „Perła 
Orientu” czy francuska dzielni-
ca z klimatycznymi kafejkami. 
Przebiegliśmy to wszystko, by 
wieczorem polecieć do Guilin, 
słynnej turystycznej miejsco-
wości nad opiewaną przez poe-
tów rzeką Li. W rejs po tej rzece 
popłynęliśmy następnego dnia.

Tam też udało nam się do-
trzeć na chińską wieś i zakupić 
pamiątkę – oryginalny kapelusz 
używany do prac na ryżowych 
polach.

Chińczycy na wsiach żyją 
bardzo skromnie, uprawiają ryż 
lub inne zboża i marzą o wyjeź-

Dalej pojechaliśmy nową, szybką koleją do Shanghaju (250 km/h). I znowu smog, 5-piętrowe 
estakady dróg, nieciekawe bloki i tłumy pędzących gdzieś mieszkańców. W mieście jest wiele 
interesujących miejsc: muzeum o pięknej architekturze, supernowoczesny Bund z wieżą telewi-
zyjną „Perła Orientu” czy francuska dzielnica z klimatycznymi kafejkami. 

dzie do miasta. Szczytem szczęś-
cia jest, gdy dziecko wyjedzie na 
studia lub do pracy do miasta 
i swojemu rodzicowi kupi trum-
nę. Staruszkowie chwalą się ja-
kością swoich trumien, cieszą 
się, że będą mieli wygodny po-
chówek. Za życia przyzwyczaja-
ją się do śmierci i co jakiś czas 
układają się w trumnach.

Kolejnym punktem wyciecz-
ki był Kanton, a  potem Hong 
Kong. To ostatnie miasto na na-
szej trasie zrobiło nam miłą nie-
spodziankę. Sprawia wrażenie 
nieco schińszczonej małej Anglii. 
Ruch lewostronny, wszędzie na-
pisy angielskie, wszyscy mówią 
po angielsku, jest Wzgórze Wik-
torii, Park Wiktorii, nowoczesne 
budynki i chodniki dla pieszych 
na poziomie 8 piętra. A pod ho-
telem Chińczycy oferujący Role-
xy za 5 dolarów:) 

To był ostatni punkt naszej wy-
cieczki. Z przyjemnością wracali-
śmy do naszej słabo zaludnionej 
Polski, z  zamiarem uporządko-
wania myśli. 

Chiński rozmach inwestycyj-
ny robi duże wrażanie, ale z kolei 
niski poziom życia przeciętnego 
mieszkańca wprowadza pewne 
zamieszanie w myśleniu o tym 
kraju. Wielki, nowoczesny dwo-
rzec kolejowy w Szanghaju, wy-
kończony luksusowym granitem, 
gdzie na 22 wybudowane perony 
wykorzystuje się tylko 8, a pozo-
stałe niszczeją. W roku 2015 ogło-
szono, że w Chinach mieszka mi-
lion milionerów, a jednocześnie 
ludzie na wsi żyją za 1  tysiąc 
USD rocznie. Rozwarstwienie 
i kontrasty są tam widoczne na 
każdym kroku, a kraj się ciągle 
zmienia. W jakim kierunku? Zo-
baczymy.

Chiński 
rozmach 
inwestycyjny 
robi duże 
wrażanie, 
ale z kolei 
niski poziom 
życia 
przeciętnego 
mieszkańca 
wprowadza 
pewne 
zamieszanie 
w myśleniu 
o tym kraju. 

5
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W niedzielę 18 października w Mrozach, 
nieopodal Mińska Mazowieckiego, odby-
ły się zawody Pucharu Polski w kultu-
rystyce i fitness, podczas których prze-
prowadzane były również eliminacje do 
Mistrzostw Świata. Te z kolei odbędą się 
w listopadzie tego roku w Budapeszcie. 
W rywalizacji wzięła udział Katarzyna 

cydowanie muszę przyznać, 
że wyjątkowo cieszy mnie ten 
wynik – dla mnie to była wygra-
na – mówi dumnie Katarzyna 
Skrzypiec.

Aby osiągnąć taki wynik, 
Katarzyna trenowała ciężko 
i  nieprzerwanie przez dwa se-
zony. – Przygotowania do sezo-
nu jesiennego, tzn. do Pucharu 
Polski, wyjątkowo dały się we 
znaki. Reżim dietetyczny, któ-
ry rozpoczynałam w wakacje, 
gdzie wokół same pokusy: gofry, 
lody, był naprawdę uciążliwy 
i  stoczyłam nie jedną „walkę” 
z  samą sobą i  swoimi słaboś-
ciami – przyznaje wicemistrzyni 
Polski w Fitness.

– Szczerze mówiąc, nie 
przypuszczałam, że przygo-
towania do zawodów 2  razy 
w roku, mam na myśli ciężkie 
treningi i  dietę, będą się tak 
odbijały na ogólnej kondycji 
organizmu. Krótki okres rege-
neracji przy takim wysiłku to 
naprawdę duże wyzwanie. Do 
tego praca zawodowa, trenin-
gi indywidualne z  klientami, 
które prowadzę popołudniami, 
a ponadto zaangażowałam się 

mocno w pewne przedsięwzię-
cie, o którym jeszcze nie chcę 
głośno mówić – dodaje sports-
menka.

Zmęczona, ale szczęśliwa za-
wodniczka walczyła dalej. Teraz 
stawką jest już nie tylko kolejne 
mistrzostwo kraju, ale świata. 
Po zajęciu miejsca na podium 
w Pucharze Polski, Katarzyna 
dostała powołanie do kadry 
narodowej. Mało tego, 24 paź-
dziernika startowała w Grand 
Prix Pepa w Opavie, gdzie zaję-
ła 5 miejsce. – Obiecałam sobie, 
że Puchar Polski i Grand Prix 
PEPA w  Opavie, będą moimi 
ostatnimi zawodami, ale otrzy-
małam powołanie do kadry Pol-
ski i  jadę reprezentować nasz 
kraj na Mistrzostwach Świata 
w Budapeszcie, w listopadzie 
tego roku. Z całą pewnością po 
powrocie z Mistrzostw w pełni 
zajmę się odpoczynkiem i rege-

KATARZYNA SKRZYPIEC  
podwójna Wicemistrzyni Polski w Fitness Sylwetkowym

Katarzyna Skrzypiec – na co dzień Kierownik Projektu w firmie RAFAKO S. A. Po godzinach zakłada 
sportowe ubrania i ciężko trenuje na siłowni. Efekt? Podwójne wicemistrzostwo kraju w Fitness 

Sylwetkowym oraz 5 miejsce podczas Grand Prix PEPA Opava. W listopadzie Katarzyna reprezentowała 
Polskę na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie, gdzie zajęła 7. miejsce w kat. + 168 cm.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: archiwum Katarzyny Skrzypiec

Skrzypiec, Kierownik Projektu w firmie 
RAFAKO –S. A. Pokonała wiele swoich 
rywalek, zajmując ostatecznie drugie 
miejsce na podium. – Zdobycie po raz 
drugi w tym roku tytułu Wicemistrzyni 
Polski (pierwszy zdobyłam w sezonie 
wiosennym na Mistrzostwach Polski) 
kosztowało mnie sporo wysiłku i zde-

neracji, ale podczas zawodów 
chcę zaprezentować 100  pro-
cent formy – zapowiedziała po 
zawodach w Czechach Katarzy-
na Skrzypiec.

W końcu przyszedł czas Mi-
strzostw Świata w  Fitnessie 
Sylwetowym kobiet. Zawody 
odbywały się od 13 do 16  listo-
pada w Budapeszcie. Dla naszej 
reprezentantki zakończyły się 
one szczęśliwie, bowiem osta-
tecznie zajęła 7 miejsce, a tylko 
1 punktu zabrakło, aby znalazła 
się w finałowej „szóstce”. – Je-
stem bardzo zadowolona z wy-
niku i nadal podekscytowana. 
Muszę przyznać, że na scenie 
Mistrzostw Świata czułam się 
najlepiej, porównując dotych-
czasowe zawody, w  których 
startowałam. Obok mnie stały 
dziewczyny z  całego świata: 
z  Chin, Rosji, Ukrainy, Afryki, 
Azerbejdżanu, Szwecji. Nie-
samowite przeżycie, niezapo-
mniane emocje, rewelacyjna 
przygoda, cenne doświadczenie, 
świetni ludzie i przepiękny Bu-
dapeszt! Jestem tak pozytywnie 
nakręcona, że nawet nie myślę 
o zmęczeniu i bólu kolana, które 
doskwierają mi od przyjazdu – 
komentuje swój występ jeszcze 
podekscytowana Katarzyna 
Skrzypiec. 

Teraz Kasia udaje się na za-
powiadany i  niezaprzeczalnie 
zasłużony urlop, po to, by w do-
brej formie rozpocząć treningi 
do kolejnego sezonu. 

Jestem bardzo zadowolona z wyniku i nadal podekscytowana. 
Muszę przyznać, że na scenie Mistrzostw Świata czułam się najlepiej, 
porównując dotychczasowe zawody, w których startowałam. Obok 
mnie stały dziewczyny z całego świata: z Chin, Rosji, Ukrainy, Afryki, 
Azerbejdżanu, Szwecji. Niesamowite przeżycie, niezapomniane emocje, 
rewelacyjna przygoda, cenne doświadczenie, świetni ludzie i przepiękny 
Budapeszt! Jestem tak pozytywnie nakręcona, że nawet nie myślę 
o zmęczeniu i bólu kolana, które doskwiera mi od przyjazdu

Katarzyna 
Skrzypiec na 
Mistrzostwach 
Świata w Buda-
peszcie



122 123Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

NA SZE PA SJ E

Klimat tej wystawy był 
szczególny za sprawą ar-
tystów fotografujących Ła-
zarz, niewątpliwie oprawy 
muzycznej oraz moich prac 
przedstawiających Poznań. 
Obecnych było wielu znako-
mitych gości, którzy wraz ze 
mną mogli odbyć sentymen-
talną podróż w  przeszłość. 
Prezentując prace opowia-
dałam o miejscach, z którymi 
byłam kiedyś związana. Od 
dzieciństwa odkrywałam 
uroki dzielnicy, w której się 
wychowałam a dziś z przy-
jemnością mogę je wspomi-
nać i wracać do nich pamię-
cią. Na temat samej dzielnicy 
Św. Łazarz kilka słów dopo-

wiedział, obecny na wernisa-
żu radny osiedla, pan Roman 
Modrzyński.

W  muzyczny klimat na-
sze spotkanie wprowadziła 
Hania Sztachańska, wybit-
nie utalentowana 10-letnia 
artystka, córka naszego ko-
legi. Pięknie zaśpiewała kil-
ka piosenek przygotowanych 
specjalnie na to spotkanie. Jej 
śpiew utrwalił artystyczne 
doznania uczestniczących 
w otwarciu wystawy, gości. 

Wszyscy zaproszeni zo-
stali na smaczny poczęstu-
nek przygotowany przez Aka-
demię Umiejętności i Smaku 

„Kulinarne Przygody”, której 
szefową jest pani Jolanta 

Łazarz w artystycznym Poznaniu  
Iwony Bis

OD REDAKCJI

Pani Iwona Bis związana z Grupą PBG 
od19 lat. Jest specjalistą ds. inwestycji. 
Posiada uprawnienia w zakresie projek-
towania i wykonawstwa konstrukcji bu-
dowlanych. Jest inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Absolwentka Państwo-
wego Liceum Sztuk Plastycznych, Poli-
techniki Poznańskiej oraz Papieskiego 
Wydziału Teologicznego dziś spełnia się 
jako artystka. Jej prace podziwialiśmy 
na niejednej wystawie zorganizowanej 
w PBG Gallery. W naszych pokojach wi-
szą jej obrazy, zdobiąc biurowe wnętrza. 

Artystyczne spojrzenie na Św. Łazarz, dzielnicę Poznania, można było podziwiać podczas 
wystawy w PBG Gallery Skalar Office Center, na której swoje prace prezentowała Iwona Bis. 

Przeczytajcie krótką relację z tego artystycznego wydarzenia i obejrzyjcie zdjęcia.

Tekst: Iwona Bis, koordynator projektów Galerii, Fundacja PBG 
Zdjęcia: archiwum PBG Gallery 

Zie l ińska-Kaźmierczak . 
Twórcy Akademii udostępnili 
pozyskane od Poznaniaków 
zdjęcia, ukazujące intere-
sujące elementy architekto-
niczne zabudowy dzielnicy, 
ciekawe miejsca dawnego 
i dzisiejszego Łazarza. Mam 
nadzieję, że wspólne wra-
żenia pozostaną na długo 
w pamięci.

Wszystkim zainteresowa-
nym moimi pracami o  Po-
znaniu oraz fotografiami 
Łazarza sprzed lat polecam 
odwiedzenie wystawy, którą 
można zobaczyć aktualnie 
w  siedzibie Akademii „Kuli-
narne Przygody” przy ulicy 
Matejki 56 w Poznaniu.

Na sąsiedniej stronie: Goście 
wydarzenia. Na zdjęciu po lewej: 
prezentowane na wystawie prace 
Autorki. Na zdjęciu poniżej: 
Iwona Bis (pierwsza z prawej), 
wspomnienia z dzieciństwa
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Przygoda Jerzego Poloka z grą 
w darta zaczęła się jeszcze na 
studiach, gdy jeden z kolegów 
otrzymał w  prezencie urodzi-
nowym elektroniczną tarczę do 
gry w lotki. Studenci regularnie 
rozgrywali różnego rodzaju tur-
nieje, ale dla wielu z nich była to 
zwyczajna rozrywka. Dla Jerze-
go natomiast młodzieńcze za-
uroczenie dartem przekształciło 
się w wielką i długoletnią pasję.

W  czerwcu 2000  roku zde-
cydował się po raz pierwszy 
wystartować w  prestiżowym 
Turnieju o  Puchar Prezyden-
ta Chorzowa. Jako nowicjusz 
i jeszcze bardzo mało doświad-
czony zawodnik nie spodziewał 
się zbyt wiele. W końcu rywali-
zował z ponad 70 najlepszymi 
zawodnikami w kraju. A tu nie-
spodzianka! Ten nikomu jeszcze 
nieznany raciborzanin pokonał 
groźną konkurencję, zajmując 
3. miejsce na podium. – Po tym 
wyniku dopiero się rozkręciłem. 
Wspólnie z sześcioma kolegami 
założyliśmy amatorską drużynę 
o nazwie „Smutne Oczy Drobiu”, 
mieliśmy swoje koszulki z logo. 
Regularnie trenowaliśmy, naj-
pierw w Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Raciborzu, a później 
w  legendarnym pubie „Atmo-
sfear”. Reprezentowaliśmy na-

prawdę wysoki poziom. Nie-
stety, z biegiem lat i w natłoku 
innych obowiązków drużyna się 
rozpadła. Ja sam na jakiś czas 
wyjechałem do pracy za grani-
cą. Tam trochę grałem, ale nie 
były to regularne treningi, a je-
dynie zabawa – mówi Jerzy Po-
lok, technolog z RAFAKO. 

Chociaż w  Polsce ludzie 
wciąż żyją stereotypami, że 
dart to pubowe, amatorskie 
rozgrywki, to jednak pan Jerzy 
wznowił regularne treningi.  – 
Dla mnie sport ten jest prze-
de wszystkim sposobem na 
przyjemne spędzenie wolnego 
czasu. Gdy wracam do domu po 
cały dniu pracy, dart staje się 
moim lekarstwem na zmęcze-
nie. Czasami jest także odskocz-
nią od trudów dnia codzienne-
go  – podkreśla. Sumienność, 
wytrwałość, ale też miłość do 
tego sportu przyniosły mu licz-
ne sukcesy. Pan Jerzy jest m.in. 
Mistrzem Polski w deblach oraz 
kilkukrotnym zdobywcą miejsc 
na podium w zawodach Come 
Polska, które odbywały się naj-
częściej w Katowicach. Jest brą-
zowym medalistą indywidual-
nych rozgrywek o Puchar Polski 
2015 w Kędzierzynie-Koźlu, zdo-
bywcą 4. miejsca na Mistrzo-
stwach Śląska w Tarnowskich 

JERZY POLOK 
Mistrz Polski w Darcie

Chociaż w Polsce rozgrywki darta, czyli rzucania lotkami do tarczy, popularnością nie cieszą – istnieją 
ludzie, którzy dyscyplinie tej oddają się bez reszty. W Raciborzu taką osobą bez wątpienia jest Jerzy Polok, 
technolog z RAFAKO. Od kilku lat nie dość, że regularnie gra w Darta, to jeszcze odnosi sukcesy. Jest m.in. 

Mistrzem Polski kat. 501 d/o w debrach oraz podwójnym brązowym medalistą Mistrzostw Europy.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media

Górach oraz 7. lokaty na presti-
żowym międzynarodowym tur-
nieju w czeskim Brnie, a także 
czwartego miejsca w VI Polish 
Dart Cup odbywającym się 
w Kędzierzynie-Koźlu. W ubie-
głym roku wywalczył również 
2 brązowe medale na Mistrzo-
stwach Europy, w  kategorii 
Open 301  M. O. To nie koniec 
sukcesów raciborzanina. Do 
niedawna jego marzeniem był 
start w Mistrzostwach Świata. 
Marzenie w końcu się spełniło. 
Pan Jerzy w tym roku rywali-
zował z ponad 400 zawodnika-
mi, stanowiącymi elitę darta 
na świecie. Wypadł wspaniale, 
zajmując 13.  miejsce w  debla 
z Krzysztofem Kciukiem w kat. 
501 & Cricket.

– Grając samemu w  domu, 
zazwyczaj trafia się tam, gdzie 
się chce. Na zawodach pojawia 
się presja, która powoduje stres, 
paraliżujący nawet najwytraw-
niejszych graczy. Dlatego za-
wsze powtarzam, że w sporcie 
tym równie ważna jak precyzja 
i odpowiednie ustawienie ciała 
jest psychika – podkreśla rafako-

Wspólnie z sześcio-
ma kolegami zało-
żyliśmy amatorską 
drużynę o nazwie 
„Smutne Oczy Dro-
biu”, mieliśmy swoje 
koszulki z logo. 
Regularnie treno-
waliśmy, najpierw 
w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Ra-
ciborzu, a później 
w legendarnym 
pubie „Atmosfear”. 
Reprezentowaliśmy 
naprawdę wysoki 
poziom. Nieste-
ty, z biegiem lat 
i w natłoku innych 
obowiązków druży-
na się rozpadła. 

wiec, dodając, że tak jak w każ-
dym innym sporcie potrzebny 
jest talent. – Przejawia się on 
w precyzji oraz powtarzalności 
rzutów. Czasami, aby wygrać, 
trzeba trafić w to samo miejsce 
kilka razy. Majstersztykiem jest 
wykonanie tzw. dziewięciu per-
fekcyjnych lotek, czyli dziewię-
ciokrotne trafienie w najlepiej 
punktowane pola na tarczy. Na 
wielkich turniejach za dokona-
nie tego można otrzymać aż 
50  tysięcy funtów. Jak widać, 
na sporcie tym można zarobić, 
szkoda, że... tylko za granicą – 
mówi zapalony zawodnik. Ale, 
jak podkreśla, nie o pieniądze tu 
chodzi, a o pielęgnowanie pasji 
i bezcenną zabawę, która choć 
na chwilę daje oddech od spraw 
dnia codziennego.

Grając samemu w domu, zazwyczaj trafia się tam, gdzie się chce. Na 
zawodach pojawia się presja, która powoduje stres, paraliżujący nawet 
najwytrawniejszych graczy. Dlatego zawsze powtarzam, że w sporcie tym 
równie ważna jak precyzja i odpowiednie ustawienie ciała jest psychika 

Jerzy Polok Mistrz Polski w Darcie, fot. Archiwum Jerzego Poloka
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Listy do M. 2
reż. Maciej Dejczer
premiera: 13 listopada
Tytuł zapewne przez większość 
już dobrze znany. Komedia ro-
mantyczna jest kontynuacją 
filmu Mitji Okorn o tym samym 
tytule z 2011 roku. Film pobił już 
rekord oglądalności – 400  tys. 
widzów w  jeden weekend! Za-
chęcam zatem do odwiedzenia 
kin (jeśli tylko jeszcze jest gra-
ny), tak by nadrobić to kasowe 
widowisko z udziałem nowych 
bohaterów.

Kochajmy się od święta 
reż. Jessie Nelson
premiera: 4 grudnia
Cztery pokolenia rodziny Coo-
perów spotykają się jak co roku 
przy świątecznym stole, ale 
tym razem skrzętnie skrywane 
rodzinne sekrety wyjdą na jaw, 
co może nieco zepsuć wigilijną 
atmosferę miłości i zrozumienia. 
To amerykańska komedia, w któ-
rej, w wyniku niezwykłych wyda-
rzeń i pojawienia się niespodzie-
wanych gości, rodzina na nowo 
odkrywa ducha Świąt. Uwaga, 

PROPOZYCJE FILMOWE 
NA GRUDZIEŃ

Rok 2015 powoli dobiega końca… podobnie jest z premierami filmowymi zaplanowanymi na te ostatnie 
dni… Zapoznajcie się ze skrótem propozycji, głownie świątecznych, i zapraszamy do kin! 

Tekst: Anna Przybylska, Specjalista w biurze Audytu Wewnętrznego i Restrukturyzacji 
Źródło: www.filmweb.pl

kanie z Mikołajem. Niosą ze sobą listę 
prezentów dla całej gromady swych 
przyjaciół. Jednak do Gwiazdki nie zo-
stało już wiele czasu, a droga jest długa 
i pełna niebezpieczeństw. Chyba będą 
z tego potrójne kłopoty.

Magiczne święta Kacpra i Emmy
reż. Arne Lindtner Næss
premiera: 4 grudnia
Kolejna odsłona przygód pary przed-
szkolaków, którą już dawno pokochały 
norweskie dzieciaki, a polskie poznały 
dzięki akcji Kino Dzieci 2014.

Boże Narodzenie jest coraz bliżej 
i przedszkolaki przygotowują się na ten 
wyjątkowy czas. Zarówno w domu, jak 
i w przedszkolu panuje już świąteczna 
atmosfera. Emma czeka również na 
szczeniaczki Bassy, które lada chwila 
mają się pojawić na świecie. 

Jednak nie wszystko idzie według pla-
nów. Dziadek Emmy chce wyjechać do 
domku na wieś razem z Esther i jej sio-
strą. Dziewczynka czuje się zawiedziona 
tym, że nie spędzą wspólnie najważniej-
szego dnia w roku. Na dodatek wciąż nie 
ma śniegu. Emma wpada na pomysł, by 
napisać list do Świętego Mikołaja, tak by 
nadchodzące święta były wyjątkowe – 
magiczne, rodzinne i zaśnieżone. Czy ich 
plan się powiedzie? Czy w Wigilię pojawi 
się pierwszy śnieg?

W samym sercu morza
reż. Ron Howard
premiera: 4 grudnia
Zimą 1820 r. płynący z Nowej Anglii sta-
tek wielorybniczy Essex został zaatako-
wany przez przerażające stworzenie – 
gigantycznego kaszalota o niezłomnej 
woli i  niemal ludzkim pragnieniu ze-
msty. To spotkanie powoduje, że załoga 
pozostaje na morzu 90 dni, tysiące mil 
od domu. Tymczasem kapitan będzie 
próbował odnaleźć drogę do domu, 
a pierwszy oficer postawi sobie za cel 
pokonanie wieloryba.

Ma Ma
reż. Julio Médem
premiera: 4 grudnia
Magda, nauczycielka i matka 10-letnie-
go chłopca, musi stawić czoło drama-
tycznej diagnozie. Wykryto u niej raka 
piersi. Jednak kobieta nie zamierza się 
poddawać, a  choroba paradoksalnie 
wyzwala w niej zupełnie nowe pokłady 
energii, humoru i odwagi, które grun-
townie zmieniają życie jej samej i  jej 
najbliższych. W roli głównej zjawiskowa 
Penélope Cruz.

bo bombki mogą eksplodować! 
W rolach głównych: Alan Arkin, 
John Goodman, Diane Keaton 
i Amanda Seyfried.

Święty Mikołaj dla wszystkich
reż. Albert ’t Hooft, Paco Vink
premiera: 4 grudnia
Już niedługo Gwiazdka – czas 
prezentów dla wszystkich dzieci. 
Ale co ze zwierzakami? Czy Mi-
kołaj o nich zapomniał? A może 
po prostu o nich nie wie? Trzy 
młode zwierzaki postanawiają 
to zmienić i wyruszają na spot-

Emma wpada na 
pomysł, by napisać 
list do Świętego 
Mikołaja, tak by 
nadchodzące święta 
były wyjątkowe – 
magiczne, rodzinne 
i zaśnieżone.

L
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Święta Bożego Narodzenia to 
niezwykły czas, który kojarzy 
się nam z domem pełnym gości, 
pięknie przystrojoną choinką, 
jej zapachem, zastawionym po 
brzegi stołem, prezentami. Aby 
uczynić ten wyjątkowy dzień 
idealnym, jesteśmy gotowi na 
wiele poświęceń: poruszamy 
się w  kilometrowych korkach, 
aby dojechać do sklepów, a na-
stępnie z nich wrócić, ze stoicką 
cierpliwością stoimy w  kolej-
kach do kas z koszykami pełny-
mi produktów, o które wcześniej 
nierzadko musieliśmy stoczyć 
walkę, sprzątamy, gotujemy, 
znowu sprzątamy. Jestem pew-
na, że w ferworze walki każdy 
z nas przynajmniej raz pomyślał, 
co by było, gdyby ten jeden raz 
darować sobie Święta…

Na taki właśnie pomysł 
wpadło małżeństwo, Nora 
i Luther Krank, kiedy to ich cór-
ka Blair, skończywszy college 
oznajmiła im, że wyjeżdża na 

rok czasu z  Korpusem Pokoju 
do Peru. Oznaczało to, że rów-
nież Święta, po raz pierwszy, 
spędzi z dala od domu i rodziny. 
W  zaistniałej sytuacji Luther 
zrobił podsumowanie corocz-
nych świątecznych wydatków,  
a kwotę, która okazała się cał-
kiem pokaźna, przeznaczył na 
wykup rejsu-niespodzianki po 
Karaibach dla siebie i żony. Po-
czątkowo Nora miała wątpliwo-
ści, czy wyjazd to dobry pomysł, 
ale dała się przekonać mężowi 
i  cieszyła się, że po raz pierw-
szy w  czasie Świąt naprawdę 
odpocznie. 

Mimo protestów sąsiadów, 
którzy nie wyobrażali sobie 
Świąt bez corocznego uroczyste-
go i bardzo wystawnego obiadu 
u  Kranków oraz wymyślnych 
dekoracji na każdym domu 
i w każdym ogrodzie – przecież 
miał się odbyć coroczny kon-
kurs na najlepiej udekorowaną 
ulicę w mieście, państwo Krank 

ŚWIĄTECZNE PROPOZYCJE 
POD CHOINKĘ

W tym numerze przedstawiamy książki, które „dobrze się prezentują” na Gwiazdkę.

Tekst: Wiktoria Wiśniewska, dyrektor biura zarządu PBG S.A.; 
Katarzyna Naczyńska, Kierownik biura audytu wewnętrznego i restrukturyzacji PBG S.A.; 

Karolina Kubica-Kamińska, specjalista ds. regulacji korporacyjnych, PBG S.A.

DARUJMY SOBIE TE ŚWIĘTA 
org. SKIPPING CHRISTMAS

John Grisham

przygotowywali się do wyjazdu 
udając, że Święta wcale nie nad-
chodzą.

Wszystko zmieniło się w dniu 
wyjazdu, Wigilię, kiedy to za-
dzwoniła Blair, z radością oznaj-
miając rodzicom, że jest w dro-
dze do domu, razem ze swoim 
narzeczonym, którego chce 
przedstawić podczas coroczne-
go świątecznego przyjęcia Kran-
ków, tak aby wybranek mógł 
poznać jej rodzinę, przyjaciół 
i sąsiadów. 

W  wyniku nowych okolicz-
ności Nora i Luther zmieniają 
plany, postanawiają zostać 
w domu i wyprawić, jak co roku, 
wspaniałe świąteczne przyjęcie. 
Problem polega na tym, że na 
przygotowania, które zwykle 
zajmowały im około tygodnia 
mają tylko kilka godzin…

Darujmy sobie te Święta 
to niezwykle ciepła, zabawna 
i pełna niespodzianek opowieść  
o tym, że Święta Bożego Naro-
dzenia to nie tylko tradycja. To 
przede wszystkim czas spędzony 
z rodziną i przyjaciółmi, pełen 
refleksji, miłości i  nadziei. To 
wspaniałe zapachy, ubieranie 
choinki, wypatrywanie pierw-
szej gwiazdki, dzielenie się opłat-
kiem, wspólne kolędowanie, listy 
do Świętego Mikołaja, życzenia 
i prezenty. To magiczny dzień, 
który jest wart każdego wysiłku.

W PARYŻU DZIECI NIE GRYMASZĄ 
org. FRENCH CHILDREN DON’T 
THROW FOOD

Pamela Druckerman 

„Darujmy sobie te Święta” to 
niezwykle ciepła, zabawna 
i pełna niespodzianek 
opowieść  o tym, że Święta 
Bożego Narodzenia to nie 
tylko tradycja. To przede 
wszystkim czas spędzony 
z rodziną i przyjaciółmi, 
pełen refleksji, miłości 
i nadziei.

Twoje dziecko je wyłącznie tosty z ke-
czupem? Nie śpi w nocy? Ta książka jest 
dla Ciebie!

Swój egzemplarz przeczytałam 
przed rokiem we Francji, więc na bie-
żąco mogłam sprawdzać, czy opisane 
w niej patenty mają odzwierciedlenie  
w rzeczywistości. I tak! Niektóre mają! 
Na własne oczy widziałam kilkuletnie-
go Paryżanina jedzącego w restauracji 
tatara.

W Paryżu... kupowałam jako repor-
taż, Boże uchowaj poradnik, bo do po-
radników „parentingowych” stosunek 
mam raczej letni. Najczęściej omijam 
je szerokim łukiem, a kiedy już czytam, 

w trakcie lektury sarkastycznie chrzą-
kam: Co mi tu będą radzić, jak ja mam 
swoje dzieci wychowywać!

Co się stało, że Pamela Druckerman 
mnie do siebie i niektórych swoich metod 
przekonała? Otóż ona nie radzi, nie na-
rzuca, nie głosi jedynie słusznej ideologii. 
Książkę napisała nie jako psycholog, ale 
jako matka, która spróbowała wszyst-
kiego, by jej dziecko normalnie jadło 
i spało. I ja jej uwierzyłam. Uwierzyłam, 
zastosowałam i  nagroda jest wielka: 
moje dzieci sypiają wybornie i nie jest to 
skutek zaprawiania mleka koniakiem… 
Szczegółów nie zdradzę. Książkę ko-
niecznie przeczytajcie!
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Jeśli Państwa pociechy są wielbicie-
lami Mikołajka z pewnością spodo-
ba im się książka o przygodach psa 
rasy Alaskan malamute. Winter, 
bo tak wabi się nasz bohater, jest 
narratorem wszystkich historii 
z udziałem jego nowej rodziny i nie 
tylko. Jego dewizą jest stwierdze-
nie, że życie jest za krótkie na ciągłe 
podawanie łapy i chodzenie przy 
nodze. Jeśli chcecie spędzić miło 
czas – dodam, że bez chwili znu-
dzenia  – i chcecie się dowiedzieć, 
co należy do jego ulubionych zajęć, 
koniecznie przeczytajcie tę książ-
kę. Zapewniam, że jest to doskonała 
lektura dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Z ogromną przyjemnością 
wieczorami czytałam mojej córce 
o  przygodach „grzecznego psa”, 
często razem z nią śmiejąc się do łez.

Po przeczytaniu książki moje 
dziecko było niepocieszone, ale na 
szczęście okazało się, że możemy li-
czyć na kolejne godziny wspaniałej 
zabawy, bo w sprzedaży są dalsze 
przygody Wintera pt: Nowe przy-
gody grzecznego psa i  Wakacje 
grzecznego psa. Gorąco polecam 
nie tylko dzieciom!!!

Najsmutniejsze w byciu dorosłym jest to, że wraz z wiekiem 
tracimy wiarę w czary i cuda. W pośpiechu dnia codzienne-
go coraz rzadziej zauważamy rzeczy niezwykłe, które jako 
dzieci widzieliśmy na każdym kroku... 

Na szczęście dorosłość niesie ze sobą doświadczenie, dzię-
ki któremu utracona wiara w cuda wraca, choć jej wymiar 
jest już nieco inny. Dzieje się tak za sprawą naszych Dzieci.

Kiedy usłyszałam imię „Findus”, wiedziałam, że postać 
która je nosi nie może być zwyczajna. A potem okazało się, 
że jest to kot. Kot niezwykły, nieświadomie zabawny, spryt-
ny i rozczulający do łez swoim ludzko-kocim zachowaniem. 
Wraz ze swoim panem, staruszkiem Pettsonem, tworzą do-
skonałą i zgraną (choć może nie zawsze życiowo zaradną) 
drużynę. Opowieść wigilijna chyba raz na zawsze została zde-
tronizowana przez świąteczną historię o Pettsonie i Findusie.

GOŚCIE NA BOŻE NARODZENIE 
org. FINDUS AT CHRISTMAS

PAMIĘTNIK 
GRZECZNEGO PSA

Sven Nordqvist

Wojciech Cesarz, 
Katarzyna Terechowicz

Ludzie listy piszą... Guzik praw-
da!  Mój syn myśli, że listonosz to 
pan, który przynosi wyłącznie pacz-
ki.  W  skrzynce same reklamy i  ra-
chunki. Czasem tradycyjna kartka 
świąteczna lub pocztówka z wakacji. 
To wszystko. Nasze e-pokolenie listów 
nie pisze. Taki znak czasów…

Ja tymczasem uwielbiam wracać 
do słów ukrytych w białej kopercie, 
które napisał do mnie M. na studiach. 
Zwłaszcza wtedy, gdy mam ochotę 

LISTY OD FELIKSA 
org. BRIEFE VON FELIX

Annette Langen

udusić go gołymi rękoma :) Mam też 
pokaźny stos korespondencji od mo-
jej najlepszej przyjaciółki z czasów, 
gdy Internet dopiero zaglądał pod 
strzechy, a telefony komórkowe były 
wielkości cegły. Zrywam boki, gdy 
czytam, jakie miałyśmy problemy 
egzystencjalne w wieku lat piętnastu. 

Nie chcę pozbawić moich dzieci 
przeżywania podobnych emocji. 
Dlatego od pewnego czasu uczymy 
się pięknej sztuki korespondencji, 

a w domu zagościły Listy od Feliksa. 
I piszemy do siebie: ja do mojego syna, 
a on do mnie.

Listy od Feliksa gorąco polecam. 
Książeczka zawiera sześć praw-
dziwych listów (z Londynu, Paryża, 
Rzymu, Kairu, z safari w Kenii oraz 
z Nowego Jorku), zdjęcie Feliksa 
oraz naklejki ukryte w  walizeczce 
na ostatniej stronie. Cena ok. 30 zł. 
Do kupienia w  księgarniach inter-
netowych.

Goście na Boże Narodzenie  Svena 
Nordqvista to książka, która co roku 
towarzyszy naszym przygotowaniom 
do Świąt. To wspaniała, ciepła i wzrusza-
jąca historia o wielkiej przyjaźni (kota 
i człowieka) i zwykłej ludzkiej życzliwo-
ści. Dzięki niej wracam do przeszłości 
i  wspominam czas, kiedy jako mała 
dziewczynka wierzyłam w  opowie-
ści o Świętym Mikołaju i zwierzętach, 
które w wigilijną noc mówią ludzkim 
głosem. 

W  tym roku opowieść o  Findusie 
pozna również Bogna, i mam nadzieję, 
polubi tak samo, jak jej starszy Brat.

To wspaniała, 
ciepła i wzruszająca 
historia o wielkiej 
przyjaźni (kota 
i człowieka) i zwykłej 
ludzkiej życzliwości. 
Dzięki niej wracam 
do przeszłości 
i wspominam 
czas, kiedy jako 
mała dziewczynka 
wierzyłam 
w opowieści 
o Świętym Mikołaju.

L
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INSTRUKCJA

1. Kwadratową kartkę zginamy dwa 
razy na połowę.

2. Następnie odwracamy kartkę i zgi-
namy ją wzdłuż dwóch przekątnych.

3. Zaginamy jeden róg do środka kartki.
4. Róg, który leży naprzeciwko zagina-

my do przeciwległej krawędzi.
5. Z obu stron zaginamy część widocz-

ną na zdjęciu.
6. Zaginamy z tyłu górne rożki.
7. Zaginamy z  tyłu rożki, które są 

z boku.
8. Serce origami jest gotowe!

SERCE Z ORIGAMI
Jako ozdoba do prezentu, bombka na choinkę lub kartka z życzeniami – zrób serce z orgiami! 

Poleca: Joanna Gościńska, specjalista ds. kadr i płac, CFI

Źródło: http://www.mowimyjak.pl/styl-zycia/galeria/origami-krok-po-kroku-jak-zrobic-serce,63282/920/18412/

Origami – sztuka 
składania papieru, 
pochodząca z Chin, 
rozwinięta w Japonii 
i dlatego uważa się ją 
za tradycyjną sztukę 
japońską. W XX w. 
ostatecznie ustalono 
reguły origami: 
punktem wyjścia ma 
być kwadratowa kartka 
papieru, której nie wolno 
ciąć, kleić i dodatkowo 
ozdabiać i z której poprzez 
zginanie tworzone 
są przestrzenne figury.

1

3

2

4 5

6

7

8
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Składniki:
• 250 g bakali: śliwki, migdały, orzechy, 

kandyzowana skórka pomarańczo-
wa i cytrynowa, daktyle, figi, morele, 
rodzynki

• 300 g wędzonego boczku
• 0,5 litra wody
• 100 g cukru
• 1 łyżka soku z cytryny
• ½ łyżeczki mielonego cynamonu
• szczypta mielonego ziela angielskiego
• szczypta soli
• 1 łyżka mąki pszennej zasmażonej na 

2 łyżkach masła
• lane kluseczki lub kluski na parze 

(drożdżowe pyzy) do podania

ŚWIĄTECZNE PRZYSMAKI

WIGILIJNA ZUPA GRZYBOWA  

Składniki:
• 1  opakowanie suszonych grzybów 

(borowików lub prawdziwków)
• 1 duża cebula
• ok. 1,5  litra bulionu warzywnego: 

1 marchew, 1 pietruszka, 3 ziela an-
gielskie, 2 listki laurowe, sól, pieprz

• 250 ml zakwasu żurkowego
• 1 opakowanie małej gęstej śmietany 

18%
• uszka grzybowe lub ziemniaki do 

podania

Suszone grzyby wieczorem dnia poprze-
dzającego opłukać i moczyć w wodzie 
przez całą noc. Następnego dnia zago-
tować grzyby z dużą cebulą jako wywar 
grzybowy. 

PIECZEŃ ADWENTOWA

Składniki:
• 1 kg wieprzowiny łopatka lub karczek
• garść suszonych śliwek i moreli
• sól, pieprz do smaku
• 1 łyżeczka mielonego cynamonu
• 1 łyżka oleju roślinnego
• rękaw do pieczenia
• lane kluski lub makaron do podania
• Sos:
• słodka śmietanka 30%
• 1 łyżeczka soku z cytryny

Mięso obtoczyć olejem, suszonymi śliwka-
mi, morelami i oprószyć cynamonem. Za-
marynować przez kilka godzin. Piekarnik 
rozgrzać do 180 st. C. Mięso dusić w rękawie 
przez 2 godziny.

Sos:
Do powstałego sosu z pieczenia dodać słod-
ką śmietankę i sok z cytryny.

Pieczeń podawać pokrojoną w plastry 
z lanymi kluskami lub makaronem.

Poleca i życzy smacznego wierna czytel-
niczka, babcia Urszula z Tychów

Wodę posolić (około 1  łyżeczki soli) 
i  zagotować. Dodać pietruszkę oraz 
marchewkę i gotować przez 4 minuty. 
Dodać przyprawy: pieprz, tymianek, zie-
la angielskie i listki laurowe. Gotować do 
miękkości warzyw. 

Lekki bulion warzywny zagotować 
z zakwasem żurkowym. Dodać wywar 
grzybowy, sól i szczypę cukru. Zagoto-
wać. Ugotowane grzyby pokroić w kost-
kę i dodać do zupy jako dodatek. Zabie-
lamy zupę śmietaną – rozprowadzić ją 
z kilkoma łyżkami zupy, następnie całość 
wlać do zupy i wymieszać. Nie zagotowy-
wać. Serwować w dużym kubku do picia 
lub z na talerzu uszkami grzybowymi 
bądź ziemniakami. Smacznego!

Umyte suszone owoce wieczorem mo-
czyć w zimnej wodzie całą noc. Boczek 
gotować w wodzie ok. 30 min. Dodać od-
sączone suszone owoce, posiekane orze-
chy i migdały oraz cukier, sok z cytryny, 
cynamon i  ziele angielskie. Gotować 
przez 30 min na małym ogniu. Schło-
dzić sos. Dodać zasmażkę. Wyjąć mięso 
i pokroić w plastry. Wlać do naczynia sos 
bakaliowy, na wierzch ułożyć podgrzane 
mięso. Serwować z  lanymi kluseczka-
mi lub kluskami na parze. Polecam ten 
świąteczny smak!

ŚLĄSKI RAJSKI SOS BAKALIOWY

KAPUSTA BIAŁA Z GROCHEM  

Składniki:
• 1 średnia biała kapusta
• 1/2 kg grochu łuskanego (najlepiej połówki)
• 3 łyżki masła
• sól, pieprz
• 3 łyżki mąki

Kapustę poszatkować i ugotować w osolonej 
wodzie, groch gotować aż będzie miękki. Po 
osączeniu kapusty dodać do niej groch, szczyptę 
soli i pieprzu. Masło rozpuścić i dodać do osą-
czonej wody z kapusty – zagotować. Mąkę roz-
mieszać w zimnej wodzie i dodać do osączonej 
wody z masłem – zagotować (1 min). Zasmażkę 
dodać do kapusty z grochem i wymieszać. Danie 
jest postne, ale smaczne.

Poleca Bernard Zajonz z RAFAKO
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SERNIK

Ciasto:
• 250g mąki
• kopiasta łyżka kakao
• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
• 120 g cukru pudru
• 2 łyżeczki cukru waniliowego
• 1 jajko
• 125 g miękkiego masła lub margaryny
• szczypta soli

Mąkę wymieszać z kakao i proszkiem 
do pieczenia. Dodać cukier, cukier wa-
niliowy, jajko, tłuszcz i sól. Zrobić kulkę 
i wstawić do lodówki. Wyłożyć ¾ ciasta 
na blachę, z reszty robimy posypkę.

Masa twarogowa:
• 250  g miękkiego masła lub marga-

ryny
• 300 g cukru pudru
• 2 łyżeczki cukru waniliowego
• 4 jajka
• 1 łyżka mąki pszennej
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej
• 900 g twarogu

Tłuszcz utrzeć z cukrem pudrem i wani-
liowym. Dodać żółtka, następnie mąkę 
pszenną, ziemniaczaną, twaróg, a na 
końcu ubite na sztywno białka.

Poleca Dorota Gurk z RAFAKO

SERNIK NA DUŻEJ BLASZE

Składniki:
• 1,5 kg sera (może być z wiaderka)
• 1 masło roślinne, małe
• 1,5 szklanki cukru
• cukier waniliowy
• 2 budynie śmietankowe bez cukru
• 8 jaj
• olejek (jaki chcesz)

Masło roślinne utrzeć z cukrem i cukrem 
waniliowym – mikserem. Dodać ser, żółt-
ka, budyń i olejek i cały czas miksować. 
Na koniec dodać ubite białka i delikat-
nie mieszać. Ciasto wylać na upieczony 
i wystudzony wcześniej cienki biszkopt. 
Piec 20 – 25 minut w temp. 180°C (dolna 
i górna grzałka) a następnie 40 minut 
w temperaturze 200°C (dolna grzałka).

CIASTO ŚLIWKOWE 
Z ALKOHOLEM

Śliwki:
Śliwki w spirytusie – przygotować dzień 
wcześniej (mogą być wiśnie, np. z na-
lewki).

30 dkg suszonych śliwek zalać wrząt-
kiem, dodać 1/3 szkl. cukru i szybko za-
gotować. Odlać wodę, ostudzić, pokroić 
w paseczki. Zalać 200 ml spirytusu na co 
najmniej 24 h. Odcedzić. Spirytusu użyć 
do nasączenia biszkoptu, ewentualnie 
parę łyżek dodać do kremu.

 
Biszkopt:
Białka z 7 jaj ubić, dodać 3/4 szkl. cukru 
i cukier waniliowy. Do żółtek dodać 3 ły-
żeczki kakao, 1 łyżkę oleju, 1 łyżkę octu 
i 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. 

Po utarciu masę z ww. składników 
połączyć z białkami. Następnie dodać 
1 szklankę mąki (może być trochę wię-
cej), jeszcze 1 łyżeczkę proszku – wymie-
szać. Pieczemy 20 – 25  minut w  temp. 
160 – 180°C.

 
Krem:
• 15 dkg masła
• 15  dkg Kasi  (ja biorę trochę mniej 

tłuszczu, choć w przepisie jest 40 dkg!)
• 2 żółtka i 1 całe jajko 
• 1/2  szklanki cukru, trochę cukru wa-

niliowego

Całość ubić na parze. Ubitą masę dodać 
do rozkręconego tłuszczu, potem 35 dkg 
Nutelli. Dodać wg uznania parę łyżek 
spirytusu z zalewanych śliwek.

 
Ciasto:
Biszkopt nasączyć spirytusem ze śliwek, 
dobrze go oblać, ponieważ bardzo moc-
no „pije nalewkę”. Nałożyć krem, na to 
śliwki, wcisnąć je w  krem. Rozpuścić 
prawie całą tabliczkę czekolady gorzkiej, 
polać – w miarę dokładnie, aby przykryć 
całość, żeby spirytus nie wyparowywał.

Składniki:
• 5 dkg drożdży
• 1/2 szklanki cukru
• 3 jajka (roztrzepane)
• 1/2 kostki masła
• 1/3 szklanki mleka
• 2 szklanki mąki (ja daję 

mniej o 1/3 szklanki)

Wszystkie te składniki w  po-
danej wyżej kolejności wsypać 
bądź wlać do miski (mleko lek-
ko podgrzane, masło oczywiście 
rozpuszczone). Odstawić masę 
przykrytą ściereczką na 3 godzi-
ny w ciepłe miejsce.

Odrobina cierpliwości,
Trochę uczucia i dokładności 
A pyszne ciasto na świątecznym stole
Wraz z satysfakcją (że moje) zagości.

Roman Wenski (PBG)

Po tym czasie mieszać drew-
nianą łyżką, przelać na formę, 
układać owoce, posypać przy-
gotowaną w międzyczasie kru-
szonką (masło, cukier, mąka) 
i gotowe.

Wstawić ciasto do nagrzane-
go piekarnika 130 – 140°C. Piec 
40 – 45  minut w  temperaturze 
180°C.

Życzymy smacznego!

Jola i  Roman Wenscy dzielą 
się przepisami, które polecają 
i z których korzystają.

CIASTO DROŻDŻOWE, 
KTÓRE NIE WYMAGA DUŻO PRACY
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James Blake
OVERGROWN

James Blake z  ogromną gracją lawi-
ruje pomiędzy elektroniką i R'n'B nie 
unikając przy tym hip-hopu czy gospel. 
Z  każdego gatunku czerpie składniki, 
które mu odpowiadają, by skleić je w coś 
nowego i oryginalnego. Serwuje surowe 
i zimne dźwięki.

Zanurzając się w  pierwsze takty 
„Overgrown” od razu słychać, że Blake 
rozwinął znacznie swoje wokalne 
skrzydła. W porównaniu z pierwszym 
albumem, gdzie dużo eksperymentował 
z głosem zmieniając go komputerowo, 
teraz po prostu śpiewa, co wychodzi na 
korzyść jego twórczości. Wokal jest tu 
kluczowy. Czasem buduje napięcie, któ-
re pęka w refrenie, innym razem tworzy 
atmosferę wyciszenia, śpiewając wprost 
do słuchacza. Chórki wnoszą polifo-
niczne tło, a niektóre utwory zahaczają 
wręcz o gospel, jak na przykład „Dlm”, 
z iście kościelnym chórem.

Na bogatsze partie wokalne pozwo-
liły przede wszystkim świetne melodie, 
które po kilku przesłuchaniach wydrą-
żają swoją ścieżkę i pozostają w głowie. 
Blake komponuje swoje utwory wokół 
basu, który wybija rytm powoli, jak 
spadające krople. Przykładem jest „To 
the Last”. Głos przeplata się z głównym 
motywem wygrywanym na klawiszach, 
a linia basu jest jak bicie serca, podczas 
gdy słowa zostają powtarzane, niczym 
mantra: „To the last, You and I”.

Blake śpiewa o  miłości w  intymny 
i wysmakowany sposób, nie zakrawając 
przy tym o banał. Jego styl przedstawia-
nia historii miłosnych nie jest przeko-

PROPOZYCJE MUZYCZNE
Propozycje muzyczne na zimę przedstawia Asia Perczyńska 

Opracowanie: Asia Perczyńska, Fundacja PBG 
Źródło: www.polityka.pl, http://www.uwolnijmuzyke.pl

Róisín Murphy 
HAIRLESS TOYS

Po ośmiu latach milczenia udo-
wadnia, że jej kariera to coś 
trwalszego niż moda na tamte 
piosenki w tanecznym rytmie.

Słowo „wirtuozeria” rzadko 
wiąże się z terminem „pop”. Ale 
w  stosunku do irlandzkiej wo-
kalistki Róisín Murphy, znanej 
z  grupy Moloko, która nagry-
wała na przełomie wieków duże 
przeboje – „Sing It Back” czy „The 
Time Is Now” – da się użyć obu. 
Wtedy Murphy była uosobieniem 
eleganckiej, ale i pełnej seksapi-
lu klubowej wodzirejki – nie na 
darmo jej wzorem była Grace 
Jones. Po ośmiu latach milcze-
nia udowadnia, że jej kariera 

Tom Odell 
LONG WAY DOWN

Już przy pierwszych odsłuchach utworów 
umieszczonych na YouTube („Hold Me”, 

„Sense” czy „Can’t Pretend”) wiedziałam, że 
szykuje się znakomita płyta. I nie zawiod-
łam się. A wymienione piosenki również się 
na niej znalazły.

Na „Long Way Down” składa się jedena-
ście zgrabnych utworów, które pod wzglę-
dem warstwy muzycznej są bardzo spójne. 
Natomiast teksty osadzone zostały w tema-
tyce miłosnej – i tej spod znaku smutku, jak 
i tej ozdobionej nadzieją. Jednakże nie na 
tekstach chciałabym się skupić, a na pory-
wającym wokalu Odella.

Głos Toma niesie ze sobą cały kalejdo-
skop emocji. Od spokoju, nadziei, przez lek-
ki niepokój, aż dociera do rozpaczy. Temu 
wszystkiego wtóruje pianino – największy 
as w rękawie artysty. Instrument nadaje 
tempa, wyrazistszego charakteru i  co 
najważniejsze – autentyczności. Od siebie 
szczególnie polecam utwory „Hold Me” oraz 

„Long Way Down”, które obrazują szerokie 
spektrum muzycznych uniesień.

Wielkim atutem „Long Way Down” jest 
fuzja nastrojowych, otulonych melancholią 
dźwięków z wybrzmiewającą, w momen-
tach zwiększonego napięcia, muzyczną 
energią. Poprzez ten zabieg znudzenie nas 
nie dopadnie, a chęć jak najczęstszego wra-
cania do tego albumu będzie na porządku 
dziennym.

lorowany. Miłość nie jest odpowiedzią 
na wszystko, lecz niesie ze sobą również 
ból. Cięższe emocje Brytyjczyk wylewa 
w lirycznych utworach zaśpiewane przy 
akompaniamencie pianina, z delikatny-
mi, elektronicznymi wstawkami i pięk-
nym wokalem.

Na „Overgrown” stoi obok siebie wie-
le gatunków muzycznych.

Tak samo, jak poprzednia płyta, 
również „Overgrown” została nagrana 
wyłącznie przez Blake’a. W samotności. 
Ale jest to piękna samotność, bardzo 
kontemplacyjna, które pozwala obser-
wować świat z dystansem.

to coś trwalszego niż moda na 
tamte piosenki w tanecznym ryt-
mie. Te nowe są o wiele bardziej 
finezyjne. W wokalistyce zwykle 
trudniej szeptać, niż krzyczeć, 
a w muzyce, która nawiązuje do 
klubowych rytmów, najtrudniej 
się powściągnąć, ograniczyć do 
lekkiego pulsu, niemal swingu.

Byłam na Jej koncercie w Po-
znaniu w połowie listopada, za-
skakująca nie tylko muzycznie, 
Jej występy to szaleństwo kolo-
rów, strojów.

Polecam kupno tej płyty, jeśli 
nie macie nic Jej wcześniejszego 
też warto mieć!
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hasła

1. Kluski z makiem i bakaliami.
2. Święty przynoszący prezenty.
3. Wiszą na niej bombki.
4. Zupa z buraków.
5. Placek z makiem.
6. Lepiony z śniegu.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w naszej zabawie i nadesłani do 
redakcji Ogniwa hasła jesiennej łami-
główki. Prawidłowe rozwiązanie hasła 
to Czarodziejskie Drzewo.

Nagrody, kalendarz ścienny na 
rok 2016 Grupy PBG, zdobyli panowie: 

Damian Niedzballa, Rafał Robakowski 
i Marcin Tylka z firmy RAFAKO.

Specjalne pozdrowienia i nagroda po-
cieszenia – stroik zrobiony przez dzieci ze 
świetlicy środowiskowej „ISKIERKI”, dla 
pani Wandy Soltes, która przesłała do 
redakcji Ogniwa taki oto radosny wiersz:

W tym roku, tak samo jak w roku ubie-
głym, dzięki Państwa chęći, ogromnej 
pomocy i zaangażowaniu udało nam 
się stworzyć kalendarze Grupy PBG na 
rok 2016.

Dziękujemy Wszystkim pracowni-
kóm Grupy PBG za przesłanie do nas 
zdjęć, których w  tym roku tematem 
przewodnim było niebo. Wszystkie pięk-
ne, jednak ograniczeni ilością stron ka-
lendarzy musieliśmy wybrać te, naszym 
zdaniem najpiękniejsze.

Osoby, których zdjęcia zostały wy-
korzystane w kalendarzach to laureaci 
naszego konkursu. Są nimi: Michał Czer-

KALENDARZE 2016 
rozstrzygniecie konkursu „Niebo”

Piękne kalendarze w 2016 roku zdobią zdjęcia pracowników Grupy PBG!

Asia Perczyńska, Fundacja PBG

wiński, Daniel Malisz, Radosław Szabliń-
ski, Małgorzata Wiśniewska, Karolina 
Kubica-Kamińska, Katarzyna Naczyń-
ska, Anna Przybylska, Piotr Mierzwa, 
Paweł Zalewski.

Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy, 
że podzieliliście się Waszą pasją i pięk-
nymi momentami utrwalonymi na zdję-
ciach!

W  prezencie i  podziękowaniu za 
współtworzenie tego oryginalnego ka-
lednarza Grupy PBG mamy pełen kom-
plet eleganckich kalendarzy na 2016 rok. 
Z pewnością będą pięknie odmierzały 
czas.

W zimowy wieczór zachęcamy do rozwiązania naszej grudniowej krzyżówki.  Hasło wraz z wyjaśnieniem 
terminu należy przesyłać  do 31 stycznia 2016 roku na adres: redakcja@fundacjapbg.pl

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

GRUDNIOWA KRZYŻÓWKA

ROZWIĄZANIE LISTOPADOWEJ ŁAMIGŁÓWKI

Zbiera jesienią żniwo Ogniwo:
piszą ludzie, co łamią główki, jak miło,

ja też piszę, chyba wygram – to mi się śniło;
Kocham drzewa jesienią, a lato?

 A lato, już się skończyło.
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Co roku z okazji świąt Bożego Narodzenia posyłamy życzenia świąteczne do Stolicy 
Apostolskiej w Watykanie. Zawsze w podziękowaniu otrzymujemy ciepłe słowa 
skierowane do prezesa Jerzego Wiśniewskiego i do nas wszystkich, Zarządów 

i Pracowników Grupy PBG. Życząc nam Wszystkim błogosławionych i radosnych 
świąt Bożego Narodzenia publikujemy podziękowania i życzenia przesłane do nas 

z początkiem 2015 roku i czekamy na słowa Papieża w nowym 2016. Do siego roku!

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE  
ze Stolicy Apostolskiej
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