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Biuletyn Korporacyjny Grupy PBG

Szanowni Państwo,
Oddajemy w Wasze ręce ostatnie w tym roku, 
świąteczne wydanie biuletynu korporacyjne-
go „Ogniwo”. Dzielimy się najważniejszymi wy-
darzeniami w Grupie PBG i podsumowujemy 
miniony rok.

Szczególnie cieszą nas ostatnie dobre in-
formacje w związku z zawarciem i realizacją 
Układu w spółce matce – PBG SA. Przypomi-
namy te wydarzenia oraz publikujemy skie-
rowane do nas słowa prezesa Jerzego Wiś-
niewskiego.

Trzymamy kciuki za dalsze powodzenie 
i pięcie się w górę elektrowni w Jaworznie. 
Obraz na placu budowy zmienia się tak dy-
namicznie, że musieliśmy uwiecznić najważ-
niejsze wydarzenia z tego roku na stronach 
biuletynu.

W  związku z  najbardziej oczekiwanymi 
świętami Bożego Narodzenia przygotowali-
śmy specjalnie dla najmłodszych Czytelników 
łamigłówki i propozycje ozdób choinkowych, 
które mogą wykonać sami. Zapraszamy do 
Małego Betlejem z żywą szopką, które odwie-
dzicie w Tychach, a o którym przeczytacie w ar-
tykule naszej wiernej Czytelniczki pt.: „Mały 
Asyż w Tychach na Śląsku”. Pamiętajcie o pięk-
nym i wyjątkowym zwyczaju składnia świą-
tecznych życzeń, o czym pisze dla nas Rylew.

Jeśli w Waszych planach noworocznych 
są wakacje i podróże, sięgnijcie do artykułu 

„Warto wypoczywać”.
Gratulujemy nowym adeptom klubu teniso-

wego „Return” odkrytego talentu, a zespołowi 
ALTERLIFE z Raciborza muzycznych sukcesów. 
Zapraszamy Czytelników do dzielenia się z re-
dakcją swoimi pasjami.

Pamiętajcie o wsparciu w te Święta najbar-
dziej potrzebujących – zachęcamy do obda-
rowywania ich słodkim prezentem z „niezwy-
kłym dodatkiem”. 

Życzymy ciekawej lektury!

Ze świątecznymi pozdrowieniami w imieniu 
redakcji

http://pilcrowstudio.pl
http://www.mos.pl/pl/
mailto:redakcja%40fundacjapbg.pl?subject=
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PATRZĄC  
W PRZYSZŁOŚĆ

Czas Świąt i przełom roku to tradycyjnie okres podsumowań i wspomnień. 
Czas analizowania tego co się udało, co mniej, a co trzeba przełożyć na rok 

kolejny. Ale jakkolwiek 2016 był dla nas niezmiernie ważnym rokiem – w końcu 
to rok zatwierdzenia Układu i zakończenia sporu na Stadionie Narodowym, 

to jednak więcej radości przynosi mi myślenie o… przyszłości. 

Jerzy Wiśniewski, Prezes Zarządu PBG SA

Oczywiście będziemy pamiętać o tym, 
jak trudna droga przywiodła nas do pra-
womocnego zatwierdzenia Układu. Jak 
ponad rok czekaliśmy na tę jedną, krót-
ką informację z Sądu, o prawomocnym 
zawarciu Układu, bez której nijak było 
pójść dalej. A przecież kto nie idzie na-
przód, ten wcale nie stoi w miejscu. Kto 
dziś nie idzie naprzód, ten cofa się, zo-
staje w tyle. Konkurencja nie śpi, a firm, 
które chciały i  wciąż chcą wskoczyć 
w nasze miejsce, nie brakuje. Przeżyłem 
w  minionych latach wiele upokorzeń 
związanych z naszą restrukturyzacją, 
zwaną przez wielu niesłusznie „upad-
łością”. Upokorzeń niezasłużonych. Ale 

„upadły” nie ma głosu. Trudno się bronić 
przygniecionym przepisami, nie swoimi 
często zobowiązaniami, niesłusznymi 
zarzutami. 

 Dziś podnosimy się. Podnosimy  – 
a nie wstajemy z kolan. Nigdy na kola-
nach nie byliśmy. W najtrudniejszym 
czasie płaciliśmy w  terminie naszym 
Pracownikom.W najtrudniejszym cza-
sie PBG nie zeszło z zadań, ważnych dla 
bezpieczeństwa, ale i prestiżu Państwa, 
z których dziś jesteśmy dumni. 

LNG. Symbol naszej wytrwałości mimo 
przeciwności ze strony Zamawiającego 
a zarazem Konsorcjantów. Nasza nieza-
leżność od rosyjskiego gazu i okno na 
energetyczny świat. 

Stadion Narodowy. Początek naszych 
kłopotów, swoista pierwsza kostka do-
mina. Za nią poszły następne. Piękny 
i  monumentalny dowód naszej odpo-
wiedzialności za prestiż kraju. I zara-
zem nasze Waterloo. Choć nie do końca, 
bo zawarta po latach ugoda pokazała, 
że mieliśmy w tym sporze rację. Tylko 
wojowanie z  własnym państwem nie 
jest w moim stylu. Jest też mało prag-
matyczne. Dlatego lepiej się porozumieć 
niż wojować. Tym bardziej, że polskie 
firmy mogą teraz liczyć na wsparcie na-
szych instytucji finansowych w zagra-
nicznych projektach. Wolę, więc szukać 
nowych szans, niż rozpamiętywać nie-
wykorzystane. 

Wolę też nie myśleć dziś ile szans straciliśmy 
przez restrukturyzację. Bardziej myślę o ludziach, 
z którymi musieliśmy się pożegnać. Ci którzy 
zostali, dali mi wyraz przywiązania do naszych 
wartości, do budowanej wspólnie firmy. Dowód 
zaufania. Pamiętacie może jak w pierwszym 
po ogłoszeniu upadłości wywiadzie prasowym 
powiedziałem, że nie ma możliwości likwidacji 
PBG, że Pracownicy mogą spać spokojnie? 



5Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

W Y DA R ZEN I A



6 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

 Wolę też nie myśleć dziś 
ile szans straciliśmy przez re-
strukturyzację. Bardziej myślę 
o ludziach, z którymi musieliśmy 
się pożegnać. Ci którzy zostali, 
dali mi wyraz przywiązania 
do naszych wartości, do budo-
wanej wspólnie firmy. Dowód 
zaufania. Pamiętacie może jak 
w  pierwszym po ogłoszeniu 
upadłości wywiadzie praso-
wym powiedziałem, że nie ma 
możliwości likwidacji PBG, że 
Pracownicy mogą spać spokoj-
nie? Pewnie i tak mimo tych za-
pewnień, wielu z Was nie spało 
wtedy spokojnie, martwiąc się 
o przyszłość naszej firmy. Ale to 
dla nas chciało mi się walczyć 
i dziś realizować Układ.

Mijający rok, to jeszcze obję-
cie akcji przez Wierzycieli finan-
sowych i zmiany w akcjonaria-
cie. Mamy kilku akcjonariuszy 
bankowych z dużymi pakietami 
akcji. Ale wciąż ja jestem więk-
szościowym akcjonariuszem 
i zachowałem decydujący wpływ 
na Spółkę. Widać, że zaufali mi 
nie tylko Ci, którzy znają mnie 

ponad 20 lat. Razem zrealizuje-
my ten Układ i firma wróci na 
swoje dawne proste i wiodące ku 
pewnej przyszłości tory. 

W  tym miejscu chciałbym 
bardzo podziękować przede 
wszystkim trzem osobom za 
nieocenioną pomoc i  wspar-
cie. Dziękuję Pani Prezes Mał-
gorzacie Wiśniewskiej, Pani 
Prezes Agnieszce Wasilewskiej- 

-Semail i  Panu Mecenasowi 
Maciejowi Bednarkiewiczowi. 
Podziękowania kieruję także 
do Pracowników i  Zarządów 
spółek: PBG SA, PBG oil and gas, 
PBG DOM, RAFAKO  SA, SPV- 

-Rafako, RAFAKO Engineering, 
Energotechnika Engineering, 
Lonar i Fundacji PBG.

Rok 2017 będzie pierwszym ro-
kiem „nowego rozdania” w PBG. 

Z  nową Radą Nadzorczą, 
z  Zarządem w  nieco innym 
składzie. Będzie rokiem nowych 
obszarów. Koncentrującym się 
na naszych tradycyjnych seg-
mentach oraz na budowaniu 
wartości naszych spółek, pol-
skich spółek. Wierzę, że rynek 

 W 2017 roku nie będzie z nami już naszego Wielkiego Przyjaciela. Mecenas 
Maciej Bendarkiewicz odszedł w jakże symbolicznym dla Tego Wielkiego 
Patrioty dniu. Zabrakło by stron tego magazynu, aby wymienić Jego za-
sługi dla kraju. A Jego skromność sprawiła, że wielu o tym co robił dla wol-
nej Polski i ludzi o nią walczących, dowiedziało się dopiero po jego śmierci. 
Był naszym opiekunem, karcił po ojcowsku za błędy a zarazem wskazywał 
najlepsze rozwiązania. Tej pustki ani 2017 ani kolejne lata nie wypełnią. Ale 
idąc dalej i rozwijając PBG kontynuujemy też Jego dzieło. Nasza Spółka 
w Jego życiorysie była tylko jedną z wielu kart. On w kartach naszej histo-
rii pozostanie na zawsze Jedną z Najważniejszych. 

dla nas w  Polsce się wkrótce 
otworzy. A wtedy będziemy na 
to w pełni gotowi. 

 W 2017 roku nie będzie z nami 
już naszego Wielkiego Przyjaciela. 
Mecenas Maciej Bendarkiewicz 
odszedł w jakże symbolicznym 
dla Tego Wielkiego Patrioty dniu. 
Zabrakło by stron tego magazy-
nu, aby wymienić Jego zasłu-
gi dla kraju. A Jego skromność 
sprawiła, że wielu o tym co ro-
bił dla wolnej Polski i ludzi o nią 
walczących, dowiedziało się do-
piero po jego śmierci. Był naszym 
opiekunem, karcił po ojcowsku 
za błędy a zarazem wskazywał 
najlepsze rozwiązania. Tej pustki 
ani 2017 ani kolejne lata nie wy-
pełnią. Ale idąc dalej i rozwija-
jąc PBG kontynuujemy też Jego 
dzieło. Nasza Spółka w Jego ży-
ciorysie była tylko jedną z wielu 
kart. On w kartach naszej histo-
rii pozostanie na zawsze Jedną 
z Najważniejszych. 

Mijający rok, to jeszcze objęcie 
akcji przez Wierzycieli finansowych 
i zmiany w akcjonariacie. Mamy kilku 
akcjonariuszy bankowych z dużymi 
pakietami akcji. Ale wciąż ja jestem 
większościowym akcjonariuszem 
i zachowałem decydujący wpływ 
na Spółkę. Widać, że zaufali mi nie 
tylko Ci, którzy znają mnie ponad 
20 lat. Razem zrealizujemy ten Układ 
i firma wróci na swoje dawne proste 
i wiodące ku pewnej przyszłości tory. 
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Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą przede 
wszystkim radość z narodzenia 
Zbawiciela. Są przez 
nas Polaków wyjątkowo 
i uroczyście obchodzone. 

W tych szczególnych 
dniach życzę wszystkim 
Państwu – Pracownikom 
i Zarządzającym Grupy PBG 
a także Czytelnikom biuletynu 
„Ogniwo”, by był to czas 
wytchnienia, ciepłych spotkań 
w gronie rodziny i najbliższych 
a przed wszystkim 
wewnętrznego pokoju, który 
płynie z przeżywania Bożego 
Narodzenia. 

W Nowym 2017 roku życzę 
Państwu przede wszystkim 
zdrowia, spełnienia 
prywatnych i zawodowych 
marzeń i wszelkiej pomyślności.

Do siego roku! 
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Fakt uprawomocnienia się postano-
wienia w  przedmiocie zatwierdze-
nia Układu oraz zarejestrowanie 
zmian w  KRS-ie spowodowały se-
rię zdarzeń, które zostały ustalone 
w warunkach restrukturyzacji w 2015 
roku z największymi wierzycielami Spółki. 
Po krótce wyjaśnimy zmiany, które za-
chodzą i zajdą w najbliższej przyszłości 
w PBG SA.

Najpierw to – co się nie zmienia i co 
najważniejsze. Pan Jerzy Wiśniewski 
pozostaje największym akcjonariuszem 
Spółki posiadającym blisko 23-procen-
towy pakiet akcji, który uprawnia Go 
do wykonywania tyle samo głosów na 
Walnym Zgromadzeniu oraz niezmien-
nie pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

14 listopada 2016 roku w Krajowym 
Rejestrze Sądowym zostało zarejestro-
wane podwyższenie kapitału zakładowe-
go Spółki oraz nowy statut, uzgodniony 
z wierzycielami w ramach procesu re-
strukturyzacji.

W  ślad za tym zarejestrowano 
zmianę wartości nominalnej akcji PBG 
z 1,00 PLN do 0,02 PLN.

Dotychczasowy kapitał zakłado-
wy Spółki został obniżony do kwoty 
285.900,00 PLN, ale jednocześnie po-
przez emisję 756.410.820 akcji imien-
nych serii H podniesiono go do kwoty 
15.414.116,40 PLN.

Dzięki tej operacji w  ramach pra-
womocnie zatwierdzonego Układu 
instytucje finansowe mogły wymie-
nić część swoich wierzytelności na 
nowe akcje Spółki i  tym samym stać 
się akcjonariuszami PBG. Te, któ-
re przekroczyły 5% akcji w  kapitale 
i  głosach sukcesywnie informowały 
o  tym Spółkę, stąd owa mnogość do-
cierających do Państwa komunikatów 
o objęciu przez kolejną instytucje finan-
sową akcji PBG.

Akcje nowej emisji serii H stanowią 
98,15% w kapitale zakładowym Spółki.

Jednocześnie, w  konsekwencji wej-
ścia w życie zmian Statutu, z dniem ich 
rejestracji wygasły mandaty wszyst-
kich dotychczasowych Członków Rady 
Nadzorczej Spółki. Chwilę wcześniej do-
tarła do nas smutna informacja o śmier-
ci dotychczasowego Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej PBG – Pana Mecenasa 
Macieja Bednarkiewicza, który miał 
nadal sprawować tę funkcję w Spółce 
w okresie realizacji Układu.

Z upływem kolejnych pięciu dni od re-
jestracji wygasły zaś mandaty Członków 
Zarządu. Dlatego kolejne raporty infor-
mowały o powołaniu Rady Nadzorczej 
Spółki przez Uprawnionego Założyciela 
Spółki – Pana Jerzego Wiśniewskiego. 
W skład Rady Nadzorczej weszli Pani 
Helena Fic, której powierzono funkcję 

Realizacja zawartego 
układu i ostatnie zmiany 

w Spółce PBG
Ostatnie dni w PBG SA przynoszą dynamiczne zmiany, w tym 

również organizacyjne, związane z realizacją zawartego 
Układu. Bardzo długo pracowaliśmy nad jego zawarciem 
i długo czekaliśmy na jego prawomocne zatwierdzenie.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, PBG SA
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Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani 
Małgorzata Wiśniewska, Pan Faustyn 
Wiśniewski, Pan Stefan Gradowski, 
Pan Dariusz Sarnowski, Pan Jacek 
Krzyżaniak i Pan Roman Wenski.

Następnie Pan Jerzy Wiśniewski 
korzystając ze swoich osobistych 
uprawnień zgodnie z  obowiązu-
jącym Statutem powołał Zarząd 
Spółki w  liczbie czterech członków. 
W  skład Zarządu weszli: Pan Jerzy 
Wiśniewski (Prezes Zarządu), Panowie 
Mariusz Łożyński i Dariusz Szymański 
(Wiceprezesi) oraz Pani Kinga Banaszak-
Filipiak (Członek Zarządu).

Jeśli chodzi o nowych akcjonariuszy 
PBG SA, to wśród tych, którzy posiadają 
ponad 5% akcji są:

Pan Jerzy Wiśniewski, który w sumie 
posiada 22,97 % akcji, Jeffries (fundusz 
inwestycyjny z Londynu, który skupił wie-
rzytelności PBG od kilku instytucji finan-
sowych) – posiada 19,36% akcji, oraz ban-
ki: Bank Polska Kasa Opieki SA z 8,15% 
akcji, Bank Zachodni WBK SA – 7,96% 
i PKO Bank Polski SA 6,88%.

Na dzień 20 grudnia br. zosta-
ło zwołane Walne Zgromadzenie, 
którego porządek obrad obejmuje 
między innymi zatwierdzenie spra-
wozdań finansowych za 2015 rok. 
Na najbliższym WZ planowane jest 
również powołanie trzech przedsta-
wicieli wierzycieli finansowych do 
Rady Nadzorczej PBG. Ponadto porzą-
dek obrad obejmuje także propozycję 
kolejnych zmian w  Statucie Spółki, 
w tym między innymi w zakresie liczby 
Członków Zarządu. Po zarejestrowaniu 
zmian w KRS Zarząd w Spółce będzie 
liczył od trzech do pięciu osób.

Dotychczasowy kapitał 
zakładowy Spółki został 
obniżony do kwoty 
285.900,00 PLN, ale 
jednocześnie poprzez 
emisję 756.410.820 
akcji imiennych serii H 
podniesiono go do kwoty 
15.414.116,40 PLN.
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Ponad cztery lata minęły od mi-
strzostw rozgrywanych na wybu-
dowanym przez PBG SA Stadionie 
Narodowym. W tym czasie zmieniła 
się nazwa stadionu, znacznie więk-
sze są posadzone wokół obiektu 
platany, miliony ludzi obejrzały sta-
dion z bliska i w telewizji, inna jest 
też – na szczęście – nasza reprezen-
tacja w piłce nożnej. Jedno się tylko 
w tym czasie nie zmieniło – budowa 
stadionu wciąż była nierozliczna. 

I oto w końcu, w połowie listopada 
stało się – ugoda w sprawie rozlicze-
nia budowy Stadionu Narodowego 
w  Warszawie została podpisana. 
Skarb Państwa – inwestor budowy 
Stadionu Narodowego oraz inne 
podmioty współuczestniczące w bu-
dowie Stadionu Narodowego zrzekły 
się wobec Spółki roszczeń. Spółka 
na zasadzie wzajemności zrzekła 
się roszczeń wobec Skarbu Państwa 
i ww. podmiotów.

Skarb Państwa, reprezentowany 
przez Ministra Sportu i  Turystyki, 
Narodowe Centrum Sportu  – 
Rozliczenia sp. z o.o., Hydrobudowa 
Polska SA w  upadłości likwidacyj-
nej, spółki Alpine Bau Deutschland 
AG in Insolvenz, Alpine Bau GmbH 
in Insolvenz, Alpine Construction 
Polska sp. z o.o (dalej Alpine), spółki 
SNG Instalacje sp. z o.o., SW Instalacje 
sp. z o.o., RW Polska sp. z o.o., spółki 
ELEKTROBUDOWA SA, Qumak SA, 

Budowa Stadionu Narodowego 
rozliczona

Po czterech latach od zakończenia prac związanych z postawieniem tego 
najsłynniejszego w Polsce obiektu sportowego została podpisana między PBG SA 

i inwestorem ugoda w sprawie rozliczenia budowy Stadionu Narodowego.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PBG SA 
Zdjęcia: Archiwum Grupy PBG
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Przedsiębiorstwo „AGAT” SA zrzekły 
się wobec PBG na zasadzie wzajem-
ności wszelkich roszczeń związanych 
z  budową Stadionu Narodowego 
w Warszawie wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Mówiąc wprost, nie 
będziemy się domagać zapłaty za to, 
co dodatkowo na stadionie zrobili-
śmy, a zamawiający nie będzie się 
domagał wypłat za – jego zdaniem – 
nieterminowe ukończenie stadionu.

Ta ugoda mogła i  powinna zo-
stać zawarta już w 2012 roku, tylko 
wówczas, mimo że parafowały ją 
strony umowy, na jej zawarcie nie 
zgodzili się decydenci. W  efekcie 
spółki z konsorcjum musiały złożyć 
wnioski o upadłość. W naszym przy-
padku oznaczało to zarazem np. ko-
nieczność przerwania budowanych 
przez Hydrobudowę i PBG dróg i od-
cinków autostrad. Nie mam wątpli-
wości, że udałoby się je dokończyć, 
podobnie jak dokończyliśmy budo-
wę Terminalu LNG – mówi Prezes 
Jerzy Wiśniewski, wskazując, że 
zawarcie ugody zawdzięczamy woli 

rządzących, by ten spór rozwiązać 
i  nie narażać Skarbu Państwa na 
jeszcze większe koszty.

Mimo że ugoda znosi wzajemne 
roszczenia, dowodzi, że mieliśmy ra-
cje i że w sądowym postępowaniu 
wykonawcy nie byliby bez szans. Już 
w postępowaniu naprawczym PBG 
sąd odrzucił wnioski NCS, które zgło-
siło swoje roszczenia do listy wie-
rzytelności. Szkoda tylko, że sukces 
Polski jako organizatora Euro 2012 
firmy, które wchodziły w skład kon-
sorcjum, okupiły likwidacją – dodaje 
Prezes.

Wszyscy dobrze pamiętamy ten 
moment w 2011 roku, kiedy na PBG 
spoczął ciężar dokończenia tej budo-
wy. To wtedy przejęliśmy liderowanie 
kontraktowi, którego dotychczasowy 
lider, Apine, nie chciał już dokończyć, 
wiedząc, jak trudno będzie sprostać 
terminom wobec tysięcy zmian 
w projekcie.

– To był czas, kiedy ówczesny 
lider powiedział „dość” kolejnym 
zmianom w projekcie, błędom i opóź-

Ta ugoda mogła 
i powinna zostać 
zawarta już w 2012 
roku, tylko wówczas, 
mimo że parafowały 
ją strony umowy, 
na jej zawarcie 
nie zgodzili się 
decydenci. W efekcie 
spółki z konsorcjum 
musiały złożyć 
wnioski o upadłość. 
W naszym przypadku 
oznaczało to zarazem 
np. konieczność 
przerwania 
budowanych przez 
Hydrobudowę i PBG 
dróg i odcinków 
autostrad.
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nieniom w dostarczanej dokumentacji, 
żądał też stanowczo rozliczenia do-
datkowych prac i powrotu do prowa-
dzenia budowy zgodnie z ustalonymi 
zasadami  – wspomina Prezes Jerzy 
Wiśniewski – Zaproszono mnie wtedy 
do Warszawy i  zapytano, czy polska 
firma weźmie na siebie ciężar lidero-
wania budowie, bo inaczej może się 
okazać, że stadion nie będzie gotowy 
na Mistrzostwa. Zgodziłem się, ale o tej 
rozmowie później zapomniano. W efek-
cie PBG okupiła budowę stadionu finan-
sową porażką. Ale dziś patrzę już tylko 
w przyszłość i chcę podejmować nowe 
wyzwania, a nie rozpamiętywać jak na-
prawdę wyglądała budowa Stadionu 
Narodowego. Ci, którzy go budowali, 
wiedzą, że stanął na czas, a tych, którzy 
go odwiedzają, nieustannie zachwyca, 
mamy więc powody do dumy. – dodaje 
Jerzy Wiśniewski.

Przetarg na budowę Stadionu 
Narodowego rozstrzygnięto 15 kwietnia 
2009 roku. Zwycięskie konsorcjum firm 
Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau 
GmbH i  ALPINE Construction Polska 
sp.  z  o.o., Hydrobudowa Polska  SA 
i PBG SA podpisało umowę 4 maja 2009 
roku. Pierwotny termin zakończenia bu-
dowy określony został na dzień 4 maja 
2011 roku.

Termin od początku był bardzo na-
pięty, dlatego każda zmiana w  doku-
mentacji, jaką otrzymywali wykonawcy, 
powodowała jego wydłużenie. Prac nie 
ułatwiały też warunki atmosferyczne, 
choć budowę prowadzono nawet w bar-
dzo dużym mrozie. Na mocy porozumień 
zawartych pomiędzy zamawiającym 
a  wykonawcą termin przesunięto na 
koniec kwietnia 2012 roku, przy czym 
większość prac miała zostać ukończo-
na w listopadzie 2011 roku, w kwietniu 
miała być gotowa murawa i obiekty do-
datkowe. W trakcie budowy wykonawca 
musiał dokonywać licznych korekt do-
kumentacji projektowej, a liczba zmian 

w tej dokumentacji sięgnęła ok. 16.000 
(tak, tak szesnastu tysięcy, to nie po-
myłka). Sama dokumentacja (również 
w  opinii niezależnego audytora) mia-
ła szereg wad, których skutkiem były 
liczne przestoje, konieczność rozbiórek 
i ponownego wykonywania robót już 
zakończonych. Pomimo pełnego zaan-
gażowania wykonawcy, usuwanie wad 
projektowych trwało przez cały okres 
realizacji inwestycji.

Mimo to wykonawca dotrzymał swo-
jego zobowiązania i z końcem listopa-
da odbył się odbiór zasadniczej części 
budowy. Komisja Odbioru Końcowego, 
w skład której wchodziło 14 przedsta-

Termin od początku 
był bardzo napięty, 
dlatego każda zmiana 
w dokumentacji, jaką 
otrzymywali wykonawcy, 
powodowała jego 
wydłużenie. Prac nie 
ułatwiały też warunki 
atmosferyczne, choć 
budowę prowadzono 
nawet w bardzo dużym 
mrozie.
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wicieli zamawiającego, potwierdziła, że 
roboty budowlane, montażowe i insta-
lacyjne związane z budową Stadionu 
Narodowego wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą zostały wykonane zgodnie 
z  dokumentacją techniczną, zgodnie 
z pozwoleniem na budowę oraz zgodnie 
z postanowieniami umowy. W Protokole 
Odbioru Końcowego zamawiający po-
twierdził ukończenie robót pozwala-
jące na natychmiastowe rozpoczęcie 
eksploatacji Stadionu Narodowego. Do 
Protokołu Odbioru Końcowego zama-
wiający i wykonawca załączyli oświad-
czenie kierownika robót o zakończeniu 
budowy Stadionu Narodowego zgod-
nie z umową, warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami prawa, co 
zostało potwierdzone przez Głównego 
Inspektora Nadzoru zamawiającego 
oraz przedstawiciela projektantów. 
Wykonawca przekazał zamawiające-
mu pełną dokumentację powykonawczą, 
oryginał dziennika budowy, dzienniki 
montażu wraz z wyżej wymienionym 
oświadczeniem kierownika budowy, 
wszystkie wymagane stanowiska orga-
nów administracji publicznej niezbęd-
nych do uzyskania decyzji o pozwole-
niu na użytkowanie. Dnia 29 listopada 
2011 roku podpisano Protokół Odbioru 
Końcowego, a dzień później NCS wystą-
pił do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Warszawie z wnioskiem 
o pozwolenie na użytkowanie, które uzy-
skał dnia 15 grudnia 2011 roku.

W toku przeprowadzania procedury 
odbioru końcowego zasadniczej części 
budowy wykonawca oraz zamawiają-
cy zgodnie stwierdzili istnienie drob-
nych wad, które jednak nie uniemoż-
liwiały podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego, a które wykonawca zobo-
wiązał się usunąć w terminie do dnia 
30 kwietnia 2012 roku, wraz z zakończe-
niem prac na murawie.

Tymczasem 21 grudnia 2011 
roku, a więc 6 dni po wydaniu przez 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego decyzji o  pozwoleniu 
na częściowe użytkowanie Stadionu 
Narodowego, w piśmie skierowanym 
do wykonawcy członkowie ówczesne-
go zarządu NCS stwierdzili, że Protokół 
Odbioru Końcowego w rzeczywistości 
nie został podpisany przez zamawiają-
cego i stanowi on jedynie parafowany 
projekt, który nie może zostać zaak-
ceptowany. Zaprzeczono ustaleniom 
poczynionym przez inspektorów nad-
zoru, działających w imieniu i na rzecz 
zamawiającego, które to czynności 
i ustalenia zostały jednoznacznie opi-
sane w Protokole Odbioru Końcowego, 
podpisanym i zaakceptowanym przez 
przedstawicieli obu stron i na postawie 
których uzyskano pozwolenie na użyt-
kowanie – mówi Jarosław Pijanowski, 
dyrektor kontraktu i kierownik budo-
wy Stadionu Narodowego.

Tak to z jednej strony, wobec presji 
społecznej i  medialnej, zamawiający 
publicznie ogłaszał na przełomie 2011 
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tego porozumienia strony potwierdzi-
ły, że oddanie w pełni funkcjonalnego 
Stadionu Narodowego powinno nastą-
pić do końca kwietnia 2012 roku. Dopiero 
w tej ugodzie zamawiający ostatecznie 
dookreślił zakres umowy, wyłączając 
z niej m.in. murawę boiska.

Pomimo tych ustaleń i wzajemnych 
oświadczeń stron, zawartych w poro-
zumieniu, 1 czerwca 2012 roku zama-
wiający wezwał wykonawcę do zapłaty 
kary umownej za nie ukończenie budo-
wy Stadionu Narodowego w terminie, 
w maksymalnej przewidzianej umową 
wysokości 25% wynagrodzenia netto, 
tj. 308.832.531,30 PLN w terminie 10 dni 
od dnia otrzymania pisma.

Wezwany przez zamawiającego do 
wypłaty gwarancji ubezpieczyciel zablo-
kował jednak wypłatę środków na rzecz 
NCS wobec wniosku złożonego w Sądzie 
przez wykonawców i wątpliwości sądu 
co do zasadności roszczeń.

Jednocześnie taki stan rzeczy dał 
PBG podstawę do wystąpienia z rosz-
czeniem do Skarbu Państwa o zapłatę 
za wykonane prace. Zawarta obecnie 
ugoda znosi wszelkie roszczenia stron.

Największym absurdem całej histo-
rii ze Stadionem Narodowym jest fakt, 
że NCS z jednej strony ogłaszał sukces 
jego wybudowania, podczas gdy z dru-
giej twierdził, że budowa nie została 
ukończona i  nie podpisał protokołu 
odbioru. W efekcie można przyjąć, że 
goście Stadionu Narodowego i miliony 
widzów – gdyby przyjąć retorykę zama-
wiającego – oglądały mecze, rozgrywa-
ne na stadionie, który tak naprawdę nie 
został ukończony. Na szczęście został 
jednak wybudowany z poszanowaniem 
wszelkich zasad i niezależnie od faktu, że 
nie do końca zapłacony, spełnił swą rolę 
na Euro 2012…

Podobnie jak dwa inne stadiony wy-
budowane przez PBG na Euro. Z tą róż-
nicą, że za tamte zapłacono na czas i że 
uzyskaliśmy na nich dodatnią marżę.

i 2012 roku zakończenie budowy oraz 
dopuszczenie Stadionu Narodowego 
do użytku i  organizował 29 stycz-
nia masową imprezę inauguracyjną, 
a z drugiej podważył zakończenie bu-
dowy i na tej podstawie wystąpił póź-
niej do wykonawcy z żądaniem zapłaty 
kary umownej w związku z rzekomym 
niedotrzymaniem uzgodnionego ter-
minu zakończenia budowy Stadionu 
Narodowego!

Jednocześnie, w ówczesnych wypo-
wiedziach dla mediów, a nawet w ofi-
cjalnym komunikacie prasowym, NCS 
stwierdził, że zakończenie budowy 
Stadionu Narodowego nastąpiło w „re-
kordowo krótkim terminie” (zaledwie 
32 miesiące od dnia zawarcia umowy), 
i jest wielkim sukcesem organizacyjnym 
NCS. (Komunikat prasowy NCS z dnia 
13 lutego 2012 roku).

Warto wspomnieć przy tej okazji, 
że liczne akcje PR-owskie, w  tym dni 
otwarte i  zwiedzanie obiektu, stano-
wiły duże utrudnienie dla harmonijnej 
budowy obiektu. Podobnie było także 
po listopadowym oddaniu stadionu, 
kiedy prace, które miały się zakończyć 
30  kwietnia 2012 roku, wykonywano 
w zasadzie w przerwach między impre-
zami masowymi, prezentacjami nowych 
modeli samochodów, koncertami itp., 
a wykonawca zajmował się pracami…. 
zabezpieczającymi, aby goście mogli 
bezpiecznie przebywać na Stadionie. 
Zamawiający zlecał też wykonawcy 
wykonanie szeregu dodatkowych prac 
lub zadań specjalnych na potrzeby da-
nej imprezy masowej, w tym oddelego-
wywanie pracowników do obsługi tych 
imprez.

6 kwietnia 2012 roku zamawiający 
i wykonawca zawarli ugodę, w której za-
mawiający po raz kolejny jednoznacznie 
potwierdził fakt wprowadzenia licznych 
zmian w  dokumentacji projektowej 
oraz zlecenie wykonawcy szeregu ro-
bót dodatkowych. Wskutek zawarcia 
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PBG wraca do gry
Po ponad czterech latach funkcjonowania w stanie upadłości 

układowej, po długich negocjacjach z wierzycielami i obligatariuszami, 
po miesiącach spędzonych nad umową restrukturyzacyjną 

PBG wraca na rynek z podniesionym czołem.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PBG SA 
Zdjęcia: Krzysztof Jacek; Archiwum Grupy PBG

Terminal LNG
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Nie było w  historii naszej gospodarki 
tak długo trwającego procesu upadłości 
układowej, a już samo przeżycie czterech 
lat w  takim stanie prawnym wydaje się 
niemożliwe. A jednak PBG dokonało tego 
i nie zniknęło z rynku. Udało się uratować 
firmę z ponad 21-letnią już tradycją i unika-
towym na polskim rynku ropy i gazu know-

-how. Przypomnijmy, że to właśnie PBG jako 
pierwsze wiele lat temu zaczęło stosować 
w  naszym kraju metodę remontowania 
czynnych gazociągów, że wykonując coraz 
bardziej skomplikowane inwestycje zbudo-
wało najnowocześniejszą w kraju kopalnię 
ropy i gazu Lubiatów Międzychód Grotów, 
że również PMG Wierzchowice czy oddany 
od niedawna do użytkowania Terminal 
LNG to także PBG.

Na tym rynku mamy największe do-
świadczenie, z  tego rynku wyrośliśmy 
i  ropa i  gaz w  połączeniu z  budowni-
ctwem energetycznym i  instalacjami 
ochrony środowiska, jakie realizuje w na-
szej Grupie RAFAKO, pozostaną naszymi 
głównymi kierunkami rozwoju  – mówi 
Jerzy Wiśniewski, Prezes PBG SA – a za-
razem założyciel firmy. To, że jestem dum-
ny z wybudowania przez PBG na Euro 
2012 trzech z czterech stadionów (PGE 
Narodowego, Energa Areny w Gdańsku 
i Stadionu Inea w Poznaniu) nie zmienia 
faktu, że gdybyśmy nie zaangażowali się 
w budowę stadionów i dróg, nie byłoby 
naszych kłopotów i  konieczności rato-
wania firmy poprzez złożenie wniosku 
o upadłość układową. Ale to już przeszłość, 
dziś wyciągam wnioski i patrzę już tylko 
w  przyszłość chcąc podejmować nowe 
wyzwania.

Układ z wierzycielami określił warunki 
spłaty długu i zamiany go na akcje i obliga-
cje. Zapewnił też firmie długo oczekiwaną 
możliwość ubiegania się o nowe kontrak-
ty, z czego była wyłączona przez ostatnie 
lata. A spłaty rat już się zaczęły, jako pierwsi 
odzyskali swe wierzytelności wierzyciele 
handlowi – ich spłata nastąpiła na mocy 
układu w całości.

Przykład wychodzenia przez PBG 
z  upadłości, jest jednym z  najbardziej 
znaczących w historii polskiej gospodarki. 
Postępowanie prowadzone przez PBG po-
kazało konieczność zmian ustawy, a przez 
to przyczyniło się do nowelizacji prawa 
upadłościowo-naprawczego, które do-
tąd było raczej nastawione na likwidację, 
a nie naprawę i powrót przedsiębiorstw 
na rynek. Pokazuje to choćby konieczność 
używania dopisku „w upadłości układowej” 
zamiast „w restrukturyzacji” – bo przecież 
właśnie restrukturyzacją jest owa ukła-
dowa upadłość. Tymczasem w  praktyce, 
zamiast restrukturyzować, najczęściej 
upadłość układową zastępowano likwida-
cyjną i przedsiębiorstwa znikały z rynku. 
Determinacja Zarządu i Właściciela PBG 
nie pozwoliła na to, choć wielu takie roz-
wiązanie uważało pewnie za najprostsze.

Dziś PBG wraca do gry jako pełnią-
ca nadzór właścicielski nad 3 istotny-
mi podmiotami w  3 różnych sektorach: 
RAFAKO SA  – energetyka, PBG oil and 
gas – sektor olejowo-gazowy oraz RAFAKO 
Engineering – serwis.

PBG oil and gas wykorzystuje know-how 
i  doświadczenie PBG zdobyte m.in. pod-
czas realizacji szeregu obiektów w Polsce, 
w tym największej Kopalni Ropy Naftowej 
i  Gazu Ziemnego Lubiatów-Międzychód-
Grotów. Powołana do działalności opera-
cyjnej spółka – córka, kontynuuje kierunek 
rozpoczęty przez spółkę – matkę, ponad 
20 lat temu.

Jako Generalny Realizator Inwestycji 
w ubiegłym roku zrealizowała „pod klucz” 
projekt zagospodarowania odwiertów 
Dzieduszyce – 2 i 4k dla PGNiG SA Zielona 
Góra, o wartości kontraktu – 7,8 mln net-
to. Dzięki Inwestycji – podłączeniu dwóch 
odwiertów D2 i D4k, modernizacji strefy 
D3 i modernizacji instalacji na Ośrodku 
Produkcyjnym Dzieduszyce, Zamawiający 
uzyskał dwukrotne zwiększenie ilości wy-
dobycia ropy naftowej (na tej konkretnie 
Inwestycji) a dzięki modernizacji instalacji 
stabilizacji ropy poprawę jakości ropy naf-

Przykład 
wychodzenia przez 
PBG z upadłości, 
jest jednym 
z najbardziej 
znaczących 
w historii polskiej 
gospodarki. 
Postępowanie 
prowadzone przez 
PBG pokazało 
konieczność zmian 
ustawy, a przez to 
przyczyniło się do 
nowelizacji prawa 
upadłościowo-
naprawczego, 
które dotąd było 
raczej nastawione 
na likwidację, a nie 
naprawę i powrót 
przedsiębiorstw na 
rynek.
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towej. Modernizacja instalacji odsiarczania 
gazu pozwoliła na jego spalanie i wykorzy-
stanie ciepła do procesu stabilizacji ropy. 
Ponadto, dzięki podłączeniu stałego przy-
łącza energetycznego z sieci zawodowej, 
umożliwiona zostało stabilność zasilania 
urządzeń na strefie D3. Wszystkie prace 
prowadzone były na czynnym obiekcie 
górniczym.

Inną ukończoną inwestycją, którą spółka 
córka może się pochwalić, jest Rozbudowa 
Podziemnego Magazynu Gazu (PMG) 
w  Husowie. Projekt zrealizowany został 
zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju 
Kraju” dotyczącej rozwoju infrastruktury 
krajowego systemu gazowniczego, mające-
go bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 
energetyczne. Dzięki pracy PBG oil and gas 
pojemność PMG wzrosła z 400 do 500 mln 
m3 przyczyniając się do płynnego funkcjo-
nowania system przesyłowego gazu. Spółka 
jako lider konsorcjum odpowiadała za ro-

boty budowlano-montażowe. Koszt realiza-
cji projektu wyniósł 83 271 000 złotych netto, 
z czego 57% wartości została dofinansowa-
na ze środków Unii Europejskiej.

Największa spółka w  Grupie PBG  – 
RAFAKO SA, z  zatrudnieniem ponad 
2000 osób, realizuje kontrakty o wartości 
wielu miliardów złotych w sektorze ener-
getyki. Jest głównym wykonawcą nowe-
go bloku dla Elektrowni Jaworzno, które 
będą bazować na najnowocześniejszych 
a  zarazem najbardziej przyjaznych dla 
środowiska kotłach opalanych węglem. 
Uczestniczy w  Konsorcjum rozbudowu-
jącym Elektrownię w Opolu. W ostatnich 
latach m.in. wybudowało elektrociepłownie 
dla ZAK Kędzierzyn oraz kocioł fluidalny 
dla zakładów chemicznych w Oświęcimiu. 
Było też dostawcą kotła na nadkrytyczne 
parametry pary do Elektrowni w Pątnowie 
i Bełchatowie. Aktualnie realizuje projekty 
budowy instalacji odazotowania spalin 
w Elektrowni Ostrołęka oraz odsiarczania 
spalin w EC Białystok.

Obecnie sztandarowy projekt spółki to 
kontrakt na budowę najnowocześniejszego 
w Polsce węglowego bloku energetycznego 
o mocy 910 MW – Jaworzno III dla TAURON 
Wytwarzanie SA. Blok na parametry nad-
krytyczne wraz z  kompletem głównych 
urządzeń, instalacjami oraz wszystkimi 
niezbędnymi urządzeniami zewnętrznymi 
koniecznymi do poprawnej i bezpiecznej 
eksploatacji bloku w Elektrowni Jaworzno 
III. Wartość kontraktu wynosi 5,4 mld zł 
brutto. Elektrownia zapewni 5% obecnego 
zapotrzebowania Polski na energię.

RAFAKO SA to doświadczony projek-
tant i wytwórca instalacji odsiarczania, 
odazotowania i odpylania. W zakresie od-
siarczania spalin oferuje systemy reduk-
cji metodą półsuchą i mokrą w oparciu 
o własne know-how. Łącznie wybudowało 
już kilkadziesiąt reaktorów odsiarczania 
z potwierdzonymi przepływami spalin dla 
metody mokrej do 2 800 000 mN3/h oraz 
uzyskiwanymi sprawnościami usuwania 
SO2 dochodzącymi do 99% W konsorcjum 

Obecnie sztandarowy 
projekt spółki to 
kontrakt na budowę 
najnowocześniejszego 
w Polsce węglowego 
bloku energetycznego 
o mocy 910 
MW – Jaworzno III 
dla TAURON 
Wytwarzanie SA.

Instalacja Mokrego 
Odsiarczania Spalin 
w Krakowie
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z  PBG SA zrealizowało dla EDF Polska 
cztery nowoczesne instalacje mokrego 
oczyszczania spalin w: Gdańsku, Gdyni, 
Krakowie i  Wrocławiu. Łączna wartość 
kontraktu wynosi 947 mln złotych brutto. 
Instalacje oczyszczania spalin są jednym 
z kluczowych elementów obiektów ener-
getycznych, których celem jest ochrona 
środowiska poprzez ograniczenie emisji 
do atmosfery szkodliwych substancji, m.in. 
tlenków siarki, azotu, CO2 i pyłów, które są 
efektem spalania węgla. Uruchomienie 
Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin 
przyczyni się do znacznej poprawy jako-
ści powietrza nad miastami, pozwoli na 
kilkukrotne zmniejszenie emisji tlenków 
siarki i pyłu, pozwoli też na dotrzymanie 
norm emisyjnych.

Dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn SA RAFAKO buduje nową elek-
trociepłownię, kontrakt jest wart ok. 320 mln 
zł netto. Kędzierzyńska elektrociepłownia 
będzie nowoczesnym obiektem, produkują-
cym energię elektryczną na potrzeby Grupy 
Azoty ZAK SA spełniającym surowe normy 
środowiskowe, obowiązujące od 2016  r. 
Dzięki zastosowanej technologii obiekt za-
pewni inwestorowi 7-krotne obniżenie zu-
życia energii elektrycznej i 5-krotny spadek 
emisji pyłów. Popioły, otrzymywane w pro-
cesie spalania węgla jako produkt uboczny, 
będą sprzedawane do okolicznych cemen-
towni, co rozwiąże problem ich składowania.

Przed RAFAKO kolejne zadania. Dla 
Elektrowni Kozienice kontrakt na dostawę 
i montaż instalacji katalitycznego odazo-
towania spalin dla kotłów AP-1650 nr 9 
i  10 wraz z  modernizacją elektrofiltrów. 
Zadanie realizowane dla Enei Wytwarzanie 
o wartości 289,2 mln zł netto. W Wilnie bu-
dowa bloku kogeneracyjnego opalanego 
biopaliwem, składającego się z kotłów ze 
złożem fluidalnym oraz instalacji składo-
wania i podawania biopaliwa. Inwestycja 
jest realizowana w ramach budowy nowej 
elektrociepłowni. Oferta Rafako została 
wybrana przez UAB Verslo Aptarnavimo 
Centras, firmę prowadzącą postępowanie 

na mocy pełnomocnictwa udzielonego 
przez UAB Vilniaus Kogeneracin Jgain, jej 
wartość wynosi 149,650 mln euro netto.

Głównym filarem działalności trzeciej 
spółki w  grupie  – RAFAKO Engineering 
(RENG), jest kompleksowy serwis insta-
lacji z branży gazowej i petrochemicznej, 
energetycznej oraz ochrony środowiska. 
RAFAKO Engineering łączy dotychczaso-
we doświadczenie spółek – PBG oil and gas 
i RAFAKO SA, wykorzystuje zasoby grupy 
bazując na jej wieloletnim doświadczeniu. 
(Red. O wyzwaniach RENG i nowej spółce 
RENG-NANO pisaliśmy szerzej w ostatnim 
wydaniu biuletynu nr 195).

Grupa PBG coraz bardziej otwiera się 
na rynki zagraniczne. PBG od lat obecne 
jest w Afryce. RAFAKO kontynuuje projek-
ty energetyczne na Bałkanach i w Turcji, 
ale szuka też nowych kierunków ekspan-
sji, PBG oil and gas od 2 lat jest obecne 
w Omanie. W najbliższym czasie planuje 
rozwijać działalności na rynkach Bliskiego 
Wschodu, szczególnie w Iraku i Iranie.

Podziemny magazyn gazu 
Wierzchowice

Podziemny magazyn 
gazu Husów
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Zbliżamy się do końca kolejnego roku, nadchodzi więc czas 
podsumowań, życzeń i postanowień noworocznych.

Tekst: Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO SA

W przyszłość spoglądamy 
z optymizmem

Koleżanki i Koledzy,
Zarządy i Pracownicy spółek Grupy PBG.
To nie był łatwy rok dla RAFAKO, ale też 
nie był to rok łatwy dla całego rynku 
inwestycji energetycznych. Weszliśmy 
w ten rok z mocnym postanowieniem 
przemiany naszej organizacji w firmę 
bardziej efektywną i już od pierwszego 
kwartału działamy w nowej strukturze 
organizacyjnej, która w naszym głębo-
kim przekonaniu będzie sprzyjać sku-
tecznemu pozyskiwaniu projektów i bar-
dziej efektywnej ich realizacji. Już w tym 
roku udało nam się sporo osiągnąć, za co 
należą się szczególne podziękowania dla 
naszych pracowników. To dzięki ich sku-
teczności i zaangażowaniu podpisaliśmy 
duże kontrakty w Kozienicach i Wilnie 
oraz pozyskaliśmy szereg innych zleceń.

W  przyszłość spoglądamy z  opty-
mizmem, co nie oznacza, że możemy 

spocząć na laurach. Przed nami dalsza 
reorganizacja firmy i  jeszcze większe 
wyzwania rynkowe, zarówno w kraju, 
jak i za granicą. Jestem przekonana, że 
jesteśmy na dobrej drodze i że nasza od-
powiedź na potrzeby rynku inwestycji 
w energetyce krajowej i zagranicznej 
będzie mocna i adekwatna.

Dla Grupy PBG to rok historyczny. 
Serdecznie gratuluję wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do zatwierdzenia 
Układu. W Nowy Rok wchodzimy teraz 
wzmocnieni i  jeszcze bardziej zmoty-
wowani. 

Kochani, życzę Wam wszystkim 
Świąt pełnych magicznej energii, która 
da Wam siłę do podejmowania wyzwań 
w Nowym Roku,

Agnieszka Wasilewska-Semail
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To nie był łatwy rok dla RAFAKO, 
ale też nie był to rok łatwy 
dla całego rynku inwestycji 
energetycznych. Weszliśmy w ten 
rok z mocnym postanowieniem 
przemiany naszej organizacji 
w firmę bardziej efektywną 
i już od pierwszego kwartału 
działamy w nowej strukturze 
organizacyjnej, która w naszym 
głębokim przekonaniu 
będzie sprzyjać skutecznemu 
pozyskiwaniu projektów i bardziej 
efektywnej ich realizacji. Już 
w tym roku udało nam się 
sporo osiągnąć, za co należą 
się szczególne podziękowania 
dla naszych pracowników. 
To dzięki ich skuteczności 
i zaangażowaniu 
podpisaliśmy duże 
kontrakty w Kozienicach 
i Wilnie oraz 
pozyskaliśmy szereg 
innych zleceń.
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W  ten sposób chcemy w  uczciwy 
sposób podziękować tym pracow-
nikom, którzy spędzili w  RAFAKO 
większość swojego zawodowego 
życia, byli z  firmą także w  trud-
niejszych czasach i przez lata wy-
trwale budowali jej wartość – mówi 
Agnieszka Wasilewska-Semail, Pre-
zes Zarządu RAFAKO SA.

–Przebudowa struktury zatrud-
nienia w  firmie będzie okazją do 
uporządkowania obszaru kom-
petencji pracowników RAFAKO. 
Możliwość rozwoju otrzymają młod-
si, którzy ze względu na swój wiek 
i  doświadczenie zawodowe posia-
dają umiejętności i  kompetencje 
odpowiadające na współczesne 
wyzwania rynkowe przed którymi 
stoi firma – dodaje Prezes RAFAKO.

Decyzja o  uruchomieniu PDO 
właśnie teraz nie jest przypadko-
wa. Dzięki nowym zleceniom sytua-
cja finansowa RAFAKO jest na tyle 
dobra, że firmę stać na Program 
Dobrowolnych Odejść. Lokalny ry-
nek pracy także ma się bardzo do-
brze. Dlatego ci, którzy zdecydują się 
odejść z RAFAKO, a dalej będą chcieli 
pracować, nie będą mieli problemów 
z podjęciem pracy.

PDO jako część strategii rozwoju
Firma z Raciborza chce się rozwijać 
i wzmacniać swoją pozycję nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie. Aby być 
dużym międzynarodowym graczem 

spółka musi przyjąć biznesowe zasa-
dy gry i dostosować się do rynkowych 
warunków. W drugim kwartale tego 
roku RAFAKO rozpoczęło realizację 
ambitnego planu zmian, których 
celem jest usprawnienie funkcjono-
wania działów biznesowych w firmie 
oraz zapewnienie spółce perspektyw 
stabilnego rozwoju.

W  kwietniu wdrożona została 
nowa struktura organizacyjna fir-
my. Celem zmian było zwiększenie 
efektywności procesu pozyskiwania 
nowych kontraktów, w  tym zleceń 
zagranicznych oraz rozszerzanie 
działalności o nowe obszary. Intencją 
władz spółki jest skoncentrowanie 
sprzedażowej aktywności m.in. na 
pozyskiwaniu zleceń z segmentu uty-
lizacji odpadów komunalnych oraz 
utylizacji odpadów pościekowych, 
zarówno w zakresie doradztwa, jak 
i projektowania i realizacji.

– Dążymy do tego, żeby także za 
10 czy 15 lat odgrywać w regionie 
Raciborza rolę istotnego pracodaw-
cy i być firmą, która tworzy nie tylko 
wartościowe i stabilne miejsca pra-
cy, ale, poprzez swoją aktywność ba-
dawczą, może stanowić katalizator 
innowacji na poziomie europejskim 
czy światowym – mówi Agnieszka 
Wasilewska-Semail – PDO wpisuje 
się w tę strategię, ponieważ celem 
Programu jest dostosowanie po-
ziomu zatrudnienia w RAFAKO do 
zmieniającej się sytuacji rynkowej 

Doceniamy wieloletnie 
zaangażowanie

W listopadzie Zarząd RAFAKO SA podjął decyzję o uruchomieniu Programu Dobrowolnych 
Odejść (PDO) dla pracowników. Wszyscy, którzy zostaną nim objęci, poza pakietem 

świadczeń finansowych otrzymają także wsparcie pozafinansowe. Program w pierwszej 
kolejności kierowany jest do osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym.

Tekst: Marta Olejnicka, HR Base

W ramach WARIANTU I 
Pracownik będzie 
otrzymywał rekompensatę 
w wysokości 50% 
wynagrodzenia 
(obliczanego wg zasad 
dotyczącego ekwiwalentu 
za urlop), wypłacaną 
przez okres 24 miesięcy po 
ustaniu stosunku pracy. 
WARIANT II obejmuje 
wypłatę jednorazowej 
rekompensaty wysokości 
6-krotnego wynagrodzenia 
(obliczanego wg zasad 
dotyczących ekwiwalentu 
za urlop) po ustaniu 
stosunku pracy.
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w obszarze działania spółki – tłuma-
czy Prezes RAFAKO.

Dla kogo i na jakich zasadach?
O objęcie Programem Dobrowolnych 
Odejść wnioskować mogą wszyscy 
Pracownicy RAFAKO, którzy wyra-
żą nim zainteresowanie. Wyłączna 
inicjatywa w  tym zakresie będzie 
należała do Pracowników, ale osta-
teczna decyzja o objęciu konkretnej 
osoby Programem będzie należała 
do spółki.

– Program ma docelowo objąć 
około 200 pracowników RAFAKO SA. 
W  pierwszej kolejności kierujemy 
go do pracowników w wieku eme-
rytalnym, przedemerytalnym oraz 
pozostałych pracowników, którzy 
spełnią warunki przewidziane 
w  Regulaminie Programu  – mówi 
Anna Zembaty-Łęska, Dyrektor 
Biura Zarządzania Personelem 

w RAFAKO SA. – Każdy wniosek bę-
dzie rozpoznawany indywidualnie. 
Przy podejmowaniu decyzji będą 
brane pod uwagę względy organi-
zacyjne, które wskazują na potrzebę 
utrzymania pracownika w firmie.

PDO potrwa od 1 grudnia 2016 
roku do końca stycznia 2017 roku, 
a wnioski składać można do 15 stycz-
nia 2017. Program będzie obejmował 
atrakcyjny pakiet świadczeń finanso-
wych i pozafinansowych, z których 
Pracownicy będą mogli skorzystać 
na zasadzie indywidualnego wyboru.

Świadczenia finansowe
Pracownik będzie miał możliwość 
wyboru wariantu finansowego. 
W zależności od tego, jaki wariant 
(I czy II) odejścia Pracownik wybierze, 
będzie mu przysługiwać inny pakiet 
świadczeń. W ramach WARIANTU I 
Pracownik będzie otrzymywał re-

kompensatę w  wysokości 50% wy-
nagrodzenia (obliczanego wg zasad 
dotyczącego ekwiwalentu za urlop), 
wypłacaną przez okres 24 miesięcy po 
ustaniu stosunku pracy. WARIANT II 
obejmuje wypłatę jednorazowej re-
kompensaty wysokości 6-krotnego 
wynagrodzenia (obliczanego wg za-
sad dotyczących ekwiwalentu za ur-
lop) po ustaniu stosunku pracy.

Dodatkowo każdy z Pracowników 
objętych PDO, bez względu na wybra-
ny wariant, otrzyma świadczenia 
w postaci wypłaty odprawy (takiej sa-
mej jak z tytułu rozwiązania umowy 
o pracę z przyczyn niedotyczących 
pracownika – w zależności od stażu 
pracy może to być od 1- do 3-krotności 
wynagrodzenia zasadniczego), ekwi-
walentu za urlop wypoczynkowy, wy-
płaty rekompensaty z tytułu poten-
cjalnie utraconego prawa do nagrody 
jubileuszowej, wypłaty rekompensa-
ty z tytułu odprawy emerytalnej, do 
której prawo Pracownik uzyskałby, 
w okresie 2 lat po rozwiązaniu stosun-
ku pracy oraz możliwość korzystania 
ze świadczeń Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych po uzyskaniu 
statusu emeryta.

Świadczenia pozafinansowe
Dodatkowo Pracownikom, którzy 
przystąpią do PDO zapewnione 
zostaną świadczenia pozapłaco-
we, których celem będzie wsparcie 
aktywizacyjne jeśli Pracownik zde-
cydowałby się na kontynuowanie 
aktywności zawodowej. W ramach 
tych świadczeń RAFAKO zapewni 
m.in. pozytywne referencje pisemne 
i ustne, wsparcie w przygotowaniu 
dokumentów aplikacyjnych takich 
jak życiorys i list motywacyjny, ofertę 
szkoleń wspierających aktywne po-
szukiwanie pracy i zwiększających 
kompetencje prezentacji podczas 
spotkań rekrutacyjnych.
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Kalendarium
projektu Jaworzno III 910 MW

Zdjęcia: Jarosław Sołtysek; 
Michał Lipka; TAURON
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I  kwartał  
2016 r.

Rozpoczęcie realizacji funda-
mentów obiektów instalacji 
odsiarczania spalin1

2Zakończenie pierścienia 
dolnego / prefabrykowanego 
płaszcza chłodni kominowej, 
rozpoczęcie realizacji płaszcza 
chłodni kominowej

1
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II  kwartał  
2016 r.

Rozpoczęcie montażu 
konstrukcji stalowej budynku 
bunkrowni1

2

1

Rozpoczęcie montażu 
konstrukcji nośnej kotła – 
Pierwszy Słup
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III  kwartał  
2016 r.

Zakończenie realizacji kon-
strukcji żelbetowej budynku 
nawy urządzeń elektrycznych 
oraz budynku nastawni 
blokowej

Rozpoczęcie montażu absor-
bera instalacji odsiarczania 
spalin

1

3

2Zakończenie betonowania 
płyty górnej fundamentu 
turbozespołu
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Zakończenie montażu 
konstrukcji nośnej kotła, 
rozpoczęcie montażu części 
ciśnieniowej kotła

IV  kwartał  
2016 r.

Rozpoczęcie montażu techno-
logicznego w kotłowni – mon-
taż bunkrów węglowych1

1

2

4

3

Zakończenie betonowania 
fundamentu zespołu pomp 
wody zasilającej

Rozpoczęcie dostaw urządzeń 
technologicznych maszy-
nowni
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Udział RAFAKO w  Misji Go-
spodarczej w  Baku, której 
głównym celem było pogłę-
bienie współpracy Polski 
z Azerbejdżanem w sektorze 
energetycznym i transporto-
wym (28–29 wrzesień).

Obchody Dnia Drzewa 
w Grupie PBG.

RAFAKO na międzynarodo-
wej konferencji w Ostravicy 
(10–11 październik).

Wyróżnienie Kartą Lide-
ra Bezpiecznej Pracy dla 
RAFAKO SA, przyznawaną 
przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy.

RAFAKO SA na XIII Kon-
gresie Nowego Przemysłu 
w  Warszawie (19–20 paź-
dziernik).

RAFAKO SA  – podpisanie 
z  Grupą Azoty Zakłady 
Azotowe Kędzierzyn SA 
aneksu do umowy na re-
alizację Etapu 1 zadania 
inwestycyjnego p.n. „Nowa 
elektrociepłownia w Grupie 
Azoty Zakładach Azotowych 
Kędzierzyn SA”. Na podstawie 
zawartego Aneksu Strony do-
konały przesunięcia ostatecz-
nego terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy 
na koniec pierwszego kwar-
tału 2017 roku, przy czym 
Spółka zakłada, że faktyczne 
wykonanie prac i zakończe-
nie inwestycji nastąpi wcześ-
niej tj. na przełomie roku 2016 
i 2017.

I  konferencja pn.  „Nowo-
czesne instalacje ochrony 
środowiska dla energetyki 
i przemysłu” organizowana 
przez Zakład Odazotowania 
Spalin RAFAKO SA (20–21 
październik).

PBG SA  – porozumienie 
z  głównymi wierzyciela-
mi i  zakończenie rozmo-
wy w sprawie zmiany treści 
umowy restrukturyzacyjnej, 
umowy emisyjnej i agencyj-
nej oraz o współfinansowanie 
oraz wzorcowych warunków 

emisji obligacji. W związku 
z  powyższym rozpoczęcie 
procedury emisji obligacji 
mającej na celu refinanso-
wanie wierzytelności obję-
tych układem.

Zakończenie prowadzonych 
przez PBG przez ostatnie 
dwa lata negocjacji ugodo-
wych ze Skarbem Państwa 
i zakończenie wszelkich spo-
rów sądowych dotyczących 
realizacji inwestycji – budo-
wa Stadionu Narodowego 
w Warszawie.

Śmierć pana Macieja Bednar-
kiewicza, Przewod niczącego 
Rady Nadzorczej PBG, który 
od 2004 roku wspierał wie-
dzą i doświadczeniem Zarząd 
i Pracow ników PBG SA.

Podium dla zawodników 
RAFAKO SA w Mistrzos twach 
Polski Firm i Insty tucji w bie-
gu na 10  km w  Jastrzębiu 
Zdroju.

PBG SA i RAFAKO SA – publi-
kacja wyników finansowych 
za III kwartał.

10

10

19

20

9

11

11

13

14

19

20

WYDARZENIA – GRUPA PBG
Opracowała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG
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PBG – zarejestrowanie pod-
wyższenia kapitału zakła-
dowego Spółki w Krajowym 
Rejestrze Sądowym oraz no-
wego Statutu, uzgodnionego 
z  wierzycielami w  ramach 
procesu restrukturyzacji. 
Zarejestrowanie zmiany 
wartości nominalnej akcji 
PBG z 1,00 PLN do 0,02 PLN. 
Obniżenie dotychczasowego 
kapitału zakładowego Spółki 
do kwoty 285.900,00 PLN, 
jednocześnie poprzez emisję 
756.410.820 akcji imiennych 
serii H, podniesienie go do 
kwoty 15.414.116,40 PLN. 
98,15% w  kapitale zakłado-
wym Spółki stanowią akcje 
nowej emisji serii H.

Wygaśnięcie w skutek wejścia 
w życie zmian Statutu man-
datów wszystkich dotych-
czasowych Członków Rady 
Nadzorczej Spółki.

Uruchomienie Programu 
Dobrowolnych Odejść dla 
pracowników RAFAKO SA. 
Czas trwania programu 
od 1 grudnia 2016 roku do 
31 stycznia 2017 roku. Celem 
programu jest dostosowanie 
poziomu i kosztów zatrudnie-
nia w RAFAKO SA do sytuacji 
rynkowej w obszarze działa-
nia Spółki przy jednoczes-
nym wsparciu pracowników 
odchodzących zarówno po-
przez świadczenia finansowe 
jak i pozafinansowe.

RAFAKO SA uczestnikiem 
XIII edycja Międzynarodowej 
Konferencji z cyklu „Termicz-
ne przekształcanie odpadów – 

14

15

17

21

14

od planów do realizacji”, 
która odbyła się w Poznaniu 
(15–17 listopad).

Wymiana przez instytucje 
finansowe, w  ramach pra-
womocnie zatwierdzonego 
układu, część swoich wierzy-
telności na nowe akcje Spółki 
PBG SA (15–19 listopad). 
Nowi akcjonariusze PBG SA, 
którzy posiadają ponad 5% 
akcji, to:

• Jeffries (fundusz inwe-
stycyjny z Londynu, który 
skupił wierzytelności PBG 
od kilku instytucji finanso-
wych) – 19,36% akcji,

• banki: Bank Polska Kasa 
Opieki SA z  8,15% akcji, 
Bank Zachodni WBK SA – 
7,96% i  PKO Bank Pol-
ski SA – 6,88%.

• Pan Jerzy Wiśniewski, po-
siada 22,97 % akcji.

Powołanie przez pana Jerze-
go Wiśniewskiego w  skład 
Rady Nadzorczej pani Heleny 
Fic i pana Dariusza Sarnow-
skiego.

Wskutek wejścia w  życie 
zmian Statutu wygaśnięcie 
mandatów Członków Za-
rządu PBG i powołanie przez 
pana Jerzego Wiśniewskiego, 
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korzystającego ze swoich oso-
bistych uprawnień zgodnie 
z obowiązującym Statutem, 
czterech członków do Zarząd 
Spółki PBG. W skład Zarządu 
weszli: Pan Jerzy Wiśniewski 
(Prezes Zarządu), Panowie 
Mariusz Łożyński i Dariusz 
Szymański (Wiceprezesi) 
oraz Pani Kinga Banaszak-
Filipiak (Członek Zarządu).

Tytuł najlepszego pracodaw-
cy w województwie śląskim 
dla RAFAKO SA.

II Barbórkowa Biesiada dla 
pracowników PBG oil and 
gas i RAFAKO Engineering.

Zawarcie Porozumienia po-
między Konsorcjum, w skład 
którego wchodzi spółka za-
leżna PBG oil and gas a Ope-
ratorem Gazo ciągów Prze-
syłowych GAZ-SYSTEM  SA LI

ST
O

PA
D

dotyczącego rozwiązania 
oraz rozliczenia umowy na 
Rozbudowę Tłoczni Rembel-
szczyzna.

PBG – dokonanie przydziału 
3 887 950 obligacji o łącznej 
wartości 388,795 mln zł na 
rzecz uprawnionych wierzy-
cieli.

Obchody barbórkowe w sie-
dzibie Grupy PBG.

WYDARZENIA – GRUPA PBG
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W  ostatnim czasie w  naszym kraju 
odbywało się kilka ważnych konferen-
cji o  znaczeniu międzynarodowym. 
Podczas prelekcji poruszana była 
tematyka działalności eksportowej 
polskich przedsiębiorstw. Od wielu lat, 
ta działalność jest bardzo bliska rów-
nież firmie RAFAKO. Stąd na dwa takie 
spotkania zostali zaproszeni przed-
stawiciele raciborskiej spółki. W  obu 
wydarzeniach firmę reprezentował 

Krzysztof Burek, wiceprezes Zarządu 
RAFAKO SA, który jako ekspert wypo-
wiadał się na temat praktyk i doświad-
czeń, jakie firma stosuje w kontaktach 
biznesowych z klientami zagranicznymi. 

Baltic Business Forum
Baltic Business Forum odbywa się od 
2009 roku. Ma charakter międzynaro-
dowy i  jest miejscem spotkań przed-
stawicieli świata biznesu oraz polityki 

RAFAKO ekspertem 
na rynkach zagranicznych

Doświadczenia polskich przedsiębiorstw w działalności eksportowej – to główne założenia dwóch 
konferencji, jakie w ostatnim czasie zorganizowano w Polsce. 11 i 12 października w Józefowie pod 
Warszawą odbywał się XIV Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, miesiąc wcześniej Baltic 

Business Forum w Świnoujściu. W obu uczestniczył Krzysztof Burek, wiceprezes Zarządu RAFAKO SA.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: Baltic Business Forum; Monika Witkowicz
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z obszaru państw Europy i Azji. Każdego 
roku w konferencji biorą udział przed-
stawiciele rządów państw z całego świa-
ta, jednostek samorządu terytorialne-
go, szefowie agend rządowych, a także 
znani i  cenieni eksperci oraz przed-
stawiciele organizacji pozarządowych. 
Ważnymi uczestnikami Forum są rów-
nież reprezentanci biznesu z kraju i in-
nych państw, którzy w sposób aktywny 
występują w organizowanych panelach 
dyskusyjnych jak i przedstawiają swoje 
doświadczenia i opinie w odniesieniu do 
dyskutowanej tematyki.

Tegoroczne, trzydniowe spotka-
nie, odbywało się od 13 do 16   wrześ-
nia i  miało formę szeregu paneli 
dyskusyjnych i  sesji tematycznych. 
Głównymi blokami tematycznymi były: 
inwestycje, rynek, przemysł i energia 
oraz samorządy. W  tym roku w  sesji 
pt.  „Biznes w  Turcji  – doświadczenia 
polskich menadżerów i  przedsię-
biorców”, jako ekspert uczestniczył 
Krzysztof Burek, wiceprezes Zarządu 
RAFAKO SA. Pozostałymi uczestnika-
mi dyskusji byli: Wojciech Brzuska  – 
General Manager and Executive Board 
Member, Ekol Europe sp. z o.o., Jakub 
Maly- prezes Zarządu, X-Trade Brokers 
SA, Dariusz Oleszczuk- Senior Partner, 
Dentons Europe, Przewodniczący 
Polsko-Tureckiej Rady Biznesu, Mikołaj 
Woźniak- prezes Zarządu, Volkswagen 
Bank Polska SA. Moderatorem sesji był 
Tomasz Żółciak, redaktor ekonomiczny, 
Dziennik Gazeta Prawna.

 Paneliści zmierzyli się z następują-
cymi pytaniami: Jak rozpocząć biznes 
w Turcji? Które branże mają szczególny 
potencjał? O jakich różnicach prawnych 
i finansowych warto wiedzieć? Jak wery-
fikować kontrahentów? Z jakich instru-
mentów skorzystać? Doświadczeniami 
w prowadzeniu biznesu w Turcji dzielił 
się m.in. Krzysztof Burek.  – Od kilku-
dziesięciu lat RAFAKO funkcjonuje na 
rynku tureckim. Jest on specyficzny, bo 

zmieniająca się sytuacja na rynku oraz 
w polityce w tamtym rejonie nierzad-
ko powoduje sporo zamieszania, co do 
konsekwencji działań inwestycyjnych 
naszych klientów. W chwili obecnej in-
tensywnie uczestniczymy w ok. 10 po-
stępowaniach związanych z nowymi 
zamówieniami na budowę lub moder-
nizację bloków energetycznych, kotłów 
i instalacji ochrony środowiska dla tu-
reckich elektrowni. Kilka z tych tema-
tów jest już bardzo zaawansowanych 
i wręcz obiecujących, ale czeka nas jesz-
cze daleka droga, aby mówić o sukcesie 
i podpisanych kontraktach – tłumaczy 
Krzysztof Burek. – Mimo że panująca 
obecnie sytuacja polityczna w Turcji 
jest skomplikowana, to bezpośrednio 
nie wpływa na relacje z naszymi klien-
tami. Natomiast ma wpływ na przedłu-
żający się proces przetargowy. Przy tej 
okazji po stronie tureckiej wzrosło też 
zainteresowanie naszym wsparciem fi-
nansowym, które oferujemy w ramach 
projektów. Zauważyliśmy, że wiąże się 
to ze zmianą priorytetów. Jeszcze na 
przełomie maja i czerwca strona ture-
cka manifestowała zainteresowanie po-
zyskaniem dofinansowania na zasadzie 
pewnej alternatywy do tego co mają. 
Teraz zorientowaliśmy się, że to nie tyle 
alternatywa, co kierunek podstawowy, 
bowiem zwiększyły się stopy opro-
centowania w  ich bankach, przez co 
zmniejszył się dostęp do atrakcyjnych 
źródeł lokalnego finansowania. Nam 
to jest na rękę, bo akurat przy współ-
pracy z KUKE (Korporacja Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych) i BGK (Bank 
Gospodarstwa Krajowego) przygoto-
waliśmy tego typu oferty. Ten temat 
również dyskutowaliśmy w kuluarach, 
bowiem KUKE było jednym z ważniej-
szych partnerów tego Forum – dodaje 
wiceprezes RAFAKO SA. W efekcie zaan-
gażowanie polskiego kapitału w Turcji 
znacząco przewyższa inwestycje ture-
ckie w Polsce, co sprawia, że Turcja jest 

W ostatnim czasie 
w naszym kraju 
odbywało się 
kilka ważnych 
konferencji 
o znaczeniu 
międzynarodowym. 
Podczas prelekcji 
poruszana 
była tematyka 
działalności 
eksportowej 
polskich 
przedsiębiorstw. 
Od wielu lat, ta 
działalność jest 
bardzo bliska 
również firmie 
RAFAKO. Stąd na 
dwa takie spotkania 
zostali zaproszeni 
przedstawiciele 
raciborskiej spółki.
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Polska nadal jest postrzegana 
jako atrakcyjny kraj z punktu 
widzenia posiadanych zasobów 
węgla i – przy spełnieniu pew-
nych założeń – istnieją bardzo 
konkretne perspektywy rozwoju 
w tym zakresie.

 Ważnym tematem omawia-
nym również na Forum była 
współpraca gospodarcza por-
tów adriatyckich, bałtyckich 
i  czarnomorskich w  regionie, 
w  którym krzyżują się naj-
ważniejsze arterie transportu 
surowców energetycznych. 
A wraz z nimi interesy politycz-
ne wielu mocarstw. Efektem 

ważnym partnerem gospodar-
czym dla Polski.

 Innym ciekawym tematem 
dyskutowanym w  ramach 
Forum, który również leży 
w  zakresie zainteresowania 
RAFAKO, była tematyka zwią-
zana z  inwestycjami w  sektor 
wydobywczy w Polsce. Dyskusja 
w tym temacie była prowadzo-
na przez specjalistów górnictwa 
z Polski i Ukrainy wraz z przed-
stawicielami inwestorów za-
granicznych zainteresowanych 
budową nowych kopalni węgla 
kamiennego w  naszym kraju. 
Co ciekawe, wynikało z niej, że 

Krzysztof Burek 
na Kongresie PIKS

trzydniowej konferencji było 
także podpisanie porozumienia 
o współpracy pomiędzy Izbami 
Gospodarczymi Polski, Ukrainy 
i Turcji.

 
Kongres Polskiej Izby 
Konstrukcji Stalowych
Tegoroczna edycja kongresu 
PIKS poświęcona była ekspan-
sji zagranicznej przedsiębiorstw 
branży konstrukcji stalowych. 
Wzięło w  niej udział ponad 
150 uczestników oraz zaproszo-
nych gości. Prelegenci wska-
zywali cele, jakie Ministerstwo 
Rozwoju chce osiągnąć na dro-
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dze do wzmacniania polskiej 
gospodarki – wśród nich m.in. 
rozwój innowacyjności, eks-
pansję zagraniczną oraz rozwój 
regionalny. Podczas kongresu 
podkreślano wielokrotnie, że 
istotną rolę w umacnianiu kra-
jowej gospodarki mogą odegrać 
również organizacje samorządu 
gospodarczego, takie jak cho-
ciażby Polska Izba Konstrukcji 
Stalowych. Kolejny z prelegen-
tów poruszył tematykę ekspansji 
zagranicznej, która może wyni-
kać nie tylko z konieczności, ale 
również strategicznej ambicji 
danej firmy. Mówiono również, 

taktach biznesowych z turecki-
mi inwestorami. Pozostałymi 
uczestnikami dyskusji byli: 
Leszek Marek Gołąbiecki, 
prezes Zarządu UNIBEP SA; 
Marcin Lewandowski, wi-
ceprezes Zarządu PORR 
INFRASTRUCTURE POLSKA SA; 
Bartłomiej Pawlak, członek Rady 
Nadzorczej PAIiIZ; Magdalena 
Rokosz, dyrektor zarządzająca 
PKO BP SA; Robert Ruszkowski, 
wiceprezes Zarządu VISTAL 
GDYNIA SA; Piotr Stolarczyk, wi-
ceprezes Zarządu KUKE; Jacek 
Szugajew, wiceprezes Zarządu 
BGK. Z przeprowadzonej dysku-
sji wśród panelistów oraz zebra-
nego audytorium jasno wynikał 
wniosek konieczności podjęcia 
bardziej intensywnych dzia-
łań polskich przedsiębiorstw 
branży konstrukcji stalowych 
w celu zdobycia rynków zagra-
nicznych. 

RAFAKO przedstawiło swoje 
wieloletnie doświadczenia zwią-
zane z działalnością eksportową. 
Aktualnie w swoich  działaniach 
skupia się na umacnianiu i roz-
szerzaniu swojej obecności na 
rynkach zagranicznych. W przy-
padku innych firm, np. z branży 
konstrukcji stalowych, byłaby to 
nowa aktywność, która wiązała-
by się z nowymi wyzwaniami. Na 
konkretnych przykładach prezes 
Burek zwrócił też uwagę na róż-
ne aspekty związane z  działal-
nością eksportową: sprostania 
zasadom konkurencyjności, ale 
również i coraz częstszą potrze-
bą uzupełnienia ofert handlowo-

-technicznych wsparciem finan-
sowania inwestycji za granicą. 
W tym zakresie wypowiadali się 
również przedstawiciele PKO, 
BGK oraz KUKE.

co przedsiębiorstwa, które chcą 
zaistnieć poza granicami kraju 
powinny robić.

W  drugiej części wyda-
rzenia odbyły się dwa panele 
dyskusyjne. Pierwszy dotyczył 
tego, jak budować strategię 
rozwoju przedsiębiorstwa na 
rynkach zagranicznych. W na-
stępnym skupiono się na najlep-
szych praktykach związanych 
z  prowadzeniem ekspansji 
zagranicznej. W  tym panelu 
uczestniczył Krzysztof Burek, 
wiceprezes Zarządu RAFAKO SA, 
jako ekspert przybliżył do-
świadczenia RAFAKO w  kon-

 Ważnym tematem 
omawianym również na 
Forum była współpraca 
gospodarcza portów 
adriatyckich, bałtyckich 
i czarnomorskich 
w regionie, w którym 
krzyżują się 
najważniejsze arterie 
transportu surowców 
energetycznych. A wraz 
z nimi interesy polityczne 
wielu mocarstw.
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Nowoczesne instalacje 
odazotowania spalin
„Nowoczesne instalacje ochrony środowiska dla energetyki 

i przemysłu” – to tytuł I konferencji organizowanej przez Zakład 
Odazotowania Spalin RAFAKO SA Wydarzenie odbyło się w dniach 20 
i 21 października w Kędzierzynie-Koźlu. Uczestnikami seminarium byli 

przedstawiciele branży energetycznej oraz innych gałęzi przemysłu.

Teskt: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: Waldemar Zimny, Adventure Media
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Instalacja Odazotowania Spalin (SCR) 
jest jednym z  głównych produktów 
w  zakresie ochrony środowiska, któ-
rym pokazujemy, że posiadamy własne 
technologie i potrafimy realizować tego 
typu projekty. W związku z tym SCR 
jest dla nas tematem strategicznym. 
Wszędzie tam, gdzie występuje spalanie, 
we wszystkich obiektach energetycz-
nych, generują się szkodliwe związki. 
Konferencja poświęcona właśnie tym 
zagadnieniom jest dla RAFAKO bardzo 
istotna. Ma na celu pokazanie naszym 
potencjalnym klientom różnych rozwią-
zań, także pod kątem ich efektywności 
finansowej. Nasi eksperci podpowiada-
ją, kiedy i jaką instalację zastosować. 
Kolejnym tematem, jaki poruszamy 
podczas tego spotkania, jest to w jaki 
sposób modernizować powstałe już in-
stalacje. Trzeba pamiętać, że one mają 
swój określony czas zużycia. Mamy już 
doświadczenia w tym zakresie, dlatego 
jesteśmy w stanie doradzić klientom, co 
dalej z tymi instalacjami, tak, żeby były 
one efektywne, nie tylko pod względem 
osiągniętych parametrów, ale i  eko-
nomiczne  – podkreślała Agnieszka 
Wasilewska-Semail, prezes Zarządu 
RAFAKO SA.

– RAFAKO SA jako lider w realizacji 
instalacji ochrony środowiska musi być 
szczególnie aktywne, przede wszystkim 
po to, aby edukować naszych poten-
cjalnych klientów. Wychodzimy poza 
energetykę zawodową i  zaczynamy 
wchodzić w energetykę cieplną oraz 
przemysłową. Do każdego klienta pod-
chodzimy indywidualnie, po to, aby 
koszt związany z wdrożeniem wymo-
gów obniżenia szkodliwych emisji do 
środowiska był dla niego akceptowal-
ny – mówił Tomasz Tomczak, wicepre-
zes Zarządu RAFAKO SA.

– Nasza technologia (SCR) jest 
najnowszym dzieckiem RAFAKO SA. 
Pierwsza inwestycja rozpoczęła się 
w 2011 roku. Raciborska spółka koja-

rzona jest przede wszystkim z dużymi 
inwestycjami budowy kotłów i bloków 
energetycznych. Widzimy potrzebę 
propagowania tematyki związa-
nej z  ochroną środowiska, a  przede 
wszystkim z obiektem odazotowania 
spalin. Stąd właśnie pomysł na taką 
konferencję. Dodatkowo wydarzenie 
to dedykowane jest zarówno naszym 
aktualnym klientom, jak i przyszłym. 
Mam tutaj na myśli mniejszą ener-
getykę cieplną, a  przede wszystkim 
energetykę przemysłową. Dołożyliśmy 
wszelkich starań, by tematyka pre-
zentacji w  jak najszerszym stopniu 
zilustrowała różne aspekty związa-
ne z tego typu instalacjami – mówiła 
Magdalena Wawrzynowicz, Dyrektor 
Zakładu Instalacji Odazotowania Spalin 
w RAFAKO SA, prowadząca konferencję.

Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem sprawowała Grupa Azoty.  – 
Bardzo się z tego powodu cieszymy. To 
nasz strategiczny klient i mamy nadzie-
ję, że będziemy realizować wspólnie 
także kolejne przedsięwzięcia. Obecnie, 
właśnie w Kędzierzynie-Koźlu, buduje-
my dla niego nową elektrociepłownię, 
która będzie istotnym elementem 
procesu produkcyjnego Zakładów 
Azotowych Kędzierzyn-Koźle. Mamy 
tu najmniejszą, ale bardzo wydajną in-
stalację odazotowania spalin. Możemy 
więc pokazać coś, co jest efektem pra-
cy naszych biur technologicznych, i co 
ważne, u naszego strategicznego klien-
ta – powiedziała prezes A. Wasilewska-
Semail. Zwiedzanie terenu ZAK oraz 
nowo budowanego przez RAFAKO blo-
ku OP-140 stanowiło atrakcję drugiego 
dnia konferencji.

Cykl prelekcji rozpoczęła Magdalena 
Kalmuk z  Zakładu Instalacji 
Odazotowania Spalin. Przedstawiła 
wyzwania i  strategię rozwoju, mo-
dernizację obiektów energetycznych 
oraz przemysłowych w  oparciu o  re-
gulacje środowiskowe (konkluzje BAT). 

Wszędzie tam, gdzie 
występuje spalanie, 
we wszystkich 
obiektach 
energetycznych, 
generują się 
szkodliwe związki. 
Konferencja 
poświęcona właśnie 
tym zagadnieniom 
jest dla RAFAKO 
bardzo istotna. 
Ma na celu 
pokazanie naszym 
potencjalnym 
klientom różnych 
rozwiązań, także 
pod kątem ich 
efektywności 
finansowej. 
Nasi eksperci 
podpowiadają, 
kiedy i jaką 
instalację 
zastosować. 
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Hanna Kordyaczny, Kierownik Działu 
Optymalizacji i  Innowacji Technologii 
Zakładu Instalacji Odazotowania Spalin 
RAFAKO SA wygłosiła referat pt. „Systemy 
odazotowania spalin metodą katalityczną 
(SCR) i hybrydową (SCR + SNCR) w świetle 
zmieniających się przepisów emisyjnych 
tlenków azotu, amoniaku i rtęci”. Ponadto 
podzieliła się z słuchaczami doświadcze-
niami z realizacji i eksploatacji instalacji 
SCR. W tym samym bloku tematycznym 
przedstawiciele Zakładów Azotowych 
Kędzierzyn GA ZAK SA zaprezentowali 
nowo budowany blok w EC ZAK SA.

W dalszej części konferencji słuchacze 
dowiedzieli się jakie inwestor musi ponieść 
koszty przy budowie i eksploatacji insta-
lacji odazotowania spalin. Poznali możli-
wości i dostępne instrumenty finansowa-
nia inwestycji środowiskowych. Tomasz 
Skoczowski, Kierownik działu ds. Realizacji 
i Ofert Zakładu Instalacji Odazotowania 

Spalin przybliżył przepisy i rozwiązania 
techniczne dotyczące działki rozładunku 
i  magazynowania reagenta (DRiM) dla 
różnych jego typów niezbędnych w proce-
sie odazotowania spalin. Ponadto zobra-
zowano na czym polegają: projektowanie 
i procedury odbiorowe dot. urządzeń NO do 
rozładunku i załadunku wody amoniakal-
nej. Przeprowadzono analizę zagrożeń dla 
instalacji odazotowania spalin w związku 
z zastosowaniem amoniaku jako reagen-
ta. Jak również analizę przemysłowych 
systemów SCR dla elektrowni opalanych 
węglem i gazem.

W  kolejnej sesji Marek Grzesiuk z  fir-
my OMC ENVAG sp. z  o.o. tłumaczył jak 
prawidłowo dobrać system do ciągłego 
monitoringu stężeń gazów odlotowych 
służący do kontroli sprawności instala-
cji odazotowania. Dopełnieniem tego te-
matu była prezentacja Tomasza Ordona 
z Zakładu Instalacji Odazotowania Spalin 
pt. „Kompleksowe rozwiązanie oczyszcza-
nia spalin dla obiektów przemysłowych 
wraz z układami odbioru ciepła i wytwa-
rzania energii elektrycznej”.

Przedstawiciele zawiązanej niedawno 
Spółki RENG-NANO (Andrzej Szmatloch, 
Albert Kępka i  Marek Buzanowski) opo-
wiedzieli o systemie zarządzania, analizie 
i  regeneracji SCR. Spółka to połączenie 
doświadczenia, wiedzy i technologii jaką 
wspólnie posiadają RAFAKO Engineering 
oraz azjatycka firma NANO. – Jesteśmy 
tu dziś po to, by zaprezentować nasze 
możliwości. 29 czerwca podpisaliśmy me-
morandum, z którego wynikały założenia 
i cele nowo powstałej Spółki RENG-NANO. 
Jesteśmy po to, aby bloki już istniejące, któ-
re posiadają instalacje, mogły z naszych 
usług korzystać. Naszym klientom chce-
my oferować regeneracje instalacji oda-
zotowania, czyli wymianę katalizatorów, 
diagnostykę, serwis oraz badania. Spółka 
RENG-NANO powstała 13 września. Mimo, 
że jest jeszcze bardzo młoda już posiada 
doświadczenie w postaci referencji, które 
poprzez realizacje projektów na świecie 

Uczestnicy konferencji 
w Kędzierzynie-Koźlu

Tomasz Tomczak, Wiceprezes 
Zarządu RAFAKO SA podczas 
konferencji



45Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

NAU K A, EDU K ACJA, ROZ WÓJ

w  Zakładzie Instalacji Odazotowania 
Spalin w RAFAKO SA.

W konferencji wzięło udział blisko 130 
uczestników. – Konferencja dotycząca na-
szych instalacji odazotowania to pierwsza 
konferencja, której gospodarzem jest nowo 
powstały w RAFAKO Zakład Odazotowania 
Spalin. To w głównej mierze dzięki jego 
przedstawicielom, ich działaniom mery-
torycznym oraz formalnym konferencja 
ma tak ciekawy program i atrakcyjny prze-
bieg. Już można powiedzieć, że konferen-
cja jest sukcesem, świadczy o tym choćby 
fakt, że przybyło na nią dwukrotnie więcej 
gości, niż było to początkowo zakładane. 
W  przypadku instalacji odazotowania 
szczególnie zależy nam na klientach po-
siadających mniejsze i średnie instalacje, 
ponieważ w tym segmencie jest jeszcze 
w kraju sporo do zrobienia w kontekście 
nowych norm emisji, które już wkrótce za-
czną obowiązywać. Wśród naszych gości 
jest wielu przedstawicieli takich podmio-
tów i mamy nadzieję, że to właśnie nasze 
instalacje kiedyś zostaną u nich urucho-
mione – podsumował Piotr Karaś, Dyrektor 
Biura Marketingu w RAFAKO SA.

i  w  Europie wykonywały firmy NANO 
i RAFAKO – powiedział Albert Kępka, pre-
zes Zarządu RAFAKO Engineering, wicepre-
zes Spółki RENG-NANO.

W  ostatnim bloku prelekcji przedsta-
wiciele raciborskiej spółki wygłosili refe-
raty dotyczące, m.in.: wpływu instalacji 
odazotowania spalin na pracę systemów 
odsiarczania; wpływ instalacji odazotowa-
nia spalin na pracę systemów odpylania 
i oczyszczanie spalin dla ITPOK.

– To pierwsza taka konferencja i mam 
nadzieję, że będzie to wydarzenie cykliczne. 
Jest ona poświęcona instalacjom odazoto-
wania spalin, ale nie tylko dla energetyki 
zawodowej, jak było to do tej pory, ale tak-
że dla innych gałęzi przemysłu, np. cemen-
towni, czy mniejszych elektrociepłowni, 
które również wkrótce staną przed decy-
zjami budowy lub też modernizacji takich 
instalacji, wynikającymi z dostosowaniem 
się do konkluzji BAT. Tą konferencją chce-
my wyjść do takiego klienta i wskazywać 
potencjalne rozwiązania technologiczne, 
jakie w tym zakresie oferujemy – powie-
działa Iwona Śpiewak, Dyrektor Biura 
Techniczno  – Projektowego RAFAKO SA 

Konferencja dotycząca naszych 
instalacji odazotowania to 
pierwsza konferencja, której 
gospodarzem jest nowo 
powstały w RAFAKO Zakład 
Odazotowania Spalin. To 
w głównej mierze dzięki 
jego przedstawicielom, ich 
działaniom merytorycznym 
oraz formalnym konferencja 
ma tak ciekawy program 
i atrakcyjny przebieg. 
Już można powiedzieć, że 
konferencja jest sukcesem, 
świadczy o tym choćby fakt, 
że przybyło na nią dwukrotnie 
więcej gości, niż było to 
początkowo zakładane.

Magdalena Kalmuk z Zakładu Instalacji 
Odazotowania Spalin
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To już kolejna konferencja 
środowiskowa, którą realizu-
jemy z  naszymi partnerami 
w Czechach, a mianowicie z fir-
mą Envir&Power Ostrava oraz 
Uniwersytetem Technicznym 
w Ostrawie. Celem tego wyda-
rzenia jest przede wszystkim 
propagowanie naszych pro-
duktów ochrony środowiska, 
związanych zarówno z  od-
siarczaniem, odazotowaniem, 
jak i odpylaniem – powiedział 
Tomasz Tomczak, Wiceprezes 
Zarządu RAFAKO SA, który za-
znaczył jak ważny dla racibor-
skiej spółki jest udział w takich 
wydarzeniach.  – Konferencja 
cieszy się coraz większym powo-
dzeniem nie tylko dlatego, że wa-
runki związane z emisją szkodli-
wych substancji do środowiska 
ulegają zmianie, ale również 
dlatego, że marka RAFAKO SA 
staje się coraz bardziej znana. 
Nasi partnerzy postrzegają nas 
jako kompetentnego realizatora 
instalacji, również w Czechach. 
Liczny udział w wydarzeniu cze-
skich przedstawicieli firm, jest 
odzwierciedleniem tego, że na-
sze instalacje znalazły uznanie 
w ich oczach – wyjaśnił Tomasz 
Tomczak.

O rg a n i za to ra m i  ko n -
ferencji, która odbyła się 
w  dniach 10–11  października, 
obok RAFAKO SA były firma 
Envir&Power Ostrava a.s. oraz 
czeska uczelnia wyższa, VŠB-TU 
Ostrava (Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava). – 
Od wielu lat współpracujemy 
z firmą RAFAKO SA. Na koncie 
mamy już kilka wspólnie zreali-
zowanych projektów z zakresu 
ekologizacji spalin w  elektro-
wniach i  elektrociepłowniach. 
W  trakcie dzisiejszego wyda-
rzenia prezentowane są tematy 
związane m.in. z nowymi przepi-
sami europejskimi dotyczącymi 
emisji spalin. Ponadto odbywa 
się wymiana doświadczeń mię-
dzy firmami, projektantami 
oraz potencjalnymi klientami, co 
uważam jest niezwykle istotne 
przy planowanej współpracy – 
powiedział Jiří Míček, który do-
dał także, że pozycja RAFAKO SA 
na rynku czeskim jest mocna, 
ponieważ system kooperacji 
nie działa jedynie na zasadach 
sprzedaży i  handlu. Słowa 
poprzednika potwierdził doc. 
dr inż. Bohumír Čech z VŠB-TU 
Ostrava.  – Nasza współpra-
ca układa się bardzo dobrze 

zwłaszcza, że wspólnie reali-
zowaliśmy takie projekty, jak 
choćby instalacje odsiarczania 
spalin w Elektrowni Trzebowice 
i odpylenia w Elektrociepłowni 
w Pardubicach. Mam nadzieję, 
że nasze współdziałania w sek-
torze energetycznym będą na-
dal tak owocne i kontynuowa-
ne – wyjaśnił Bohumír Čech.

Podobnie jak co roku, także 
w ostatniej edycji wydarzenia 
udział wzięli przedstawiciele 
firm związanych z energetyką 

Oferta RAFAKO 
w Ostravicy

Udział RAFAKO SA w tego typu wydarzeniach to przede wszystkim 
możliwość zaprezentowania naszych kompetencji i możliwości na 
czeskim rynku, jak również sposobność, do nawiązania kontaktów 
z naszymi potencjalnymi klientami – powiedział Tomasz Tomczak, 

wiceprezes Zarządu RAFAKO SA. Raciborska spółka po raz kolejny wzięła 
udział w międzynarodowej konferencji „Technologie oczyszczania 

spalin z jednostek energetycznych” w czeskiej Ostravicy.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Matusik, Adventure Media
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funkcjonujące na czeskim ryn-
ku oraz naukowcy prowadzący 
badania nad emisją oraz oczysz-
czaniem spalin. Wiodącym 
tematem prezentowanych re-
feratów były m.in. planowane 
zmiany w prawie ochrony śro-
dowiska Unii Europejskiej dla 
dużych jednostek spalania na 
podstawie „Final Meeting of the 
Technical Working Group for the 
review of the BAT reference do-
cument for Large Combustion 
Plants” i wynikające z nich nowe 

limity emisyjne oraz technolo-
gie oczyszczania spalin DeNOx, 
DeSOx, usuwania HCl, HF, pyłu 
i rtęci oraz możliwości osiągnię-
cia nowych limitów emisyjnych 
do roku 2021.

Podczas konferencji przed-
stawiciele m.in. raciborskiej 
Spółki wygłosili referaty zwią-
zane z problematyką ochrony 
środowiska, odsiarczaniem, 
odazotowaniem i odpylaniem. – 
Referat, który wygłosiłem doty-
czył konkluzji BAT, czyli nowych 

Nasi partnerzy 
postrzegają nas jako 
kompetentnego realizatora 
instalacji, również 
w Czechach. Liczny udział 
w wydarzeniu czeskich 
przedstawicieli firm, jest 
odzwierciedleniem tego, że 
nasze instalacje znalazły 
uznanie w ich oczach.
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przepisów jakie planowane są 
w zakresie ochrony środowiska 
oraz które mają wejść w życie 
w  2021 roku. Ich wdrażanie 
wiązać będzie się z  różnymi 
inwestycjami jakie, zarówno 
obiekty, które już istnieją, jak 
i  te nowe będą musiały po-
nieść. Co za tym idzie, oznacza 
to zapotrzebowanie klientów 
energetycznych na różnego 
typu usługi projektowe i wyko-
nawcze, czym my jako firma 
jesteśmy zainteresowani – wy-
jaśnił Jerzy Mazurek, Dyrektor 
Biura Techniczno-Projektowego 
RAFAKO SA w  Zakładzie 
Instalacji Odsiarczania Spalin. – 
Udział spółki w wydarzeniu to 
przede wszystkim promocja 
RAFAKO SA jako firmy kompe-
tentnej w  zakresie potencjału 
wytwórczego, czyli możliwo-
ści spełnienia wymagań, które 
klienci stawiają. Drugim nie-
zwykle istotnym elementem 
jest to, że spotykamy się bez-
pośrednio z  klientami, którzy 
przekazują nam informacje 
o  swoich planach. Po trzecie, 
poprzez kontakt z instytucjami 
badawczymi śledzimy bieżący 
stan techniki, tendencje, co po-
zwala nam korygować i rozwi-
jać własne wyroby – dodał Jerzy 
Mazurek.

W  swoim referacie proble-
matykę wymogów BAT poru-
szyła także Iwona Śpiewak, 
Dyrektor Biura Techniczno  – 
Projektowego RAFAKO  SA 
w  Zakładzie Instalacji Odazo-
towania Spalin. – Miałam okazję 
przedstawić słuchaczom temat 
dostosowania systemów oda-
zotowania spalin do wymogów 
BAT. Jesteśmy firmą, która za-
równo projektuje, jak i realizuje 

instalacje odazotowania spalin 
w formule „pod klucz”. Nigdy nie 
pozostawiamy klienta samego 
sobie z problemami. W związku 
z zapowiedzią wejścia w życie 
nowych wymogów emisyjnych 
zgodnych z konkluzjami BAT już 
teraz prowadzimy analizy na-
szych wybudowanych obiektów, 
aby wypracować rozwiązanie 
i  jednocześnie podpowiedzieć 
odbiorcy, jakie zmiany powi-
nien wprowadzić w swoich in-
stalacjach celem umożliwienia 
użytkowania ich w  przyszło-
ści – wyjaśniła Iwona Śpiewak.

Polsko-czeska współpraca 
z udziałem RAFAKO SA stale się 

rozwija. Istnieje wiele projektów, 
które zostały już zrealizowane, 
bądź są w trakcie. Pośród dzia-
łań ukończonych jest m.in. bu-
dowa instalacji odsiarczania 
spalin na kotłach w  czeskiej 
Elektrowni Trzebowice, nale-
żącej do spółki Dalkia ČR  a.s. 
Była to pierwsza, zrealizowana 
poza Polską, instalacja odsiar-
czania spalin metodą półsuchą 
opartą o  technologię RAFAKO 
SA. Ponadto dostarczone zo-
stały także elektrofiltry do 
Elektrociepłowni Mielnik, któ-
rej właścicielem jest firma ČEZ 
(czeskie przedsiębiorstwo ener-
getyczne).

Tomasz Tomczak, 
wiceprezes Zarządu 
RAFAKO SA

Iwona Śpiewak, Dyrektor Biura 
Techniczno-Projektowego 

RAFAKO SA w Zakładzie Insta-
lacji Odazotowania
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Jerzy Mazurek, Dyrektor 
Biura Techniczno-Projek-

towego RAFAKO SA

Udział spółki 
w wydarzeniu to przede 
wszystkim promocja 
RAFAKO SA jako 
firmy kompetentnej 
w zakresie potencjału 
wytwórczego, czyli 
możliwości spełnienia 
wymagań, które 
klienci stawiają. 
Drugim niezwykle 
istotnym elementem 
jest to, że spotykamy 
się bezpośrednio 
z klientami, którzy 
przekazują nam 
informacje o swoich 
planach. Po trzecie, 
poprzez kontakt 
z instytucjami 
badawczymi śledzimy 
bieżący stan techniki, 
tendencje, co pozwala 
nam korygować 
i rozwijać własne 
wyroby.



50 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

RAFAKO SA, w dniach 28–29 września, 
wzięło udział w Misji Gospodarczej, 
w  stolicy Azerbejdżanu, Baku, któ-
ra odbyła się pod przewodnictwem 
Wiceministra Rozwoju, Radosława 
D o m a g a l s k i e g o - Ła b ę d z k i e g o . 
Stroną przyjmującą oficjalną de-
legację polską był Minister Energii 
Azerbejdżanu  – Natig Aliyev. 

Na Misji Gospodarczej w Baku
Tego typu wydarzenia to dla RAFAKO SA nie tylko możliwość pozyskiwania nowych klientów, 

ale także sposobność do poznania specyfiki danego rynku, w tym wypadku azjatyckiego – 
powiedział Jakub Sitek, Dyrektor ds. Relacji z Klientami w RAFAKO SA. Spółka wzięła 

udział w dwudniowej Misji Gospodarczej w Baku, gdzie zaprezentowała swoją ofertę.

Teskt: Magdalena Matusik, Adventure Media 
Zdjęcia: Daniel Staniszewski

Wydarzenie miało miejsce w Baku 
Business Center, a  głównym jego 
celem, było pogłębienie współpracy 
Polski z Azerbejdżanem w sektorze 
energetycznym i transportowym.

W trakcie Misji Gospodarczej, ra-
ciborska spółka jako jedna z polskich 
firm, brała udział w  spotkaniach 
biznesowych z  przedstawicielami 
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azerskich przedsiębiorstw. – Nasze 
spotkania miały na celu zapropo-
nowanie współpracy azerskim 
firmom w  zakresie projektów 
energetycznych, nowych elektro-
wni, jak i  modernizacji tych już 
istniejących. Oferta, którą przed-
stawiliśmy, przekazana została do 
Ministra Energetyki. Następnie tra-
fi w ręce Ministerstwa Energetyki 
w  Azerbejdżanie, gdzie zostanie 
rozpatrzona – wyjaśnił Jakub Sitek, 
Pełnomocnik Zarządu RAFAKO SA, 
Dyrektor ds. Relacji z Klientami.

Przedstawiciel RAFAKO SA zazna-
czył również, że ogromnym atutem 
raciborskiej Spółki jest posiadanie 
gotowych funduszy na realizację 
inwestycji eksportowych. – Obecnie 
RAFAKO SA, oferuje klientom lub 
Ministerstwom zagranicznym, wy-
konywanie projektów energetycz-
nych, wraz z ich finansowaniem ze 

środków krajowych. Uważam, że jest 
to niezwykle atrakcyjne, a przede 
wszystkim korzystne rozwiązanie 
dla naszych potencjalnych klien-
tów – zaznaczył J. Sitek.

Należy także pamiętać, że wiele 
lat temu, RAFAKO SA wykonywało 
już zamówienia na azjatycki rynek, 
gdzie dostarczało elementy kotłowe, 
panele rurowe, czy elementy ciśnie-
niowe. – Nie były to duże dostawy, 
dlatego też obecnie chcemy nawią-
zać stałą współpracę z tamtejszymi 
firmami i  uczestniczyć w  przetar-
gach na większe inwestycje w ener-
getyce  – powiedział Jakub Sitek, 
który dodał, że raciborska spółka 
kieruje swoje działania marketin-
gowe w różne rejony świata, dlate-
go udział firmy w tak prestiżowym 
wydarzeniu jak Misja Gospodarcza 
to kolejny krok do zwiększenia liczby 
domniemanych odbiorców.

Jakub Sitek, pierwszy 
z lewej, przedstawiciel 
RAFAKO podczas Misji 
Gospodarczej w Baku

Nasze spotkania miały 
na celu zaproponowanie 
współpracy azerskim 
firmom w zakresie 
projektów energetycznych, 
nowych elektrowni, jak 
i modernizacji tych już 
istniejących. Oferta, 
którą przedstawiliśmy, 
przekazana została do 
Ministra Energetyki. 
Następnie trafi w ręce 
Ministerstwa Energetyki 
w Azerbejdżanie, gdzie 
zostanie rozpatrzona.
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W dniach 19–20 października, w Hotelu 
Sheraton, w Warszawie odbył się XIII 
Kongres Nowego Przemysłu, który 
już od 13 lat jest jednym z najważniej-
szych spotkań sektora energetycznego 
w Polsce. W trakcie dwudniowych de-
bat poruszano bieżące problemy branży. 
Jak co roku, w wydarzeniu udział wzięli 
przedstawiciele rządu, czołowych firm 
energetycznych, administracji publicz-
nej oraz eksperci.

XIII Kongres Nowego Przemysłu 
rozpoczął się wystąpieniem Ministra 
Energii, Krzysztofa Tchórzewskiego, któ-
ry poruszył kwestię m.in. celów w energe-
tyce, rynku mocy i OZE. – W to, czym kie-
ruje się Europa wchodzimy z pewnym 
realizmem, i w tych kontaktach, które 
mamy w ramach Komisji Europejskiej 
staramy się nie mówić o idei, tylko twar-
do o życiu energetycznym, które mamy 
na co dzień. Z takiego punktu widzenia, 
bardzo ważną sprawą staje się rynek 
mocy, o który w Komisji Europejskiej bę-
dziemy zdecydowanie walczyć – powie-
dział Krzysztof Tchórzewski, Minister 
Energii. Następnie odbyła się sesja inau-
guracyjna pt. „Unia Europejska i wspól-
na polityka energetyczna. Polski miks 
energetyczny”, w której udział wzięli: 
Henryk Baranowski, Prezes Zarządu, 
PGE Polska Grupa Energetyczna SA, 
Gerard Bourland, Dyrektor Generalny, 
Grupa Veolia w Polsce, Paweł Dziekoński 
p.o. Prezesa Zarządu, Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA, Mirosław 
Kowalik, Prezes Zarządu, ENEA  SA, 

Remigiusz Nowakowski, Prezes 
Zarządu TAURON Polska Energia  SA, 
Janusz Steinhoff, Wicepremier, Minister 
Gospodarki w  latach 1997–2001 
oraz Maciej Woźniak, Wiceprezes 
ds. Handlowych PGNiG SA.

W  jednej z  kolejnych sesji 
pt.  „Technologie przyszłości i  rynek 
energii na przykładach” głos zabrał 
wiceprezes Zarządu RAFAKO SA 
Krzysztof Burek, który zaprezentował 
kierunki związane z  rozwojem i  ba-
daniami oraz projekty innowacyjne 
raciborskiej spółki. Wyjaśnił zebranym 
m.in. ideę wysp poligeneracyjnych oraz 
bloków DUO-BIO. – DUO-BIO bloki są 
odpowiedzią energetyki konwencjo-

RAFAKO na XIII Kongresie 
Nowego Przemysłu w Warszawie

Będziemy zdecydowanie walczyć o rynek mocy w Komisji Europejskiej, nie tylko dla Polski, 
lecz także dla państw sąsiednich – zapowiedział w trakcie inauguracji XIII Kongresu 

Nowego Przemysłu Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski. W tym ważnym branżowym 
wydarzeniu udział wzięło także RAFAKO SA, które zaprezentowało swoje kierunki rozwoju 

oraz projekty innowacyjne. Raciborska spółka była jednym z partnerów spotkania.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Matusik, Adventure Media

W trakcie tego ważnego 
spotkania staraliśmy 
się przekazać, że polskie 
firmy, takie jak RAFAKO SA 
stosują nowe technologie 
w energetyce. Niestety, 
promocja tych innowacji 
w naszej branży jest ciągle 
za mała, stąd być może 
też niełatwo jest pozyskać 
finansowanie na nowe 
rozwiązania techniczne 
w skali komercyjnej.
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nalnej na zadania i wymogi stawiane 
przez współczesny system elektro-
energetyczny. Pozwalają poprawić 
efektywność i  elastyczność przede 
wszystkim energetyki tradycyjnej, 
w tym obiektów węglowych i tych na 
biomasę. Dzieje się to dzięki zastosowa-
niu rozwiązania układu dwóch kotłów 
o parametrach ultranadkrytycznych 
zasilających jeden układ turbogene-
ratora. Tego typu rozwiązania mogą 
skutecznie konkurować z innymi, wyso-
kosprawnymi źródłami energii – mówił 
Krzysztof Burek.

– W  przypadku tzw.  „wysp polige-
neracyjnych”, to mowa tutaj o  wielo-
produktowych instalacjach energe-
tycznych do zastosowań w  małych 
i  średnich miejscowościach. Celem 
tych instalacji jest sprostanie dwóm 
podstawowym wyzwaniom, przed 
którymi stoją obecnie małe i  średnie 
jednostki wytwarzające ciepło, a mia-
nowicie dzięki zastosowaniu procesu 
zgazowania pozyskiwana będzie nisko-
emisyjna energia elektryczna i ciepło 

z paliw odpadowych takich jak, lokalnie 
dostępna biomasa i inne paliwa stałe. 
Drugi aspekt sprawy to wykorzystanie 
powstałego w procesie syntetycznego 
gazu ziemnego (ang. substitute natural 
gas – SNG), co pozwoli na efektywne 
użytkowanie instalacji również w okre-
sie letnim. Wszystko to przy zachowa-
niu wszelkich norm ochrony środowi-
ska – wyjaśnił K. Burek

Wiceprezes RAFAKO SA zaznaczył 
także jak istotny jest udział Spółki 
w tego typu inicjatywach. – W trakcie 
tego ważnego spotkania staraliśmy się 
przekazać, że polskie firmy, takie jak 
RAFAKO SA stosują nowe technologie 
w energetyce. Niestety, promocja tych 
innowacji w naszej branży jest ciągle 
za mała, stąd być może też niełatwo 
jest pozyskać finansowanie na nowe 
rozwiązania techniczne w skali komer-
cyjnej. W związku z tym, niezmiernie 
ważne jest aby brać udział w wydarze-
niach, podczas których można je zapre-
zentować i przybliżyć – podsumował 
Krzysztof Burek.

Krzysztof Tchórzewski, 
Minister Energii

Powyżej: uczestnicy Kongresu; zdjęcie na lewej stro-
nie: Krzysztof Burek Wiceprezes Zarządu RAFAKO SA
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W dniach 15–17 listopada, w Hotelu 
Novotel w Poznaniu odbyła się XIII 
edycja Międzynarodowej Konferencji 
z cyklu „Termiczne przekształcanie 
odpadów – od planów do realizacji”. 
Jednym z uczestników wydarzenia, 
które zgromadziło 241 osób, było 
RAFAKO SA, prezentując swoje tech-
nologie i kierunki rozwoju z zakresu 
ochrony środowiska.

– Wysłuchaliśmy wielu wypowie-
dzi, refleksji i spostrzeżeń na temat 
problematyki odpadów komunal-
nych zarówno w Polsce, jak i za gra-

Termiczne przekształcanie odpadów
Udział RAFAKO SA w tego typu wydarzeniach to przede wszystkim możliwość zaprezentowania naszych 
kompetencji i możliwości z poszczególnych dziedzin w tematyce ochrony środowiska – powiedział Piotr 

Lucia, Dyrektor Zakładu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów RAFAKO SA. Firma wzięła 
udział w XIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów 

do realizacji”. Raciborska spółka była partnerem strategicznym tego prestiżowego wydarzenia.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Matusik, Adventure Media

nicą. Co więcej, dowiedzieliśmy się 
w jakim kierunku zmierzać będzie 
prawodawstwo Unii Europejskiej 
związane z odpadami. Jakie będą 
kryteria i zobowiązania związane 
z recyclingiem, z termicznym prze-
twarzaniem odpadów. To, co może 
zaoferować RAFAKO SA, to zarówno 
kompletne obiekty w technologiach 
tradycyjnych jak i nowe, nowator-
skie, technologie. Uważam, że nasza 
firma posiadając odpowiednią wie-
dzę i doświadczenia musi prezento-
wać się jako podmiot kompetentny, 

będąc podstawowym wyborem 
dla obecnych jak i  potencjalnych 
przyszłych odbiorców. Mam tu-
taj na myśli zarówno samorządy, 
jak i  podmioty biznesowe, które 
pojawiły się na rynku i które dziś 
zapewniają odbiór odpadów i  od-
powiednią ich segregację. Głęboko 
więc jestem przekonany, że nasze 
prezentacje, związane z tematyką 
wysp poligeneracyjnych jak i insta-
lacjami termicznego przekształcania 
odpadów na pewno trafiły w oczeki-
wania uczestników konferencji – wy-
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jaśnił Tomasz Tomczak, Wiceprezes 
Zarządu RAFAKO SA.

W  wydarzeniu udział wziął tak-
że Piotr Lucia, Dyrektora Zakładu 
Instalacji Termicznego Prze-
kształcania Odpadów RAFAKO  SA 

– W trakcie konferencji prezentuje-
my się jako Spółka technologiczna. 
Mamy aspiracje bycia generalnym 
wykonawcą instalacji termicz-
nego przekształcania odpadów. 
Dysponujemy wiedzą, potencja-
łem projektowym i menadżerskim, 
dzięki czemu jesteśmy w  stanie 
dostarczyć i  uruchomić tego typu 
instalacje. Nadmienię, że w aktual-
nie realizowanej budowie Instalacji 
Termicznego Przekształcania 
Odpadów w  Szczecinie jesteśmy 
dostawcą kompletnych dwóch li-
nii technologicznych. Co więcej, 
RAFAKO SA realizuje przedsięwzię-
cia znacznie większe niż spalarnie 
odpadów. W  związku z  czym, ko-
lejny już raz pragniemy pokazać 
klientom nasze możliwości i  refe-
rencje z  poszczególnych dziedzin 
w  tematyce ochrony środowiska 

– mówił Dyrektor Zakładu Instalacji 
Termicznego Przekształcania 
Odpadów, Piotr Lucia.

W  trakcie trwania konferencji 
dwaj przedstawiciele raciborskiej 
spółki wygłosili swoje referaty.

Pierwszy z  nich przedstawił 
Robert Demel z  Centrum Badań 
i Rozwoju RAFAKO SA. – W swoim 
referacie poruszyłem tematykę 
wysp poligeneracyjnych. Dokładniej 
rzecz ujmując innowacyjnego pro-
jektu badawczego, który obecnie 
realizujemy w międzynarodowym 
konsorcjum firm, gdzie RAFAKO SA 
jest liderem. Poligen, bo tak brzmi 
nazwa projektu, na celu ma wyko-
rzystanie odpadów komunalnych 
i  osadów ściekowych do produk-
cji energii elektrycznej, cieplnej 

W trakcie konferencji prezentujemy się jako 
Spółka technologiczna. Mamy aspiracje bycia 
generalnym wykonawcą instalacji termicznego 
przekształcania odpadów. Dysponujemy wiedzą, 
potencjałem projektowym i menadżerskim, dzięki 
czemu jesteśmy w stanie dostarczyć i uruchomić 
tego typu instalacje.

Robert Demel, Centrum 
Badań i Rozwoju RAFAKO SA

Przedstawiciele RAFAKO 
podczas konferencji
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oraz chemicznej w  postaci gazu. 
Głównym celem w  projekcie jest 
wykorzystanie lokalnych zasobów 
energetycznych – zaznaczył Robert 
Demel z RAFAKO SA. – Wyspy poli-
generacyjne są to instalacje wielo-
produktowe. Jest to rozbudowany 
układ kogeneracyjny, uzupełniony 
o wytwarzanie produktu jakim jest 
syntetyczny gaz ziemny SNG. Czy 
jest to przyszłościowe? Uważam, że 
tak ponieważ dobrze zrealizowa-
na instalacja poligeneracyjna daje 
wiele korzyści min. podniesienie 
efektywności wytwarzania energii, 
umożliwia zmniejszenie emisji do at-
mosfery oraz wpływa na poprawę 
bezpieczeństwa energetycznego  – 
dodał Robert Demel.

Dr inż. Jerzy Mirosław, Kierownik 
Biura Handlowego Zakładu Instalacji 
Termicznego Przekształcania 
Odpadów RAFAKO  SA zaprezento-
wał zebranym potencjał, możliwo-
ści i doświadczenia firmy w zakresie 
oczyszczania spalin –  Raciborska 
spółka jest od początku swojego 
istnienia rozpoznawalna zarówno 
w kraju, jak i na świecie jako firma, 
która dostarcza kotły dla energe-
tyki zawodowej oraz od ponad 
dwudziestu lat jako firma, która 
dostarcza kotły odzyskowe na ry-
nek europejski związany z termicz-
nym przekształcaniem odpadów. 
Natomiast to co chciałem szczegól-
nie uwypuklić na tej specyficznej 
konferencji, w trakcie mojej prezen-
tacji, to kolejny aspekt działalności 
firmy; mam tutaj na myśli bogate 
doświadczenie RAFAKO SA w zakre-
sie oczyszczania spalin. Każda insta-
lacja termicznego przekształcania 
odpadów składa się z sześciu głów-
nych segmentów technologicznych. 
Dwoma kluczowymi są: segment 
odzysku ciepła, czyli kocioł odzysko-
wy, oraz segment oczyszczania spa-

lin – bardzo ważny z ekologicznego 
punktu widzenia. To właśnie o tym, 
co RAFAKO  SA potrafi najlepiej 
w  kwestii kompleksowej obróbki 
spalin, czyli o doświadczeniach, re-
ferencjach, możliwościach i ofercie 
RAFAKO SA w zakresie odpylania, 
odsiarczania i odazotowania spalin 
starałem się zapoznać uczestników 
konferencji podczas swojego wystą-
pienia  – powiedział dr  inż.  Jerzy 
Mirosław.

Opiekun naukowy konferencji, 
dr hab. inż. Tadeusz Pająk zaznaczył, 
że obecna konferencja stanowiła 
istotny przełom w dorobku dwuna-
stu poprzednich – Dotychczasowe 

Każda instalacja termicznego 
przekształcania odpadów 
składa się z sześciu głównych 
segmentów technologicznych. 
Dwoma kluczowymi są: 
segment odzysku ciepła, 
czyli kocioł odzyskowy, oraz 
segment oczyszczania spalin – 
bardzo ważny z ekologicznego 
punktu widzenia.

Jerzy Mirosław, Kierownik Biura Handlo-
wego Zakładu Instalacji Termicznego 
Przekształcania Odpadów RAFAKO SA

Robert Demel, Centrum 
Badań i Rozwoju RAFAKO SA 
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dwanaście edycji toczyło się pod ha-
słem od planów do realizacji. Plany 
już od kilku lat za nami, za nami 
także cały cykl przedinwestycyjny 
i inwestycyjny budowy w kraju za-
kładów termicznego przekształca-
nia odpadów komunalnych. Za nami 
w końcu realizacja tych zakładów. 
Stały się one faktem. Około miliona 
ton odpadów komunalnych trafia 
rocznie na ruszt wprowadzając 
w ten sposób krajową gospodarkę 
odpadami na zdecydowanie wyż-
szy poziom jej zaawansowania i sy-
tuując Polskę w grupie krajów UE 
opierających tę gospodarkę już nie 
tylko na składowaniu, pozwalając 

się jednocześnie zbliżać do najnow-
szych standardów i wyzwań, okre-
ślanych, jako circular economy  – 
wyjaśnił dr hab. inż. Tadeusz Pająk, 
prof.  nadzw. AGH im.  Stanisława 
Staszica w  Krakowie. – Nie mogę 
nie wspomnieć o RAFAKO SA, które 
w konferencji bierze udział praktycz-
nie od początku oraz jest jej partne-
rem strategicznym. Otóż, firma od 

pierwszej edycji wydarzenia odgrywa 
niezwykle istotną rolę, prezentując 
swoje uznane w Polsce, jak i za granicą 
aplikacje w zakresie dostawy urządzeń 
kotłów do instalacji termicznego prze-
kształcania odpadów. Mam nadzieje, że 
nasza współpraca w sektorze ochrony 
środowiska będzie nadal tak owoc-
na i  kontynuowana  – podsumował 
dr hab. inż. Tadeusz Pająk.

Piotr Karaś, Dyrektor Biura Marketingu RAFAKO SA
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Ja – Lider XXI wieku
Zarządy spółek z Grupy PBG, realizując projekt zmierzający do 

doskonalenia kompetencji kadry menedżerskiej, zaprosiły kluczowych 
pracowników Grupy na II szkolenie z cyklu JA – LIDER XXI wieku.

Tekst: Karolina Kubica-Kamińska, starszy specjalista ds. regulacji 
 korporacyjnych, PBG oil and gas 

Wrażenia uczestników zebrała: Joanna Januszewska, 
kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG 

Zdjęcia: Archiwum Grupy PBG

W roli prelegentów wystąpili generał Roman Polko 
oraz Marek Skała. Rozmawiano o  tym jak być 
skutecznym przywódcą w ekstremalnych i kryzy-
sowych sytuacjach, jak pozytywnie motywować 
nawet najbardziej zniechęconych podwładnych 
i jak poprowadzić zespół do zwycięstwa. W drugim 
panelu szkoleniowym główną uwagę poświęcono 
zarządzaniu zmianą.

Wspierając zorganizowaną przez Fundację PBG 
w ramach obchodów Dnia Drzewa akcję sadzenia 
drzew, liderzy posadzili na terenie parku na Dworze 
w Smólsku, w którym miało miejsce szkolenie, 300 
sadzonek grabów.

Szkolenie odbyło się 17 października 2016. Jego 
uczestnikami byli pracownicy PBG, PBG oil and 
gas, RAFAKO, RAFAKO Engineering oraz ETE a or-
ganizatorem Fundacja PBG.

Poniżej wrażenia uczestników szkoleń.

Przemysław Nowak
Główny specjalista ds BHP i ochrony p.poż, Grupa PBG

W tym roku ponownie miałem zaszczyt uczestniczyć w szkoleniu Ja lider XXI 
wieku. Szkolenie i cała organizacja zostały poprowadzone w bardzo profesjonal-
ny sposób. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w jego trakcie są dla mnie 
bardzo cennym i przydatnym doświadczeniem, które zamierzam wykorzystać 
w codziennej pracy i w życiu osobistym.  Brawa dla organizatorów!

Rozmawiano o tym jak być 
skutecznym przywódcą 
w ekstremalnych 
i kryzysowych sytuacjach, 
jak pozytywnie 
motywować nawet 
najbardziej zniechęconych 
podwładnych i jak 
poprowadzić zespół do 
zwycięstwa.
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Halina Chadrian
Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządza-
nia, RAFAKO SA

Po raz pierwszy uczestniczyłam 
w  szkoleniu „Ja  – lider XXI wieku. 
Było bardzo ciekawe, szczególnie po-
dobał mi się wykład Pana Generała 
Romana Polko, który sprawił, że po-
czułam znaczący przypływ energii 
do działania, a przede wszystkim do 
podejmowania nowych, niełatwych 
wyzwań. Poza tym miałam okazję 
spędzić czas w miłym towarzystwie 
i bardzo ładnym miejscu.
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Joanna Trzeciak
Pełnomocnik zarządu ds. ochrony 
informacji niejawnych, PBG SA 

Szkolenie „Ja  – Lider XXI 
wieku” przeprowadzone było 
w  miłej atmosferze i  profe-
sjonalnej formie. Uzyskałam 
dużo praktycznych wskazó-
wek, które pozwolą bardziej 
profesjonalnie podejść do 
pracy i  życia. Wszystkie za-
gadnienia były bardzo cieka-
we i pozwoliły mi usystema-
tyzować moje spostrzeżenia.

Michał Zboralski
Dyrektor ds. ekonomicznych, PBG oil and gas

Raptem kilka dni temu PBG oil and gas podpisał porozumienie z in-
westorem dotyczące rozwiązania i rozliczenia jednego z kontraktów. 
Porozumienie poprzedzone było kilkutygodniowymi pertraktacjami, 
w których również brałem udział. Po tym doświadczeniu mogę w pełni 
potwierdzić, że sześć zasad skutecznych negocjacji opisanych na stronie 
170 książki autorstwa gen. R. Polko przekazanej nam w materiałach 
szkoleniowych to po prostu „samo życie”. Tam, gdzie się tych zasad w ne-
gocjacjach z inwestorem trzymaliśmy – byliśmy wygrani, gdy musieliśmy 
którąś z nich odpuścić – szala przechylała się na korzyść przeciwnika.

Aleksandra Byczkowska
Kierownik sekcji rachuby wynagrodzeń i świad-
czeń, RAFAKO SA 

Bardzo ciekawe wykłady – zarówno 
Pana Generała Romana Polko, jak 
i Pana Marka Skały. Każda wska-
zówka przekazana na spotkaniu 
pozwoli na lepsze zarządzanie 
sobą i zespołem w procesie ciągle 
zachodzących zmian. Dziękuję 
za możliwość udziału w  szkole-
niu, które było również okazją 
do spotkania z  pracownikami 
z Grupy PBG.

Wykład Generała 
Romana Polko
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Jolanta Lelińska-Starzak
Zastąpca dyrektora ds. ryzyk finansowych, PBG oil and gas

Na szkoleniu „Jak zbudować zespół i rozgromić 
konkurencję” największe wrażenie zrobiła na mnie 
osoba prowadzącego w postaci gen. Romana Polko. 
Jego prosty, rzeczowy, poparty praktycznymi przy-
kładami, momentami żołnierski sposób dzielenia 
się wiedzą na temat budowy zespołu uświadomił 
mi wiele podobieństw pomiędzy działaniami w „cy-
wilnych miejscach pracy” (przedsiębiorstwa) a po-
lem bitwy. Przypomniał pewne zasady, które są 
ważne dla działania zespołu przy unikaniu porażek 
i osiąganiu sukcesów. Podzielę się kilkoma z nich:
• zaangażuj się, podejmuj inicjatywę, nie stój 

w miejscu;
• jeśli masz pomysł przekaż go szefowi po to, by 

też go poznał;
• jeśli wszyscy się zgadzają, to znaczy, że coś jest 

nie tak;
• zapewniaj stały dopływ „świeżej krwi” (nowych 

pracowników);
• skutecznie się komunikuj;
• zaplanuj, gdzie będziesz potrzebował wsparcia;
• miej własne zdanie, natomiast gdy po burzy 

mózgów CEL jest już ustalony, bierz się do pracy;
• utożsamiaj się z MISJĄ;

• modyfikuj działania, planuj (rozgryzaj przeciw-
nika), a czasem je nawet zarzuć, ponieważ zbyt 
starannie złożony spadochron często się nie ot-
wiera, a zbyt precyzyjnie ułożony i pieczołowicie 
realizowany plan może zawieść. Pamiętaj, by 
lukę pomiędzy planem a możliwościami wypeł-
nić zdrowym rozsądkiem.
Szkolenie wywarło wrażenie nie tylko na mnie, 

lecz także – jak myślę – na innych uczestnikach spot-
kania, gdyż sprowokowało do wielu ożywionych 
kuluarowych dyskusji i TO BYŁO NAJFAJNIEJSZE.

Największe wrażenie zrobiła na mnie osoba 
prowadzącego w postaci gen. Romana 
Polko. Jego prosty, rzeczowy, poparty 
praktycznymi przykładami, momentami 
żołnierski sposób dzielenia się wiedzą na 
temat budowy zespołu uświadomił mi 
wiele podobieństw pomiędzy działaniami 
w „cywilnych miejscach pracy” 
(przedsiębiorstwa) a polem bitwy.

Uczestnicy szkolenia Ja Lider XXI wieku
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W  czwartek, 24 listopada w  Mię-
dzynarodowym Centrum Kongre-
sowym w  Katowicach odbyła się 
druga edycja Silesia HR Trends 
2016. To największe spotkanie bran-
ży zarządzania zasobami ludzkimi 
w województwie śląskim, w którym 
uczestniczyli eksperci z  dziedziny 
HR, przedstawiciele zakładów pracy, 
instytucji publicznych, samorządów 
woj. śląskiego, środowiska akademi-
ckiego, firm doradczych oraz osoby 
zainteresowane rozwojem swojej 
kariery zawodowej.

Wydarzenie podzielone było na 
dwie części: Targi Pracy i  Kariery 
oraz tematyczne panele dyskusyj-
ne. Jednym z uczestników wydarze-
nia było RAFAKO SA, które wzięło 
udział w  debacie dotyczącej szkol-
nictwa zawodowego. Tego samego 
dnia, odbyła się także uroczysta 
gala w trakcie której uhonorowano 
dziesięciu najlepszych pracodawców 
Śląska. Pośród laureatów znalazła 
się raciborska Spółka otrzymując 
tytuł „Top Pracodawca Województwa 
Śląskiego”.

– RAFAKO SA zaproszone zo-
stało do udziału w  debacie, która 
poświęcona została szkolnictwu 
zawodowemu oraz wyzwaniom 
jakie przed nim stoją. Ponadto po-
ruszaliśmy tematy związane z  re-
formą oświaty, jak i ze stworzeniem 
dwustopniowych szkół branżowych. 
Dyskusje jakie prowadziliśmy były 

RAFAKO jako jeden z najlepszych 
pracodawców

RAFAKO SA wzięło udział w Silesia HR Trends 2016 w Katowicach. W trakcie wydarzenia raciborska 
spółka odebrała tytuł „Top Pracodawcy Województwa Śląskiego”. Dzisiejsza nagroda to przede wszystkim 

uznanie dla wszystkich pracowników, którzy od 1949 roku budowali markę oraz pozycję RAFAKO SA – 
powiedziała Anna Zembaty-Łęska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem.

Tekst: Magdalena Matusik, Adventure Media 
Zdjęcia: Magdalena Matusik, Adventure Media
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ciekawe i inspirujące. Ja ze swojej 
strony miałam okazję podzielenia się 
z  uczestnikami naszymi doświad-
czeniami w szkoleniu pracowników 
młodocianych oraz oczekiwaniami 
z  tym związanymi. Dodam także, 
że pojawiliśmy się tutaj jako firma, 
posiadająca bardzo dobre praktyki 
związane ze szkoleniem, które odpo-
wiadają potrzebom rynku – wyjaśni-
ła Anna Zembaty-Łęska, Dyrektor 
Departamentu Zarządzania 
Personelem RAFAKO SA, która 
odebrała w imieniu firmy tytuł „Top 
Pracodawca Województwa Śląskiego” 
przyznawanego przez redakcję por-
talu plusHR.pl. – RAFAKO SA znala-
zło się wśród dziesięciu najlepszych 
pracodawców województwa ślą-

skiego. Jak powszechnie wiadomo, 
na Śląsku znajduje się wyjątkowo 
dużo prężnie działających firm. 
W związku z tym znalezienie się w ta-
kim wspaniałym gronie jest dla nas 
ogromnym wyróżnieniem. Jesteśmy 
dumni i przyznam, że wzruszyłam 
się, gdy odebrałam informację, że 
RAFAKO SA dostrzeżone zostało 
również od tej strony. O raciborskiej 
spółce na ogół mówi się w kontekście 
energetyki i produkowanych urzą-
dzeń, technologii i  techniki. Tym 
razem docenieni zostaliśmy jako 
pracodawca. Tytuł ten jest uznaniem 
dla wszystkich pracowników, którzy 
od 1949 roku budowali markę oraz 
pozycję firmy RAFAKO SA – podsu-
mowała Anna Zembaty-Łęska.

Pani Anna Zembaty-Łęska 
odbiera nagrodę w imieniu 
RAFAKO SA

Jak powszechnie wiadomo, 
na Śląsku znajduje się 
wyjątkowo dużo prężnie 
działających firm. W związku 
z tym znalezienie się w takim 
wspaniałym gronie jest dla 
nas ogromnym wyróżnieniem. 
Jesteśmy dumni i przyznam, 
że wzruszyłam się, gdy 
odebrałam informację, że 
RAFAKO SA dostrzeżone 
zostało również od tej strony.

Pani Anna Zembaty-Łęska 
i pan Jan Zdziebczok
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OSZ RAFAKO uczestnikiem 
Festiwalu Perspektyw

Kilkanaście stoisk promujących raciborskie szkolnictwo zawodowe, a przy nich ponad 1200 
zainteresowanych gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych – tak w skrócie 

można opisać II edycję Festiwalu Perspektyw, która odbyła się 15 listopada w Arenie 
RAFAKO. Ośrodek Szkolenia Zawodowego RAFAKO miał tam swoje stoisko.

Teskt i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media
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Druga edycja Festiwalu Perspektyw, 
którego częścią jest projekt Wy-
dawnictwa Nowiny sp. z.o.o. „Czas 
na zawodowców” zgromadził jeszcze 
więcej młodzieży niż rok temu. Celem 
twórców przedsięwzięcia jest zachę-
canie do zdobywania przez młodych 
ludzi zawodów i kompetencji odpo-
wiadających potrzebom współczes-
nego, lokalnego rynku pracy.

Swoją ofertę edukacyjną pre-
zentowały szkoły techniczne z  po-
wiatu raciborskiego. W  podjęciu 
mądrych decyzji pomagali również 
najwięksi przedsiębiorcy z  regio-
nu, którzy również uczestniczą 
w  projekcie. Gimnazjaliści mogli 
odwiedzić m.in. stoisko Ośrodka 
Szkolenia Zawodowego działające-
go przy RAFAKO SA. – W Festiwalu 
Perspektyw bierzemy udział po raz 
drugi. Mamy doskonałą okazję, aby 
przybliżyć przyszłorocznym absol-
wentom gimnazjów profil naszego 
kształcenia. Niebawem staną oni 
przed wyborem kolejnego szczebla 
edukacji, więc zależy nam, aby wy-
bierali takie kierunki, po których ła-
two odnajdą się na lokalnym rynku 
pracy. W  naszym OSZ kształcimy 
ślusarzy z umiejętnościami spawal-
niczymi. Oba zawody z pewnością 
zagwarantują młodemu człowieko-
wi dobrą pracę i rozwój zawodowy – 
tłumaczył Leszek Mazurek, mistrz 
praktyczny nauki zawodu w Ośrodku 
Szkolenia Zawodowego RAFAKO SA.

Jak wygląda nauka w  OSZ 
RAFAKO, zainteresowanym opowia-
dali obecni na Festiwalu uczniowie. – 
Wybrałem naukę w szkle zawodowej 
z praktykami w RAFAKO, ponieważ 
wielu znajomych polecało mi ją. 
W przyszłości chciałbym pracować 
w zawodzie ślusarza, a nauka tutaj 
umożliwia mi to. Praktyki odbywa-
ją się pod okiem bardzo dobrych 
fachowców. Pracujemy na porząd-

nych sprzętach, dzięki czemu nauka 
jest przyjemna i skuteczna – przeko-
nywał Kevin, uczeń I roku Ośrodka 
Szkolenia Zawodowego RAFAKO SA.

Pomysł łączenia nauki z  prak-
tykami w zakładzie produkcyjnym 
chwali również Sławomir Janowski, 
dyrektor Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego 2 „Mechanik” 
w Raciborzu. – Współpraca szkoły 
z  RAFAKO trwa już bardzo długo. 
W  ostatnich latach nabrała inten-
sywnego tempa. Kształcimy ucz-
niów szkół zawodowych, którzy 
praktyki nabywają w RAFAKO. Uczą 
się zawodu ślusarza, a dodatkowo 
zdobywają umiejętności spawa-
cza. Co ważne, każdy absolwent 
ma możliwość stałej pełnoetato-
wej pracy w zakładzie. Ten model 
kształcenia zawodowego, który 
wypracowaliśmy sobie z RAFAKO 
wydaje się być bardzo rozsądny. 
Szkoła przygotowuje teoretycznie, 
a zakład praktycznie, przygotowu-
jąc ich pod swoje potrzeby kadrowe. 
Co w rezultacie daje wymierne ko-
rzyści dla wszystkich – podkreślał 
Sławomir Janowski.

Docelowo firm, które w podobny 
sposób jak raciborska spółka chcą 
współpracować z  powiatowymi 
szkołami technicznymi, ma być co-
raz więcej. Tym bardziej, że za takim 
modelem kształcenia mocno agitu-
ją władze powiatu i miasta. A sam 
prezydent Raciborza, często podaje 
RAFAKO za wzór lokalnym przed-
siębiorcom. – Firma ogromną wagę 
przykłada do rozwoju edukacji i kie-
runków kształcenia, w dużej mierze 
pod kątem własnej kadry. Dzisiaj 
wartościowy pracownik, to dobrze 
wyszkolony. Stąd też pochwalam 
decyzje RAFAKO o  powrocie do 
kształcenia warsztatowego zakładu. 
Myślę, że to dobrze rokuje zarówno 
dla ryneku edukacji, jak i  pracy  – 
mówił Mirosław Lenk, prezydent 
Raciborza.

Przy stoisku OSZ RAFAKO mło-
dzież z bliska mogła zobaczyć czym 
zajmuje się ślusarz oraz jak posługi-
wać się spawarką, podpatrując naj-
prostsze spawy. Miejsce to odwiedziły 
setki gimnazjalistów i nie wykluczo-
ne, że wielu z nich od września rozpo-
cznie naukę w tym kierunku.

Współpraca szkoły z RAFAKO trwa już bardzo długo. 
W ostatnich latach nabrała intensywnego tempa. Kształcimy 
uczniów szkół zawodowych, którzy praktyki nabywają 
w RAFAKO. Uczą się zawodu ślusarza, a dodatkowo zdobywają 
umiejętności spawacza. Co ważne, każdy absolwent ma 
możliwość stałej pełnoetatowej pracy w zakładzie.

Od lewej: Ryszard 
Winiarski – sta-
rosta Powiatu 
Raciborskiego, 
Urszula Bauer – 
śląski kurator 
oświaty, Arkadiusz 
Gruchot – prezes 
wydawnictwa 
Nowiny. 
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Barbórkowa Biesiada 2016
„Pewnego razu w Wysogotowie” pod tym hasłem Zarządy i Pracownicy firmy PBG oil and gas i RAFAKO 
Engineering bawili się już po raz drugi podczas Barbórkowej Biesiady. W ten sposób uczczono kolejny 

rok ciężkiej i wytężonej pracy tuż przed świętem patronki górników i gazowników świętej Barbary. 

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

Konwencja imprezy była jak zawsze ory-
ginalna. Poza zaproszeniem obowiązkową 
przepustką do udziału w zabawie był strój 
kowbojski. Organizator imprezy – Funda-
cja PBG – zapewnił konkursy, tańce i śpiewy 
do białego rana oraz muzykę na żywo. 

Podziękowaniom i gratulacjom nie było 
końca. Zarządy spółek PBG oil and gas 
i  RAFAKO Engineering przyznały wyróż-
nienia tytułem As Karo, As Kier, As Pik i As 

Trefl oraz wyróżnienia zespołowe i wyjątko-
wy tytuł Jokera. 

Wyróżnienie tytułem AS Karo otrzymał 
Robert Dębniak za skuteczne kierowanie 
pracami na kontrakcie PERN i doprowa-
dzenie przejętego zadania do końca, pomi-
mo piętrzących się przeciwności i trudności. 

Wyróżnienie tytułem AS KIER otrzymali 
Sylwia Szawala-Wieloch i Michał Zboral-
ski za ponadprzeciętne umiejętności nego-
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Konwencja imprezy była 
jak zawsze oryginalna. 
Poza zaproszeniem 
obowiązkową 
przepustką do udziału 
w zabawie był strój 
kowbojski. Organizator 
imprezy – Fundacja 
PBG –zapewnił 
konkursy, tańce i śpiewy 
do białego rana oraz 
muzykę na żywo. 

cjacji, dyplomację i współpracę z wyma-
gającym partnerem „Arcadis”.

Wyróżnienie tytułem AS PIK otrzy-
mała Maria Manowska za pokierowanie 
wdrożeniem pełnego systemu progra-
mów informatycznych, zintegrowanie 
systemów księgowych, systemu wyna-
grodzeń i  polityki kadrowej, wprowa-
dzenie jednolitego regulaminu spółki, 
regulaminu wynagrodzeń i  Zakłado-
wego Funduszu świadczeń Socjalnych, 
jednoczesne wykonywanie obowiązków 
finansowych, kadrowo- księgowych, ad-
ministracyjnych i informatycznych, za-
wsze uśmiechniętą buzię i pomocną dłoń.

Wyróżnienie tytułem AS TREFL otrzy-
mał Michał Wassel za koordynację au-
dytu nadzoru, który dotyczył Zakłado-
wej Kontroli Produkcji oraz uzyskanie 
certyfikatu zgodności z normami ISO 
9001 i ze standardem AQAP 2110.

Cztery zespołowe wyróżniania przy-
znano w następujących kategoriach.

Uczestnicy Barbórkowej 
Biesiady „Pewnego razu 
w Wysogotowie”

Od lewej stoją: Hanna Gajewska, Mariusz Łożyński, 
Magdalena Berlińska i Katarzyna Gajewska



68 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

W  uznaniu za pracę i  wysi-
łek włożony w projekt przejścia 
Zorganizowanej Części Przed-
siębiorstwa z PBG oil and gas 
do Rafako Engineering wyróż-
nienie dla zespołu w  składzie: 
Elżbieta Tomaszyk, Monika 
Kowalewska, Alicja Ruszkow-
ska, Mariola Dudziak, Mariusz 
Zaranek, Olaf Jabłoński, Rafał 
Filipiak, Konrad Syryca. 

W uznaniu za życzliwą posta-
wę i koleżeńskość, bezinteresow-
ność oraz uczynność wyróżnie-
nie tytułem FAIR NA CO DZIEŃ 
otrzymali: Grzegorz Piecyk, 
Patrycja Sobczak, Agnieszka 
Matysiak, Hanna Gajewska 
i Justyna Baczyńska.

Za ducha walki i zapał, tyta-
niczną pracę w trudnych, zmie-
niających się warunkach budo-
wy, dyplomację i operatywność 
oraz odpowiedzialność i  zaan-
gażowanie, które pozwoliły na 
doprowadzenie projektu ZAK 
do szczęśliwego końca, otrzy-
mał zespołu w składzie: Paweł 
Krzywiak, Katarzyna Balcerek, 
Jacek Sztachański, Marek Pasz-
kiewicz, Łukasz Drogoń, Piotr 
Jesionek, Tadeusz Trzcieliński, 
Olaf Jabłoński, Marek Bosiuk, 

Aleksandra Byczkowska, Mag-
dalena Kwiatkowska.

Za niesłabnące zaangażo-
wanie oraz ponadprzeciętną 
motywację i  wytężoną pracę 
na przekór przeciwnościom 
i  trudnym warunkom bizne-
sowym dla zespołu pracujące-
go nad pozyskaniem nowych 
kontraktów w składzie: Dawid 
Kośmider, Marcin Prusinow-
ski, Tomasz Chmielewski, Ma-
ciej Kwiatkowski, Rafał Gra-

czyk, Grzegorz Piecyk, Jędrzej 
Schultz, Marcin Ruszkowski, 
Anna Hossa, Marcin Moszak, 
Szymon Szychowiak. 

Tytuł Jokera przyznano Ka-
rolowi Pukowi za wysiłek i za-
angażowanie w  pozyskiwanie 
skomplikowanych i wymagają-
cych kontraktów na Jaworznie.

Gratulujemy wszystkim wyróż-
nionym i nagrodzonym i do zo-
baczenia za rok!

Gratulujemy 
wszystkim 
wyróżnionym 
i nagrodzonym i do 
zobaczenia za rok!

Na scenie nagrodzeni ze-
społowym wyróżnieniem

Muzyka na żywo



Przypomnijmy sobie jak bawiliśmy się podczas 
Barbórki w 2010 roku.
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Jacek Krzyżaniak vel Emil Karewicz i harcerki
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Tuż przed świętem Barbary – patronki Górników i Gazowników, bawiliśmy 
się wspólnie podczas 23. Barbórki pod hasłem „Wysogotowo 2016”.

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

Zdjęcia: Zbyszek Kowal

BARBÓRKA 2016

Tradycyjnie podziękowaliśmy świętej 
Barbarze za opiekę i  czuwanie nad na-
szym bezpieczeństwem podczas Mszy 
Świętej dziękczynnej odprawionej w koś-
ciele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP 
w  Baranowie. Ciąg dalszy uroczystości 
miał miejsce w  restauracji Trybuszon 
w Wysogotowie. Rozpoczęliśmy ją od wzru-
szającego filmu, wspominając niedawno 
pożegnanego przez nas Pana Mecenasa 
Macieja Bednarkiewicza pełniącego rolę 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej PBG.

Jak co roku podczas naszego świę-
ta, nie zabrakło gości w  tradycyjnych 
strojach górniczych. Jednym z  nich był 
gospodarz Barbórki, dyrektor generalny 
I  stopnia Pan Prezes Jerzy Wiśniewski, 
który po meldunku młodszej barbórkowej 
pani Elżbiety Tomaszyk uznał Barbórkę 
2016  za otwartą. Odbyły się przemówie-
nia, wśród nich Prezesa PBG  SA i  zara-
zem Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
RAFAKO. Głos zabrała także pani Helena 
Fic – nowo wybrana Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej PBG dziękując za nominację. 

Był to wieczór podziękowań za wspól-
ną pracę, wzajemne zaufanie i tegoroczne 
dokonania. 

Pierwsza nagroda została przyznana 
pani Małgorzacie Wiśniewskiej i  panu 
Jerzemu Wiśniewskiemu za zasługi dla 
Polskiego Związku Kajakowego, któ-
rą wręczył prezes związku pan Józef 
Bejnarowicz.

Następnie Zarząd PBG nagrodził i uho-
norował pracowników obchodzących jubi-
leusz 10, 15 i 20 lecia pracy. 

Zanim poznaliśmy laureatów przyzna-
wanych po raz pierwszy tytułów Miss and 

Tradycyjnie podzię-
kowaliśmy świętej 
Barbarze za opiekę 
i czuwanie nad naszym 
bezpieczeństwem 
podczas Mszy Świętej 
dziękczynnej odpra-
wionej w kościele pw. 
św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Baranowie. 
Ciąg dalszy uroczy-
stości miał miejsce 
w restauracji Trybu-
szon w Wysogotowie. 
Rozpoczęliśmy ją od 
wzruszającego filmu, 
wspominając niedaw-
no pożegnanego przez 
nas Pana Mecenasa 
Macieja Bednarkie-
wicza pełniącego rolę 
Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej PBG.
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Mister World oraz Złotej Róży, byliśmy 
świadkami niecodziennego wydarzenia 
jakim był festiwal „Wysogotowo 2016”, 
poprowadzony przez Grażynę Torbicką – 
w tej roli wystąpiła Hanna Gajewska. 

Na wysogotowskiej scenie przy-
pomnieliśmy sobie przeboje polskiej 
i  zagranicznej piosenki w wykonaniu 
naszych kolegów i  koleżanek: Jacek 
Krzyżaniak, Magdalena Eckert, 
Wiktoria Wiśniewska, Anna Baczyńska, 
Justyna Baczyńska – „Szli na zachód”, 
Przemysław Nowak – „Za zdrowie pań”, 
Roman Wenski – „Wypijmy za błędy”, 
Karolina Kubica-Kamińska  – „Biała 
Armia”, Michał Wassel – „Goodbye my 
love”, Tomasz Nelke – „Dni, których nie 
znamy”, Andrzej Wilczyński – „Czarny 
Alibaba” i Katarzyna Naczyńska – „In 
my secret life”. Premierowy występ miał 

„Kabaret Przerwa” – Kinga Banaszak-
Filipiak, Bożena Ciosk, Mariusz 
Treściński, Tomasz Guga, ze specjalnym 
udziałem Bogusława Wołoszańskiego – 
Konrad Syryca, prezentujący sensa-
cje XXI wieku związane z działaniami 
zmierzającymi do zawarcia Układu. 
Specjalną gwiazdą wieczoru we włas-

nej osobie była Hanna Sztachańska, 
która wykonała dla nas utwór Czesława 
Niemena „Dziwny jest ten świat”.

 Po scenicznych emocjach poznali-
śmy uhonorowanych tytułem Miss and 
Mister przez załogę grupy PBG. 

Nieprzechodni tytuł Mr. Speed 
i symboliczną kierownicę otrzymał pan 
Dariusz Szymański za zdolność telepor-
tacji i zaginania czasoprzestrzeni oraz 
przemieszczania się w dowolne miejsce 
z prędkością światła, za umiejętne kie-
rowanie zespołem prowadzącym nego-
cjacje oraz trzymanie dobrego kierunku 
w najtrudniejszych i najbardziej złożo-
nych zadaniach prowadzonych przez 
PBG, szczególnie w sprawie ugody na 
Stadionie Narodowym.

Na wysogotowskiej 
scenie przypomnieliśmy 
sobie przeboje polskiej 
i zagranicznej piosenki 
w wykonaniu naszych 
kolegów i koleżanek: Jacek 
Krzyżaniak, Magdalena 
Eckert, Wiktoria Wiśniewska, 
Anna Baczyńska, Justyna 
Baczyńska – „Szli na 
zachód”, Przemysław 
Nowak – „Za zdrowie pań”, 
Roman Wenski – „Wypijmy 
za błędy”, Karolina Kubica-
Kamińska – „Biała Armia”, 
Michał Wassel – „Goodbye 
my love”, Tomasz Nelke – 
„Dni, których nie znamy”, 
Andrzej Wilczyński – „Czarny 
Alibaba” i Katarzyna 
Naczyńska – „In my secret 
life”. Premierowy występ 
miał „Kabaret Przerwa” – 
Kinga Banaszak-Filipiak, 
Bożena Ciosk, Mariusz 
Treściński, Tomasz Guga, 
ze specjalnym udziałem 
Bogusława Wołoszańskiego – 
Konrad Syryca, prezentujący 
sensacje XXI wieku związane 
z działaniami zmierzającymi 
do zawarcia Układu. 

Pracownicy obchodzący jubileusz 10, 15 i 20 lat pracy 
w PBG. Na zdjęciu poniżej wręczenie nagrody przez 
Józefa Bejnarowicza dla pani Małgorzaty Wiśniewskiej
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20 lat pracy w PBG:
Dorota Illmer, Iwona Bis, Wojciech Byczkowski, Krzysztof Błażejewski

15 lat pracy w PBG:
Monika Mikołajczak, Monika Kania, Agnieszka Matysiak, Przemysław Sikora, Paweł Krzywiak
Tomasz Kruszona, Roman Wenski, Rafał Damasiewicz

10 lat pracy w PBG:
Aleksandra Byczkowska, Magdalena Paczyńska, Karolina Kubica-Kamińska, Jerzy Ciechanowski, Michała Czajka, Michała Wassel, 
Mateusza Śmierzchała, Maciej Ciesielski, Szymona Szychowiak, Marcin Moszak

JUBILACI W PBG

Był to wieczór 
podziękowań za 
wspólną pracę, 
wzajemne zaufanie 
i tegoroczne 
dokonania. 
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Nieprzechodni tytuł Mr Best 
Idea i  symbol mądrości  – sta-
tuetkę sowy otrzymał pan 
Jarosław Dusiło za wyjątkową 
umiejętność proponowania 
niecodziennych rozwiązań, sku-
teczność, kreatywność i wnikli-
wość, które w połączeniu z zim-
ną krwią i  stoickim spokojem 
tworzą unikatowego na skalę 
Polski menedżera. 

Nieprzechodni tytuł Miss 
Million Dollar i  skrzynię peł-
ną złotych monet otrzymała 
pani Magdalena Wiśniewska-
Karwańska za gotówkę przynie-
sioną na rzecz realizacji Układu, 
za wysiłek wkładany w sprzedaż 
nieruchomości i gruntów, za ty-
siące metrów kwadratowych 
profesjonalnie skomercjalizo-
wanej powierzchni oraz ogrom-
ną cierpliwość dla wymagają-
cych najemców.

Nieprzechodni tytuł Miss 
Power 2016  i  brylantowy dia-
dem otrzymała niekwestiono-
wana królowa RAFAKO, pani 
Agnieszka Wasilewska-Semail 
za 181  cm pozytywnej ener-

gii, niezliczone kj charyzmy 
i 1000 wat zaangażowania, za 
czarujące prezentowanie oferty 
Grupy PBG na branżowych kon-
ferencjach całego świata i dro-
gocenny podpis na kontrakcie 
Elektrownia Wilno.

Ostatnimi wyróżnieniami 
tego wieczora były przyznane 

przez Zarządy spółek z Grupy 
PBG Złote Róże wręczane po 
raz pierwszy w historii osobom, 
które charakteryzuje zaangażo-
wanie w pracę na rzecz holdingu.

Wyróżnienia zostały przy-
znane za: zrozumienie stawia-
nych przez Zarządy celów i od-
ważne wdrażanie ich w  życie, 

Pracownicy nagrodzeni tytułem Złotej 
Róży (Złota Róża to prawdziwy

kwiat pokryty 24 karatowym złotem). 
Poniżej nagrodzeni tytułem Miss and 

Mister World (w imieniu pana J. Dusiło 
nagrodę odebrał E. Kasprzak).

Występy na scenie: Andrzej Wilczyński vel Andrzej Zaucha. Po prawej wokalista zespółu „Poizone”.  
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elastyczność, wyobraźnię i do-
strzeganie pojawiających się 
okazji, wykorzystywanie efektu 
synergii, umiejętność odnalezie-
nia się w zmianie, odpowiedzial-
ność i zaangażowanie w budowę 
współpracy pomiędzy spółkami, 
empatię i pomoc innym.

Złotą Różę otrzymali Hanna 
Gajewska, Katarzyna Naczyń-
ska i Karol Puk. 

Na zakończenie słodkim 
upominkiem, jakim był pyszny 
tort, Pracownicy podziękowali 
Zarządowi PBG za kolejną moż-
liwość wspólnego świętowania. 
Muzyczną niespodzianką był na-
tomiast występ trzech przedsta-
wicieli zespołu „Poizone” Rafała 
Stadnika, Przemysława Biele-
ckiego i Marka Kędzierskiego 
ze specjalnie przygotowanym 
repertuarem dla założycieli 
PBG: Pana Prezesa Jerzego 
Wiśniewskiego i  Pani Prezes 
Małgorzaty Wiśniewskiej. 

Tak wspaniale i  uroczyście 
rozpoczętą zabawę kontynuo-
wano na parkiecie bawiąc się 
do białego rana. 

Do zobaczenia za rok!

Niewidzialny człowiek 
W 1997 roku wraz z Ireneuszem Przybyl-
skim po raz pierwszy zasiadł za sterami 
odtwarzacza kaset audio i na kolejnych 
Barbórkach wspólnie zza kulis prowa-
dzili ich oprawę. Od kilkunastu lat dosko-
naląc swoją amatorską pasję akustyka, 
zasiada tam gdzie nikt go nie widzi. Re-
żyserię światła, dźwięku oraz wizji ma 
już opanowaną prawie perfekt. Ukryty 

z boku widowni, obstawiony komputera-
mi, konsolami audio, video oraz oświet-
lenia każdorazowo ma szczegółowo 
przygotowany scenariusz, aby w odpo-
wiednim momencie: włączyć, wyłączyć, 
ściemnić lub rozjaśnić. A wszystko po to, 
aby każdy z nas wyniósł pozytywne wra-
żenia z tego co ujrzał i usłyszał.
Dziękujemy, Piotrze!

Na zakończenie słodkim upominkiem, jakim był 
pyszny tort, Pracownicy podziękowali Zarządowi 
PBG za kolejną możliwość wspólnego świętowania. 
Muzyczną niespodzianką był natomiast występ trzech 
przedstawicieli zespołu „Poizone”.

Piotr Mierzwa – niewi-
dzialny człowiek przy 
konsoletach

Uczestnicy części artystycznej Barbórki 2016
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Koło Emerytów i  Rencistów 
działające przy Związkach 
Zawodowych NSZZ Pracow-
ników Zakładów Pracy po raz 
czwarty świętowało Europejski 
Dzień Seniora. Na uroczysty 
obiad wraz z  deserem przy-
było aż 80 seniorów. – Bardzo 
się cieszymy, że aż tyle osób 
bierze udział w  naszym spot-
kaniu. To dowód na to, że takie 
imprezy są ważne i potrzebne 
w życiu wszystkich osób star-
szych – mówi Jadwiga Gawlas, 
przewodnicząca Koła Emerytów 
i Rencistów w RAFAKO.

Koło Emerytów i Rencistów 
działające przy Związkach 
Zawodowych NSZZ Pracow-
ników Zakładów Pracy 
RAFAKO liczy 135 członków. 
W  uroczystości wziął udział 
m.in. przedstawiciel Zakładu 
Działalności Gospodarczej NSZZ 
Pracowników RAFAKO, który był 
głównym sponsorem tego spot-
kania oraz Elżbieta Romaniak 
członek zarządu rafakowskich 
Związków Zawodowych.

– Bardzo dziękujemy za po-
moc w  organizacji spotkania 
naszym sponsorom. Bez nich, 
przygotowanie takiego wy-
darzenia byłoby niemożliwe  – 
mówi J. Gawlas.  – Seniorzy 
chcą się spotykać. Bardzo lubią 
spędzać czas we własnym to-
warzystwie. Dzięki takim wyda-

Emerytowani rafakowcy uczcili 
Europejski Dzień Seniora

80 emerytowanych pracowników RAFAKO spotkało się w czwartek, 20 października, 
w restauracji Kameralna NOT w Raciborzu, by uczcić Europejski Dzień Seniora. Przy wspólnym 

biesiadowaniu seniorzy powspominali stare czasy oraz odświeżyli swoje znajomości. Spotkanie 
seniorów, członków rafakowskich Związków Zawodowych, odbyło się po raz czwarty.

Tekst i zdjęcia: Aneta Dulba, Adventure Media



77Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

NAU K A, EDU K ACJA, ROZ WÓJ

rzeniom mogą spotkać się z oso-
bami, z którymi przepracowali 
długie lata i powspominać stare 
czasy. Najstarszą osobą wśród 
grona rafakowskich seniorów 
jest pani Janina Augystynowicz, 
która dzisiaj razem z nami spę-
dza to czwartkowe popołudnie – 
mówi Tadeusz Marcyanik, prze-
wodniczący NSZZ Pracowników 
Zakładów Pracy RAFAKO.

Dobre humory i  wspaniała 
atmosfera, dopisywały wszyst-
kim licznie zebranym senio-
rom.  – Takie spotkania to do-
skonała okazja, by spotkać się 
ze znajomymi i  przyjaciółmi. 
Na co dzień się nie widzimy tak 
często. Tutaj wszyscy się dobrze 
znają, tworzymy wielką rodzi-
nę – powiedział Jan Szarabajko, 
który 43 lata przepracował 
w RAFAKO SA.

Seniorzy byli pełni podzi-
wu organizacji wydarzenia.  – 
Już drugi raz świętuję razem 
z  RAFAKO SA dzień seniora 

i za każdym razem spotkanie 
jest udane. Jestem bardzo za-
dowolona z dzisiejszej imprezy, 
obiad był bardzo smaczny, a at-
mosfera jeszcze lepsza. Jednak 
trochę mi żal, że moje koleżanki 
z dawnej pracy nie mogły dzi-
siaj z nami świętować – mówi 
Maria Oleś z Raciborza, która 
w RAFAKO zajmowała stanowi-
sko robotnika transportu.

Uczestnicy spotkania pod-
kreślali także zalety statusu 
emeryta.  – To nie prawda, że 
na emeryturze człowiek musi 
siedzieć w domu i obierać ziem-
niaki. Ja na emeryturze odkry-
łam swoje pasje. Zawsze lubi-
łam malować, jednak nigdy nie 
starczało mi na to czasu. Teraz 
maluję obrazy – doczekałam się 
nawet małej wystawy moich 
prac. Piszę również wiersze  – 
mówi z  uśmiechem Halina 
Kisiel z Roszkowa, która 17 lat 
pracowała w RAFAKO w dziale 
księgowości.

Dobre humory 
i wspaniała atmosfera, 
dopisywały wszystkim 
licznie zebranym 
seniorom. Takie 
spotkania to doskonała 
okazja, by spotkać 
się ze znajomymi 
i przyjaciółmi. Na co 
dzień się nie widzimy 
tak często. Tutaj 
wszyscy się dobrze 
znają, tworzymy wielką 
rodzinę.

Emerytowani pracownicy RAFAKO
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SADZIMY DRZEWA
Jak co roku, także i w tym, w międzynarodowym Dniu Drzewa pod patronatem 

Prezesa Jerzego Wiśniewskiego Fundacja PBG przeprowadziła akcję sadzenia drzew.

Tekst i zdjęcia: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG
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Tym razem w posadzeniu 40 tui szma-
ragd pomogły nam dzieci z Akademii 
Pitagorasa  – Publicznej Szkoły 
z  Baranowa koło Poznania oraz pod-
opieczni Ochronki Jurek. Drzewa przy-
ozdobiły teren zielony w siedzibie firmy 
w Wysogotowie. Dzieciom sadzenie drze-
wek przyniosło wielką satysfakcję, dużo 
radości i zabawy.

Do naszej akcji przyłączyli się 
także wiodący menagerowie Grupy 
PBG. Podczas szkolenia dla liderów 
w Smólsku zasadzili 400 sadzonek mło-
dych grabów. Już za parę lat będą one 
zdobić teren parkowy wokół Dworu.

Dzień Drzewa jest obchodzony 
w Polsce od 2002 roku 10 października. 
Ma na celu podniesienie poziomu świa-
domości ekologicznej społeczeństwa. 
Jak mówił inicjator tego wydarzenia 
Amerykanin Julius Sterling Morton inne 
święta służą przypomnieniu natomiast 
to wskazuje na przyszłość.

W  Grupie PBG obchodzimy Dzień 
Drzewa od 2010 rok wówczas po raz 
pierwszy pracownicy zasadzili na te-
renie firmy w Wysogotowie „Nasz las”. 
Jednak już od zarania drzewa i krzewy 
wokół biurowców były sadzone w czy-
nie społecznym przez pracowników 
Grupy.

Serdeczne podziękowania dla firmy 
Lonar, która wsparła Fundację PBG 
w przygotowaniu wydarzenia.
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Dzieci i wychowawczyni 
z Akademii Pitagorasa

Tym razem w posadzeniu 40 tui 
szmaragd pomogły nam dzieci 
z Akademii Pitagorasa – Publicznej 
Szkoły z Baranowa koło Poznania oraz 
podopieczni Ochronki Jurek. Drzewa 
przyozdobiły teren zielony w siedzibie 
firmy w Wysogotowie. Dzieciom sadzenie 
drzewek przyniosło wielką satysfakcję, 
dużo radości i zabawy.

Jacek Balcer 
i Mała Ogrodniczka
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Ideą prezentacji było pokaza-
nie, że sienkiewiczowscy bo-
haterowie i  ich losy, opisane 
na tle historii Polski i  historii 
powszechnej, do dziś są nam 
bliskie i  zachwycają czytelni-
ków. Zapisane zostały w barwny 
i ciekawy sposób przez jednego 
z najbardziej popularnych pisa-
rzy polskich przełomu XIX i XX 
wieku.

Sceny z  Sienkiewiczowskiej 
Trylogii malował słynny, ów-
cześnie żyjący malarz polski 
Wojciech Kossak. Obrazy ilustru-

Wystawa w Roku Sienkiewiczowskim
Okolicznościowa wystawa towarzysząca uroczystym obchodom Roku Sienkiewiczowskiego 

w Vevey w Szwajcarii, została przygotowana przez Fundację PBG.

Tekst: Lidia Prętka, manager galerii, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Archiwum Fundacji PBG

jące fragmenty Trylogii znajdu-
ją uznanie znawców sztuki po 
dziś dzień. Na wystawie podzi-
wiać można ryciny, ilustrujące 
wiele jego dzieł wydanych pod-
czas jego życia, wykonane przez 
różnych ilustratorów.

Literacki kunszt pisarza 
w opisach scen jego sławnych 
powieści inspirował nie tylko 
współczesnych mu artystów, za-
chwyca także twórców naszych 
czasów. Kilka najpoczytniej-
szych i najważniejszych powie-
ści autora zostało zekranizowa-

nych. Na wystawie pokazane 
zostały kadry z  filmów takich 
jak: Krzyżacy, Potop, Ogniem 
i mieczem czy Quo vadis.

Wystawa jest aktualnie pre-
zentowana w Społecznej Szkole 
Podstawowej i  Gimnazjum 
Dębinka. Do końca roku 
Fundacja PBG zamierza ją po-
kazać na poznańskim lotnisku 
Ławica.

Dzieci ze szkoły Dębinka wraz z nauczy-
cielem języka polskiego, Piotrem Reissem
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Ideą prezentacji 
było pokazanie, że 
sienkiewiczowscy 
bohaterowie i ich 
losy, opisane na tle 
historii Polski i historii 
powszechnej, do dziś są 
nam bliskie i zachwycają 
czytelników. Zapisane 
zostały w barwny 
i ciekawy sposób przez 
jednego z najbardziej 
popularnych pisarzy 
polskich przełomu XIX 
i XX wieku.
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SPOTKANIA ZE SZTUKĄ 2016

PBG Gallery – „Światłocieniem 
malowane”

PBG Gallery – „Chrzest Polski”

PBG Gallery – „Dedal 
nasza twórczość”

PBG Gallery „4 – czy 
to mało”

PBG Gallery – „z perspektywy”, „troni”
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Rogalowe Muzeum Poznania – 
„Rogalowy finisaż”

PBG Gallery, Skalar Office Center –„Lech 
Poznań w Europejskich Pucharach – 

ze zbiorów poznańskich kiboli”

PBG Gallery, Skalar Office Cen-
ter – „Dyplomy LP 2012–2016”
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PBG Gallery, Skalar Office Center – 
„Artysta i Wena”

Gallery, Skalar Office Center – „S&M”

PBG Gallery – „Duże i małe 
z daleka i z bliska”
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PBG Gallery, Skalar Office 
Center – „Czytelnia”

PBG Gallery, Skalar Office 
Center –„VI Salon Poznań-
ski ROBINSONADA”

Społeczna SP Dębinka – „Papież 
Pielgrzym Jan Paweł II na znaczkach 

pocztowych świata 1978–2005”
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Dzięki przychylności władz miej-
skich, które kilkakrotnie udzieliły 
pomocy finansowej w formie dota-
cji, udało się podczas trwających od 
2004 roku prac konserwatorskich 
odkryć, zabezpieczyć i odrestauro-
wać wystrój dwóch komnat pierw-
szego piętra, jak i elewacji. Historia 
kamienicy jest dość dobrze znana, 
gdyż pierwsze pisemne wzmianki 
o tym domu pochodzą z 1461 roku. 
Wiemy, że około 1500 roku mieszkał 
tu ówczesny burmistrz Poznania 
Jan Grodzicki, potem jego potomek 
Stanisław – jezuita, zagorzały kry-
tyk tłumaczenia Biblii dokonanego 
przez Jakuba Wujka. 

Ciekawostką jest fakt, że od 1493 
do 1999 roku działała tu należąca 
początkowo do Grodzickich apteka, 
zwyczajowo zwana „Pod Białym 
Orłem”, która będąc najstarszą 
w Poznaniu nieprzerwanie działała 
506 lat. Najistotniejszych odkryć do-

konano na pierwszym piętrze budynku, 
gdzie zachował się oryginalny podział 
na trzy trakty. Trakt przedni – komnata 
od strony Rynku, trakt środkowy – obec-
nie klatka schodowa i  zaplecze oraz 
trakt tylny – komnata od strony dzie-
dzińca przy ulicy Klasztornej. Trudno 
jednoznacznie stwierdzić, co w tej ka-
mienicy ma największą wartość arty-
styczną i historyczną, ale wydaje się, że 
najbardziej imponuje polichromowany 
strop w komnacie frontowej. Jako jedy-
ny w Poznaniu zachował wystrój malar-
ski od późnego gotyku po renesansowe 

„maureski „i liście akantu z wczesnego 
baroku. Poniżej stropu cieszą łacińskie 
inskrypcje z zachowanymi szczątkowo 
przedstawieniami figuralnymi dotyczą-
cymi 8 błogosławieństw wg. Ewangelii 
św. Mateusza 5, 3–10, zachowało się  ich 7. 
W komnacie tej możemy też podziwiać 
późnogotyckie podłucze z polichromią 
o motywach roślinnych, barokowe glify 
międzyokienne oraz osiemnastowieczny 
fryz na ścianie północnej.

Interesujące jest pavimento  – po-
sadzka odtworzona na podstawie odna-
lezionych fragmentów glazurowanych 
płytek w kolorze miodowym i szmarag-
dowym. O ile komnata traktu przedniego 
jest swoistą „hybrydą”, gdzie przepla-
tają się motywy malarskie od średnio-
wiecza przez  renesans, barok po wiek 
osiemnasty, to trakt tylny zachował for-
my architektoniczne gotyku i nie ulegał 
tylu zmianom. Również i tu odkryto wy-
strój malarski, który pozwala nam dziś 
uzmysłowić sobie jak wyglądały te wnę-
trza w przeszłości. W tym roku udało 
się odrestaurować bardzo ciekawą po-

Skarby odkryte po latach
Naprzeciwko poznańskiego ratusza, pod numerem 41 znajduje się kamienica, która jako 
jedna z trzech na Starym Rynku uniknęła zniszczeń związanych z działaniami wojennymi 

w lutym 1945 roku. Zachowała ona bezcenne dla dziedzictwa narodowego, kultury, 
nauki i sztuki przykłady wystroju wnętrz patrycjuszowskich w mieście Poznaniu.

Tekst: Mariusz Robaszkiewicz 
Zdjęcia: Lidia Prętka
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OD REDAKCJI:
28 listopada w tych zabytkowych wnętrzach miała 
swój niezwykły finisaż wspólna wystawa Małgorzaty 
Wiśniewskiej i Amadeusza Robaszkiewicza. Dlaczego 
niezwykły? Drodzy Czytelnicy popatrzcie na zdjęcia 
a dowiecie się, że jak na wyjątkowe wnętrze przystało 
królowały na tym wydarzeniu nie tylko artystyczne 
smaki, ale i smaki tradycyjnych poznańskich rogali. 
Organizatorom wypada pogratulować wystawy 
i pomysłu.

lichromię w biforycznych wnękach na 
ścianie północnej, która w iluzoryczny 
sposób nawiązuje do mody pokrywania 
ścian barwnymi tkaninami.

Przykładem wystroju XVIII wiecz-
nych wnętrz mieszczańskich jest okala-
jący fryz z motywami kłosów i chabrów. 
Trakt środkowy, który pełnił funkcję go-
spodarczą nie posiada oczywiście żad-
nych wystrojów malarskich, ale dzięki 
badaniom archeologicznym odkryto też 
wiele pozostałości naczyń ceramicznych, 
co pozwala nam zobrazować jak mógł 
wyglądać stół mieszkańców Poznania 
przed wiekami.

Dziś wnętrza pierwszego piętra ka-
mienicy nr 41 w  Poznaniu są dostęp-
ne dla ogółu mieszkańców Poznania 
i  wszystkich zainteresowanych, obec-
nie mieści się tu „Rogalowe Muzeum 
Poznania”. Wnętrza znajdują się w pry-
watnych rękach, ale jako dziedzictwo 
narodowe są własnością wszystkich 
Poznaniaków,  Polaków i  każdy z  nas 
może być dumny z poziomu i jakości ar-
tystycznej życia tych, którzy byli przed 
nami. I cieszyć się z zachowanego uni-
katowego bogactwa.

Uczestnicy wernisażu

Wyrabianie rogali
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Mamy w tym dziele swój ogrom-
ny udział. Dzięki wsparciu finan-
sowemu i  organizacyjnemu 
Spółki PBG w latach 2005–2011 
Marsze Pamięci miały szansę re-
alizować się, rozwijać i budować 
wspólną pamięć.

O  tym co wiąże się z  prze-
szłością zawsze warto i trzeba 
mówić. W maju tego roku pod-
czas uroczystej mszy świętej, 
po raz dziesiąty zabrzmiał 
dzwon katyński na cmentarzu 
ofiar zbrodni katyńskiej pod 
Smoleńskiem. Jak mówi prezes 
Stowarzyszenia Współpracy ze 
Wschodem MEMORAMUS, zało-
żonego w 2006 roku – Wincenty 
Dowojna  – wspólne marsze 
pamięci, w których polscy i ro-
syjscy uczniowie oddają cześć 
zamordowanym przez sowiecki 
totalitaryzm, są jedynym takim 
przedsięwzięciem, odbywają-
cym się na terenie Państwowego 
Kompleksu Memorialnego 

„Katyń”.
W X jubileuszowym Marszu 

wzięła udział 130 osobowa gru-
pa uczniów z Polski wraz z na-
uczycielami, w sumie przedsta-
wiciele 24 wielkopolskich szkół 
oraz podobnej liczebności grupa 
młodzieży rosyjskiej z 10 szkół 
z Rosji, Białorusi i Kazachstanu.

Młodzieży uczestniczącej 
w  marszach jest coraz więcej, 
łączy ją szacunek do przeszło-
ści, coraz lepsze rozumienie 
historii, pamięć o pomordowa-
nych i wreszcie, oprócz wspólnej 

sprawy, zwykła sympatia i więzy 
przyjaźni.

Dzisiaj Marsz Pamięci, za-
inicjowany przez Wincentego 
Dowojnę, znajduje poparcie 
władz polskich i  rosyjskich, 
może liczyć na troskę i zapew-
nienie opieki ze strony lokalnych 
władz, cieszy się obecnością 
przedstawicieli hierarchów 
obu Kościołów – polskiego i ro-
syjskiego.

Pozwolę sobie przytoczyć 
refleksje uczestników kwietnio-
wego jubileuszowego Marszu 
Pamięci 2016: księdza biskupa 
Zdzisława Fortuniaka, Prezesa 
Rosyjskiego Stowarzyszenia 
Ofiar Bezprawnych Represji 
Politycznych  – pani Lilii 
Turczenkowej oraz, jakże dojrza-
łe teksty wspomnień, polskich 
uczniów.

ks. Zdzisław Fortuniak
Biskup senior archidiecezji poznańskiej

Trudno przecenić znaczenie ini-
cjatyw podejmowanych przez 
MEMORAMUS, tym bardziej, że 
są one ukierunkowane na mło-
de pokolenie w Polsce, a także – 
na ile bieżąca sytuacja pozwa-
la – na przedstawicieli młodych 
Rosjan. W  działalności tej po-
trzeba ogromnej cierpliwości 
i  heroicznej wręcz wytrwało-
ści, by nie poddać się zniechę-
ceniu. Utwierdziło mnie w tym 
to, czego doświadczyliśmy 
w  Smoleńsku, zarówno pod-

WSPÓLNA PAMIĘĆ
X Marsz Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej stacja Gniezdowo – Las Katyński.

Tekst: Lidia Prętka 
Zdjęcia pochodzą z wydania Stowarzyszenia Memoramus pt. „Przeszłość zachowana w pamięci” 

2016, a autorami zdjęć są uczestnicy X Marszu Pamięci

W X jubileuszowym 
Marszu wzięła udział 
130 osobowa grupa 
uczniów z Polski wraz 
z nauczycielami, 
w sumie 
przedstawiciele 
24 wielkopolskich 
szkół oraz podobnej 
liczebności 
grupa młodzieży 
rosyjskiej z 10 szkół 
z Rosji, Białorusi 
i Kazachstanu.
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czas zwiedzania miasta i na lotnisku, jak 
również w chwili oficjalnego rozpoczę-
cia marszu na stacji Gniezdowo a także 
przy nawiedzinach cmentarzu- memo-
riału w Kuropatach na obrzeżach bia-
łoruskiego Mińska. Można oczywiście 
powiedzieć, że działalność ta jest oczy-
wiście kropelką w  morzu problemów, 
ale przecież wytrwale spadające krople 
wody potrafią wydrążyć nawet kamień.

Lilia Turczenkowa
Pan Wincenty Dowojna wyraził nadzieję, 
że wypowiedziane tu słowa będą wciela-
ne w życie. Niech tak się stanie!. To bar-
dzo dużo znaczy dla polskiej i rosyjskiej 
strony…

Dlatego właśnie zajmuję się zbrod-
niami dokonanymi w Lesie Katyńskim. 
Chcę powtórzyć to, co mówiłam na 
pierwszym Marszu Pamięci: żyjemy pod 
jednym niebem, żyjemy na jednej Ziemi, 
mamy jednakową krew, mamy chrześci-
jańską wiarę i nie potrzebujemy niczego 
więcej na tym świecie, oprócz pokoju…

Wiktor Szymajda
I LO w Poznaniu

Wyjazd do Katynia i Marsz Pamięci za-
pewne zapamiętam na całe swoje życie. 
Możliwość złożenia hołdu ofiarom mor-
dów stalinowskich, zarówno obywate-
lom radzieckim jak i polskim oficerom 
znaczy dla mnie naprawdę wiele…. 
Byłem również pozytywnie zaskoczony 
udziałem obu stron w marszu Pamięci. 
Przedstawiciele kościoła katolickiego 
i prawosławnego, razem oddający hołd 
ofiarom a  także młodzież smoleńska 
świadczą o wspólnej pamięci dwóch na-
rodów o tragedii katyńskiej. Uważam, że 
inicjatywa organizacji Marszu Pamięci 
jest nieoceniona i wielkie podziękowa-
nia należą się jej autorom.

Tego nie da się opisać. To trzeba poczuć. 
Wreszcie przyszedł moment w którym 
mieliśmy odnaleźć „naszego” żołnierza. 
Krok za krokiem czułem jak moje nogi 
robią się coraz cięższe. Coraz mocniej 
czułem duszący smutek. Tutaj są na 

„E”….Jeszcze kawałek….Uklęknąłem.

***
Cytaty pochodzą z  tegorocznego wy-
dania Stowarzyszenia Współpracy ze 
Wschodem MEMORAMUS pt. Przeszłość 
zachowana w pamięci”.

Wincenty Dowojna – od lat związa-
ny z Poznaniem, Sybirak, wywieziony 
jako dziecko w stepy Kazachstanu, jego 
ojciec, oficer Wojska Polskiego zginął 
w Katyniu.

Antonina Godlewska
 VII LO w Poznaniu

Historia nie jest czarno- biała. Jest bo-
lesna, ma wciąż wiele luk, których nie 
potrafimy wyjaśnić, momenty chwały, 
słabości. Musimy jednak pamiętać, że 
nie możemy obwiniać nikogo za naszą 
tragedię, trzeba ją zaakceptować i właś-
nie tego Marsz Pamięci mnie nauczył. 
Rosjanie nie są winni tej zbrodni; są jej 
winni oficerowie NKWD, którzy tego za-
bójstwa dokonali, o czym musimy pa-
miętać. Mamy XXI wiek i prawda histo-
ryczna to cenna wartość, ale najwyższy 
już czas okazać szacunek dla człowieka 
po drugiej stronie. Zło tkwi w człowieku, 
nie w narodzie, a historia to pierwsza 
cegiełka, na której zaczynamy budować 
lepszą przyszłość….Obu narodów.

Paweł Wesołek
XI LO w Poznaniu

Wyjazd do Katynia skłonił mnie do wielu 
przemyśleń. Zielony, niepozornie wyglą-
dający las, w którym czuć wszechobecną 
śmierć, widok płyt pomiędzy drzewami 
i tabliczki z nazwiskami poległych tam 
bohaterów zapierają dech w piersiach. 
Uwagę moją przykuł dzwon bijący do 
ziemi- ciągle żywe oddawanie czci. 
Tragedia, która się tam wydarzyła daje 
wiele do myślenia… Młodzież biorąca 
udział w  X Marszu Pamięci godnie 
uczciła pamięć zamordowanych ofice-
rów. Nigdy nie wolno o tym zapomnieć. 
Jestem pewny, że będziemy pamiętać!

Paweł Czaja
Zespół Szkól Elektrycznych nr 1 w Poznaniu

Pierwszą więź emocjonalną odczułem 
w momencie, kiedy otrzymałem kartkę 
z imieniem i nazwiskiem nieznanej mi 
osoby. Miałem zapalić znicz pod od-
powiednią tabliczką. Przekroczyliśmy 
wtedy próg Memoriału i poczułem jak 
wszystko wokół poszarzało…. Strach. 
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Półwysep Arabski zdominowany 
jest przez islam, a  w  poszczegól-
nych krajach różne jego odłamy 
wiodą prym. Różne odłamy prze-
jawiają różne podejście w  kwestii 
tolerancji innych religii na swoim 
terytorium. Najbardziej restrykcyj-
nie jest w Arabii Saudyjskiej, gdzie 
np. posiadanie różańca lub biblii jest 
surowo karane.

Szczęśliwym trafem w  Omanie 
przeważająca większość wyznaje 
odłam zwany ibadytyzm, który jest 
najbardziej tolerancyjny wobec in-
nych religii. Dzięki temu w Omanie 
miłościwie panujący od 46 lat Sułtan 
Qaboos zezwolił na wybudowanie 
innych świątyń i praktykowanie in-
nych religii niż islam. Jest to ukłon 

wobec części społeczeństwa, która 
w Omanie znalazła pracę i żyje tam 
od wielu lat. W Omanie, a właściwie 
w  jego stolicy (tylko) znajdują się 
dwa kościoły katolickie: Kościół pw. 
św. Piotra i Pawła i Kościół pw. Ducha 
Świętego.

Święta Bożego Narodzenia są dla 
społeczności chrześcijańskiej ważną 
okazją do spotkania i celebrowania 
tego wydarzenia w Kościele. Pasterka, 
tak jak w  kościołach w  Polsce od-
prawiana jest o  północy, a  ludzie 
zaczynają się gromadzić już około 
godz. 19:00, aby zająć miejsca siedzą-
ce. Ludzie mało praktykujący w wigi-
lię Bożego Narodzenia przychodzą 
do Kościołów i jest to jeden z dwóch 
dni w roku, kiedy kościoły dosłownie 

pękają w szwach, aby wyjść ludziom 
naprzeciw rozstawiane są wielkie 
ekrany i na nich transmitowana jest 
msza święta. Chrześcijanie z reguły 
biorą 25 grudnia dzień wolny i cele-
brują go razem z rodziną i przyjaciół-
mi w swoich domach.

W czasie Bożego Narodzenia nie 
ma żadnych symboli religijnych 
na ulicach, w sklepach, nie czuć tej 
atmosfery, która aż kipi w  Polsce. 
Jedynym odstępstwem są poustawia-
ne (w sklepach lub hotelach) gdzie-
niegdzie choinki. Firmy lub instytucje 
pozarządowe oraz przedstawiciel-
stwa dyplomatyczne organizują 
w hotelach „wigilie” dla swoich pra-
cowników, które ze względów obycza-
jowych bardziej przypominają spot-

Boże Narodzenie w Omanie
Na tle krajów arabskich Oman charakteryzuje się dużą swobodą w wyznawaniu religii, a katolicy 

 mają możliwość uczestniczenia w obchodach Świąt Bożego Narodzenia w lokalnych 
świątyniach. Państwo Wiśniewscy chcą ufundować dla społeczności chrześcijańskiej 

w Omanie relikwie Jana Pawła II wraz z relikwiarzem i relikwiarium.

Tekst i zdjęcia: Wojciech Tyburski, Dyrektor Rozwoju Rynku – Region Bliski Wschód i Afryka, PBG oil and gas
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kania firmowe. Wiele osób szczebla 
kierowniczego opuszcza Oman i leci 
w rodzinne strony, aby cieszyć się 
świętowaniem w pełnym wymiarze.

Tak wyglądają Święta Bożego 
Narodzenia w Omanie. Jest to sub-
stytut tego co mamy w Polsce, ale 
dla tych, których nie stać na podróż 
w  tym czasie w  rodzinne strony 
jest to „najlepsza opcja” na Bliskim 
Wschodzie.

Relikwie św. Jana Pawła II
Od 2014 roku, kiedy to w  Omanie 
istnieje spółka PBG oil and gas 
z 30% udziałem PBG, Prezes Jerzy 
Wiśniewski oraz przedstawiciele 
Zarządu wielokrotnie spotykali się 
z lokalnym partnerem i rozmawiali 
o współpracy.

Oman widocznie tak spodobał 
się Prezesowi Wiśniewskiemu, że 
wraz z najbliższą rodziną spędził tu 
swój urlop. W tym czasie Państwo 
Wiśniewscy odwiedzili jedyne 
dwa istniejące kościoły katolickie 
w  Muskacie. Szczególnie do gustu 
przypadł Im Kościół pw. św. Piotra 
i  Pawła, znajdujący się w  pobliżu 
hotelu.

Niby nic nadzwyczajnego, jed-
nak po jakimś czasie Pani Prezes 
Małgorzata Wiśniewska poprosi-
ła o  rozeznanie kwestii związanej 
z możliwością umieszczenia w tymże 
kościele relikwii św. Jana Pawła II.

Oman, islam, Kościół, relikwie, 
to jak balansowanie na krawędzi 
pomyślałem i zabrałem się do pra-
cy. Proboszczem parafii jest Ojciec 
Raul Ramos, Filipińczyk, przemiły 
człowiek, który każde swoje wakacje 
spędza w Europie. Z pewnym niedo-
wierzaniem i dystansem rozmawiał 
ze mną na temat relikwii. Po jakimś 
czasie poinformował mnie, że otrzy-
mał zgodę swojego Szefa – Biskupa 
na rozpoczęcie procesu związanego 

z umieszczeniem relikwii w swoim 
kościele.

Państwo Wiśniewscy, wzorem już 
przeprowadzonego procesu, który 
miał miejsce w Szwajcarii, w kościele 
pw. św. Stefana (St. Etienne) w miej-
scowości Lozanna, chcą ufundować 
dla społeczności chrześcijańskiej 
w  Omanie relikwie Jana Pawła II 
wraz z relikwiarzem i relikwiarium. 
W cały proces zaangażowane będą 
różne strony, łącznie z dysponentem 
relikwii Biskupem Mieczysławem 
Mokrzyckim, którego zgoda i  po-
moc jest tu niezbędna. Jesteśmy na 
początku drogi, której uwieńczeniem 
będzie instalacja relikwii i  wielka 
celebracja tego wydarzenia wśród 
społeczności katolickiej.

W czasie Bożego 
Narodzenia nie ma 
żadnych symboli religijnych 
na ulicach, w sklepach, 
nie czuć tej atmosfery, 
która aż kipi w Polsce. 
Jedynym odstępstwem są 
poustawiane (w sklepach 
lub hotelach) gdzieniegdzie 
choinki. 

Kościół pw. św. Piotra 
i Pawła w Moskacie
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OD REDAKCJI:
Kierujemy szczególne podziękowania 
dla autorki tekstu, pani Urszuli Szyi 
z Tychów, która zechciała podzielić 
się z Czytelnikami „Ogniwa” 
miejscem dla niej bliskim i zarazem 
świątecznym, przygotowując 
zamieszczony tekst. Pani Urszula 
stale koresponduje z redakcją 
„Ogniwa”, jest naszą wierna 
Czytelniczką i babcią naszego 
kolegi z pracy. Bardzo dziękujemy 
za jej ciepłe słowa i nadsyłane listy, 
serdecznie pozdrawiamy!
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Mały Asyż w Tychach
Co roku w okresie świątecznym jedziemy z rodziną odwiedzić 

żywą szopkę organizowaną w murach Kościoła świętych 
Franciszka i Klary w Tychach przy ulicy Paprocańskiej.

Tekst: Urszula Szyja 
Zdjęcia: Parafia św. Franciszka i św. Klary w Tychach

Historia tego miejsca zaczęła się w 1999 
roku, kiedy podjęto decyzję o wzniesie-
niu kościoła według projektu architek-
ta Stanisława Niemczyka, a  budow-
niczym całego przedsięwzięcia został 
ojciec Wawrzyniec Jaworski. Podjęto 
decyzję, by kościół był budowany ręko-
ma – tak jak w Asyżu – oraz na planie 
krzyża. Architekt miał zdjąć ze ściany 
franciszkański krzyż, położyć na stole 
i powiedzieć: „To będzie nasz kościół”. 
Budowa na planie krzyża to żadna 
nowość, natomiast nowością jest tutaj 
pięć potężnych wież wyrastających 
z ran Chrystusa: jego nóg, rąk i serca. 
Cztery pierwsze mają po ok. 45 metrów, 
a ostatnia ponad 70.

Ojciec Wawrzyniec, który te wieże 
i cały kościół buduje własnymi rękoma, 
z pomocą kilku mężczyzn, widzi ogrom-
ny w tym sens. Święty Franciszek był 
stygmatykiem, zatem zaakcentowanie 
ran Chrystusa poprzez te wieże idealnie 
pasuje do franciszkańskiego kościoła.

Kościół budowany jest z kamienia na 
podobieństwo materiałów, z jakich są 
budowle w Asyżu. Dlatego przylgnęła 
do niego nazwa Mały Asyż bądź Śląski 
Asyż. Budowniczy, który był zakonni-
kiem, musiał szybko nauczyć się obróbki 
kamienia, murowania, ciesielki. Miał po-
czątkowo obawy, natomiast dziś już wie, 

że to bardzo dobry materiał na budowę 
kościoła. Kamień stworzył sam Pan Bóg. 
Wbrew pozorom, wcale nie jest trudny 
w  obróbce. Ojciec Wawrzyniec mówi: 

„…kamienie są jak ludzie, wbudowaliśmy 
już tysiące kamieni i nie spotkaliśmy 
dwóch identycznych…”. Jego zdaniem 
kamień skłania do zastanowienia się 
nad ludzką omylnością.

Dziś po 16 latach efekty pracy po-
kazują, że do zakończenia budowy co-
raz bliżej. Ale już teraz podczas świąt 
Bożego Narodzenia można poczuć 
niezwykłą atmosferę tej świątyni. Jej 
surowość i  klimat „tamtych czasów” 
wywyołują wrażenie, jakby człowiek 
cofnął się o setki lat i przeżywał początki 
naszej wiary. Co roku powstaje tu małe 
Betlejem, w jego centrum znajduje się 
Święta Rodzina, a wokół niej zamiesz-
kują zwierzęta – osioł, kuce, kozy, owce, 
króliki, gołębie i nowość w zwierzyńcu… 
cielaczek. Ognisko pali się codziennie 
od godziny 16.00. Wtedy działa także 
stoisko gastronomiczne, na którym 
tradycyjnie można kupić m.in. kiełba-
sę do samodzielnego upieczenia. Cały 
dochód ze sprzedaży przeznaczony jest 
na budowę kościoła i klasztoru. Każdego 
wieczoru franciszkanie zapraszają na 
wspólne kolędowanie. To miejsce warte 
odwiedzin.
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RAFAKO SA przez cały rok po-
maga osobom oraz placówkom, 
które potrzebują wsparcia. 
Tylko w  zeszłym roku racibor-
ska Spółka podarowała sprzęt 
multimedialny Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej 
w  Samborowicach oraz prze-
kazała prezenty podopiecznym 
Powiatowego Domu Dziecka 
w Gorzyczkach, gdzie wyposaży-
ła także pokoje. Firma regularnie 
wspiera Koncert Charytatywny 
Gwiazdka Serc oraz rok rocz-
nie gra z  Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy, wysta-
wiając różnego rodzaju przed-
mioty na aukcje charytatywne.

Przekazywanie świątecz-
nych prezentów wychowankom 
Powiatowego Domu Dziecka 
w  Gorzyczkach przez przed-
stawicieli RAFAKO  SA jest już 
długoletnią tradycją. Oprócz 
pięknie zapakowanych upo-
minków przygotowanych indy-
widualnie przez pracowników, 
dzieci otrzymują również rekla-
mówki pełne słodkich pyszności. 
Ponadto, w  lutym br. oddano 
do użytku odnowione pokoje 
w Powiatowym Domu Dziecka 
w  Gorzyczkach. Zarząd oraz 
pracownicy RAFAKO SA w du-
żej mierze przyczynili się do mo-
dernizacji pomieszczeń. Zakupili 
niezbędne elementy do ich wy-
posażenia. Dzięki ich hojności 
młodzi podopieczni placówki, 

mieszkają w  12 nowo wyposa-
żonych pomieszczeniach. Dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu 
zespołu raciborskiej Spółki za-
kupiono m.in. fototapety, półki, 
obrazki, pościele, koce, dywaniki 
oraz lampki na biurko.

Pracownicy RAFAKO SA wy-
konali również prace społeczne 
związane z przyklejaniem foto-
tapet, montażem i mocowaniem 
półek. W tym roku, raciborska 
spółka wyremontowała także 
ogrodzenie wokół placówki oraz 
zakupiła i zmontowała plac za-

Charytatywnie nie tylko od święta
Raciborska spółka od wielu lat wspiera osoby oraz instytucje, które potrzebują pomocy. 

Regularnie bierze także udział w przedsięwzięciach charytatywnych, przekazując 
przedmioty na ich aukcje. Tylko w roku poprzednim podarowano wychowankom 

Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach prezenty świąteczne oraz sprzęt multimedialny 
dla podopieczni z Ośrodka Terapeutyczno-Opiekuńczego w Samborowicach.

Tekst: Magdalena Matusik, Adventure Media 
Zdjęcia: Archiwum RAFAKO SA

W tym roku, raciborska 
spółka wyremontowała 
także ogrodzenie wokół 
placówki oraz zakupiła 
i zmontowała plac zabaw. 
Należy wspomnieć, że dzieci 
uczestniczą w wydarzeniach 
organizowanych dla 
pracowników firmy.
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baw. Należy wspomnieć, że dzie-
ci uczestniczą w wydarzeniach 
organizowanych dla pracowni-
ków firmy.

Ponadto RAFAKO wspar-
ło Ośrodek Terapeutyczno-
Opiekuńczy w Samborowicach. 
Dwukrotnie już przekazało 
sprzęt multimedialny na po-
trzeby zajęć rehabilitacyjnych 
tamtejszych podopiecznych. 
Co więcej, podarowano wy-
chowankom upominki z okazji 
świąt Bożego Narodzenia. Firma 
przekazała także jednej z parafii 
w Jaworznie paczki ze słodycza-
mi, które dostarczone zostały do 
pięciu rodzin.

To jednak nie wszystko, 
ponieważ firma wspiera raci-
borski koncert charytatywny 

„Gwiazdka Serc” od początku 
jego istnienia. Warto podkreślić, 
że środki finansowe jakie udało 
się zebrać, tylko podczas ubiegło-
rocznej edycji koncertu, to kwota 
ponad 31 tys. zł. Przekazano je 
m.in.: na ciepłe posiłki dla naju-
boższych dzieci z raciborskich 
Szkół Podstawowych nr 1, 13, 
15 i 18. Wsparcie otrzymał tak-
że Zespół Szkół Specjalnych na 
posiłki dla podopiecznych, orga-
nizację obozu sportowo – kon-
dycyjnego oraz zabiegi rehabi-
litacyjne. Z pomocy skorzystało 
także Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych i ich 
Otoczenia „SPEKTRUM”. Z  ze-
branych funduszów udało się 
wyposażyć salę do terapii i za-
bawy dla dzieci z  autyzmem. 
Ufundowano również stypendia 
za dobre wyniki w nauce, które 
otrzymali uczniowie Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i  Ustawicznego nr 1 i  nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu.
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Witam serdecznie wszystkich Czytelni-
ków. Chcę na łamach naszego „Ogniwa”  
podzielić się przemyśleniami na temat 
słodkich, słodziutkich i pysznych prezen-
tów. Czas Świąt i rożnych uroczystości, 
to czas kiedy obdarowujemy się prezen-
tami. Jaki prezent najłatwiej kupić dla 
małego brzdąca, dorastającej panny? 
Może kupimy to na co mamy najbar-
dziej ochotę, może kupimy czekoladę, 
której smak pamiętamy z dzieciństwa. 
Może pyszne czekoladowe pierniki, któ-
re zawsze kojarzą się nam ze świętami 
Bożego Narodzenia? O tak, to właśnie te 
pyszności zwiększą ilość wydzielanych 
endorfin i pozwolą poczuć się niezwy-
kle. Szczęście i radość to jest to czym mo-
żemy obdarzyć tych, którzy są nam bli-
scy, na których nam zależy, o których się 
troszczymy. 

 I teraz chcę napisać coś o „niezwy-
kłym dodatku”. Już w ubiegłym roku, 
myślałam o tym, by opieką dentystyczną 
(ach jak niewielu lubi słowo dentysta) 
otoczyć naszych podopiecznych. Wiem, 
że borykające się z problemami finanso-
wymi placówki, w pierwszej kolejności 
planują w budżecie to, co pozwoli na za-
spokojenie podstawowych potrzeb dnia 
codziennego. Opieka stomatologiczna 
jest na dalekim końcu. Ale jeśli wyka-
żemy się odrobiną empatii i odrobiną 
chęci do działania to „niezwykły dodatek” 
do słodyczy stać się może i słodszy. Tu 

SŁODKI PREZENT  
Z „NIEZWYKŁYM DODATKIEM”

Czas świąt i rożnych uroczystości, to czas kiedy obdarowujemy się prezentami. Jaki prezent 
najłatwiej kupić dla małego brzdąca, dorastającej panny? Może kupimy to na co mamy 

najbardziej ochotę, może kupimy czekoladę, której smak pamiętamy z dzieciństwa. Może pyszne 
czekoladowe pierniki, które zawsze kojarzą się nam ze świętami Bożego Narodzenia?  

Tekst: Małgorzata Wiśniewska, prezes Fundacji PBG

chce podziękować Hannie Gajewskiej, 
która po pierwsze przekonała najlepszą 
w Polsce klinikę Candeo, by darmowo 
wykonała dla naszych podopiecznych 
przegląd uzębienia. Udało jej się rów-
nież zainteresować tematem pracow-
ników i  zaprosić do współpracy. Tak 
pojawiła się lista zaprzyjaźnionych 
i chętnych stomatologów, którzy bez-
kosztowo wykonają potrzebne lecze-
nie stomatologiczne. Brawo!!! I  teraz 
najważniejsze! W  naszym projekcie 
jest punkt, którego należy się trzymać.
Mianowicie po zaplanowanej wizycie 
w gabinecie stomatologicznym koniecz-
nie do zrealizowania jest wspólne wyj-
ście do kina!!!

Już dziś czekam na to wspania-
łe wydarzenie! Wyprawa do den-
tysty i do kina i to z przyjaciół-
mi, którzy troszczą się o mnie, 
poświęcają swój czas, by cie-
pło w moim sercu, w sercu 
mieszkańca Ochronki  Jurek, 
i  nie tylko, biło mocno i gorąco! 

Dziękuje Wszystkim, którzy 
od dziś obdarowują słodkim 
prezentem z  „niezwykłym 
dodatkiem”. 

P.S. Jeśli masz kolejny pomysł na 
„niezwykły dodatek”, podziel się 
z nami.

http://www.candeo.pl
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Wzorem lat ubiegłych RAFAKO SA, 
wspólnie z  zakładowymi związkami 
zawodowymi przygotowały szereg 
atrakcji dla dzieci swoich pracowników. 
Arena RAFAKO zamieniła się w praw-
dziwe miasteczko Św. Mikołaja ze wspa-
niałymi świątecznymi atrakcjami. Do 
dyspozycji dzieci były przejażdżki świą-
teczną kolejką, ogromna dmuchana 
zjeżdżalnia, czy też zabawa w śnieżnej 
kuli. Dla lubiących kreatywne zadania 
przygotowane były stoiska do zdobienia 
pierników, czy tworzenia ozdób choin-
kowych. Dużym powodzeniem cieszyło 
się malowanie buziek. Wewnątrz śnie-
gowego bałwana znajdował się basen 
z  kulkami dla najmłodszych. Nieco 
starsze dzieci mogły jeździć na specjal-
nych konikach. Dla wszystkich dostępne 
były dwie Fotobudki, gdzie można było 
na miejscu zrobić sobie wesołe zdjęcia 
w różnych kolorowych perukach i ga-
dżetach. Nad wszystkim czuwali pomoc-
nicy Św. Mikołaja; Elfy i Śnieżynki. 

Każde dziecko otrzymało prezent, 
a  rodzice ponadto karty podarunko-
we. – W tym roku wprowadziliśmy je 
po raz pierwszy, po to, by Mikołaj mógł 
przynieść dzieciom upragnione prezen-
ty – powiedziała Anna Zembaty-Łęska, 
Dyrektor Departamentu Zarządzania 
Personelem w RAFAKO SA. – Co roku 
dzieci jest coraz więcej, w związku z tym 
jest coraz więcej atrakcji. Niesłabnącym 
powodzeniem cieszyło się ozdabianie 

MIKOŁAJKI DLA DZIECI 
PRACOWNIKÓW RAFAKO

W niedzielę, 4 grudnia na dzieci pracowników RAFAKO czekały nie lada atrakcje. Do Areny RAFAKO zawitał 
Św. Mikołaj i jego pomocnicy. Były prezenty, świąteczna kolejka, śnieżna kula, śniegowy bałwan, świąteczna 

zjeżdżalnia, malowanie pierników i oczywiście góra prezentów dla każdego dziecka. Teatr z Krakowa zaprezentował 
widowisko „Gdzie się podział Św. Mikołaj”, a Bałwanek wraz z przyjaciółmi dbali o to, by wszyscy dobrze się bawili.

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media
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pierników, które wprowadziliśmy rok 
temu wzorem i zwyczajem zapoczątko-
wanym w spółce matce – PBG SA*. I tym 
razem było sporo chętnych, a dzieci 
popisywały się niesamowitą inwencją 
twórczą – dodała A. Zembaty-Łęska.

Przez cały czas trwania imprezy na 
specjalnie przygotowanej scenie odby-
wało się wesołe przedstawienie pt. „Gdzie 
się podział Św. Mikołaj?”, którego bohate-
rami byli nie tylko Bałwanek z przyjaciół-

mi, ale także wszystkie dzieci, które miały 
na to ochotę. Kulminacyjnym punktem 
zabawy było pojawienie się Św. Mikołaja, 
z którym można było zrobić sobie zdjęcie 
oraz porozmawiać i osobiście poprosić 
o wymarzone prezenty. 

* Rodzinne Piernikowanie w Wysogotowie 
odbyło się w tym roku po raz VII. W kolej-
nym wydaniu biuletynu przedstawimy 
relację z tego wydarzenia.

Co roku dzieci jest 
coraz więcej, w 
związku z tym jest 
coraz więcej atrakcji. 
Niesłabnącym 
powodzeniem cieszyło 
się ozdabianie 
pierników, które 
wprowadziliśmy 
rok temu wzorem 
i zwyczajem 
zapoczątkowanym 
w spółce matce – 
PBG SA*. I tym razem 
było sporo chętnych, 
a dzieci popisywały się 
niesamowitą inwencją 
twórczą

Uczestnicy mikołajko-
wej imprezy
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W Turnieju Mikołajkowym w Halowej 
Piłce Nożnej udział wzięło 6 drużyn: 
RAFAKO Racibórz (3 zespoły), KS Unia 
Racibórz, LKS Tworków i  TJ Sokol 
Šilheřovice (Czechy), łącznie 72 zawod-
ników. Rywalizowali w dwóch grupach. 

Mecz finałowy rozegrali ze sobą Unia 
Racibórz z  LKS Tworków. Zwycięzcą 
spotkania okazała się drużyna Unia 
Racibórz. Trzecie miejsce zajęła TJ Sokol 
Šilheřovice. Na czwartym, piątym i szó-
stym miejscu uplasowały się drużyny 
KS RAFAKO.

Trzy najlepsze teamy otrzymały 
nagrody rzeczowe. Mimo że turniej, to 
przede wszystkim dobra zabawa, nie 
obyło się bez profesjonalnych wyróżnień 
dla najlepszego strzelca oraz bramka-
rza zawodów.

Ten turniej był jednak wyjątkowy, bo 
żaden z młodych piłkarzy nie wyszedł 
z  turnieju z  pustymi rękami. Dla każ-
dego żaka przewidziano medal oraz 
mikołajkowy upominek

Obok emocjonujących rozgrywek 
turniejowi towarzyszyły liczne atrak-
cje, o które zadbał m.in. Dr Clown. Były 
gry, zabawy i  konkursy dla małych 
kibiców. Animatorki malowały buzie 
i robiły zwierzątka z balonów. W prze-
rwach między meczami występował 
zespół taneczny Skaza oraz Freestyle 
Football. Święty Mikołaj rozdawał pre-
zenty. A nieco starsi kibice mogli wylicy-
tować koszulki z autografami znanych 
piłkarzy, m.in.: Łukasza Monety (Ruch 
Chorzów), Roberta Lewandowskiego 
(Bayern Monachium), Łukasza Zejdlera 
(GKS Katowice) oraz całej drużyny Arka 
Gdynia.

Turniej Mikołajkowy małych żaków
Klub Sportowy RAFAKO zorganizował Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej 

dla najmłodszych adeptów. W sobotę, 3 grudnia w Arenie RAFAKO rywalizowało 
6 grup. Pierwsze miejsce zajęła Unia Racibórz, która strzeliła łącznie 11 bramek.

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media
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– Główną ideą organizowanego 
turnieju piłkarskiego było zaszczepie-
nie i rozwój ducha rywalizacji wśród 
najmłodszych adeptów piłki nożnej, 
jak również podniesienie umiejętności 
piłkarskich oraz integracja dzieci z róż-
nych klubów futbolowych – podkreślał 
Grzegorz Wojda, wiceprezes ds. Sportu 
w KS RAFAKO Racibórz. – Poprzez sze-
reg atrakcji przygotowanych dla wi-
dzów pragniemy przekonać kolejne 
pokolenia dzieci do uprawiania piłki 
nożnej, by zgodne z ideą fair-play roz-
wijać w nich aktywność fizyczną i za-
sady dobrego wychowania – dodał na 
zakończenie Grzegorz Wojda.

Patronem turnieju mikołajkowego 
był Starostwo Powiatowe w Raciborzu, 
Miasto Racibórz, a partnerem imprezy 
firma RAFAKO SA.

Poprzez szereg atrakcji 
przygotowanych dla 
widzów pragniemy 
przekonać kolejne 
pokolenia dzieci do 
uprawiania piłki 
nożnej, by zgodne 
z ideą fair-play 
rozwijać w nich 
aktywność fizyczną 
i zasady dobrego 
wychowania



Dzięki wsparciu Grupy PBG, jej Pracowników i Fundacji PBG w mijającym roku spełniło się nie jedno dziecięce marzenie i nie tylko. Cieszymy się, że dzięki naszej otwartości i wsparciu mogliśmy mieć udział w wielu ciekawych i wartościowych wydarzeniach.

Chciałabym bardzo podziękować Fundacji PBG za pomoc i wsparcie. Za to, że mogłam 

uczestniczyć w wakacje w niesamowitym festiwalu na Słowenii (III Międzynarodowy Festiwal 

Piosenki dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Bled Golden Microphone”), który pozwolił 

mi zdobyć cenne doświadczenie podczas rywalizacji z rówieśnikami z innych krajów oraz 

umożliwił reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej. 

Korzystając z okazji chciałabym życzyć wszystkim sympatykom Fundacji PBG (ale nie 

tylko) wesołych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzę samych pięknych dźwięków 

przy wigilijnym stole, pięknej choinki a pod nią duuużo prezentówJ 

Hanna Sztachańska

PODZIĘKOWANIA
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Pragniemy gorąco podziękować za zaszczyt który nas 
spotkał i za chęć pomocy w zrealizowaniu naszego ma-
rzenia, którym był wyjazd do Los Angeles na finał 
prestiżowych zawodów World Of Dance (WOD). 
Dzięki dofinansowaniu naszego wyjazdu mieliśmy 
okazje aby reprezentować jako pierwsi Polskę na zawo-
dach WOD, dostaliśmy szansę kształcenia się pod okiem 
najlepszych tancerzy na świecie, szansę na zawarcie 
nowych kontaktów oraz znajomości. 
Dzięki temu nasza formacja nie jest tylko grupą ludzi, 
ale czymś co jest ważniejsze, jesteśmy rodziną, grupą 
przyjaciół która wzajemnie się wspiera i szanuje. 
Dzięki Państwa pomocy spełniło się marzenie, myślę ze 
każdego tancerza...
Pojechać do Los Angeles z tak niesamowitymi ludźmi 
było na prawdę cudowną okazją oraz przeżyciem. 
Dziękujemy za to z całego serca. 
Będziemy to pamiętać do końca naszego życia. 

West Point Poznań

Ochronka „Jurek” w Poznaniu serdecznie dziękuje Państwu Małgorzacie i Jerzemu Wiśniewskim oraz Fundacji PBG w Wysogotowie za całoroczną pomoc finansową i rzeczową udzieloną naszej placówce w roku 2016.Dziękujemy za przekazanie Ochronce „Jurek” darowizny, która w całości została przeznaczona na uiszczenie ra-chunków za energię elektryczną, gaz, wodę, połączenia te-lefoniczne itp. opłaty i pokrycie kosztów obiadów szkolnych dla wychowanków Ochronki. Dziękujemy za przygotowanie naszym dzieciom paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, a także za prezenty urodzinowe podarowane naszym podopiecznym przez Pracowników PBG.Dziękujemy również za możliwość korzystania z bardzo wygodnego domu przy ul. Ochota 15 w Poznaniu, w którym w rodzinnych warunkach mieszkają nasi podopieczni.Dzięki Państwa pomocy nasza placówka może udzielić skutecznej pomocy dotkniętym przez los dzieciom, złagodzić ich cierpienia i tęsknotę za domem rodzinnym.Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzy-my wszystkim Pracownikom Grupy PBG SA dużo miłości, nadziei i zaufania Bożej Opatrzności, a także sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

 Serdecznie dziękujemy!
 – Wychowawcy i Dzieci z Ochronki „Jurek” -
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Organizacja: Współpraca: 
Patronat honorowy: 

Patronat medialny: 

Ośrodek Informacji 
ONZ  

w Warszawie  
z Departamentu  

Informacji  
Publicznej

Doradca Podatkowy 

Ireneusz Rzeźnik

Wsparcie: 

I Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”  

to jedyny w Polsce festiwal dla przedsiębiorców 

poświęcony filmom promocyjnym i reklamowym  

z zakresu Corporate Social Responsibility i Zrównoważonego Rozwoju. 

 

dla Fundacji PBG

za udział w I Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

oraz kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju  

i CSR w swojej działalności. 

PODZIĘKOWANIE

Organizator

Poznań, 25 września 2016 r. 
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Dzięki Państwa zaangażowa-
niu i wsparciu powstają piękne 
i  ciekawe materiały, którymi 
możemy się wspólnie cieszyć. 
Od czterech lat biuletyn jest 
także współtworzony przez 
i dla Rafakowców. Szczególnie 
dziękujemy za Państwa zaanga-
żowanie i współpracę pomimo 
dzielącej nas odległości. 

Mamy nadzieję, że świątecz-
ne wydania są dla Państwa 
miłym prezentem pod choinkę 
i chwilą przyjemnej lektury. 

Z  okazji nadchodzących 
świąt Bożego Narodzenia ży-
czymy Państwu spędzenia tych 
wyjątkowych dni w roku w zdro-
wiu, w atmosferze radości, poko-
ju ducha, wzajemnego szacunku 
i rodzinnego ciepła. 

Niech Nowy 2017  rok ot-
wiera przed Państwem nowe 
możliwości i  szanse, które 
z  przyjemnością wykorzysta-
cie. Niech przyniesie spełnienie 
marzeń i będzie inspiracją do 
nowych, ciekawych planów na 
przyszłość... 

Z całego serca w imieniu ze-
społu redakcyjnego biuletynu 
korporacyjnego Ogniwo życzy 

Redakcja biuletynu Ogniwo jest z Czytelnikami, Pracownikami i Zarządzającymi 
Grupy PBG każdego roku podczas świąt Bożego Narodzenia. 

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

Świąteczne wydania biuletynu
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Z okazji nadchodzących świąt Bożego 
Narodzenia życzymy Państwu spędzenia 
tych wyjątkowych dni w roku w zdrowiu, 
w atmosferze radości, pokoju ducha, 
wzajemnego szacunku i rodzinnego 
ciepła. Niech Nowy 2017 rok 
otwiera przed Państwem nowe 
możliwości i szanse, które 
z przyjemnością wykorzystacie. 
Niech przyniesie spełnienie marzeń 
i będzie inspiracją do nowych, 
ciekawych planów na przyszłość...
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Gdy składamy komuś życzenia syg-
nalizujemy, że o  nim pamiętamy, 
że jesteśmy nastawieni pozytyw-
nie, że… dobrze mu życzymy. Jeżeli 
nasze życzenia są spontaniczne 
i  autentyczne są również oznaką 
życzliwości, a nawet przyjaźni. I te-
raz zaczyna się dylemat  – w  tym 
przypadku nie funkcjonuje zasada 
precedencji – czy młodszy starszemu, 
czy starszy młodszemu. Kiedy wyra-
żane życzenia są aktem formalnym 
i odbywają się w oficjalnej atmosfe-
rze, są znakiem dobrego obyczaju 
i szacunku wówczas: młodszy – star-
szemu, mężczyzna  – kobiecie, pra-
cownicy – szefowi itd.

A  jak składać życzenia z  klasą 
i skończyć z bylejakością?

Tuż przed zajęciem miejsca przy 
stole wigilijnym siadamy do kom-
putera i wybieramy zabawne elek-
troniczne kartki, albo wyciągamy 
telefon i piszemy sms z życzeniami. 
Dobrze jeszcze jeśli piszemy sami, 
gorzej jak wyszukujemy w sieci wier-
szyki a już szczytem jest podawania 
dalej życzeń, które chwilę wcześniej 
otrzymaliśmy. Źle jest jeśli po kola-
cji chwytamy za telefon i odpisuje-
my na otrzymane smsy. My piszemy 
a  rodzina zostaje sama przy stole. 
Gdzieś po drodze zagubiliśmy sens 
życzeń świątecznych. Uznaliśmy za 
dobro: wierszyki, łańcuszki czy głupie 
obrazki.

W składaniu życzeń świątecznych 
chodzi o coś innego, treść jest spra-

wą drugorzędną. Najważniejsza jest 
pamięć i trud. Składając życzenia po-
kazujemy, że o tej osobie pamiętamy 
i myślimy o niej, że zasłużyła naszym 
zdaniem na poświęcenie jej odrobiny 
czasu.

Ja jestem zwolennikiem klasycz-
nych metod. Życzenia świąteczne 
składam osobiście, wówczas można 
je uzupełnić jakimś drobiazgiem na 
pamiątkę. Wystarczy także minuta 
rozmowy, szczery uścisk dłoni czy ca-
łus. Takie życzenia składa się w czte-
ry oczy lub w bardzo małym gronie, 
żeby się nie rozmyły.

Ogromne zalety mają kartki 
świąteczne. Można je zachować i do 
nich wracać. Nie wybierajcie kartek 
z  gotowymi tekstami to pachnie 
badziewiem. W samej treści życzeń 
unikajmy banałów, wierszyków 
i  innych mądrości. Pomyślmy cze-
go ta druga osoba mogłaby chcieć 
i tego jej serdecznie życzmy. Kartka 
świąteczna to spory nakład pracy; 
trzeba ją kupić lub zrobić, wypi-
sać, wysłać i właśnie ona zostanie 
doceniona.

Na koniec telefon, chwila rozmo-
wy będzie świetnym pomysłem dla 
osób, które są dla siebie bliskie, ale 
dzieli ich odległość. Niech się słucha-
ją, to je zbliży. Niech sobie popłaczą – 
takie ich prawo, ale ten moment je 
zbliży i to jest to! Dodajmy: „Co u was 
słychać?” i jeszcze coś ciepłego – „Tak 
bardzo chcemy was zobaczyć i przy-
tulić”.

Nie tylko dobry obyczaj
Krótkie rozważania na temat życzeń świątecznych.

Tekst: Ryszard Lewicki „Rylew”, Fundacja PBG
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Jak co roku oczekujemy z niecierpliwością Świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Po ciężkiej 

pracy i wysiłku pragniemy ten szczególny czas 

spędzić w gronie najbliższych. Mimo że marzenia 

nie zawsze się spełniają, wiemy, że takie magiczne 

chwile trudy całego roku nam wynagradzają.

Życzę Wam, by te Święta przyniosły spokój, 

a radość, szczęście i optymizm towarzyszyły Wam 

przez cały Nowy 2017 Rok.

ŻYCZENIA 
ŚWIĄTECZNE 
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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Dziękujemy Wam za mijający rok współpracy. Rok trudny, pełen wyzwań i ciężkiej pracy, ale także wielu sukcesów, rok zmian rokujących nadzieje ale też i obaw o jutro.Co nam przyniesie nowy, nadchodzący rok? Za nami wygrany potężny bój, z ufnością patrzymy w przyszłość. Jako Grupa Kapitałowa wróciliśmy do gry. Wierzymy, że będzie to rok odzyskanej pozycji, dalszego wzrostu oraz jeszcze głębszej współpracy w ramach całej grupy. Rok, w którym sukcesy i zdobyte kontrakty zostaną przekute na pomyślność naszych firm. Jesteśmy przekonani, że dołożymy wszelkich starań aby tak było. Stawimy czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nami rynek. Powodzenie naszych firm to nasz byt i byt naszych rodzin. Życzymy wszystkim aby nadchodzące Święta pozwoliły Wam odpocząć od spraw codziennych, abyście w zdrowiu i szczęściu spędzili ten czas w gronie rodzinnym.  W nadchodzącym 2017 roku życzymy dużo zdrowia i radości oraz osobistych sukcesów.

Z najlepszymi życzeniami,
Zarząd ENERGOTECHNIKA ENGINEERING sp. z o.o.
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Zbliżają się najbardziej rodzinnenajbardziej polskie święta, Boże Narodzenie. Życzę, by były radosne i spokojne, pełne ciepła i rodzinnej atmosfery.
Niech ten czas będzie czasem odpoczynku od codziennego zgiełku i zawodowych zobowiązań. Niech będzie czasem spędzonym z najbliższymi, tymi, których kochamy.Kończy się kolejny rok, rok ciężkiej i wytężonej pracy. Korzystając z okazji, chcę podziękować Państwu za dotychczasowe współdziałanie, a w nadchodzącym Nowym Roku 2017 życzę wszelkiej pomyślności i pogody ducha na każdy kolejny dzień,siły na podejmowanie wyzwań Nowego Roku oraz dalszej owocnej współpracy.

Z okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia życzymy spokojnych, zdrowych 

i rodzinnych świąt. 

Za kilka dni przywitamy 2017 rok. Podsumowując ten rok można określić go jako 

przełomowy w historii spółki, połączenie  obszarów działania pracowników Raciborza, 

Poznania i Płocka. Mamy dzisiaj 150 osób, które to z powodzeniem realizują 

strategie firmy. Patrząc dzisiaj w przyszłość możemy w Grupie PBG osiągnąć sukces 

rozwijając się w obszarach energetyki, gazu i petrochemii. 

Jesteśmy przekonani jako Zarząd, że jako organizacja jesteśmy przygotowani na 

dalsze wyzwania, których celem będzie rozwój przedsiębiorstwa. Za ten rok Państwa 

pracy serdecznie dziękujemy.
Zarząd RENG

Szanowni Państwo,

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia 

życzę przede wszystkim zdrowia, radości oraz szczęś-

cia by Was nie opuszczało, a
 szczególnie dopisywało 

w Nowym 2017 Roku. 

Życzę by był to rok p
ełen optymizmu, wiary w to, 

że wiele rzeczy i wspó
lnych osiągnięć jest możli-

wych. Życzę Państwu marzeń, które się spełn
ią 

a także satysfakcji
 i wszelkiej pomyślności w życiu 

zawodowym i osobistym.
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Drodzy Czytelnicy Ogniwa, Koledzy i Koleżanki,

Życzę Wam, aby tegoroczne Święta Bożego 

Narodzenia były wyjątkowe 
pod każdym względem, 

pełne ciepła, wytchnienia, spokoju i rodzinnej 

atmosfery. 
W Nowym Roku życzę wszelkiej po

myślności, nowych 

wyznań oraz celów, ic
h realizacji i przede wszystkim 

odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji. 

Z piernikowymi pozdrowieniami 

Drodzy Czytelnicy Ogniwa, Pracownicy i Zarządzający Grupy PBG,

składam Wam najserdeczniejsze życzenia spokojnych, zdrowych i rados-
nych świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas będzie dla Was wypełniony 
ciepłą, pachnącą świerkiem, niepowtarzalną rodzinną atmosferą. Życzę Wam 
wytchnienia i nabrania sił do codziennych wyzwań. 
W Nowym 2017 Roku życzę Państwu samych dobrych i pogodnych dni 
oraz realizacji noworocznych postanowień i najskrytszych marzeń. 
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Aby Wasze świąteczne dni były pełne ciepłej 
i spokojnej atmosfery w najczystszej postaci, 
a nadchodzący rok był wypełniony radością i sukcesami.

Wesołych Świąt życzy Biuro Marketingu 
RAFAKO SA 

P.S. Jeśli zaś chodzi o noworoczne postanowienia , gdy naprawdę chcemy 
coś zmienić w swoim życiu osobistym lub 

zawodowym, to nie czekajmy z tym do 
symbolicznego Nowego Roku, tylko wprowa-
dzajmy swoje postanowienie w życie teraz, 
już, natychmiast. Po co czekać na lepsze 
jutro, zacznijmy go już dziś!

Wszystkim Współpracownikom, Kolegom i Przyjaciołom 

życzę pełnych miłości, zdrowia  i spokoju Świąt 

Bożego Narodzenia.

Niech Nowy Rok 2017 przyniesie Państwu 

wystarczająco dużo sił i determinacji, 

co spowoduje, że wszystkie podjęte  działania 

zakończą się sukcesem.

Dziękuję również za zaangażowanie, współpracę oraz 

wsparcie jakie wielokrotnie otrzymywałem od wielu 

z Was w mijającym roku.

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku

oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
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Radom Nadzorczym, Zarządom i wszystkim Pracownikom 

Spółek Grupy PBG, naszym Emerytom i Państwa Rodzinom 

pragnę złożyć płynące z głębi serca najserdeczniejsze życzenia 

z okazji Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Niech Wam święta miłe będą, z śniegiem, śpiewem i kolędą. 

Z wigilią tuż po zmroku i radością w Nowym Roku. 

Z wyzwaniami - by się działo, z marzeniami - by się chciało 

i by zdrowie dopisało!

Do tych życzeń pragnę dołączyć i dedykować wszystkim 

Państwu - znaną, niezwykle nastrojową piosenkę zespołu 

Czerwone Gitary „ Dzień jeden w roku”

(muzyka: Seweryn Krajewski, słowa: Krzysztof Dzikowski)

Jest taki dzień.....
Bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień zwykły dzień,
w którym gasną wszelkie spory,
jest taki dzień,
w którym radość wita wszystkich,
Dzień, który już 
Każdy z nas zna od kołyski.

Niebo – Ziemi, Niebu – Ziemia;
Wszyscy wszystkim ślą życzenia:
Drzewa – ptakom, ptaki – drzewom,
tchnienie wiatru – płatkom śniegu.

Jest taki dzień, 
tylko jeden raz do roku.
Dzień, zwykły dzień,
który liczy się od zmroku.

Jest taki dzień, 
gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień – 
Dziś nam rok go składa w darze.

Niebo – Ziemi, Niebu – Ziemia;
Wszyscy wszystkim ślą życzenia.
A gdy wszyscy usną wreszcie,
Noc igliwia zapach niesie.

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku

oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
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Wigilie w PBG
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A nadzieja znów wstąpi w nas   And the hope will fill us again
Nieobecnych pojawią się cienie    The shadows of absent will appear
Uwierzymy kolejny raz    We will believe once again
W jeszcze jedno Boże Narodzenie   In yet another Christmas
I choć przygasł świąteczny gwar  And although the Christmas buzz faded
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu   Because it ran out of someone’s voice again
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj   Come here to us and stay with us
Wbrew tak zwanej ironii losu   Contrary to the so called irony of fate

Daj nam wiarę, że to ma sens   Give us the faith that it makes sense
Że nie trzeba żałować przyjaciół   That we do not have to regret friends
Że gdziekolwiek są – dobrze im jest   That wherever they are, they are well
Bo są z nami choć w innej postaci   Because they are with us, although in other form
I przekonaj, że tak ma być    And convince us that this is to be
Że po głosach tych wciąż drży powietrze   That the air is still trembling after their voices
Że odeszli po to by żyć    That they left in order to live
I tym razem będą żyć wiecznie    And this time they will live forever

Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat  Come into the world to compensate for loss accounts
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole  To take an empty seat at the table among us
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas  Once again allow us to enjoy the child inside of us
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole   And to forget that there are empty seats at the table

Yet another Christmas
Wzruszająca Kolęda dla nieobecnych w wykonaniu Beaty Rybotyckiej 

ze słowami Szymona Muchy i muzyką Zbigniewa Preisnera.
Touching Christmas carol in English version known as „Come to us” by Beata Rybotycka 

with the words of Simon Mucha and music by Zbigniew Preisner. 

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

OD REDAKCJI:
W minionym roku pożegnaliśmy:
Czesława Dębka, RAFAKO
Tadeusza Myślińskiego, RAFAKO
Romana Matłoka, RAFAKO
Marka Górnego, RAFAKO
Czesława Kiesia, RAFAKO
Henryka Kułakowskiego, RAFAKO
 Krzysztofa Jacka, PBG SA
Macieja Bednarkiewicza, Rada Nadzorcza PBG SA
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Krzysiu Jacek, był dla nas kolegą z pracy, któremu z twarzy 
nie znikał uśmiech. Był niesamowicie pogodny i pełen energii. 
Pasjonował się fotografią i grafiką komputerową. Materiały 
i zdjęcia, które przygotowywał dokumentowały efekty naszej 
pracy i współtworzyły wizerunek Grupy PBG. Pozostaną 
na kartach naszej historii i w archiwalnych materiałach. 
Przypominamy grafikę, którą Krzysiu przygotował latem 2013 
roku specjalnie na okładkę wrześniowego wydania biuletynu.

Redakcja 
 

Wspomnienie  
o Krzysztofie
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Wspomnienie  
o Krzysztofie



126 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”



127Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

NA SZE PA SJ E

PODRÓŻE W ZASIĘGU RĘKI
Krótkie dni i długie wieczory sprzyjają planowaniu wakacji i wypoczynku. 
Czasami podróże wydają się być zbyt dalekimi i nierealnymi, jednak kiedy 
bliżej się nimi zainteresujemy okazuje się, że to wszystko jest w zasięgu 

ręki. Jeśli za oknem zobaczymy nieprzyjemną szarugę, zaczynamy 
tęsknić za wspaniałymi letnimi krajobrazami, przesyconymi słonecznymi 

promieniami, soczystą zielenią, błękitem nieba i lazurem wody.

Tekst i zdjęcia: Danuta Cyrska, Biuro Podróży Fantur,  
laureat wyróżnienia w konkursie AGENT ROKU 2016 

Zdjęcia: Archiwum Fundacji PBG
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Nie tylko letnie słońce pozwala nam 
ładować akumulatory pozytywną ener-
gią. Taki sam efekt mogą wywołać cu-
downie ośnieżone szczyty gór, skrzące 
się w ostrym zimowym słońcu i delikat-
ny mrozik skrzypiący pod nogami.

Tęsknota za wakacyjną beztro-
ską i  radością może stanowić dobrą 
motywację do zaplanowania pozycji 
WAKACJE w domowym budżecie. Jeżeli 
co miesiąc przeznaczymy jakąś kwotę 
na poczet przyszłych wakacji, to może 
jeszcze nie za pół roku, ale za rok okaże 
się, że możemy wyjechać na cudowny 
urlop. To wszystko może być naszym 
udziałem, bo wbrew pozorom i utartym 
opiniom, urlop w skapanym słońcem 
miejscu, kiedy u nas szaro i ponuro jest 
dostępny dla wszystkich.

Oczywiście atrakcyjne oferty „last 
minute” można poszukać samemu 
w Internecie. Jednak kiedy mamy do 
wyboru 4  hotele w  podobnej cenie 
i  standardzie, nieocenioną staje się 
pomoc kogoś, kto doradzi wybór tego 
właściwego po to, by nasz hotel nie miał 
brzydkiej plaży a okna nie wychodzi-
ły na ruchliwą ulicę i żeby po prostu 
spełniał nasze wymagania. I  pewnie 
tego Państwo nie wiecie, ale oferta 
w Internecie nie jest wcale tańsza od 
tej proponowanej przez biuro podróży – 
to są dokładnie takie same ceny.

Rola doradcy na tym się nie koń-
czy, ponieważ bardzo często posiada 
w bazie o wiele szerszą ofertę. I w ta-
kim przypadku może się okazać, że 
zaproponuje Państwu tańszą i lepszą 
opcję. Kiedy zdecydujecie się skorzy-
stać z pomocy zewnętrznej, zyskujecie 
jeszcze jedną rzecz  – doradca staje 
się jednocześnie Waszym opiekunem. 
Każda oferta zostaje krytycznie spraw-
dzona pod wieloma względami: ceny 
do jakości, atrakcyjności, dostępności, 
a w dzisiejszych czasach również pod 
względem bezpieczeństwa. Doradza co 
warto zobaczyć na miejscu, pomoże za-
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łatwić formalności wizowe, będzie pilo-
tować płatności. Pełniąc rolę Doradcy 
i Opiekuna dokłada wszelkiej staranno-
ści, żeby urlopowicze podczas wyma-
rzonych wakacji nie musieli martwić 
się żadnymi przyziemnymi sprawami, 
tylko w pełni z nich korzystali.

Przy wyborze oferty narciarskiej 
doradca analizuje koszty ski passów, 
warunki na stoku, ilość i  trudność 
tras narciarskich, atrakcje w okolicy, 
odległość, czas i koszty dojazdu oraz 
bezpieczeństwo. Niezależnie od rodzaju 
wybieranej oferty stara się zaoferować 
najlepsze ubezpieczenie, które w zależ-
ności od rodzaju wakacji zabezpieczy 
klientów w  niespodziewanych sytua-
cjach.

Planując wakacje trzeba zastano-
wić się, czy chcemy skorzystać z wcześ-
niejszej rezerwacji i mieć dzięki temu 
zagwarantowaną możliwość wyboru 
z  pełnego wachlarza terminów i  kie-
runków wakacyjnych, korzystając jed-
nocześnie z dobrej ceny i dodatkowych 
przywilejów, np. gwarancji niezmien-
ności ceny, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji gratis, możliwości bezkosz-
towej zmiany terminu itp.

Inną strategią jest czekanie do 
ostatniej chwili na oferty „last minu-
te”. W tym przypadku często cena jest 
wyznacznikiem wyboru, a nie kierunek, 
czy standard obiektu. Należy jednak 
pamiętać o  tym, że nie zawsze w  za-
planowanym przez nas terminie takie 
atrakcyjne oferty się pojawią. Zamiast 
czekać na ostatnią chwilę można za-
oszczędzić nasze wydatki wybierając 
ofertę „first minute”. Wówczas za wcza-
sy kupione z  półrocznym wyprzedze-
niem możemy zaoszczędzić od 1000 
złotych wzwyż.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy 
rodzinny wyjazd mieści się w domowym 
budżecie, zawsze warto zapytać, to nic 
nie kosztuje. Pamiętajcie, by marzyć, bo 
marzenia się spełniają…

OD REDAKCJI:
Nie zapominajmy, że dobre wakacje są gwarantem 
dobrego samopoczucia, zdrowia i energii. Prawo pracy dla 
zatrudnionych na umowę o pracę zapewnia 26 dni urlopu 
w roku.
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LEKTURY GRUDNIOWE
Na prezent świąteczny lub lekturę w domowym zaciszu.

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

WIĘZIEŃ LABIRYNT 
org. THE MAZE RUNNER

James Dashner

Thomas 
odzyskuje 
świadomość 
w jadącej ku 
górze metalowej 
windzie. 
Nagle dźwig 
staje, a drzwi 
otwierają się. 

Thomas odzyskuje świadomość w jadącej 
ku górze metalowej windzie. Nagle dźwig 
staje, a drzwi otwierają się. Oczom nasto-
latka ukazuje się grupa chłopców mniej 
więcej w jego wieku. Witają go w tak zwanej 
Strefie. Thomas nie pamięta, kim jest ani 
jak i dlaczego się tam znalazł.

Okazuje się, że sytuacja powtarza się 
co miesiąc – za pośrednictwem windy po-
jawia się nowy mieszkaniec Strefy, który 
pamięta jedynie swoje imię. Tą samą windą, 
wyjeżdżającą spod ziemi, raz w tygodniu 
dostarczane są zapasy jedzenia, narzędzia 
oraz broń.

Strefa to połać ziemi, na której chłopcy 
zbudowali swój obóz, otoczona wysokim 
betonowym murem, za którym znajduje 
się labirynt. Jest ona dowodzona przez 
Alby’ego – to on jako pierwszy do niej trafił. 
Każdego ranka mur rozstępuje się, otwiera-
jąc wejście do labiryntu, którego korytarze 
co noc zmieniają swoje położenie i w któ-
rych zamieszkują dziwne, niebezpieczne 
stworzenia – maszyny.

Chłopcy próbują zrozumieć labirynt 
i  wydostać się ze Strefy. W  tym celu wy-
znaczyli spośród siebie tzw. biegaczy. Są 

to najszybsi chłopcy, którzy, ryzykując ży-
cie, całymi dniami przemierzają labirynt, 
szukając wyjścia. Nocami, gdy wejście do 
labiryntu jest zamknięte, budują makietę 
odtwarzając zapamiętane szczegóły.

Dzień po przybyciu Thomasa, ku za-
skoczeniu mieszkańców Strefy, winda po-
jawia się ponownie. Tym razem znajduje 
się w  niej dziewczyna o  imieniu Teresa 
wraz z tajemniczą informacją: „Ona jest 
ostatnia”.

Wydarzenie to zakłóca dotychczasowy 
porządek i powoduje dwie kluczowe zmia-
ny – dostawy zapasów ustają, a wejście 
do labiryntu pozostaje cały czas otwarte. 
Mieszkańcy Strefy mają coraz mniej czasu 
na znalezienie odpowiedzi…
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PREZENT OD TIFFANY’EGO
org. SOMETHING FROM TIFFANY’S

Melissa Hill

Przeglądając pakunki, Rachel natrafia 
na błękitne pudełko, w którym – ku jej 
ogromnemu zaskoczeniu – znajduje się 
piękny pierścionek zaręczynowy…

W  dniu Wigilii słynny sklep 
Tiffany’ego na Piątej Alei w Nowym 
Jorku odwiedza dwóch mężczyzn. 
Pierwszy z nich, Ethan, odbiera za-
mówiony z odpowiednim wyprzedze-
niem bardzo kosztowny pierścionek 
zaręczynowy dla Vanessy, z  którą 
pragnie spędzić resztę życia. Ethan 
jest wdowcem i samotnie wychowuje 
8-letnią córkę Daisy. Po śmierci żony 
jego życie diametralnie się zmieniło 
i  minęło sporo czasu zanim zna-

tego związku poważnie, pozostając 
w nim głownie ze względów material-
nych. Chętnie przyjmuje zaproszenie 
Rachel do spędzenia wspólnie Świąt 
w Nowym Jorku i na ostatnią chwilę 
kupuje jej prezent – niezbyt kosztow-
ną bransoletkę.

Po wyjściu ze sklepu Gary zostaje 
potrącony przez taksówkę, a pierw-
szej pomocy udziela mu Ethan. Gdy 
nieprzytomnego mężczyznę zabie-
ra do szpitala karetka, Ethan wraz 
z córką wracają do hotelu.

Następnego ranka nadchodzi 
czas odpakowania prezentów. Ethan 
jest podekscytowany, patrząc, jak 
Vanessa ogląda błękitne pudełko  – 
denerwuje się reakcją ukochanej. 
Kiedy jednak ta otwiera podarunek, 
okazuje się, że zamiast pierścionka 
znajduje się w nim bardzo skromna 
bransoletka…

Tymczasem szpital powiadamia 
Rachel o wypadku Gary’ego. Kobieta 
natychmiast pojawia się w szpitalu, 
aby sprawdzić, w jakim stanie jest jej 
ukochany. Na miejscu okazuje się, że 
mężczyzna jest nadal nieprzytomny. 
Pielęgniarka przekazuje Rachel rze-
czy Gary’ego i sugeruje udanie się do 
hotelu. Przeglądając pakunki, Rachel 
natrafia na błękitne pudełko, w któ-
rym – ku jej ogromnemu zaskocze-
niu – znajduje się piękny pierścionek 
zaręczynowy…

Gdy Ethan orientuje się, w  jaki 
sposób doszło do zamiany prezentów, 
stara się odkręcić zaistniałą sytuację, 
co okazuje się znacznie trudniejsze, 
niż mogłoby się wydawać…

lazł odpowiednią kobietę, z  którą 
zapragnął stworzyć nową rodzinę. 
Wspólnie z córką zaplanował roman-
tyczne oświadczyny w dniu Bożego 
Narodzenia.

Drugim mężczyzną jest Gary, 
właściciel firmy budowlanej na 
skraju bankructwa. Gary spotyka 
się od kilku miesięcy z Rachel, która 
wspólnie z  przyjaciółką prowadzi 
świetnie prosperującą restaurację 
w Dublinie. Mężczyzna nie traktuje 
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ALTERLIFE z Raciborza 
i gitarzysta z RAFAKO

Końcówka roku dla zespołu ALTERLIFE z Raciborza to niekończący się 
splot zdarzeń i sukcesów na rynku muzycznym w Polsce: nagarnie płyty, 

odzew wydawców muzycznych, debiut i nowość w LynxMusic z Krakowa, 
zaproszenie na koncerty i grudniowa trasa i promocja płyty.

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Studio Kamiński w Raciborzu

ALTERLIFE to zespół rockowy, który powstał 
w 2012 roku w Raciborzu na początku jako 
instrumentalne trio. Skład grupy ustabili-
zował się po dwóch latach i tworzą go pa-
nowie: Mariusz Kamalla, Marek Świecki, 
Alek Drost i Krzysztof Kopciuch referent 
w firmie RAFAKO SA. Zespół dąży do wypra-
cowania własnego charakteru i brzmienia 
w ogólnie pojętej stylistyce rocka. Przekaz, 
emocje, prawda, dynamika i moc to główne 
wyznaczniki twórczości zespołu.

Dzięki wsparciu RAFAKO SA 
i  DB  Cargo zespół nagrał kolejną pły-
tę  – IMPONDERABILIA, której premiera 
odbyła się 28 Listopada. Materiał został 
doceniony i  zauważony przez  grono wy-
dawców. Ostatecznie rozmowy zawęziły 

się do dwóch firm Fonografika i LynxMusic 
z Krakowa. Wybór padł na LynxMusic, któ-
ry wytłoczy płyty zespołu i wprowadzi na 
rynek poprzez serwisy muzyczne takie jak 
rockserwis. Płyty będzie można zamówić 
w sieciach sklepów Saturn i Media Markt. 
Także na oficjalnych stronach wydawcy, na 
różnych portalach streamingowych sprze-
dających muzykę na nośnikach cyfrowych 
(Spotify, Deezer i innych). Świeżo wytłoczo-
ne płyty będzie można kupić bezpośrednio 
od zespołu i pisząc poprzez stronę facebook. 
Album o  tytule IMPONDERABILIA jest 
dojrzały w  swojej wypowiedzi artystycz-
nej. A  płyta i  zawarte w  niej utwory są 
odzwierciedleniem zauroczenia się mu-
zyką rocka i mocniejszych brzmień lat 90. 
Każdy z ośmiu utworów opowiada osob-
ne historie gdzie najważniejszą cechą są 
emocje. Zarazem muzyka jest zrozumiała 
i szczera. Jak twierdzą członkowie zespołu, 
dążyliśmy do stworzenia muzycznych rela-
cji, nie zakłócając się wzajemnie.

Codziennie dzięki promocji przybywa-
ją nowi fani zespołu. Polecamy zapoznać 
się z twórczością i dołączenie do wsparcia 
i promocji zespołu z Raciborza!

Od lewej stoją: Krzyszof Kopciuch – gitara solowa, Mariusz Kamalla – wokal, 
Alek Drost – perkusja, Marek Świecki – gitara basowa
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OD REDAKCJI:
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

133Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”



134 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Zafascynowany tym sportem, na-
kazał budowanie kortów w  całym 
kraju. Nie spodziewał się, że kilkaset 
lat później blisko 100 milionów ludzi 
na wszystkich kontynentach będzie 
uprawiało tę dyscyplinę.

W Polsce zainteresowanie tenisem 
wzrasta z roku na rok, a dzięki pasji 
i zaangażowaniu Państwa Jerzego 
i Małgorzaty Wiśniewskich także we 

„wspólnocie firm”, mieszczących się 
w Wysogotowie, nastąpił renesans 
tej dyscypliny sportowej. Całkiem 
niedawno do grona tenisistów do-

łączyła „poważna grupa”, jak mówi 
o nich trener Patryk Małysz. Dzięki 
przyjaźni tenisowej, która nawią-
zała się między nim a  Państwem 
Wiśniewskimi i trwa od 12 lat, moc-
na grupa młodych tenisistów może 
korzystać z w pełni profesjonalnych 
treningów prowadzonych przez 
uśmiechniętego, cierpliwego, wyma-
gającego, przygotowanego praktycz-
nie i merytorycznie trenera.

Grę w tenisa zaszczepił w nim jego 
tata – Jerzy Małysz. O „młodzieży te-
nisowej” mówi: Grają dwa miesiące, 

Tenisowy renesans
Król Henryk VIII był nie tylko ogromnym entuzjastą kobiet, licznych małżeństw, hazardu 

i spektakularnego ścinania głów swoich żon, ale lubował się także w tenisie.

Tekst: Joanna Trzeciak, Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony informacji niejawnych, PBG oil and gas 
Zdjęcia: Piotr Mierzwa i Joanna Trzeciak

Justyna Baczyńska
Pracownik sekretariatu, PBG oil and gas

Moja przygoda z tenisem zaczę-
ła się przed trzema miesiącami 
i mam ogromną nadzieję, że nie 
przestanie trwać. Odkąd sięgam 
pamięcią było to moje marzenie 
i… spełniło się! Każdy trening 
sprawia, że moja pozytywna 
energia podwaja się i  mam 
ogromną siłę do działania. To 
idealna dziedzina sportu dla 
tych, którzy uwielbiają aktyw-
ność fizyczną. Dlatego też na-
mawiam wszystkich Państwa 
do wypróbowania swoich sił na 
korcie. Bardzo dziękuję za możli-
wość rozpoczęcia nauki gry w te-
nisa, obiecuję nie zmarnować 
swojego nieodkrytego jeszcze 
w pełni talentu.

ale bardzo chcą, a  jak się bardzo 
chce, można w  krótkim okresie 
zrobić bardzo dużo. Są nastawieni 
ambicjonalnie, w gotowości do wy-
zwań i to z pewnością widać w ich 
pracy w firmie i jest przez nich pięk-
nie przenoszone na kort. Dla mnie 
trenera jest to duża frajda, że mam 
okazję z takimi ludźmi pracować. Na 
pytanie, czy są jakieś ograniczenia, 
aby uprawiać ten sport, np.: wiekowe, 
trener odpowiada: Jedyna granica to 
chęci. Tenis to taka dyscyplina, którą 
można uprawiać całe życie. Nie trze-
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Andrzej Dawidek
Kierownik w biurze umów i obsługi prawnej, PBG SA

Pierwszy raz zetknąłem się z tenisem w wieku oko-
ło 10 lat kiedy to tata starał się zarazić mnie swoją 
wielką pasją. Bezskutecznie. Z tamtych czasów pa-
miętam oglądane w TV pojedynki Agassi – Sampras 
i trenera, który szybko zniechęcił mnie do tego spor-
tu. Dwadzieścia kilka lat później, we wrześniu tego 
roku, ponownie stanąłem na korcie i  tym razem 
wszystko wskazuje na to, że zostanę jego stałym by-
walcem. Dzięki instrukcjom udzielanym przez cierp-
liwego i niezwykle sympatycznego Profesora Patryka 
Małysza i zagraniu zawartości kilkudziesięciu koszy 
treningowych, zaczynam powoli czuć kontrolę nad kie-
runkiem, w którym zmierzają trafione przeze mnie piłki.

ba grać zawodowo, chodzi o to by 
tenisem się bawić, cieszyć, towarzy-
sko spędzać czas. Tenis to świetny 
sposób na życie. Trener Małysz jest 
zdania, że buduje się fajna, mocna, 
tenisowa grupa, a to wszystko dzięki 
szefostwu, które zaraża pasją. Jeśli to 
się uda, stworzymy tu niesamowitą 
grupę wysportowanych ludzi. A to 
się z pewnością przełoży się na życie 
zawodowe.

Paru młodych tenisistów zgodziło 
się podzielić z nami swoimi wraże-
niami i wzięło udział w niełatwej sesji 
zdjęciowej.

Ambicje naszych kolegów są 
ogromne. Chart ducha, zapał i sta-
nowcze deklaracje, co do przyszłych 
wygranych na sławnych kortach, 
budzą podziw. Nie pozostaje nic in-
nego jak kibicować i trzymać za nich 
mocno kciuki.

Każdy trening sprawia, że moja 
pozytywna energia podwaja 
się i mam ogromną siłę do 
działania. To idealna dziedzina 
sportu dla tych, którzy 
uwielbiają aktywność fizyczną.
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Monika Kowalewska
Specjalista ds. rekrutacji i szkoleń, PBG oil and gas

Moja przygoda z tenisem rozpoczęła się dwa miesią-
ce temu. Do podjęcia próby gry zainspirował mnie 
mój mąż, który jest wieloletnim graczem. Zawsze 
marzyłam o tym, by kiedyś stanąć twarzą w twarz 
właśnie z nim na kortach i.. WYGRAĆ! Kiedy tylko 
pojawiła się szansa gry w tenisa, nie musiałam się 
długo zastanawiać. Nie sądziłam, że tenis tak bar-
dzo mnie pochłonie, to fantastyczny sposób na spo-
żytkowanie energii i  lepsze samopoczucie. Jeszcze 
długa droga zanim będę mogła zagrać, jak praw-
dziwa tenisistka. Ale mimo to, wierzę, że dzięki na-
uce z instruktorem, który ma anielską cierpliwość 
i  jest prawdziwym zawodowcem, w końcu się uda. 
Bardzo dziękuję za możliwość jaką dali mi Państwo 
Wiśniewscy. To dzięki Nim nauczyłam się jeździć na 
nartach a teraz uczę się grać w tenisa, serdecznie 
dziękuję! Dziękuję także trenerowi, który sprawia, że 
z prawdziwą  przyjemnością idę na kolejne zajęcia. 
Zachęcam do gry w tenisa – naprawdę warto… a na 
naukę nigdy nie jest za późno.

Anna Baczyńska
Kierownik sekretariatów, PBG oil and gas

Muszę przyznać, że nie spodziewa-
łam się, że tak szybko zaprzyjaźnię się 
z rakietą. Jestem zauroczona tym, jaka 
jest zgrabna i  lekka. Za jej przyczyną 
odkryłam, jakie pokłady energii mam 
w sobie i jaka to frajda móc tę energię 
tak dobrze spożytkować skoro świt. 
Niskie temperatury, panujące o  tej 
porze roku, nie są już dla mnie groźne. 
Jednak najfajniejsze jest to, ile mam 
werwy do działania po porannym tre-
ningu – pomijając oczywiście możliwość 
bezkarnego nagradzania się czekoladą. 
Czerpanie radości z gry w tenisa pod-
patrzyłam u  Państwa Wiśniewskich, 
dlatego nie musiałam zastanawiać się 
nad przyjęciem zaproszenia na kort – za 
co raz jeszcze dziękuję! To naprawdę 
fantastyczna perspektywa miłego roz-
poczęcia każdego piątku. Entuzjazm 
i wigor wykrzesany podczas treningu 
towarzyszy mi przez cały weekend i jest 
motorem do jeszcze większej aktywno-
ści fizycznej. Niezwykłą mobilizacją jest 
również nieustannie zagrzewający do 
walki trener, o  którym nie mogę nie 
wspomnieć. Jego wiara w moje możli-
wości dodaje mi skrzydeł!

Nie sądziłam, że tenis tak bardzo mnie 
pochłonie, to fantastyczny sposób 
na spożytkowanie energii i lepsze 
samopoczucie.
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Tomasz Nelke
Radca prawny, PBG SA

W dzieciństwie lubiłem oglądać poczyna-
nia na korcie Borisa Beckera.  Nie należał 
on w mojej ocenie do wirtuozów gry, ale 
jego efektowne pady przy siatce potrafi-
ły napsuć krwi każdemu przeciwnikowi. 
Osobiście trochę grywałem już wcześniej 
w tenisa z kolegami na osiedlu, odbywa-
ło się to jednak na nierównej  asfaltowej 
nawierzchni, bez fachowego wsparcia, 
co niestety spowodowało, że nabrałem 
złych nawyków w  sposobie trzyma-
nia rakiety i  właściwego odbijania pił-
ki. Dlatego niezmiernie ucieszyłem się 
z  możliwości szlifowania tenisowego 
kunsztu na korcie PBG. Pod okiem tre-
nera Patryka Małysza mam sposobność, 
poprzez pracę u  podstaw, sukcesywnie 
poznawać tajniki tego cudownego spor-
tu. Cieszy mnie każde właściwie wyko-
nane zagranie, każda piłka prawidłowo 
uderzona z  charakterystycznym po-
głosem, trafiająca w  kort. Trener krok 
po kroku uczy mnie poprawnej gry   
i choć czasem irytuję się kolejną piłką wy-
rzuconą poza kort, to myśl, że następnym 
razem uda się dokonać właściwego ude-
rzenia włącza mój zapał do podnoszenia 
swoich umiejętności. Efekt? Zapisałem się 
do klubu Return, aby częściej oddawać się 
tej czystej przyjemności i poprzez ciężkie 
treningi zagrać kiedyś, jeżeli nie w Wielkim 
Szlemie, to przynajmniej na Igrzyskach 
Olimpijskich. Zachęcam wszystkich do 
trenowania tego sportu,  łączącego wysi-
łek z elegancją.  Przede wszystkim należy 
zacząć, a bakcyla złapie każdy.

OD REDAKCJI:
Klub Return od lat zrzesza pasjonatów gry w tenisa 
Grupy PBG. Szerzej o klubie pisaliśmy w październikowym 
„Ogniwie” w artykule pana prezesa Mariusza Łożyńskiego 
Po godzinach…Return.
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Rozgrywki o Puchar Prezesa RAFAKO
W  drugiej edycji turnieju wzięło udział 
12 zawodników, którzy rozegrali 53 gry sin-
glowe. Rozegrano także 14 meczów w grze 
deblowej z udziałem 8 zawodników.

Najlepszym tenisistą RAFAKO SA w kon-
kurencji singiel w roku 2016 został Marek 
Synowiec, który w emocjonującym finale 
pokonał Ryszarda Koniecznego.

Grono laureatów uzupełnili Zbigniew 
Kaczmarek i Zbigniew Smereka – półfina-
liści rozgrywek singlowych. W rozgrywkach 
deblowych o Puchar Prezesa RAFAKO SA 
w  tenisie ziemnym także zwyciężył Ma-
rek Synowiec – wygrywając wszystkie me-
cze. Drugie miejsce zajął Zbigniew Smere-
ka, a podium uzupełnił Ryszard Konieczny. 
Na czwartym miejscu uplasował się An-
drzej Nosol.

Tenisiści TKKF RAFAKO
W tym roku w okresie od maja do końca września na korcie RAFAKO miały 

miejsce rozgrywki o Puchar Prezesa RAFAKO SA w tenisie ziemnym.

Tekst: Zbigniew Kaczmarek, Starszy Inspektor Jakości, RAFAKO SA 
Zdjęcia: TKKF RAFAKO

Najlepsi tenisiści rozgrywek zostali na-
grodzeni pucharami i nagrodami w postaci 
sprzętu sportowego, a wszyscy uczestni-
cy otrzymali okolicznościowe upominki. 
Kończący zawody rodzinny piknik teniso-
wy był okazją do bliższego poznania się nie 
tylko zawodników, lecz także ich rodzin.

Komitet Organizacyjny gratuluje na-
grodzonym i  zaprasza wszystkich pra-
cowników RAFAKO SA, którzy chcieliby 
spróbować swoich sił, do przyszłorocznych 
rozgrywek. Liczymy zwłaszcza na mobili-
zację żeńskiej części pracowników naszej 
firmy. Komitet Organizacyjny Rozgrywek 
dziękuje serdecznie Zarządowi RAFAKO SA 
za wsparcie idei organizacji zawodów, 
podziękowania kieruje także dla Biura 
Marketingu za pomoc w ich rozegraniu.

Kończący zawody 
rodzinny piknik 
tenisowy był 
okazją do bliższego 
poznania się nie 
tylko zawodników, 
lecz także ich 
rodzin.

Rodzinny piknik kończący zawody o Puchar Prezesa RAFAKO
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XVI Halowe Mistrzostwa Polski 
Energetyków w Tenisie 
W  dniach od 23 do 24 września br. 
w ośrodku sportowym „Tenis Sport Center” 
w  Gliwicach odbyły się XVI Halowe 
Mistrzostwa Polski Energetyków w Tenisie 
Ziemnym. W mistrzostwach wystartowali 
tenisiści reprezentujący spółki energetycz-
ne z obszaru całego kraju. Udział w zawo-
dach wzięli także zawodnicy z RAFAKO SA 
w składzie: Zbigniew Kaczmarek, Ryszard 
Konieczny, Andrzej Nosol i Marek Synowiec.

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie 
kategorie wiekowe: do i  powyżej 45 lat. 
W  kategorii do 45 lat najlepiej dyspono-
wanym zawodnikiem Mistrzostw był 
Piotr Gołębiowski (Tauron Polska Energia). 
Reprezentant RAFAKO – Marek Synowiec 
dotarł do ćwierćfinału rozgrywek. W kate-
gorii „powyżej 45 lat” wygrał czwarty raz 
z  rzędu Waldemar Butanowicz (Spółka 
Energetyczna Jastrzębie), natomiast 3. miej-
sce zajął nasz zawodnik – Ryszard Konieczny.

Z  przyjemnością informujemy, że 
tenisiści z  RAFAKO w  bogatym sezonie 
letnim oprócz rozgrywek na naszym kor-
cie z  powodzeniem startowali również   
w Deblowej Lidze Tenisa Ziemnego zorga-
nizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w  Raciborzu. W  ramach tych zawodów 
w sezonie letnim rozegrano 6 turniejów na 
obiektach OSiRu, w których udział wzięło 24 
graczy. Triumfował Marek Synowiec, drugi 
był Zbigniew Kaczmarek a miejsce siódme 
zajął Ryszard Konieczny. Gratulujemy na-
szym reprezentantom i  życzymy wygra-
nych także w przyszłym roku.

Reprezentacja RAFAKO, 
od lewej: Z. Kaczmarek, 
M. Synowiec, A. Nosol, 
R. Konieczny

Z przyjemnością informujemy, że tenisiści z RAFAKO 
w bogatym sezonie letnim oprócz rozgrywek na 
naszym korcie z powodzeniem startowali również  
w Deblowej Lidze Tenisa Ziemnego zorganizowanej 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu.

XVI Halowe Mistrzostwa Polski 
Energetyków w Tenisie Ziemnym
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Zapaleni biegacze, którym nie straszny 
był śnieg i mróz święto Niepodległości 
uczcili biorąc udział w  biegu Silesia 
Run Niepodległościowa 10-tka. Mimo 
niesprzyjającej aury ponad 200 osób 
ukończyło wymagany dystans. W  ra-
mach przedsięwzięcia odbyły się 
Mistrzostwa Polski Firm i  Instytucji 
w biegu na 10 km, w których wystar-
towała silna 9-osobowa reprezentacja 
firmy RAFAKO SA.

W  kategorii drużyn męskich, 
RAFAKO SA, w składzie: Paweł Klinik, Jan 
Wilczek, Wojciech Piechnik, Krzysztof 
Jeremicz zajęło II miejsce. W  katego-
rii drużyn mieszanych Rafakowcy 
w  składzie: Magdalena Woskowska, 
Magdalena Wawrzynowicz, Ryszard 
Baran, Henryk Wiliger zdobyli I miejsce. 
Indywidualnie wśród mężczyzn w kate-
gorii firm, III miejsce zajął Paweł Klinik.

Wśród kobiet zawodniczki raci-
borskiej spółki zajęły całe podium. 
Wygrała Magdalena Woskowska przed 
Magdaleną Wawrzynowicz i Gabrielą 
Sobczyk. Ponadto w  biegu głównym 
w  kategorii M50 I  miejsce zajął Jan 
Wilczek.

Warto przypomnieć, że zwycięstwo 
w Jastrzębiu-Zdroju to kolejny sukces 
biegaczy raciborskiej firmy. Jednak nie 
spoczywają oni na laurach i już przygo-

towują się do kolejnych startów i bicia 
rekordów życiowych.

Wrażenia uczestników:

Paweł Klinik
Bardzo szybka trasa, na której można 
było próbować pobijać swoje „życiów-
ki”. Padający dość mocno śnieg trochę 
utrudniał bieg. Czas nie wiele odbiegał 
od mojego rekordu życiowego, a biegło 
mi się dość swobodnie, dlatego jestem 
zadowolony z rezultatu.

Wojciech Piechnik
Niedzielny bieg był moim drugim w ży-
ciu na 10 km i czwartym w ogóle. Udało 
mi się osiągnąć bardzo dobry rezultat, 
tzw. „życiówkę”, i pierwszy raz stanąć 
na „pudle”, z czego jestem bardzo zado-
wolony. Ogromna zasługa w tym moich 
kolegów z drużyny, którzy świetnie mo-
tywują i dzielą się doświadczeniem.

Magdalena Woskowska
Biegło mi się bardzo dobrze. Szybka tra-
sa sprzyjała dobrym wynikom, ale spo-
rym utrudnieniem był sypiący w oczy 
śnieg.

Rafakowcy zdominowali bieg 
w Jastrzębiu Zdroju

W tegorocznej edycji Mistrzostw Polski Firm i Instytucji w biegu na 10 km grupa 
reprezentująca RAFAKO SA nie miała sobie równych i zdominowała podium. Zawody 

odbyły się 13 listopada w Jastrzębiu Zdroju w ramach biegu Silesia Run.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: Archiwum Krzysztofa Jeremicza, RAFAKO SA



141Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

NA SZE PA SJ E

RAFAKOwcy na podium
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Od lat pracownicy Grupy PBG mogą do-
świadczyć niezwykłej atmosfery towarzy-
szącej sportom zimowym biorąc udział 
w wyjazdach i zawodach zimowych.

W spółce matce wyróżnieni pracow-
nicy mają możliwość nauki jazdy na 
nartach pod czujnym okiem instrukto-
ra od podstaw. Bardziej zapaleni nar-
ciarze korzystają z cennych rad dosko-
nalących technikę jazdy. Obecności na 
stoku towarzyszą gry i zabawy, które 
urozmaicają i tak bogaty, intensywny 
i  piękny czas czerpania uroków zimy 
na świeżym powietrzu. Każdorazowo 
wspólny wyjazd zakończony jest pro-

Zimowe wspomnienia
Słońce, szczyty gór, błękitne niebo, mieniący się, srebrny kolor iskrzącego śniegu 

i poczucie wolności gdy pędzisz przed siebie na nartach czy snowboardzie.

Tekst: Redakcja 
Zdjęcia: Archiwum Grupy PBG

fesjonalnymi zawodami podczas, 
których można zmierzyć się z  sobą 
i konkurentami.

Pracownicy RAFAKO próbują 
swych sił w  narciarstwie biegowym 
i alpejskim. W tym roku wybrane gro-
no pasjonatów narciarstwa weźmie 
udział XVIII Mistrzostwach Polski 
Energetyków w Narciarstwie Alpejskim 
i VI Zawodach Narciarskich o Puchar 
Federacji Sportowej „Energetyk”, które 
odbędą się od 11 do 15 stycznia 2017 r. 
w Kluszkowcach, na popularnej stacji 
narciarskiej Czorsztyn-Ski. Trzymamy 
kciuki!

Życzymy 
Czytelnikom 
„Ogniwa” 
beztroskiej 
zabawy na 
świeżym 
powietrzu 
i w białym 
puchu!
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Ozdoby świąteczne handmade
Pomysł, zdjęcia i opracowanie: Joanna Trzeciak, Pełnomocnik Zarządu 

ds. ochrony informacji niejawnych, PBG oil and gas

Bałwanek na choinkę
Do zrobienia bałwanka potrzebne są:
• trzy waciki kosmetyczne
• patyczek – może być od loda
• wstążka
• kawałek papieru czarnego i pomarańczo-

wego (możesz użyć także filcu)
• guziczki
• czarny pisak
• klej magic
• nożyczki

Trzy waciki przyklej do patyczka.
Z czarnego papieru wytnij kapelusz dla bał-
wanka, a z pomarańczowego papieru nos.
Przyklej elementy do głowy bałwanka. 
Pisakiem namaluj oczy.
Następnie przyklej guziczki na dwóch kolej-
nych wacikach.
Jeżeli masz trochę więcej tasiemki lub jakie-
goś innego materiału, możesz zrobić szalik dla 
bałwanka. Wystarczy przyciąć odpowiednią 
długość, obwiązać, i skleić magicznym klejem.

Ostatni etap to przyklejenie tasiemki na od-
wrocie patyczka, tak aby powstało „oczko” do 
zawieszenia ozdoby na choince.
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Gwiazdka z plastikowej butelki
Do zrobienia bombki potrzebne są:
• plastikowa butelka
• korektor w pędzelku lub brokatowy klej
• nożyczki
• sznurek
• igła

Z butelki odetnij nożyczkami dno.
Tak powstałą plastikową gwiazdkę ozdób brokatowym 
klejem lub korektorem w pędzelku.

Następnie nawlecz sznurek na igłę, przekłuj plastik 
i zawiąż sznurek tak, aby otrzymać „oczko” do zawie-
szenia ozdoby na choince.
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Aniołek
Wytnij nożyczkami aniołka znajdują-
cego się na następnej karcie „Ogniwa” .
Tnij wzdłuż linii przerywanych, wzdłuż 
linii czerwonej tylko natnij. Następnie 
nałóż na siebie dwie nacięte części skrzy-
deł i anioł gotowy.

Kartonowa gwiazdka
Do zrobienia gwiazdki potrzebujesz:
• kawałek kartonu, może być także 

kartka brystolu
• mulinę
• igłę
• nożyczki

Na kartonie narysuj ołówkiem gwiazdkę. 
Do odrysowania możesz użyć foremki 
do pierników. Następnie wytnij gwiazdę 
nożyczkami.
Nawlecz mulinę na igłę i dowolnym ście-
giem ozdób bombkę.
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K ĄCIK DL A DZIECIK ĄCIK DL A DZIECI
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Szyfr
Złam szyfr – odczytaj wiadomość.

Kluczem są literki powpisywane w ram-
kę w następujący sposób.

ENE, DUE, RABE... 
zaczynamy świąteczną zabawę

Łamigłówki dla młodych i tych jeszcze młodszych. Ćwicz spostrzegawczość, logiczne myślenie 
i dobrze się baw! Na rozwiązania wszystkich zagadek czekamy do 31 stycznia 2017 roku. Kierujcie 
je na adres: redakcja@fundacjapbg.pl. Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy upominki.

Opracowała: Joanna Trzeciak, Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony informacji niejawnych, PBG oil and gas

Szyfr komórkowy

Piszesz SMS-y? Na pewno!
Klucz do szyfru komórkowego wygląda jak klawiatura w najprostszym tele-
fonie komórkowym. Zachowując zasady pisania wiadomości SMS, odczytaj 
zaszyfrowany tekst.

777 8 2 555 2 7 666 3 777 66 444 33 4 444 33 6 7 2 66 66 2 999 444 33 555 666 66 2
66 444 55 8 7 77 666 222 999 999 2 5 2 222 2 66 444 33 55 666 222 44 2 555 5 33 5
66 2 3 33 777 999 555 99 777 9 444 33 66 8 2 444 7 777 999 99 777 999 555 2 3 666 66 2 777
7 2 222 44 66 2 222 99 4 666 777 222 444 88 7 77 666 777 444 6 99 9 33 5 3 999!
222 44 666 444 66 55 666 7 444 33 55 66 2 5 2 55 555 2 777
222 44 666 444 66 55 666 999 666 777 8 2 66 9 777 77 666 3 66 2 777.

Mała podpowiedź: Ilość cyfr zależy od miejsca na którym stoi dana litera, czyli 
555 – to literka L.

A B C D E F

G H I J K L

M N O P R S

T

U

W

Y Z

A teraz korzystając z klucza spróbuj za-
szyfrować wyraz DZWONECZKI.
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A D F H C H O I N K A I L O R T Y P D J I E

Z R O D Z I N A A O B O E K A R P R C K H L

W P T W A C Z U S P M I K O Ł A J E G Ł M F

I R Y B D M A K F Ł K A B G B Ś S Z O P K A

G L A M P K I Ł L A O A O K A W J E Ł I P H

I Z G W I A Z D A T L N M O R I P N A R I S

L R A D O Ś Ć M Z E E I B Y S E W T N U E T

I P A S T E R K A K N O K I Z R F Y C C R D

A I J E M I O Ł A W D Ł A J C K G H U B O E

N R T W Y P S Ł O D Y C Z E Z K M G C Ł G L

Ż Y C Z E N I A C F K E Ś N I E G H H J I L

O S U B Z A D Z A B A W A Ł O M R N T U S P

OD REDAKCJI:
Zwycięzcą łamigłówkowego konkursy ogłoszonego 
w wydaniu jesiennym jest pan Bartłomiej Jankowiak 
z firmy PBG oil and gas. Gratulujemy bystrego oka 
i wygranej!

Bożonarodzeniowa wykreślanka
Znajdź poniższe wyrazy i zakreśl je kolorowym długopisem.
ZABAWA, CHOINKA, PREZENTY, MIKOŁAJ, OPŁATEK, KARP, MAK, 
BOMBKA, GWIAZDA, BARSZCZ, PASTERKA, ŁAŃCUCH, LAMPKI, 
WIGILIA, ŚNIEG, RODZINA, ŚWIERK, ANIOŁ, JEMIOŁA, SZOPKA, 
PIEROGI, ŻYCZENIA, SŁODYCZE, RADOŚĆ.

K ĄCIK DL A DZIECI
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Świąteczna kartka dla opornych
Nie trzeba pięknie rysować, żeby przygotować oryginalną kartkę świąteczną. Wystarczy kilka rzeczy, które raczej 
każdy posiada w swoim gospodarstwie domowym, plus umiejętność obsługiwania nożyczek, kleju i długopisu.

Pomysł, zdjęcia i opracowanie: Joanna Trzeciak, Pełnomocnik Zarządu 
ds. ochrony informacji niejawnych, PBG oil and gas
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Do przygotowania kartki potrzebne są:
• brystol w kolorze rozmiar A4
• słomki do napojów
• guziki
• pisak/długopis
• klej magic

Kartkę składamy na pół. Słomki przycinamy od 
najdłuższej do najkrótszej, tak żeby po ułożeniu 
otrzymać trójkąt przypominający choinkę. Słomki 
przyklejamy do kartki, na szczycie powstałej cho-
inki przyklejamy kolorowy guzik. Do słomek przy-
klejamy guziki. Nanosimy za pomocą długopisu 
lub pisaka napis „Wesołych Świąt” i kartka gotowa. 
Teraz trzeba tylko wpisać życzenia.
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Świątecznymi wspomnieniami podzieliła się z nami 
Katarzyna Zalas, kierownik kancelarii niejawnej. Dla 
Kasi redakcja przygotowała nagrodę niespodziankę.

Tekst: Redakcja 

Świąteczne 
wspomnienia

Święty Mikołaj od-
wiedził Kasię podczas 
baliku karnawałowego 
w pierwszej klasie szko-
ły podstawowej. Była 
wówczas przebrana 
za Pippi Langstrumpf.  
Strój Świętego pasował 
idealnie jak na ówczesne 
lata dziewięćdziesiąte... 

152
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Św. Mikołaj zagubił prezent. Pomóż Świętemu dotrzeć do zguby.

autor: Joanna Trzeciak, PBG oil and gas

Labirynt

K ĄCIK DL A DZIECI
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MALUSZKI ROSNĄ 
RAZEM Z NAMI

Pamiętacie zdjęcia małych pociech, publikowane na łamach naszego biuletynu? Teraz to 
już duże skarby. Poprosiliśmy ich rodziców by odrobiną radości jaką maluchy sprawiają im 

każdego dnia podzielili się z Czytelnikami „Ogniwa”. Oto rezultat, jaki otrzymaliśmy.

Opracowanie: Redakcja 

Jaś Mądrowski syn Karoliny i Adama
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Dzieci Michała i Magdaleny 
Kemnitz. Od lewej: Jakub (pseud. 
Kubini), Zuzanna (pseud. Duda), 
Maria (pseud. Mario), Piotr (pseud. 
Chrupas)

Krysia Matusiak, 
córka Kasi i Jarka 

Wiki i Mati, dzieci Ani 
i Przemka Nowaków
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Basia, Zbyszek 
i Asia dzieci Piotra 
i … Stankiewiczów 

Ola Zielińska, córka 
Kasi i Marcina

Ewa Rajewicz, córka 
Ani i Krzysztofa

Wojtuś Szymiczek, syn 
Marioli i Radosława
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ROZM A I TOŚCI

OD REDAKCJI:
Zapraszamy do nadsyłania zdjęć 
Małych i Dużych Pociech na adres 
redakcji. Obiecujemy zamieścić 
każde z nich na łamach biuletynu. 
Dzielcie się z nami Waszymi 
radościami!

Karolina i Kamil Polus, 
dzieci Aliny i Jarka

Miłosz Kłobuszyński, 
syn Karoliny i Sebastiana

Hania Wencel, córka 
Marzeny i Michała
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Już od kilku lat Fundacja PBG 
przygotowuje ścienne kalen-
darze, które towarzyszą nam 
w ciągu roku. Są one wyjątkowe 
dlatego, że na ich finalny kształt 
ma wpływ każdy z nas. Zdjęcia 
jakie widzicie w kalendarzach 
przedstawiają piękno świata 
ujęte w obiektywach pracowni-
ków Grupy PBG i są nadsyłane 
z wielu jego zakątków. 

W  tym roku Fundacja PBG 
przygotowała wyjątkowy kalen-
darz dokumentujący efekty prac 
na budowie pnącej się w górę 
elektrowni w Jaworznie. 

Dziękujemy wszystkim pra-
cownikom, którzy nadsyłają 
do nas swoje prace i angażują 
się w  powstanie kalendarza. 
Życzymy by każdy dzień Nowego 
2017 roku był przynajmniej tak 
samo piękny i  pełen pasji jak 
obrazy w naszym kalendarzu. 

KALENDARZE GRUPY PBG  

Dziękujemy 
wszystkim 
pracownikom, 
którzy nadsyłają 
do nas swoje 
prace i angażują 
się w powstanie 
kalendarza. 
Życzymy by 
każdy dzień 
Nowego 2017 roku 
był przynajmniej 
tak samo piękny 
i pełen pasji jak 
obrazy w naszym 
kalendarzu. 

sukces  zrodzony z pas
ji

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

MAKIEŁKI

Składniki:
• 20 dkg maku
• bakalie wg. uznania (skórka poma-

rańczowa, rodzynki, migdały, orze-
chy włoskie)

• łyżka masła
• 2 łyżki miodu
• makaron własnej roboty (pokrojony 

w szerokie wstążki)

Sposób przygotowania
Mak parzymy gorącą woda. Następnego 
dnia odcedzamy na sitku i  mielimy. 
W rondelku rozpuszczamy masło i miód, 
dodajemy mak i  pokrojone bakalie. 
Wszystko dokładnie mieszamy, można 
także dolać odrobinę mleka.

Przygotowujemy na tą specjalną 
okazję koniecznie domowy makaron, 
który można ewentualnie zastąpić go-
towym w formie łazanek. Ugotowany 

MAKOWIEC

Składniki:
• 1 kg mąki
• 1 margaryna (cała), ½ margaryny 

(rozpuszczonej)
• 5 jajek
• 5 dużych łyżeczek cukru
• 5 dużych łyżeczek mleka
• 12 dag drożdży
• 70 dag maku (sparzony i 2 razy zmie-

lony)
• 250 dag miodu naturalnego
• 2 szklanki cukru
• 2 duże łyżki kartoflanki
• bakalie

Masa makowa:
margaryna, mak, miód, cukier, karto-
flankę wymieszać, dodać ubite białka 
oraz bakalie, wszystko razem dobrze 
połączyć.

Ciasto:
drożdże rozpuścić w ciepłym mleku, do-
dać mąkę, cukier, żółtka jaj, rozpuszczo-
ną margarynę i wymieszać. Pozostałe 
ciasto włożyć do worka i umieścić w zim-
nej wodzie na około 20 minut. Następnie 
ciasto wyciągnąć z worka, podzielić na 
trzy części, każdą z nich rozwałkować, 
umieścić na nich masę makową i  za-
wijać.

Ciasto piec w rozgrzanym piekarni-
ku około 40 minut w temperaturze 180 
stopni. Po upieczeniu wierzch makowca 
polać lukrem, posypać kandyzowaną 
skórką pomarańczy lub rozdrobniony-
mi orzechami i gotowe!

Smacznego życzy
Katarzyna Zalas, PBG SA

makaron mieszamy z  masą makową, 
podajemy na ciepło.

Smacznego życzy
Anna Rajewicz, Corporate Finance and IT
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BOMBOWE CIASTECZKA OWSIANE

Składniki:
• 1 i ½ szklanki płatków owsianych
• ½ szklanki mąki razowej
• 2 jajka ekologiczne
• 100 g masła
• ½ szklanki żurawiny
• ½ wyłuskanych nasion słonecznika
• 3 łyżki cukru trzcinowego lub miodu
• do ciasta można też dodać rodzynki i ulubione orzechy.

Sposób przygotowania
Masło roztop w garnuszku i wraz ze wszystkimi pozostałymi 
składnikami wlej do dużej miski. Wszystko porządnie wy-
mieszaj. Łyżką nabieraj cisto, nałóż na papier do pieczenia 
i uformuj w dowolny kształt. Wstaw do piekarnika na 180 
stopni z termoobiegiem. Po 10–12 minut ciasteczka bombowe 
są już gotowe.

Smacznego życzy
Olga Korzeniewska, wnuczka pani Iwony Bis z Fundacji PBG
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RYBA PO GRECKU

Składniki:
• ryba np. mintaj
• por
• marchew
• korzeń pietruszki
• seler
• pomidory lub koncentrat 

pomidorowy
• ziele angielskie
• liść laurowy
• sól i pieprz
• oliwa

Sposób przygotowania
Filet przyprawiamy, skrapiamy sokiem 
z  cytryny, obtaczamy w  mące i  smażymy. 
Warzywa obieramy, myjemy i ścieramy na 
tarce. Rozgrzewamy oliwę i  podsmażamy 
starte warzywa, doprawiamy zielem angiel-
skim, liściem laurowym, pieprzem i solą, do-
dajemy pomidory lub koncentrat pomidorowy 
i dusimy pod przykryciem. Gdy warzywa są 
miękkie, a ryba gotowa przekładamy w pół-
misku na zmianę: warzywa, ryba, tak by na 
wierzchu były warzywa. Podajemy na ciepło 
lub na zimno.

Smacznego życzy
Joanna Trzeciak, PBG oil and gas
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ROZM A I TOŚCI

SOS GRZYBOWY

Składniki:
• 20 dag borowików lub podgrzybków
• pół kostki masła
• 2 cebule
• przyprawy: sól, pieprz biały

Sposób przygotowania
Grzyby wypłukać, zagotować, następnie du-
sić na niewielkim ogniu przez około 20 minut. 
Wyjąć z garnka i drobno posiekać. Dwie drob-
no pokrojone cebule podsmażyć na maśle. 
Następnie połączyć grzyby z cebulką i ciągle 
mieszając dusić jeszcze przez 5 minut. Sos 
przyprawić do smaku solą i białym pieprzem.

Pyszny aromatyczny sos grzybowy goto-
wy na wigilijny stół świąteczny można poda-
wać do kapusty, ziemniaków i fasoli.

Smacznego życzy
Lidia Prętka, Fundacja PBG
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Fragment Ewangelii św. Łukasza czytany tuż przed 
rozpoczęciem wigilijnej wieczerzy. 

Z Ewangelii św. Łukasza, Narodzenie Jezusa
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby 
przeprowadzić spis ludności w całym państwie.  
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.  
Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.  
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,  
żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.  
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.  
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła 
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
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