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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce jesienne wydanie 
biuletynu korporacyjnego „Ogniwo”.

Znajdziecie w nim aktualności dotyczące 
realizacji w Grupie PBG, w tym odbioru Ter-
minalu LNG oraz uroczystego nadania mu 
imienia, postępów prac w Jaworznie i Opolu 
oraz dwóch nowych kontraktów – w Wilnie 
i Kozienicach.

Przeczytacie o  wyzwaniach, jakie stoją 
przed RAFAKO Engineering, efektach reorga-
nizacji w RAFAKO oraz pożegnaniu z upadłoś-
cią układową w PBG.

Prezentujemy bogatą relacje z obchodów 
Dnia Energetyka w  Raciborzu, a  także fir-
mowego Pikniku Babie Lato w Wysogotowie. 
Dowiecie się, w  jakich międzynarodowych 
wydarzeniach brało udział RAFAKO oraz jak 
było na molo.

W obszarze społecznej odpowiedzialności 
biznesu znajdziecie informacje o wielu sporto-
wych i kulturalnych wydarzeniach z udziałem 
pracowników Grupy PBG. Ponadto przedsta-
wiamy dokonania Fundacji PBG oraz jej pod-
opiecznych.

W  imieniu redakcji dziękujemy za na-
desłane przez Państwa teksty i  zdjęcia 
oraz zapraszamy do dalszej współpracy.

Joanna Januszewska
Redaktor Naczelna
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132 Mistrzostwo Polski Energetyków 
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RAFAKO S.A. i Ośrodek Szko-
lenia Zawodowego w RAFAKO  
na Powiatowych Targach 
Pracy i Edukacji w Raciborzu  
(16–17 marca).

Półmaraton w  Sobótce  – 
inauguracja sezonu startów 
biegaczy z RAFAKO S.A. W za-
wodach wzięło udział 7 pra-
cowników, najlepszy wynik 
uzyskał Jan Wilczek.

RAFAKO S.A. oficjalnym part-
nerem „Biegu po nowe życie”. 
Wydarzenie promuje ideę 
transplantacji narządów.

W PBG Gallery Skalar Office 
Center otwarcie wystawy 

„Lech Poznań w europejskich 
pucharach – ze zbiorów po-
znańskich kiboli”.

RAFAKO na targach Oil Gas 
West Asia w Omanie (21–23 
marca).

PBG S.A., RAFAKO S.A. – pub-
likacja skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 
za 2015 rok.

RAFAKO S.A. współorgani-
zatorem IX Międzynarodo-
wej Konferencji z  cyklu „In-
nowacyjność i kreatywność 
w gospodarce” pod tytułem: 
Innowacje społeczne we 
wzornictwie przemysłowym 
(31 marca–1 kwietnia).

RAFAKO sponsorem i jednym 
z partnerów XXIII Konferen-
cji Energetycznej EuroPower 
2016 (13–14 kwietnia).

W PBG Gallery Skalar Office 
Center otwarcie wystawy 
młodych artystów z  war-
szawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Malarstwo i rysu-
nek na wystawie pt. „S&M – 
Stanisław Gajewski i Marceli 
Adamczyk”.

Zawodnicy RAFAKO MTB 
Team wystartowali w pierw-
szych zawodach tegorocznej 
edycji Bike Maratonu w Mię-
kini.

9. PKO Półmaraton Poznań, 
zaliczany do Korony Pół-
maratonów Polskich  – jed-
na z  największych imprez 
biegowych w Polsce. W pre-
stiżowych zawodach wy-
startowało trzech pracow- 
ników RAFAKO S.A.: Gabriela 
Sobczyk, Grzegorz Bulenda 
i  Krzysztof Jeremicz. Wszy-
scy pomyślnie ukończyli bieg, 
a  dwóch z  nich ustanowiło 
swoje nowe rekordy czasowe.

Pozwolenie na użytkowanie 
dla Terminalu LNG w Świno-
ujściu.

RAFAKO na 22. Międzynaro-
dowych Targach i Konferen-
cji nt.  energii i  środowiska 
(ICCI 2016) w Stambule (27–29 
kwietnia).

RAFAKO uczestnikiem VI Kon- 
ferencji Nowoczesne Ciepło- 
wnie i  Elektrociepłownie 
w Opolu (12–13 maja).

PBG Gallery Skalar Office 
Center – otwarcie wystawy 
VI Salon Poznański Robin-
sonada.

PBG S.A. i RAFAKO S.A. – pub-
likacja wyników finansowych 
za I kwartał.

PBG Gallery Skalar Office 
Center – otwarcie pierwszej 
wystawy z okazji 70-lecia Li-
ceum Plastycznego w Pozna-
niu pt.: „Dyplomy 2012–2016”.

RAFAKO na międzynarodo-
wych targach Power-Gen In-
dia & Central Asia w stolicy 
Indii, New Delhi (18–20 maja).

VIII Europejski Kongres Go-
spodarczy w  Katowicach 
z  udziałem RAFAKO (18–20 
maja).
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WYDARZENIA – GRUPA PBG
Opracowała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG

16 Podpisanie przez RAFAKO 
aneksu do umowy na mon-
taż dwóch linii technologicz-
nych z przeznaczeniem dla 
Zakładu Termicznego Unie-
szkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Me-
tropolitalnego.

Zarząd RAFAKO S.A. doko-
nał aktualizacji strategii 
stabilnego wzrostu Grupy 
Kapitałowej RAFAKO na lata 
2015–2018. Główne cele stra-
tegiczne Spółki to:
• wzmocnienie działań w ob- 

szarze badań i rozwoju,
• umocnienie pozycji kra-

jowego lidera w zakresie 
przyjaznych środowisku, 
nowoczesnych rozwią-
zań technologicznych dla 
sektora energetyki i prze-
mysłu,

• rozwój sprzedaży na ryn-
kach zagranicznych,

• optymalizacja zarządza-
nia przedsiębiorstwem 
i Grupą Kapitałową, w tym 
rozwój działalności ser-
wisowej.

Piknik budowlany dla przed-
stawicieli inwestora, wyko-
nawcy i  podwykonawców 
nowego bloku 910 MW na pa-
rametry nadkrytyczne Elek-
trowni Jaworzno III. Inicja-
tywa zorganizowana przez 
RAFAKO S.A. oraz spółkę 
celową E003B7 w Jaworznie.
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WYDARZENIA – GRUPA PBG

10 Pierwszy słup konstrukcji 
nośnej kotła  – kolejny krok 
milowy na budowie blo-
ku 910 MW na parametry 
nadkrytyczne w Elektrowni 
Jaworzno III.

Uprawomocnienie się układu 
PBG z Wierzycielami.

PBG Gallery Skalar Office 
Center – otwarcie wystawy 
Studentów Uniwersytetu Ar-
tystycznego w Poznaniu Wy-
działu Komunikacji Multime-
dialnej pt. „Czytelnia”.

Wyboru firmy Ernst & Young 
Audyt Polska sp. z  o.o. sp.k. 
jako podmiotu uprawnione-
go do badania sprawozdań 
finansowych spółki RAFAKO. 
Umowa będzie zawarta na 
okres przeglądu i  badania 
sprawozdań finansowych 
RAFAKO S.A. i  skonsolido-
wanych sprawozdań Grupy 
Kapitałowej RAFAKO za rok 
obrotowy 2016.

Wybór oferty spółki RAFAKO 
na budowę bloku kogene-
racyjnego w  nowej elektro-
ciepłowni w Wilnie. Wartość 
oferty: 149.650.000 euro netto.

LI
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CZ

ER
W

IE
C

Spółka E003B7 sp. z  o.o. 
(SPV)  – podmiot w  100% 
zależny od RAFAKO  – za-
warła z  POLIMEX Energe-
tyka sp. z  o.o. umowę na 
montaż części ciśnieniowej 
kotła, dokonanie prób oraz 
współuczestnictwo w rozru-
chu w związku z projektem 
na „Budowę nowych mocy 
w technologiach węglowych 
w Tauron Wytwarzanie S.A. – 
Budowy bloku energetycz-
nego o  mocy 910 MW na 
parametry nadkrytyczne 
w Elektrowni Jaworzno III – 
Elektrownia II” realizowa-
nym przez RAFAKO oraz SPV. 

Podpisanie przez RAFAKO 
z  POLIMEX Energetyka 
sp.  z  o.o. listu intencyjnego, 
wyrażającego wolę podję-
cia współpracy w  zakresie 
wspólnego przystąpienia do 
ewentualnego postępowania 
przetargowego dotyczącego 
rozbudowy mocy energetycz-
nych w Elektrowni Ostrołęka 
oraz wykonania prac w  ra-
mach umowy, która zostanie 
zawarta w przypadku udziele-
nia konsorcjum PE – RAFAKO 
zamówienia publicznego 
obejmującego Projekt na 
zasadach oraz w terminach 
określonych w takiej umowie.

Wybór najkorzystniejszej 
oferty złożonej przez spółkę 
RAFAKO na dostawę i mon-
taż instalacji katalitycznego 
odazotowania spalin wraz 
z  modernizacją elektrofil-
trów w ENEA Wytwarzanie.

PBG Gallery Skalar Office 
Center – otwarcie wystawy 
malarstwa, fotografii i rzeź-
by pt.: „Artysta i wena”.

Towarzyskie wędkarskie za-
wody sportowe w  dyscypli-
nie spławikowej dla zrzeszo- 
nych w Kole PZW Nr 45 Ra-
cibórz-Miasto pracowników, 
emerytów i  uczniów firmy 
RAFAKO S.A.

II RAFAKO Półmaraton w Ra-
ciborzu

RAFAKO  – publikacja wyni-
ków finansowych za I  pół-
rocze.

Obchody Dnia Energetyka 
w RAFAKO (2–3 września).

PBG S.A.  – publikacja wy-
ników finansowych za I pół-
rocze.

PBG S.A. – uprawomocnienie  
się postanowienia o  zakoń-
czeniu postepowania ukła-
dowego.

9. Bieg po Nowe Życie, które-
go celem jest pokazanie, jak 
ważne jest ratowanie życia 
dzięki transplantacji orga-
nów. RAFAKO S.A. jest jednym 
ze stałych partnerów tej cy-
klicznej imprezy.

Zmiana terminu realizacji, 
przez konsorcjum z  udzia-
łem RAFAKO, na III kw. 2018 r. 
umowy na redukcję tlenków 
azotu w Elektrowni Ostrołę-
ka w związku z kapitalnym 
remontem bloku nr 1 elek-
trowni.

RAFAKO podpisało kontrakt 
na budowę bloku kogenera-
cyjnego w elektrociepłowni 
w Wilnie.

RAFAKO zawarło umowę 
z Eneą Wytwarzanie, której 
przedmiotem jest dostawa 
i  montaż instalacji kata-
litycznego odazotowania 
spalin dla kotłów AP-1650 
nr 9 i 10 wraz z modernizacją 
elektrofiltrów w Elektrowni 
Kozienice.
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Nowo powstająca elektrociepłownia na Litwie 
ma być przyjazna środowisku. Paliwo, jakie spala-
ne będzie w kotłach, to biomasa. – Dzisiaj klienci 
nie chcą uzależniać się tylko od jednego rodzaju 
biomasy. Wiąże się to z ceną, ale i dostępnością pro-
duktów. Strona litewska również oczekuje takiego 
rozwiązania, gdzie można spalać kilka rodzajów 
biomasy – wyjaśnia Grzegorz Podsiadło, dyrektor 
Zakładu Obiektów Energetycznych RAFAKO S.A. 
W tym wypadku będą to trzy rodzaje: zrębki, słoma 
i lignina. 

Pierwszy etap tej inwestycji to przygotowanie 
całego układu biomasy. Zaplanowano go w taki 
sposób, aby biomasa nie była dostarczana wy-
łącznie tzw. systemem drogowym, ale by również 
klient miał możliwość przygotowywać ją u siebie. 
W ramach inwestycji został przewidziany system 
rębaków, co oznacza, że na terenie elektrowni moż-
na składować różnego rodzaju kłody drewniane, 
które w dalszym procesie zostaną przerobione na 
biopaliwo. KONTRAKT W WILNIE

Firma RAFAKO S.A. wybuduje blok kogeneracyjny dla nowej elektrociepłowni w Wilnie. Wartość umowy 
wynosi 149,65 mln euro netto i jest to największy eksportowy kontrakt w historii raciborskiej spółki. 

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media

Zamawiającym jest firma JSC Vilniaus 
Kogeneracinė Jėgainė. Uroczyste podpisanie 
kontraktu odbyło się w  czwartek, 29  września 
w Wilnie. Ze strony RAFAKO umowę ratyfikowa-
li prezes Agnieszka Wasilewska-Semail oraz wi-
ceprezes Edward Kasprzak. Wydarzenie swą 
obecnością uświetnił premier Litwy, Algirdas 
Butkevičius. 

– To pierwsza tak duża i prestiżowa umowa pod-
pisana przez RAFAKO na rynku zagranicznym od 

wielu lat. To dla nas duże wyróżnienie, nie zamie-
rzamy jednak poprzestać na tym kontrakcie. Chce-
my w najbliższym czasie zdecydowanie zwiększyć 
swoją aktywność na rynkach zagranicznych, tak 
by do 2018 roku eksport odpowiadał za 25%, a na-
wet 30% przychodów. Rynki zagraniczne, w obli-
czu mniejszej ilości nowych projektów w Polsce, 
nabierają dla RAFAKO coraz większego znacze-
nia – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, 
Prezes Zarządu RAFAKO S.A.

To pierwsza tak duża 
i prestiżowa umowa 
podpisana przez RAFAKO 
na rynku zagranicznym 
od wielu lat. To dla nas 
duże wyróżnienie, nie 
zamierzamy jednak 
poprzestać na tym 
kontrakcie. Chcemy 
w najbliższym czasie 
zdecydowanie zwiększyć 
swoją aktywność na 
rynkach zagranicznych, 
tak by do 2018 roku 
eksport odpowiadał 
za 25%, a nawet 30% 
przychodów. 

Premier Litwy Algirdas Butkevičius
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Trzecią możliwością dostarczania 
paliwa jest tzw. system kolejowy, będący 
również w zakresie RAFAKO. Można nim 
dostarczać zarówno biomasę gotową, jak 
i  w  postaci kłód drewnianych do rębko-
wania na miejscu. Pod tym kątem jest to 
bardzo rozbudowana instalacja, ponieważ 
mamy tu do czynienia z kilkoma rodzajami 
biomasy i różnymi systemami jej transpor-
tu. Projekt przewiduje aż 8 stanowisk do 
rozładunku biomasy. 

Cechą charakterystyczną tej elektro-
ciepłowni będzie tzw. system dwunitko-
wy. Występują tu dwa kotły o wydajności 

135 ton pary na godzinę każdy. Za kotłami 
powstaną dwa systemy oczyszczania spa-
lin metodą półsuchą.

Ostatnim elementem elektrociepłowni 
jest układ odzysku ciepła poprzez konden-
sację spalin, o mocy około 40 MWt. W ra-
mach kontraktu RAFAKO wykona ponadto 
wszystkie roboty budowlane, drogi dojaz-
dowe, część elektryczną, część związaną 
z automatyką, kompleksowe projektowanie, 
dostawy, rozruch oraz szkolenie załogi. 

Warto podkreślić, że jest to największy 
kontrakt eksportowy w formule EPC, czyli 

„pod klucz”, zawarty przez RAFAKO S.A. – 
Wiążemy z  tą inwestycją duże nadzieje, 
ponieważ ufamy, że otworzy nam drogę 
na możliwości zawierania umów z zagra-
nicznymi inwestorami – podsumowuje 
Grzegorz Podsiadło. 

Dzisiaj klienci nie chcą uzależniać się tylko od jednego rodzaju 
biomasy. Wiąże się to z ceną, ale i dostępnością produktów. Strona 
litewska również oczekuje takiego rozwiązania, gdzie można spalać 
kilka rodzajów biomasy.

Warto podkreślić, że jest to największy kontrakt eksportowy 
w formule EPC, czyli „pod klucz”, zawarty przez RAFAKO S.A. – 
Wiążemy z tą inwestycją duże nadzieje, ponieważ ufamy, 
że otworzy nam drogę na możliwości zawierania umów 
z zagranicznymi inwestorami.

Cechą charakterystyczną tej elektrociepłowni 
będzie tzw. system dwunitkowy. Występują tu 
dwa kotły o wydajności 135 ton pary na godzinę 
każdy. Za kotłami powstaną dwa systemy 
oczyszczania spalin metodą półsuchą.

Fotorelacja z podpisania 
kontraktu
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JAWORZNO
Wywiad z Edwardem Kasprzakiem – wiceprezesem Zarządu 

RAFAKO S.A., a zarazem prezesem spółki celowej E003B7 sp. z o.o., 
odpowiedzialnej za realizację budowy Elektrowni Jaworzno III.

Rozmawiał: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PBG S.A. 
Zdjęcia: Archiwum Grupy PBG

Jacek Balcer: Jak budujecie Elektrownię 
w Jaworznie? 

Edward Kasprzak: Budowa elektrowni to skom-
plikowane przedsięwzięcie i żeby wszystko grało, 
prace muszą postępować zgodnie z harmonogra-
mem. Mamy już za sobą pierwszy etap budowy, 
który  – choć niewidoczny na powierzchni zie-
mi – jest niezmiernie ważny dla powodzenia całej 
budowy. Chodzi o prace ziemne, podczas których 
musieliśmy też dokonać niezbędnego wzmocnienia 
gruntu. Wychodzenie ponad poziom zero właśnie 
się rozpoczęło. Był już nawet pierwszy uroczysty 
chrzest. (O uroczystości piszemy więcej w tekście 

„W  Jaworznie stanął pierwszy słup konstrukcji 
nośnej kotła” – przyp. red.) 

JB: Chrzest? O ile wiem, w tradycyjnych elek-
trowniach chrzciło się podwieszenie walczaka, 
ale przecież w Jaworznie nie ma walczaka… 

EK: Dokładnie tak było, w elektrowniach wyposa-
żonych w walczaki takim ważnym, uroczystym 
etapem budowy było powieszenie walczaka. W Ja-
worznie walczaka nie będzie, chrzcimy więc... po-
stawienie pierwszego słupa. 
 
JB: RAFAKO to spółka inżynierska, musicie więc 
na takiej budowie mieć wielu podwykonawców. 
Czy może Pan podać, z kim współpracujecie? 

EK: Faktycznie jest ich wielu, a  ich wybór musi 
być wyjątkowo staranny. Produkcję konstrukcji 
nośnych, o których wspomniałem, wykonuje dla 
nas firma Zamet Industry S.A. z Chojnic. Zaś jeden 
z najważniejszych elementów, chłodnię kominową, 
katowicka firma Uniserw – Piecbud.

Budowa elektrowni to skomplikowane przedsięwzięcie 
i żeby wszystko grało, prace muszą postępować zgodnie 
z harmonogramem. Mamy już za sobą pierwszy etap budowy, 
który – choć niewidoczny na powierzchni ziemi – jest niezmiernie 
ważny dla powodzenia całej budowy. Chodzi o prace ziemne, 
podczas których musieliśmy też dokonać niezbędnego wzmocnienia 
gruntu. Wychodzenie ponad poziom zero właśnie się rozpoczęło.
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Ale mamy nie tylko polskich podwyko-
nawców – w grudniu 2014 r. prace elek-
tryczne oraz AKPiA (252 mln zł netto) po-
wierzono Emerson Process Management 
Power And Water Solutions. Wcześniej 
zaś podpisaliśmy kontrakt z konsorcjum 
niemieckiego Siemensa oraz jego polskie-
go oddziału na wytworzenie, dostawę 
oraz montaż wyspy turbinowej (war-
tość blisko 210 mln euro netto). To naj-
więksi podwykonawcy. W rezultacie na 
placu budowy zatrudnienie do tej pory 
znalazło 75 firm podwykonawczych wy-
konujących mniejsze zakresy robót. Dla 
wymienienia przynajmniej kilku z tej gru-
py, to firmy wykonujące roboty budow-
lane żelbetowe, m.in. Eiffage, Warbud, 
Mikotech. Montaż części ciśnieniowej 
kotła rozpoczną wkrótce firmy: Polimex 
Mostostal z Remak Opole i JWW.

JB: Wspomniał Pan o chłodni, to za-
wsze jeden z najbardziej widowisko-
wych elementów elektrowni, może 
Pan zdradzić nam jakieś szczegóły? 

EK: Faktycznie, chłodnia będzie imponu-
jąca. Jej wysokość to 181,5 metra, śred-
nica u podstawy 144,5 metra, a przy wy-
locie 85,5 metra. Warto przypomnieć, że 
poprzez chłodnię wyprowadzane będą 
również spaliny, ten nowoczesny blok 
nie ma przecież komina. 

JB: Kiedy zobaczymy tę chłodnię? 

EK: Chłodnia jest już obecnie widoczna 
zarówno z autostrady A4, jak i z tere-

nów otaczających budowę, ponieważ 
osiągnęła już poziom 92  metrów. Na 
wiosnę 2017  osiągnie wysokość doce-
lową – 181,5 metrów. Rozruch obiektu 
ma nastąpić do kwietnia 2018 r. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że Zamawiający 
określił żywotność bloku na 30 lat, prze-
jeżdżając obok Jaworzna Autostradą 
A4, każdy ją wcześniej czy później zo-
baczy. 

JB: A cała budowa kiedy się zakoń-
czy? Ile potrwa? 

EK: Pierwszą łopatę wbiliśmy 18 wrześ-
nia 2014 roku. Przekazanie bloku do ko-
mercyjnej eksploatacji planowane jest 
na drugi kwartał 2019 r.

JB: Ilu ludzi zatrudniacie przy tym 
projekcie? 

• kocioł parowy z wtórnym przegrzewem 
pary,

• turbina parowa, kondensacyjna, do na-
pędu generatora mocy elektrycznej,

• układ pomp wody zasilającej,

• instalacje pozwalające na dotrzymanie 
standardów emisyjnych dla dwu-
tlenku siarki, tlenków azotu i pyłu 
zawartych w Dyrektywie w sprawie 
emisji przemysłowych (IED) dla źródeł, 
tj. instalację SCR (odazotowania spalin 
opartą o metodę katalityczną), IOS 
(mokrą instalację odsiarczania spalin) 
oraz elektrofiltr, układ wody chłodzącej 
z chłodnią kominową mokrą i pompami 
do cyrkulacji wody,

• grupy instalacyjne do odprowadzania 
odpadów paleniskowych, do doprowa-
dzania i preparowania różnych mediów 
pomocniczych (wody, różnych chemi-
kaliów i sprężonego powietrza).

Blok będzie wysokosprawną jednostką 
systemową odpowiedzialną za generację 
energii elektrycznej, pracującą w pod-
stawie systemu elektroenergetycznego. 
Będzie spełniał wszystkie wymagania 
określone w Instrukcji Ruchu i Eksploata-
cji Sieci Przesyłowej. Zostanie podłączony 
do nowej rozdzielni 400 kV wyprowadza-
jącej energię elektryczną do Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego. Umowa 
z Polskimi Sieciami Elektroenergetyczny-
mi na wyprowadzenie mocy i przyłączenie 
bloku do rozdzielni 400 kV stacji Byczyna 
została zawarta w maju 2012 r.         

Dzięki inwestycji w Jaworznie powstanie 
jeden z największych w kraju bloków 
energetycznych, który zapewni energię 
dla 2,5 mln gospodarstw domowych i bę-
dzie w stanie zaspokoić 5% krajowego 
zapotrzebowania na energię elektryczną 
rocznie. 

 Zakres inwestycji obejmuje budowę 
bloku energetycznego w oparciu o kocioł 
pyłowy, opalany węglem kamiennym z ni-
skoemisyjną komorą spalania, przepływo-
wy, na nadkrytyczne parametry pary oraz 
kondensacyjną turbinę parową sprzęgnię-
tą z generatorem wytwarzającym energię 
elektryczną. 17 kwietnia 2014 r. podpisany 
został kontrakt z głównym wykonawcą 
bloku konsorcjum RAFAKO – Mostostal.

W SKŁAD BLOKU WEJDĄ:

Przy robotach ziemnych 
zatrudnionych było blisko 
250 osób, teraz jest ich już 
prawie 800. Przewidujemy, 
że w szczytowym momencie 
inwestycji na placu 
budowy pracować będzie 
każdego dnia nawet 2500 
osób. Samo zaplecze budowy 
będzie miało od 400 do 
nawet 500 kontenerów. 
Od dziesięcioleci nie było 
w Polsce takiej budowy.

 
EK: To zależy od postępu prac, ale gene-
ralnie wraz z tym postępem przybywa 
na budowie pracowników. Przy robo-
tach ziemnych zatrudnionych było bli-
sko 250 osób, teraz jest ich już prawie 
800. Przewidujemy, że w  szczytowym 
momencie inwestycji na placu budowy 
pracować będzie każdego dnia nawet 
2500 osób. Samo zaplecze budowy bę-
dzie miało od 400 do nawet 500 konte-

OD REDAKCJI
Prace na budowie 
bacznie obserwują 
Zarządy i Rady 
Nadzorcze firm 
z Grupy PBG. 
Załączamy 
zdjęcia z wizyt na 
budowie. Tak samo 
mocno kibicujemy 
i trzymamy kciuki za 
pomyślną realizację 
zadania!

Goście na budowie
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nerów. Od dziesięcioleci nie było 
w Polsce takiej budowy. Nasze 
elektrownie mają po kilkadzie-
siąt lat, a modernizacji za wiele 
w Polsce też nie było. Niektórzy 
obawiali się, że w  efekcie nie 
będzie w  kraju specjalistów 
zdolnych udźwignąć to przedsię-
wzięcie. Na szczęście wielu z nich, 
w czasach gdy w Polsce się nie 
budowało takich obiektów, zdo-
bywało doświadczenia – szcze-
gólnie w budowie kotłów na nad-
krytyczne parametry – pracując 
w zagranicznych firmach lub na 
naszych realizacjach za granicą. 

JB: Zatrudniacie mieszkań-
ców okolicy? 

EK: Przede wszystkim, jak już 
wspomniałem, zatrudniamy 
fachowców. A jeśli są w okolicy, 
to tylko lepiej dla nas. Ale kryte-
rium są przede wszystkim umie-

jętności. Wbrew obiegowej opinii, 
że fachowcy z Polski uciekają, na 
brak chętnych do pracy na ra-
zie nie narzekamy. Ta budowa to 
także szansa na aktywizację wie-
lu firm z regionu. Proszę spojrzeć 
na listę podwykonawców: naj-
ważniejszy element – chłodnie – 
wykona firma z  Katowic. Ale 
oczywiście głównym kryterium 
jest nie lokalizacja firmy, a  jej 
kompetencje i oferta. I  jeszcze 
jedno. Nie można zapomnieć, że 
blok zagwarantuje też na kilka-
dziesiąt lat kilka tysięcy miejsc 
pracy w okolicznych kopalniach 
węgla kamiennego, które będą 
dostarczały węgiel – czyli paliwo 
do Elektrowni. 

JB: Mówi się, że to będzie naj-
nowocześniejsza elektrownia 
w Polsce. 
EK: To będzie też jedna z  naj-
nowocześniejszych elektrowni 

w  Europie! Sprawność bloku 
(netto) wyniesie blisko 46%, 
o wiele więcej niż tradycyjnych 
bloków. Będzie też spełniała su-
rowe unijne wymagania z zakre-
su ochrony środowiska. Ponadto 
blok będzie przystosowany do 
ewentualnego dobudowania 
w przyszłości instalacji do wy-
chwytywania dwutlenku węgla 
(CCS), co jest zgodne z  wyma-
ganiami Komisji Europejskiej. 
A wszystko to dzięki zastosowa-
niu najlepszej dostępnej tech-
nologii, która jest w posiadaniu 

RAFAKO. Dla przykładu podam 
tylko, że emisja tlenku siarki 
będzie szesnastokrotnie niższa, 
ponad pięć razy spadnie emisja 
tlenków azotu, a pyłów będzie 
jedenaście razy mniej. Dodat-
kowo, do atmosfery nie będą 
emitowane prawie 2 miliony ton 
dwutlenku węgla rocznie! 

JB: Dla RAFAKO to największa 
dotąd Inwestycja. Nie baliście 
się takiego wyzwania? 

EK: Obaw było wiele, ale na pew-
no nie dotyczyły tego, czy potrafi-
my sprostać zadaniu. Wiadomo, 
że najpierw trzeba było spiąć 
finan sowanie dla takiego pro-
jektu i bez pomocy polskich in-
stytucji finansowych raczej nic 
by z tego nie było. Owszem, budo-
wa Bloku 910 MW w Elektrowni 
Jaworzno III to największa w hi-
storii RAFAKO inwestycja, którą 

KALENDARIUM:

• 2011 – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

• 2012 – podpisanie umowy przyłączeniowej z PSE

• 2013 – wybór Generalnego Wykonawcy

• 2014 – podpisanie umowy z Głównym Wykonawcą

PODSTAWOWE PARAMETRY REALIZOWANEJ INSTALACJI:

• Kocioł pyłowy, wieżowy, przepływowy na nadkrytyczne parametry pary

• Moc znamionowa bloku (brutto) – 910 MW

• Moc cieplna kotła (w paliwie) – 1838 MWt

• Wydajność nominalna – 657,7 kg/s

• Temperatura pary na wylocie z kotła świeżej/ wtórnie przegrzanej – 603,2/610,7°C

• Ciśnienie pary świeżej na wylocie z kotła – 28,5 MPa

• Ciśnienie pary wtórnej na wylocie z kotła – 6,2 MPa

• Sprawność kotła w warunkach nominalnych > 94,01%

• Dyspozycyjność bloku > 95%

• Sprawność wytwarzania netto > 45% (45,91% dla warunków nominalnych)

Spółka wykonuje samodzielnie. 
Ale dla RAFAKO Elektrownie to 
nie pierwszyzna, Spółka uczest-
niczyła już w dwóch podobnych 
kontraktach. Pierwszy z nich to 
projekt Pątnów, gdzie monto-
wany był kocioł na parametry 
nadkrytyczne o mocy 460 MW. 
W  kolejnym, w  Bełchatowie, 
zbudowaliśmy kocioł na para-
metry nadkrytyczne o  prawie 
dwukrotnie większej już mocy – 
858 MW. Różnica polega na tym, 
że w  poprzednich projektach 
RAFAKO było członkiem kon-
sorcjum wykonawczego, Elek-
trownię w Jaworznie RAFAKO 
wykonuje już jako Główny Wy-
konawca. 

To będzie też jedna 
z najnowocześniejszych elektrowni 
w Europie! Sprawność bloku (netto) 
wyniesie blisko 46%, o wiele 
więcej niż tradycyjnych bloków. 
Będzie też spełniała surowe unijne 
wymagania z zakresu ochrony 
środowiska. Ponadto blok będzie 
przystosowany do ewentualnego 
dobudowania w przyszłości instalacji do 
wychwytywania dwutlenku węgla (CCS). 
A wszystko to dzięki zastosowaniu 
najlepszej dostępnej technologii, która 
jest w posiadaniu RAFAKO.
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Prace na budowie Elektrowni postę-
pują zgodnie z założonymi termina-
mi. Wykonawcy maja już za sobą 
pierwszy etap budowy. – Zakończy-
liśmy wszystkie prace związane 
ze wzmocnieniem gruntu i roboty 
ziemne, czyli to wszystko, czego nie 
widać na powierzchni ziemi. Teraz 
kończymy kłaść fundamenty i zaczy-
namy stawiać obiekty wychodzące 
ponad tzw.  poziom zero  – relacjo-
nuje Edward Kasprzak, wiceprezes 
Zarządu RAFAKO S.A., a  zarazem 
prezes spółki celowej odpowiedzial-
nej za realizację budowy Elektrowni 
Jaworzno III.

W tradycyjnych kotłach ważnym 
etapem budowy było powieszenie 
walczaka, czyli tzw.  chrzest, który 
zwykle odbywał się bardzo uroczy-
ście. Od tego momentu rozpoczynał 
się montaż części ciśnieniowej bloku. 
W nowoczesnych instalacjach na pa-
rametry nadkrytyczne pary nie sto-
suje się jednak walczaków. – Dlatego 
takim istotnym krokiem budowy jest 
postawienie pierwszego słupa. Są to 
bardzo ciężkie elementy. W naszym 
przypadku odziomek, czyli pierwszy 
odcinek słupa konstrukcji nośnej kot-
ła, waży aż 67 ton – mówi Zbigniew 
Cudek, z RAFAKO S.A., wicedyrektor 
budowy kotła energetycznego na 
parametry nadkrytyczne 910 MW 
w Elektrowni Jaworzno III.

Cała konstrukcja, łącznie z rusz-
tem, na którym zawieszony zostanie 
kocioł, będzie ważyła 5900 ton. W jej 
skład wchodzą 4 słupy połączone 
między sobą ryglami i stężeniami. Zo-
stały one tak zaprojektowane i wyko-
nane, żeby przenieść ciężar następnej 
części ciśnieniowej, która będzie do 
niej podwieszona. Wysokość tej kon-
strukcji wynosi 123 metry, a rozstaw 
pomiędzy słupami 31 metrów.

Na montaż całej konstrukcji noś-
nej łącznie z rusztem przewidziano 
około czterech miesięcy.

– Samą konstrukcję chcemy zmon-
tować w trzy miesiące. Kolejne ty-
godnie planujemy przeznaczyć na 
montaż belek rusztu – czyli najcięż-
szych elementów. Jedna taka belka 
waży 150 ton. Będą one podnoszo-
ne dwoma żurawiami: wieżowym 
o  udźwigu 128 ton oraz gąsienico-
wym o  podobnych parametrach  – 
wyjaśnia Zbigniew Cudek.

Produkcję konstrukcji nośnych, 
na zlecenie RAFAKO S.A., wykonała 
firma Zamet Industry S.A. z Chojnic. 
Łącznie z konstrukcją nośną kotła 
rozpoczniemy budowę budynku 
głównego, czyli kotłowni, maszy-
nowni, nawy elektrycznej i nastaw-
ni. Konstrukcja budynku kotłowni 
będzie ważyła w sumie ok. 23 tys. ton.

Budowa Bloku 910 MW w  Elek-
trowni Jaworzno III to największa 
w historii RAFAKO inwestycja, któ-
rą spółka wykonuje samodzielnie. 
RAFAKO uczestniczyło już w dwóch 
podobnych kontraktach. Pierw-
szy z nich to projekt Pątnów, gdzie 
montowany był kocioł na parame-
try nadkrytyczne o  mocy 460 MW. 
W Bełchatowie wykonywano kocioł 
na parametry nadkrytyczne o mocy 
858 MW. W poprzednich projektach 
RAFAKO było członkiem konsorcjum 
wykonawczego, Elektrownię w  Ja-
worznie RAFAKO wykonuje już bez 
udziału konsorcjanta.

Wraz z postępem prac, na placu 
budowy przybywa pracowników. 
Przy robotach ziemnych zatrudnio-
nych było blisko 250 osób, teraz jest 
ich już prawie 800. Przewiduje się, że 
w szczytowym momencie inwestycji 
na placu budowy pracować będzie 
każdego dnia nawet 2500 osób.

Za nami Kolejny krok milowy na budowie bloku 910 MW na parametry 
nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III. Stanął już pierwszy słup konstrukcji 

nośnej kotła. Generalnym wykonawcą inwestycji jest RAFAKO S.A.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: Magdalena Matusik, Adventure Media

W Jaworznie stanął pierwszy słup 
konstrukcji nośnej kotła

W nowoczesnych instalacjach 
na parametry nadkrytyczne 
pary nie stosuje się jednak 
walczaków. Dlatego takim 
istotnym krokiem budowy jest 
postawienie pierwszego słupa.

Zbigniew Cudek, RAFAKO S.A., wicedy-
rektor budowy kotła energetycznego 
na parametry nadkrytyczne 910 MW 

w Elektrowni Jaworzno III
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Protokół podpisali przedstawiciele Ge-
neralnego Realizatora Inwestycji, czyli 
Konsorcjum firm Saipem, Techint i PBG, 
polskiego partnera Konsorcjum. Pod-
pisanie protokołu oznacza, że Klient – 
spółka Polskie LNG – przejęła odpowie-
dzialność za obiekt, w tym za jego pracę, 
a gazowce, które przypłyną w czerwcu 
br., będą przyjmowane przez personel 
Zamawiającego.

Przez najbliższy rok na Terminalu 
pozostaną jako asysta przedstawiciele 
Wykonawcy, co dodatkowo umożliwi 
sprawne i bezpieczne funkcjonowanie 
obiektu – takie były zresztą uzgodnienia 
kontraktowe.

Realizacja Terminalu nałożyła się na 
kryzys w polskiej branży budowlanej, 
a mimo wszystko udało się ukończyć tę 
inwestycję sprawnie i szybko – powie-
dział na spotkaniu w Świnoujściu Prze-

31 maja 2016 roku w Świnoujściu przedstawiciele konsorcjum firm budujących Terminal 
LNG podpisali protokół odbioru końcowego Inwestycji. Tym samym Terminal został 

przekazany przez Wykonawcę personelowi operatora – spółce Polskie LNG.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, PBG S.A. 
Zdjęcia: Piotr Karaś, PBG S.A.; Polskie LNG

ODBIÓR TERMINALU

mysław Szkudlarczyk, Prezes Zarządu 
PBG oil and gas, dodając, że pierwszy 
gazowiec zacumował w  Świnoujściu 
już w grudniu ubiegłego roku, a wszel-
kie kwestie związane z terminami były 
uzgadniane z Zamawiającym i zostały 
dotrzymane.

Budowę Terminalu rozpoczęto we 
wrześniu 2010 roku. Pracowało przy niej 
w szczytowym okresie ponad 1700 osób 
z kilkunastu krajów. Założone w umowie 
parametry dotyczące wydajności obiek-
tu zostały w pełni dotrzymane. Z uwagi 
na rosnące znaczenie LNG jako źródła 
energii oraz ogromne możliwości dy-
wersyfikacji dostaw gazu, planowana 
jest rozbudowa Terminalu o nowy zbior-
nik, który zwiększy możliwości regazyfi-
kacyjne do 7,5 mld metrów sześciennych 
rocznie. Obecnie jest to 5 mld metrów 
sześciennych.

Od lewej: Jan Chadam – pre-
zes Polskie LNG, Alessandro 
Mazzola – dyrektor projektu 
GRI (Saipem), Jolanta Na-
zarenko – przedstawiciel 
kontraktowy GRI (Techint), 
Piotr Laskowski – kierownik 
budowy GRI (PBG)

Przez najbliższy 
rok na Terminalu 
pozostaną jako asysta 
przedstawiciele 
Wykonawcy, co 
dodatkowo umożliwi 
sprawne i bezpieczne 
funkcjonowanie 
obiektu.
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W sobotę 18 czerwca w Świnoujściu 
od rana zaroiło się od policji, sa-
mochodów Biura Ochrony Rządu 
i wozów transmisyjnych radia i te-
lewizji. Uroczyste nadanie imienia 
tragicznie zmarłego Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego Terminalowi 
LNG odbywało się bowiem z udzia-
łem najwyższych władz państwo-
wych – Prezydenta Rzeczpospolitej 

i Pani Premier. Na uroczystość za-
proszono również Prezesa Jerzego 
Wiśniewskiego.

Prezydent Andrzej Duda pod-
kreślał przełomowe dla bezpie-
czeństwa i  suwerenności Polski 
znaczenie Terminalu.

– Myślę, że takie uczucie, jakie 
towarzyszy wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do tego, że ta wizja 

została urzeczywistniona, towarzy-
szyło kiedyś tym, którzy zbudowali 
Gdynię – powiedział Andrzej Duda.

Imię Lecha Kaczyńskiego zostało 
nadane Terminalowi nie bez powo-
du. To Lech Kaczyński jako pierwszy, 
w  maju 2006 roku na posiedzeniu 
Rady Bezpieczeństwa Narodowego, 
przedstawił koncepcję budowy insta-
lacji. Zmarły Prezydent był orędow-
nikiem idei, by do Polski płynął gaz 
z wielu kierunków.

– Jeśli chodzi o polską suweren-
ność gazową, pierwszym elementem 
tej suwerenności była idea utworze-
nia w Polsce gazoportu, terminalu 
gazu skroplonego, który będzie 
można przyjmować w sposób swo-
bodny i będzie to całkowicie polska, 
nasza decyzja, którego dostawcę 
wybierzemy, bo ich jest na świecie 
wielu  – mówił Andrzej Duda, pod-
kreślając, że Terminal ma znaczenie 
nie tylko dla Polski – Mam nadzieję, 
że będzie umożliwiał także alterna-
tywną dostawę gazu dla Ukrainy, 
która dziś jest w ogromnie trudnej 
sytuacji i która w tym zakresie także 
potrzebuje wsparcia i o swoją suwe-
renność walczy.

– Terminal LNG jest krokiem w kie-
runku jeszcze bardziej bezpiecznej 
Polski – powiedziała premier Beata 
Szydło, przypominając, że jej rzą-
dowi zależy na tym samym, o  co 
walczył Lech Kaczyński.  – Zależy 
nam na suwerennej Polsce i jej bez-
pieczeństwie energetycznym, a Ter-
minal LNG w Świnoujściu realizuje 
oba te cele.

Zrealizowanie tej inwestycji przy 
wszystkich kłopotach, problemach po-
litycznych, nie ukrywajmy tego, przez 
ostatnie osiem lat, jest dowodem na to, 
że polskie państwo dojrzewa, że jeste-
śmy w stanie zrealizować projekt, który 
tak naprawdę jest projektem realizowa-
nym przez trzeci rząd. To jest miara doj-
rzałości naszego państwa i oby było tak 
dalej – powiedział Pełnomocnik rządu 
ds. strategicznej infrastruktury ener-
getycznej Piotr Naimski. On również 
przypomniał, że to w Kancelarii Prezy-
denta Kaczyńskiego narodził się pomysł 
budowy Terminalu.

– Prezydent mówił do nas, że zaopa-
trzenie w energię to jest kwestia suwe-
renności nie tylko energetycznej, to jest 
kwestia suwerenności naszego kraju. 
To jest droga do utrwalenia polskiej nie-
podległości, bo bezpieczne zaopatrzenie 
w energię to jest warunek niepodległo-

Uroczyste nadanie imienia Lecha Kaczyńskiego Terminalowi LNG w Świnoujściu, 
uwieńczyło zakończenie tej wartej ponad 4 miliardy złotych Inwestycji, do której powstania 

w niebagatelny sposób przyczyniło się PBG. Terminal pracuje pełną parą, a zawijające do 
niego statki stały się codziennym elementem krajobrazu nadmorskiej miejscowości.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, PBG S.A. 
Zdjęcia: Krzysztof Sitkowski, KPRP; Kees Torn

Nadanie imienia Terminalowi LNG

ści polskiego państwa – cytował słowa 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Piotr 
Naimski.

W uroczystości wziął udział również 
brat zmarłego Prezydenta, Prezes PiS, 
Jarosław Kaczyński.

W swym wystąpieniu podkreślił, że 
Lech Kaczyński zadawał sobie pytanie, 
które stawiano już w XIX wieku – „Pol-
ska, ale jaka ?” – I odpowiadał, że Pol-
ska musi być państwem suwerennym, 
bezpiecznym, podmiotowym, musi 
mieć właściwą pozycję, właściwy sta-
tus międzynarodowy, i tym kierował się 
w swojej polityce – zarówno wewnętrz-
nej, jak i zewnętrznej – mówił Jarosław 
Kaczyński, dodając, że jego brat poświę-
cił bardzo wiele uwagi i wiele wysiłków, 
by zapewnić Polsce bezpieczeństwo 
energetyczne.

– Gdy rozpoczynał swoją kadencję, to 
bezpieczeństwo było bardzo zagrożo-

Imię Lecha Kaczyńskiego 
zostało nadane 
Terminalowi nie bez 
powodu. To Lech Kaczyński 
jako pierwszy, w maju 
2006 roku na posiedzeniu 
Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego, 
przedstawił koncepcję 
budowy instalacji. 
Zmarły Prezydent był 
orędownikiem idei, by do 
Polski płynął gaz z wielu 
kierunków.
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ne, było słabe, a mój brat podjął wiele 
różnego rodzaju przedsięwzięć politycz-
nych i gospodarczych, które miały tę 
sytuację zmienić – stwierdził Jarosław 
Kaczyński.

Przy bramie Terminalu odsłonięto 
tablicę upamiętniającą Lecha Kaczyń-
skiego. Tablicę odsłonił Jarosław Ka-
czyński z córką zmarłego Prezydenta, 
Martą Kaczyńską i prezesem Gaz-Syste-
mu Tomaszem Stępniem.

Uczestniczący w uroczystości Prezes 
PBG, Jerzy Wiśniewski, uważa budowę 
Terminalu za jedno z najważniejszych 
wydarzeń w historii Grupy PBG.

Zarówno Terminal, jak i  budowa-
na przez RAFAKO elektrownia, ale 
i  poprzednie inwestycje związane 
z ropą i gazem, dają nam pełne prawo 
mówić, że budujemy bezpieczeństwo 
energetyczne kraju – powiedział Jerzy 
Wiśniewski. – Na budowie Terminalu 
zdobyliśmy też unikatowe dla polskiej 
firmy know how – dodał.

Uroczystość nadania inwestycji 
imienia prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go zbiegła się z pierwszą komercyjną 
dostawą surowca do Terminalu LNG.

Surowiec do Terminalu LNG dostar-
czył właśnie statek „Al-Nuaman”, który 
już wcześniej uczestniczył w  techno-
logicznym rozruchu instalacji w  Świ-
noujściu. Statek przywiózł ponad 200 
tysięcy metrów skroplonego gazu. Po 
regazyfikacji (zmianie z postaci płynnej 
na lotną) będzie to około 120 milionów 
metrów sześciennych gazu.

Kolejna dostawa gazu z Kataru na-
stąpiła w połowie lipca. Dziś gazowce cu-
mują już w Świnoujściu regularnie, raz 
w miesiącu. Oprócz dostaw w ramach 
kontraktu z  Katarczykami Terminal 
może obsługiwać ładunki zakupione 
w ramach umów krótkotermi nowych. 

Na razie moc regazyfikacyjna Termi-
nalu wynosi 5 mld metrów sześciennych 
rocznie, czyli tyle, ile wynosi jedna trze-
cia polskiego zapotrzebowania. Padają 

jednak deklaracje o konieczności jego 
rozbudowy do 7,5 mld m3. Gazoport jest 
zbudowany w taki sposób, że w razie 
potrzeby można będzie powiększyć 
jego moc regazyfikacyjną do 10 mld m3 
rocznie.

W ramach inwestycji w Świnoujściu 
wybudowano nowy falochron o długoś-
ci ok. 3 km, nabrzeże wraz z systemem 
cumowniczym umożliwiającym rozła-
dunek zbiornikowców LNG o  pojem-
ności ładunkowej od 120 tys. m3 LNG 
do około 217 tys. m3 LNG (Q-flex), dwa 
kriogeniczne zbiorniki do składowania 
procesowego LNG (każdy o pojemności 
około 160 tys. m3), instalacje do rega-
zyfikacji LNG oraz gazociąg Świnouj-
ście – Szczecin o długości 85 km, łączą-

cy Terminal LNG z polskim systemem 
przesyłowym.

W  budowę zaangażowane były 
polskie i  włoskie firmy, PBG, Techint 
i Saipem. Konsorcjum działało na zasa-
dzie „one pot”, co znaczy, że partnerzy 
wspólnie decydowali, kto zajmuje się 
jaką częścią budowy i komu zlecone zo-
staną dostawy materiałów i urządzeń 
i wszystkie zakresy podwykonawcze.

Firmy z Grupy PBG zajmowały się 
kluczowymi zakresami, budową ścian 
zbiorników kriogenicznych, budową bu-
dynków procesowych oraz montażem 
rurociągów.

W szczytowym okresie na projekcie 
zaangażowanych było ponad 200 osób 
z nadzoru, z czego ok. 40 z Grupy PBG.

Surowiec do Terminalu LNG dostarczył statek 
„Al-Nuaman”, który już wcześniej uczestniczył 
w technologicznym rozruchu instalacji w Świnoujściu. 
Statek przywiózł ponad 200 tysięcy metrów 
skroplonego gazu. Po regazyfikacji, (zmianie z postaci 
płynnej na lotną) będzie to około 120 milionów 
metrów sześciennych gazu. Kolejna dostawa gazu 
z Kataru nastąpiła w połowie lipca. Dziś gazowce 
cumują już w Świnoujściu regularnie, raz w miesiącu. 
Oprócz dostaw w ramach kontraktu z Katarczykami 
Terminal może obsługiwać ładunki zakupione 
w ramach umów krótkoterminowych. 

Fot. Kees Torn, flickr, CC BY SA



28 29Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

NA SZE R E A L IZ ACJ E

W czwartek 14 lipca na placu budo-
wy bloków energetycznych 5 i 6 na 
parametry nadkrytyczne z układa-
mi pomocniczymi o  mocy brutto 
900 MW w Elektrowni Opole odbyło 
się spotkanie z wykonawcami projek-
tu – Konsorcjum firm RAFAKO S.A., 
Polimex – Mostostal S.A. oraz Mo-
stostal Warszawa S.A. przy współ-
udziale GE (dawniej Alstom Power) 
oraz przedstawicielami władz pań-
stwowych. Celem spotkania było 
podsumowanie na półmetku prac, 
zatem na placu budowy gościli m.in.: 
Patryk Jaki – wiceminister sprawied-
liwości, Adrian Czubak – wojewoda 
opolski oraz członkowie zarządu firm 
stanowiących konsorcjum w  tym 
Agnieszka Wasilewska-Semail, 
prezes Zarządu RAFAKO S.A. – Pięć-
dziesiąt procent prac już za nami. 
Budowa realizowana jest zgodnie 
z  założonym harmonogramem. 
Póki co, nic nie wskazuje, aby coś 
miało iść niepomyślnie. Przed nami 
kolejny etap, kolejne montaże, więc 
musimy realizować je z taką samą 
dbałością, a inwestycję ukończymy 
w terminie – podkreślała Agnieszka 
Wasilewska-Semail.

Budowa nowych bloków energe-
tycznych w Elektrowni Opole to naj-
większa tego typu inwestycja w Pol-
sce po 1989 r., a zarazem w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Skala przed-
sięwzięcia stanowi ambitne wyzwa-
nie dla zamawiającego i konsorcjum. 

nologie – tzw. BAT (ang. Best Avai-
lable Technology). Bloki wyposażone 
będą w nowoczesne wysokosprawne 
kotły przepływowe wraz z niezbęd-
nymi instalacjami oczyszczania 
spalin. Wydajność każdego z kotłów 
wyniesie ponad 2455 ton pary na 
godzinę. Zastosowane rozwiązania 
techniczne będą zatem na poziomie 
osiąganym przez najnowocześniej-
sze bloki energetyczne w  Europie.

Warto podkreślić, że w dużej mie-
rze środki związane z realizacją in-
westycji i towarzyszącymi jej działa-
niami biznesowymi zostaną w kraju. 
Co za tym idzie, większość dostaw 
i  prawie wszystkie prace na placu 
budowy zostaną wykonane przez 
polskie firmy. – To inwestycja warta 
ponad 11 mld zł. Pracuje tu 3000 lu-
dzi, a w kulminacyjnych momentach 
będzie pracowało 5000 osób. Trudno 
się nie cieszyć w takiej sytuacji. War-
to też pamiętać, że nie będzie pozy-
tywnego bilansu energetycznego dla 
Polski bez tej inwestycji – powiedział 
Patryk Jaki, wiceminister sprawied-
liwości.

Praca na budowie odbywa się 
przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na 
dobę. Ogólne zaawansowanie prac 
wynosi 50%. Sam projekt realizowa-
ny jest zgodnie z harmonogramem 
i  założonym budżetem. Budowane 
są dwa bloki energetyczne o łącznej 
mocy 1800 MWe (cztery funkcjonują-
ce w Elektrowni Opole bloki posiada-
ją łączną moc osiągalną 1532 MWe).

Polecenie Rozpoczęcia Prac 
w Elektrowni Opole wydano 31 stycz-
nia 2014 roku. Dwa realizowane blo-
ki – każdy o mocy brutto 900 MWe – 
opalane będą węglem kamiennym. 
Rocznie zużywać będą ok. 4,1 miliona 
ton węgla. Dzięki kompaktowej i mo-
dularnej konstrukcji nowe bloki wraz 
z  infrastrukturą zajmą relatywnie 
niewielką przestrzeń (45 ha).

PGE, największy producent energii elektrycznej w województwie opolskim, 14 lipca 
zorganizował spotkanie z wykonawcami nowej inwestycji oraz przedstawicielami rządu. 

Budowa bloków energetycznych 5 i 6 to największy projekt infrastrukturalny w Polsce, prace 
idą zgodnie z terminem. Realizuje go Konsorcjum firm RAFAKO S.A., Polimex – Mostostal S.A. 

oraz Mostostal Warszawa S.A. przy współudziale GE (dawniej Alstom Power).

Tekst i zdjęcie: Justyna Korzeniak, Adventure Media

Półmetek budowy bloków 
w Elektrowni Opole

Wykonawcy projektu nie kryją, że jest 
to ogromne przedsięwzięcie projek-
towe, organizacyjne, logistyczne i bu-
dowlano-montażowe. Prace idą zgod-
nie z planem, aktualnie przekroczyły 
półmetek.  – Wykonaliśmy kawał 
dobrej pracy. Kończymy wszystkie 
tzw. grube roboty, czyli konstrukcje, 
fundamenty, montaże. W  najbliż-
szym czasie na placu budowy roz-
poczną się dostawy kluczowych 
podzespołów (m.in. części turbiny, 
generatora i  pomp wody zasilają-
cej)  – wyliczał Antoni Józwowicz, 
prezes Zarządu Polimex-Mostostal. 
Wykonany został również płaszcz 
chłodni kominowej bloku nr 5 o wy-
sokości 185,1 m. Aktualnie trwa nakła-
danie powłoki ochronnej betonu na 
powierzchni wewnętrznej płaszcza. 
Całkowita jego powierzchnia wynosi 
4,5 ha, czyli więcej niż powierzchnia 
sześciu boisk do piłki nożnej. Do jej 
wykonania zużyto ponad 10 tys. m3 
betonu i ok. 1800 ton stali. Obecnie 
odbywają się też prace przy wznosze-
niu płaszcza chłodni kominowej nr 6, 
który mierzy już ponad 75 m.

Inwestycja w Opolu stanowi nie-
zwykle ważny element budowy bezpie-
czeństwa energetycznego Polski. Ko-
rzystnie wpłynie na rozwój krajowej 
i regionalnej gospodarki. Elektrownia 
Opole obecnie jest największym pro-
ducentem energii elektrycznej w wo-
jewództwie opolskim, a  po urucho-
mieniu bloków 5 i 6, stanie się trzecią 
co do wielkości elektrownią w kraju.

– Zastosowanie najnowszych 
technologii pozwoli na zwiększenie 
efektywności wytwarzania energii 
elektrycznej oraz znaczące ograni-
czenie oddziaływania elektrowni 
na środowisko. Dzięki sprawności 
rzędu 45,5 % netto nowe bloki emito-
wać będą o około 20% mniej CO2 na 
jednostkę wyprodukowanej energii 
(niż starsze bloki o sprawności rzędu 
35–36% – przyp. red.), co przyczyni się 
do realizacji zobowiązań unijnych re-
dukcji gazów cieplarnianych – mówił 
Henryk Baranowski, prezes Zarzą-
du PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 
W projektowaniu i budowie bloków 
zostały zastosowane najnowsze 
i najlepsze dostępne na rynku tech-

Inwestycja w Opolu stanowi niezwykle ważny 
element budowy bezpieczeństwa energetycznego 
Polski. Korzystnie wpłynie na rozwój krajowej 
i regionalnej gospodarki.

Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu 
Polimex – Mostostal i Agnieszka 
Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu, 
Dyrektor Generalna RAFAKO S.A.
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BUDOWY  
DLA NATO

Od 2005 roku w Grupie PBG realizowane są budowy i inwestycje dla NATO i Wojska Polskiego. 
Odpowiada za nie zespół biura baz paliwowych pod kierownictwem dyrektor Moniki Mikołajczak 
w składzie: Anna Krygier-Szymańska, Joanna Trzeciak, Katarzyna Zalas, Dawid Kośmider, Tomasz 

Kruszona, Radosław Ochmański, Marcin Prusinowski, Kuba Stojanowski i Marek Żaba.

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Archiwum Grupy PBG
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Dotychczas „Zespół Wojskowy” przeprowadził 
modernizację magazynów paliw i smarów (MPS) 
w  Cybowie i  Gardei oraz wybudował zbiorniki 
magazynowe na paliwa płynne w 6 lokalizacjach, 
tj. w Cybowie, Gardei, Malborku, Łasku, Porażynie 
i Krzesinach. 

W chwili obecnej Zespół przygotowuje się do 
budowy zbiorników w Powidzu oraz liczy na po-
zyskanie i realizację kolejnych projektów dla NATO 
i Wojska Polskiego w związku z nowymi planami 
inwestycyjnymi.

Warto dodać, że wszystkie zrealizowane przez 
Zespół Wojskowy budowy zostały wykonane w za-
łożonym terminie i budżecie oraz z sukcesem i za-
dowoleniem zarówno po stronie inwestora, jak 
i użytkownika oraz wykonawcy.

Poniżej zamieszamy relację z ostatniego odbio-
ru końcowego składu MPS 2 w Krzesinach, który 
miał miejsce w końcówce 2015 roku w Krzesinach. 

W ramach tej inwestycji PBG S.A. było odpowie-
dzialne za budowę dwóch zbiorników magazyno-
wych typu D. Wykonawcą pozostałych instalacji 
technologicznych składu, służących do przepom-
powywania i dystrybucji paliw, a także budynków, 
dróg, chodników i  instalacji elektrycznych była 
firma AGAT S.A. Oddanie tej inwestycji zwiększy-
ło możliwości lotniska w zakresie zaopatrywania 
samolotów w paliwo, którym tankowane są przede 
wszystkim samoloty F16. Fakt ten znacząco umoc-
nił pozycję podpoznańskiego lotniska w struktu-
rach militarnych NATO. 

Z uwagi na rangę zadania, komisję odbiorową 
stanowiło około 40 osób, reprezentujących nie tyl-
ko wykonawców (spółki PBG i AGAT) i inwestora 
(Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północ-
noatlantyckiego), lecz także instytucje mało znane 
w życiu publicznym, tj. Wojskowy Zarząd Infra-
struktury, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP, 
Wojskowy Oddział Gospodarczy i Rejonowy Węzeł 
Teleinformatyczny.

Około godziny 13:00 na składzie doszło do sym-
bolicznego przecięcia wstęgi, w  którym udział 
wzięli najważniejsi przedstawiciele komisji odbio-
rowej: AGAT S.A. – dyr. Jarosław Kozal, Inspekto-
ratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP – kmdr. Mirosław 
Skiba, Jednostki Wojskowej Krzesiny – ppłk. Wal-
demar Andrzejewski, Zakładu Inwestycji NATO – 
płk. Mariusz Zyglarski. PBG reprezentowane było 
przez Monikę Mikołajczak, która pełniła funkcję 
Dyrektora Kontraktu.

Nasza firma, mająca już doświadczenie z po-
przednich inwestycji paliwowych dla NATO, po raz 
kolejny zaskoczyła inwestora w zakresie jakości 
wykonania i innowacyjności. W ramach zadania po 
raz pierwszy zastosowano rozwiązania w zakresie 
m.in: studzienek odwodnieniowych komór techno-
logicznych, dodatkowego oświetlenia płaszczyzny 
zbiornika oraz systemu zapobiegania przepełnie-
niu zbiornika. Zastosowano również ochronę od-
gromową zbiorników wykonaną według najnow-
szych standardów i  norm europejskich. Całość 

instalacji została poddana rozruchowi z użyciem 
paliwa. Próbki paliwa z instalacji zostały pobrane 
i zbadane przez specjalistyczne laboratorium, któ-
re orzekło, że spełnione zostały wszystkie kryteria 
jakościowe, co świadczy o dużej kulturze technicz-
nej i staranności wykonania instalacji, dochowanej 
zarówno przez AGAT, jak i PBG.

Pomimo że miejsca na placu budowy nie było 
zbyt wiele, PBG i AGAT współpracowały ze sobą 
w sposób udany, co zaowocowało sukcesem tech-
nicznym i finansowym.

Radosław Ochmański
Kierownik budowy i robót, asystent projektanta, PBG oil and gas

Nasza firma, 
mająca już 
doświad-
czenie z po-
przednich 
inwestycji 
paliwowych 
dla NATO, 
po raz kolej-
ny zaskoczy-
ła inwestora 
w zakresie 
jakości wy-
konania 
i innowacyj-
ności.

Na zdjęciach od lewej strony: Porażyn – zbiornik typu A na ukoń-
czeniu budowy, Cybowo – kolejowy system spustowo-nalewczy, 
Gardeja – pociąg z paliwem rozruchowym. 

Symboliczne przecięcie wstęgi, na zdjęciu od lewej: Jarosław Kozal, Mirosław Skiba, 
Waldemar Andrzejewski, Monika Mikołajczak, Mariusz Zyglarski
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Żeby te 
dziewiętnaście liter 
mogło zniknąć 
z naszej nazwy, 
trzeba było 
wykonać ogrom 
ciężkiej pracy, 
spędzić setki godzin 
na negocjacjach, 
ustalić wiele 
porozumień 
i wypracować 
możliwe do 
zaakceptowania 
przez strony 
kompromisy.

16 września PBG S.A. otrzymało z sądu upadłościowego w Poznaniu potwierdzenie uprawomocnienia 
się postanowienia o zakończeniu postępowania układowego. Tym samym z nazwy Spółki znika 

w końcu towarzyszący jej od czerwca 2012 roku dopisek – „w upadłości układowej”, a postanowienie 
sądu zamyka największe w historii polskiej gospodarki postępowanie restrukturyzacyjne. 

Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, PBG S.A.

PBG S.A. bez „w upadłości układowej” 

Spółka złożyła wniosek o  upadłość ukła-
dową 4  czerwca 2012  roku. Było to po-
dyktowane szczególnie znaczącym zaan-
gażowaniem firmy w kontrakty drogowe  
i nieprzejednaną wobec niespodziewanego 
wzrostu cen materiałów postawą zama-
wiającego. 13 czerwca 2012 roku Sąd Re-
jonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, 
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upad-
łościowych i  Naprawczych wydał posta-
nowienie o  ogłoszeniu upadłości Spółki 
z  możliwością zawarcia układu. Od tej 
pory Spółka prowadziła negocjacje z wie-
rzycielami, wśród których były największe 
instytucje finansowe i obligatariusze Spół-
ki, ale także drobni wierzyciele handlowi. 
Ostateczne Propozycje Układowe Spółka 
złożyła 28 kwietnia 2015 roku. 

W wyznaczonym na sierpień tego same-
go roku Zgromadzeniu Wierzycieli zdecydo-
wana większość wierzycieli opowiedziała 
się za zawarciem układu. Uprawnionych 
do głosowania było 356  wierzycieli, dys-
ponujących ogólną sumą wierzytelno-
ści w  kwocie 2.668.353.081,04  zł, z  czego 
za układem opowiedziało się łącznie 
2.524.530.857,86 zł – tj. około 95% kwoty wie-
rzytelności oraz 86% w liczbie wierzycieli. 
To znacząco powyżej wymaganych przez 
prawo progów.

Zawarcie przez Spółkę z wierzycielami 
układu o  treści zgodnej z  Propozycjami 
Układowymi zostało stwierdzone przez Sę-
dziego Komisarza postanowieniem z dnia 
25 sierpnia 2015 roku. 

Na postanowienie sądu o zatwierdzeniu 
układu, z dnia 8 października 2015 roku, 
dwóch wierzycieli (jeden z nich to GDDKiA) 

złożyło zażalenia, które po rozpatrzeniu 
przez Sąd Okręgowy w Poznaniu zostały 
w dniu 13 czerwca 2016 roku oddalo-
ne. W  tym momencie zatwierdzenie 
układu stało się prawomocne. Jednak 
do czasu wydania postanowienia o za-
kończeniu postępowania układowego 
Spółka wciąż musiała używać nazwy 
z dopiskiem „w upadłości układowej”. 

 – Żeby te dziewiętnaście liter mogło 
zniknąć z naszej nazwy, trzeba było wy-
konać ogrom ciężkiej pracy, spędzić set-
ki godzin na negocjacjach, ustalić wiele 
porozumień  i wypracować możliwe do 
zaakceptowania przez strony kompro-
misy. To był niezmiernie trudny czas, 
czas rozczarowań, czasem upokorzeń. 
Niekiedy miałem wręcz wrażenie, że 
nasze prawo upadłościowe ma na celu 
tylko jedno – likwidację, a nie naprawę 
i restrukturyzację – powiedział Jerzy 
Wiśniewski, Prezes, Założyciel i Głów-
ny Akcjonariusz PBG S.A.

  – Dziś ową „upadłość układową” 
z radością usuwamy z naszej nazwy, ale 
to nie koniec długiego procesu restruk-
turyzacji, trwa bowiem i trwać będzie, 
aż do spłacenia ostatniego Wierzyciela, 
ciężka praca nad zgodnym z założenia-
mi wykonaniem układu przez PBG. Naj-
ważniejsze, że udało się uratować Spół-
kę, bo to jedyna polska firma o takim 
know how. Dziś powoli odzyskuje ona 
zaufanie i wraca na proste tory – dodał. 

PBG już rozpoczęło spłacanie układu. 
W pierwszej kolejności spłacono w cało-
ści drobnych wierzycieli handlowych 
z wierzytelnościami do 500 tys. zł. Obec-

nie Spółka przygotowuje się do emisji ob-
ligacji o wartości około 500 mln zł, dzięki 
której wierzytelności układowe zostaną 
zamienione na dług z tytułu obligacji 
wobec wierzycieli uprawnionych, którzy 
przyjmą ofertę nabycia. Emisja będzie 
zabezpieczona na majątku PBG i spółek 
Grupy PBG Dom posiadających nieru-
chomości oraz poręczeniami wybranych 
spółek zależnych. Objęcie obligacji bę-
dzie prowadziło do spłaty wierzytelności 
w ramach wykonania układu. 

Równolegle prowadzony jest pro-
ces konwersji wierzytelności na akcje 
Spółki. Zgodnie z przyjętym układem, 
do wierzycieli finansowych będzie na-
leżeć około 75% akcji Spółki. W rękach 
Założyciela i Głównego Akcjonariusza 
PBG – Jerzego Wiśniewskiego, po prze-
prowadzeniu konwersji wierzytelności 
na akcje Spółki, należeć będzie docelo-
wo około 23,6% akcji Spółki, zachowa on 
również narzędzia korporacyjne dające 
możliwość utrzymania decydującego 
wpływu na zarządzanie działalnością 
operacyjną Spółki. Obecnym akcjona-

Dziś ową „upadłość układową” z radością 
usuwamy z naszej nazwy, ale to nie koniec długiego 
procesu restrukturyzacji, trwa bowiem i trwać 
będzie, aż do spłacenia ostatniego Wierzyciela, 
ciężka praca nad zgodnym z założeniami 
wykonaniem układu przez PBG. Najważniejsze, 
że udało się uratować Spółkę, bo to jedyna polska 
firma o takim know how. Dziś powoli odzyskuje 
ona zaufanie i wraca na proste tory.

riuszom przypadnie niewielka część 
akcji Spółki. 

Środki na spłatę wierzycieli będą 
pochodziły przede wszystkim z dezin-
westycji, ale także z działalności opera-
cyjnej Grupy.

 Warto wspomnieć, że w czasie trwa-
nia postępowania układowego Spółka, 
choć nie mogła uczestniczyć w przetar-
gach publicznych, wciąż realizowała 
kontrakty, dokończyła tak ważne dla 

bezpieczeństwa energetycznego kraju 
Inwestycje jak Kopalnia Ropy i  Gazu 
LMG czy podziemny magazyn gazu 
w  Wierzchowicach, uczestniczyła też 
w budowie Terminalu LNG w Świnouj-
ściu. Wcześniej wybudowała trzy z czte-
rech stadionów na Euro 2012. 

Obecnie Grupa PBG koncentruje się 
na trzech obszarach: ropa, gaz i prąd, 
coraz bardziej otwiera się też na rynki 
zagraniczne. 
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Parę słów o historii. Iran był zawsze dla 
wielkich mocarstw bardzo atrakcyjnym 
miejscem, czy to ze względów geogra-
ficznych, czy ze względu na zasoby paliw 
kopalnych. W latach 60. i 70. Iran był pod 
wpływem USA i wówczas panowało roz-
luźnienie społeczno-kulturowe. W 1979 r. 
pod wodzą Chomejiniego przeprowa-
dzono rewolucję i Iran stał się republiką 
opartą na zasadach islamu  i prawie sza-
riatu. Po zamachach z 9 września pre-
zydent USA George W. Bush wprowadził 
sankcje. Iran rozwijał się jak tylko mógł, 
a sankcje z biegiem lat się zacieśniały. 
Brak dopływu nowych technologii oraz 
izolacja tego kraju od państw wysoko 
rozwiniętych zostawiły piętno na jego 
rozwoju. 14 lipca 2015 r. Iran zawarł mię-
dzynarodowe porozumienie dotyczące 
jego programu nuklearnego, którego 
konsekwencją w marcu 2016 r. było częś-
ciowe zniesienie sankcji gospodarczych 

 O Iranie, a właściwie o Islamskiej Republice Iranu, można wiele przeczytać w Internecie: 
o jego ustroju, geografii i podstawowych informacjach statystycznych. Chciałem 

przybliżyć ten kraj ze względu na możliwości ekonomicznez nim związane. 

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

IRAN – KRAJ NOWYCH MOŻLIWOŚCI

na Iran (przystąpiły do niego wszystkie 
kraje EU, ale nie USA).

Od tego momentu otworzyły się moż-
liwości współpracy z firmami irańskimi. 
A jak wiadomo rynek irański to głownie 
ropa i gaz ziemny, jest to więc bardzo 
atrakcyjny rynek dla Grupy PBG.

Obecnie w Iranie panuje lekki chaos, 
jeśli chodzi o  przygotowanie tamtej-
szych firm do współpracy z  firmami 
zagranicznymi. Dużo dokumentacji 
nadal jest w  języku perskim, a  brak 
środków na inwestycje wymaga poszu-
kiwań inwestorów. I tak wszystkie spółki, 
które chciałyby pozyskać w pierwszej 
kolejności kontrakty, są zobligowane do 
pozyskania finansowania. Poza stan-
dardowym finansowaniem (naszego 
zakresu) klienci w Iranie chcieliby pra-
cować również w modelu BOO oraz BOT 
(Build Own Operate lub Build Operate 
Transfer). 

Tak czy inaczej, Grupa PBG nie jest 
inwestorem i nie ma środków na finan-
sowanie projektów w Iranie. Rynek to 
jednak bardzo atrakcyjny, a Grupa PBG 
żądna jest pozyskania projektów na ta-
kim rynku z olbrzymimi możliwościami 
na przyszłość. Przymiarki do nawiąza-
nia współpracy z irańskimi partnerami 
trwały parę lat (wiedzieliśmy, że prędzej 
czy później embargo się skończy i nie 
warto czekać na ostatnią chwilę, poza 
tym prawo nie zabraniało nawiązywać 
relacji) i na obecnym etapie można po-
wiedzieć, że widzimy duże możliwości 
dla Grupy PBG, zarówno w sektorze oil-

-gas, jak i sektorze energetycznym.
Krokiem milowym w możliwościach 

pozyskania kontraktów było nawią-
zanie współpracy z  Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego oraz Korporacją 
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. 
Te dwie rządowe organizacje zapewnia-
ją nam wolę finansowania projektów 
w Iranie.

Obecnie trwają usilne zabiegi mające 
na celu materializację naszych dążeń do 
pozyskania kontraktów nie tylko dla PBG 
oil and gas, lecz także dla RAFAKO.

Iran zawarł 
międzynarodowe 
porozumienie 
dotyczące 
jego programu 
nuklearnego, którego 
konsekwencją 
w marcu 2016 r. 
było częściowe 
zniesienie sankcji 
gospodarczych na 
Iran (przystąpiły 
do niego wszystkie 
kraje EU, ale nie 
USA). Od tego 
momentu otworzyły 
się możliwości 
współpracy z firmami 
irańskimi. A jak 
wiadomo, rynek 
irański to głownie 
ropa i gaz ziemny, 
jest to więc bardzo 
atrakcyjny rynek dla 
Grupy PBG.
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Przedmiotem kontraktu jest dosta-
wa i montaż nowoczesnych instalacji 
katalitycznego odazotowania spalin 
(SCR) wraz z wymianą wentylatorów 
spalin dla kotłów AP-1650 na blokach 
energetycznych nr 9 i  10 o  mocy 
500  MW każdy. RAFAKO wykona 
również projekt i wymianę elektro-
filtru wraz z układem odpopielania 
i  przynależnymi kanałami spalin, 
a także zmodernizuje instalację od-
siarczania spalin (IOS) dla bloku nr 9.

Celem inwestycji jest zapewnienie 
ponadpięciokrotnego ograniczenia 
emisji tlenków azotu z aktualnego 
poziomu 500–550 mg/Nm³ do po-
ziomu poniżej 100 mg/Nm³ NOx. 
Enea Wytwarzanie współpracuje 
z RAFAKO od wielu lat, a pierwszy 
kontrakt na instalacje odazotowania 
spalin na blokach nr 4–8 podpisano 
w 2011 roku.

– Poza najważniejszą inwestycją 
w nowy, wysokosprawny blok ener-
getyczny o mocy 1075 MW, dbamy 
również o to, żeby energia genero-
wana z obecnych jednostek wytwór-
czych była jak najczystsza. Zakon-
traktowana instalacja dla dwóch 
bloków 500 MW umożliwi ich dalszą 
eksploatację, gdyż zapewni dotrzy-
manie najwyższych, obecnych stan-
dardów emisyjnych regulowanych 
dyrektywami europejskimi, a także 
przyszłych, nowych standardów 
określonych w konkluzjach BAT, któ-
re będą obowiązywać od 2021 roku – 
mówi dr Dawid Klimczak, p.o. prezes 
Enei Wytwarzanie.

– Cieszymy się, że, kolejny duży 
kontrakt trafia do naszego port-
fela zleceń. Doświadczenia, które 
zebraliśmy w ciągu ostatnich kilku 
lat, wykonując podobne instalacje, 
właśnie dla Enei w  Kozienicach, 
pozwoliły nam na przygotowa-
nie bardzo dobrej oferty, przede 
wszystkim pod względem technicz-
nym. Po raz kolejny okazało się, że 
kompetencje RAFAKO w  zakresie 
instalacji urządzeń ochrony śro-
dowiska są bardzo wysokie. Dzię-
kujemy naszemu Partnerowi za 
wieloletnią współpracę i  okazane 
po raz kolejny zaufanie  – mówi 
Agnieszka Wasilewska-Semail, pre-
zes RAFAKO S.A.

Zabudowa instalacji SCR na kot-
łach bloków nr 9 i  10 realizowana 
będzie w  dwóch etapach. Pierw-
szy obejmuje wykonanie projektu 
budowlanego, uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę dla całej 
inwestycji oraz realizację zabudo-
wy instalacji SCR na kotle nr 9 wraz 
ze stacją rozładowania i magazyno-
wania wody amoniakalnej (DRiM II). 
Pierwszy etap obejmuje również 
wymianę elektrofiltru dla bloku nr 9. 
Na ten etap przewidziano 85 tygo-
dni od dnia zawarcia umowy. Drugi 
etap będzie obejmował zabudowę 
instalacji SCR na kotle nr 10 wraz 
z podłączeniem jej do stacji DRiM II. 
Zakończenie II etapu przewidziano 
na 25 sierpnia 2018 roku. Odbiór 
końcowy projektu przewiduje się na 
koniec 2018 r.

Enea Wytwarzanie to spółka 
należąca do Grupy Enea, która wy-
twarza energię elektryczną i  cie-
pło. Obecnie produkuje prawie 8% 
energii elektrycznej wytwarzanej 
w kraju. Zarządzana przez Eneę Wy-
twarzanie Elektrownia Kozienice jest 
największym w Polsce producentem 

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. podpisała z firmą RAFAKO S.A. kontrakt na wykonanie nowoczesnej 
instalacji odazotowania spalin wraz z modernizacją elektrofiltrów w Elektrowni Kozienice. Wartość 

kontraktu to 289,2 mln zł netto. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2018 roku.

Źródło tekstu: ENEA/RAFAKO 
Zdjęcie: Aleksandra Dik, Adventure Media

Kontrakt na Kozienice podpisany

energii z węgla kamiennego. Posiada 
dziesięć wysokosprawnych bloków 
energetycznych o  łącznej mocy 
osiągalnej 2925 MW. Obecnie trwa 
tam największa inwestycja Grupy – 
budowa nowoczesnego i  wysokos-
prawnego, jedenastego bloku o mocy 
1075 MW brutto. Kiedy blok zostanie 

uruchomiony, aż 13% polskiej ener-
gii elektrycznej będzie powstawało 
w Elektrowni Kozienice.

Działalność Enei Wytwarzanie 
obejmuje również pozyskiwanie 
energii z odnawialnych źródeł oraz 
energetykę cieplną w  zakładach 
w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Celem inwestycji jest zapewnienie 
ponadpięciokrotnego ograniczenia emisji tlenków 
azotu z aktualnego poziomu 500–550 mg/Nm³ 
do poziomu poniżej 100 mg/Nm³ NOx.
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RAFAKO Engineering sp. z o.o. 
jest w stanie sprostać wymogom 
coraz prężniej rozwijającego się 
rynku usług serwisowych. Zaj-
muje się kompleksowym serwi-
sem instalacji z branż gazowej 
i petrochemicznej, energetycz-
nej oraz ochrony środowiska.

Kadra zarządzająca oraz 
pracownicy to 150-osobowy 
zespół, który nadzorowany jest 
w  trzech miejscach w  Polsce 
(Racibórz, Wysogotowo, Płock).

Oferty dla klientów docelo-
wych są opracowywane w taki 
sposób, aby obejmowały wszyst-
kie najważniejsze zagadnienia, 
po to, żeby nie tylko usunąć 
usterkę, lecz także zapewnić 
długi i  bezproblemowy okres 
eksploatacji instalacji/obiektu 

oraz zmniejszenie kosztów klien-
ta końcowego.

Możliwości firmy  
i przyszłość RENG
Firma posiada doświadczenie 
w  organizacji robót w  ener-
getyce. Są to prace zarówno 
remontowe oraz inwestycyjne, 
jak i – przede wszystkim – diag-
nostyczne. Profil tych doświad-
czeń to głównie kocioł i  jego 
część ciśnieniowa oraz obroto-
we podgrzewacze pary.

Włączona w  struktury nie-
dawno część POG ma doświad-
czenie, własny rynek oraz 
zaplecze w sektorze gazowym. 
Prócz typowych robót gazo-
wych, firma posiada zaplecze 
do wykonywania robót specja-

listycznych dla ochrony anty-
korozyjnej i robót podwodnych 
(przejścia rurociągów przez 
cieki wodne).

Dzięki kompetencjom za-
trudnionych pracowników i do-
świadczeniu wynikającemu z do-
tychczas wykonywanych zleceń 
firma ma możliwość montażu 
i  prowadzenia prac remonto-
wych urządzeń pomocniczych 
dla energetyki, w tym młynów 
węglowych. Firma Loesche  – 
dostawca młynów dla nowego 
bloku 910MW w Jaworznie, przy 
wyborze firmy do montażu swo-
ich młynów, będzie nadzorować 
montaż, uruchomienie oraz po-
miary gwarancyjne na każdym 
etapie, aby uzyskać referencje. 
Współpraca z Loesche na tym 

RAFAKO Engineering jest młodą organizacją z doświadczeniem, które dzięki PBG S.A., RAFAKO S.A. i PBG oil and gas 
gwarantuje nam potwierdzenie kompetencji nabytych przez Grupę PBG przez lata. Dzisiaj to my zagwarantujemy 

utrzymanie tych kompetencji oraz będziemy kierunkować swoje działania na rozwój przedsiębiorstwa.

Tekst: Albert Kępka, prezes Zarządu RAFAKO Engineering 
Zdjęcie: Archiwum RENG

Wyzwania RAFAKO Engineering

polu może w przyszłości okazać 
się korzystna dla RENG.

Widoczny jest potencjał firmy 
w zakresie rozruchów obiektów 
i instalacji zarówno gazowych, 
jak i energetycznych. Wobec bu-
dujących się obecnie dużych jed-
nostek w energetyce, byłoby to 
pole dla pozyskania dużych kon-
traktów i uzyskania referencji.

Nowym zadaniem dla zarzą-
du RENG jest rozwój Oddziału 
Płock w  perspektywie następ-
nych lat, jako rynek możliwych 
zleceń z PKN Orlen.

Nowo powstała Spółka  
RENG-NANO
W dniu 13.09.2016 r. w Raciborzu, 
w obecności notariusza, został 
podpisany akt notarialny po-
wołujący spółkę RENG-NANO 
sp. z  o.o. Wspólnikami spółki 
zostali RAFAKO Engineering 
sp. z o.o. (60% udziału) i NANO 
Corp Ltd. z  siedzibą w  Seulu 
(35% udziału), jak również Pan 
Marek Buzanowski-Konakry 
(5% udziału). Zarząd Spółki to 
Prezes Pan Andrzej Szmatloch, 
Wiceprezes Pani Maria Manow-
ska oraz Wiceprezes Pan Marek 
Buzanowski-Konakry.

W ofercie Firmy RENG-NANO 
-Serwis Systemów i  Katalizato-
rów SCR znajdują się:
• Inspekcja systemów i katali-

zatorów SCR.
• Pobór próbek katalizatora.
• Analiza i forecast aktywności 

próbek katalizatora w skali mi-
kro-reaktor i na pełnych mo-
dułach w skali bench-reaktor.

• Wymiana nieaktywnych 
warstw katalizatorów typu 
monolitycznego i płytowego.

• Regeneracja warstw kata-
lizatora (95% aktywność po 

Możliwości RAFAKO Engineering sp. z o.o. – Branża gazowa i petrochemiczna

Umiejętność realizacji inwestycji 
w zakresie:

• projektowanie
• wykonawstwo
• remonty i modernizacje
• rozruchy

Wytwarzanie modułów i elemen-
tów takich jak:

• obiekty i instalacje technologiczne
• magazyny gazu i ropy naftowej
• bazy paliwowe
• kompletne instalacje tłoczni gazu
• turbiny gazowe
• stacje redukcyjne
• węzły pomiarowe
• rozdzielnie i mieszalnie gazu
• prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych, instalacji LNG

Serwis: • kompleksowa obsługa serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna 
obiektów przemysłowych sektora gazu ziemnego i ropy naftowej

• okresowe przeglądy eksploatacyjne maszyn, urządzeń oraz instalacji 
technologicznych

• diagnostyka i monitoring stanu maszyn i urządzeń

Remonty i modernizacje: • kompleksowe realizacje związane z remontami maszyn, urządzeń 
oraz instalacji technologicznych

• modernizacje instalacji technologicznych realizowane w oparciu 
o wnioski z diagnostyki, monitoringu oraz eksploatacji

Dostawy: • kompleksowa dostawa maszyn, urządzeń oraz części zamiennych 
i materiałów eksploatacyjnych

• eksploatacja czynnej ochrony katodowej rurociągów wysokiego 
ciśnienia o różnych średnicach

• izolowanie obiektów różnymi rodzajami taśm i rękawów
• pomiary średnich oporności izolacji obiektów punktowych i linio-

wych
• projektowanie instalacji Ochrony Katodowej
• analizy i oceny istniejących instalacji ochrony katodowej
• wykonawstwo instalacji ochrony czynnej: ochrona katodowa, 

ochrona anodowa
• sprawdzenia szczelności izolacji na obiektach przed ich zakopaniem
• lokalizacja usterek izolacji na obiektach zakopanych

Prace podwodne: • sprawdzenia posadowienia gazociągów wysokiego ciśnienia oraz 
innych rurociągów w miejscach przekroczeń przez cieki wodne

• przeprowadzanie zwiadu nurkowego oraz ekspertyz stanu technicz-
nego urządzeń i konstrukcji znajdujących się pod wodą

Rozruchy

Laboratorium badań nieniszczących

Pion oddział Płock • możliwości pozyskiwania zleceń z rynku PKN Orlen i jego otoczenia

W dniu 13.09.2016 r., w obecności notariusza, w Raciborzu został podpisany Akt notarialny, 
powołujący spółkę RENG-NANO sp. z o.o. Wspólnikami spółki zostali Rafako Engineering Sp. z o.o. 
(60% udziału) i NANO Corp Ltd. z siedzibą w Seulu (35% udziału), jak również Pan Marek 
Buzanowski-Konakry (5% udziału).

regeneracji za 50% kosztu 
nowego katalizatora).

• Zmiany projektowe syste-
mów SCR.

• Serwis systemów amoniaku.
• Optymalizacja systemów SCR.

Jakość, Bezpieczeństwo, 
Zdrowie, Środowisko
Firma RAFAKO Engineering 
wdrożyła Zintegrowany System 
Zarządzania, obejmujący system 
zarządzania jakością, system 

Od lewej: Prezes 
RENG-NANO Andrzej 
Szmatloch, Wicepre-
zesi Maria Manowska 
i Marek Buzanowski-

-Konakry, ze strony 
RENG Zarząd: Albert 
Kępka, Rafał Dama-
siewicz
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zarządzania środowiskowego, system 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy. Potwierdzają to certyfikaty:

• PN-EN ISO 9001:2009
• PN-EN ISO 14001:2005
• BS OHSAS 18001:2007

Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Za-
rządzania firma w pełni realizuje swoje 
cele, w tym m.in.:
• ciągłe doskonalenie jakości realizo-

wanych usług i dostarczanych Klien-
tom produktów,

• dbanie o środowisko naturalne pod-
czas realizacji inwestycji,

• zapewnienie bezpieczeństwa pra-
cownikom.
Zaangażowanie Zarządu w realiza-

cję misji i strategii Spółki zadeklarowa-
ne zostało w Polityce Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania, jak również 
w Polityce Jakości, Środowiska i BHP.

W  marcu 2016 roku RAFAKO Engi-
neering rozszerzyło swój zakres certy-

Możliwości RAFAKO Engineering sp. z o.o. – Branża energetyki i ochrony środowiska

Kompleksowe prowadzenie zadań związanych z remontami, modernizacjami kotłów.

Naprawy urządzeń kotła, a w tym: • naprawy oraz rewitalizacje walczaków
• remonty części ciśnieniowej
• modernizacja urządzeń pomocniczych
• ocena stanu technicznego urządzeń pomocniczych

Pełnienie na obiektach zewnętrznych funkcji inżyniera nadzoru montażowego dla potrzeb RAFAKO lub spółek z grupy PBG

Pełnienie funkcji inżyniera gwarancyjnego na obiektach wykonanych przez RAFAKO S.A., 
będących w okresie gwarancyjnym, polegające m.in. na:

• przyjmowaniu zgłoszeń reklamacyjnych

Zabezpieczenia antykorozyjne – ochrona katodowa: • usuwanie usterek i awarii urządzeń
• nadzorowanie usuwanie usterek i awarii podwykonawców RAFAKO
• optymalizacji kosztów gwarancji

Kompleksowe prowadzenie zadań związanych z badaniami i oceną stanu technicznego elementów ciśnieniowych urządzeń energetycznych i rurociągów

Analiza nadchodzących do RENG zapytań ofertowych, zleceń i informacji klientów o obiektach oraz przygotowywanie programów badań diagnostycznych kotłów 
i urządzeń energetycznych

Sporządzanie orzeczeń wstępnych i końcowych o stanie technicznym badanych obiektów

Wykonywanie ekspertyz po występujących awariach, przekazywanie wniosków i uwag dotyczących ewentualnych zmian w konstrukcji urządzenia bądź technologii 
wykonania

Nadzór i konserwacja sprzętu badawczego

Rozruchy

Laboratorium badań nieniszczących

Zaangażowanie 
Zarządu w realizację 
misji i strategii Spółki 
zadeklarowane 
zostało w Polityce 
Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania, 
jak również w Polityce 
Jakości, Środowiska 
i BHP.

fikacji. Potwierdzeniem tego jest certyfi-
kat wydany w czerwcu tego roku.

Ponadto Spółka ma uprawnienia 
Urzędu Dozoru Technicznego:
• do modernizacji zbiorników bezciś-

nieniowych i zbiorników niskociśnie-
niowych do materiałów trujących 
lub żrących, kotłów parowych, kot-
łów wodnych, rurociągów technolo-
gicznych do materiałów trujących 
lub żrących, elementów urządzeń ciś-
nieniowych i bezciśnieniowych oraz 
zbiorników stałych ciśnieniowych,

• do wytwarzania w zakresie montażu 
zbiorników bezciśnieniowych i zbior-
ników niskociśnieniowych do mate-
riałów trujących lub żrących,

• do wykonywania naprawy kotłów 
parowych, kotłów wodnych, rurocią-
gów technologicznych do materiałów 
trujących lub żrących, zbiorników 
stałych ciśnieniowych oraz zbiorni-
ków bezciśnieniowych i zbiorników 
niskociśnieniowych do materiałów 
trujących lub żrących.
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Nie jesteśmy już w upadłości układo-
wej! Ta wiadomość już od czwartku, 
16 września, elektryzowała wszyst-
kich. Bo choć układ dawno przegło-
sowany, choć w  sądzie oddalono 
sprzeciwy, a porozumienie stało się 
prawomocne, wciąż w naszej nazwie 
było owych 19 niechcianych liter, któ-
re przez ostatnie cztery lata ostro da-
wały się nam we znaki. Dlatego uzna-
liśmy, że warto pożegnać się z nimi, 
bez żalu, jak bez żalu palimy co roku 
Marzannę, kiedy po zimie nadchodzi 
wiosenne odrodzenie.

Czerwony dywan witał wszyst-
kich wchodzących do budynku Za-
rządu już od samego rana w ponie-
działek 19 września. A na półokrągłej 
ścianie pojawiła się nazwa PBG S.A. 
w towarzystwie nieaktualnych już 
liter – „w upadłości układowej”. W po-
łudnie wszyscy zebrani powitali Pre-
zesa Jerzego Wiśniewskiego i Panią 
Prezes Małgorzatę Wiśniewską, 
a  Joanna Januszewska rozpoczę-
ła uroczystość, przypominając na 
wstępie, że czerwony dywan wcale 
nie narodził się w hollywoodzkiej fa-

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PBG S.A. 
Zdjęcia: Piotr Mierzwa

Pożegnanie z upadłością

bryce snów, bo jego historia sięga już 
czasów antycznych. Purpurowy dy-
wan rozkładano bowiem pod nogami 
powracającego z wojny trojańskiej 
zwycięskiego Agamemnona. Wojna 
trojańska trwała lat dziesięć. Nasza 
zajęła nam cztery.

A skoro już od czwartku zniknę-
ła „upadłość układowa” ze stopek 
naszych firmowych materiałów, 
z  pieczątek, wizytówek, podpisów 
elektronicznych, to postanowiliśmy, 
że sami zerwiemy z naszej nazwy te 
dziewiętnaście ciążących nam liter. 
Nie wszyscy mogli, choć wszyscy 
z pewnością chcieli, ale wytypowa-
ne dziewiętnaście par  – spośród 
Pracowników PBG  – przystąpiło 
ochoczo do zrywania. Niektórzy 
w  imieniu własnym lub obecnych 
na sali współpracowników, inni, za 
tych, którzy w tym dniu pracowali na 
budowach. Ktoś podsumowywał tę 
czynność jednym słowem, ktoś inny 
recytował dowcipny wierszyk, ktoś 
z ulgą wspominał, że to już za nami…

Ale kiedy litery wylądowały 
w worku, Prezes Jerzy Wiśniewski, 

Skoro już od czwartku 
zniknęła „upadłość 
układowa” ze stopek 
naszych firmowych 
materiałów, z pieczątek, 
wizytówek, podpisów 
elektronicznych, to 
postanowiliśmy, że 
sami zerwiemy z naszej 
nazwy te dziewiętnaście 
ciążących nam liter.

Nie mogło się jednak na samych 
słowach skończyć, bo takie dni 
warto uczcić jakimś symbolem, 
który będzie przypominał 
trudny czas, a zarazem będzie 
miał reflektor, który rozświetli 
przyszłość. Dlatego przez 
otwarte drzwi budynku wjechała 
z rykiem silnika niebieska… WSK 
z rejestracją „PO UKŁAD”!

który wraz z  Małżonką zerwał 
ostatnią, jakże symboliczną „W”, po-
wiedział, że jakkolwiek cieszy nas ta 
zmiana, cieszy to, że dotrzymał sło-
wa, obiecując Pracownikom przed 
czterema laty, że firma nie zniknie, 
to jednak wszystko jeszcze przed 
nami. Czekają nas bowiem trudne 
lata wypełniania warunków układu, 

ale dzięki zakończeniu postępowania 
układowego możemy znów powal-
czyć o największe zlecenia.

Nie mogło się jednak na samych 
słowach skończyć, bo takie dni war-
to uczcić jakimś symbolem, który 
będzie przypominał trudny czas, a 
zarazem będzie miał reflektor, który 
rozświetli przyszłość. Dlatego przez 

otwarte drzwi budynku wjechała 
z  rykiem silnika niebieska… WSK 
z rejestracją „PO UKŁAD”!

W  ten sposób uhonorowaliśmy 
Prezesa, pod wodzą którego bitwa 
o  Spółkę została wygrana, który 
poprowadził firmę do nowego życia. 
Prezent to ze wszech miar symbo-
liczny. Wielu ludzi poświęciło dużo 
czasu, by odzyskał dawną świetność. 
Dano mu nowe, drugie życie po tym, 
jak odnaleziono go w starej szopie 
w... a jakże, w Raciborzu! Motocykl 
wyprodukowany w 1957 roku, w ory-
ginalnym niebieskim kolorze, a więc 
w barwach PBG! To zupełnie unikato-
we, bo tylko przez pierwsze miesiące 
produkcji WSK w Świdniku malowa-
ła motocykle w tym kolorze, później 
były już tylko czarne lub bordowe.

A Prezes… wyglądał na zadowolo-
nego, odbył nawet przejażdżkę wokół 
firmy, po czym stwierdził, że jedzie 
jak nowa.

Później poprosił kilka najważ-
niejszych dla zawarcia układu osób 
o kilka słów, na koniec zaś nadszedł 
czas na lampkę szampana.

Worek z  literami miał początko-
wo zostać spalony i utopiony w na-
szym stawku, odłożyliśmy to jednak 
do dnia spłacenia układu. Do tego 
czasu zaplombowany, symbolicznie 
spocznie w archiwum.
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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Proces 
zmian organizacyjnych w RAFAKO S.A., o którym 
informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku, wkro-
czył w fazę wdrożenia. Jak każda zmiana, jest to 
trudny okres, pełen wyzwań dla całej organiza-
cji. Dlatego, aby uniknąć problemów związanych 
z niesymetryczną informacją o zmianach, posta-
nowiliśmy uruchomić przestrzeń w intranecie fir-
mowym, w której będziemy informować o statusie 
projektu reorganizacji.  W chwili obecnej trwają 
intensywne prace nad organizacją wewnętrzną, 
szczegółowymi zakresami obowiązków i etatyza-
cją poszczególnych Business Unitów (BU) i Pionu 
Zarządzania Relacjami z Klientami Zagranicznymi 
i Krajowymi. Najbliższy kamień milowy przypada 
na 11 lutego i jest nim przedstawienie przez oso-
by wytypowane na dyrektorów poszczególnych 
jednostek wewnętrznej struktury organizacyjnej 
wraz ze szczegółowym zakresem zadań, propozy-
cją obsady personalnej i etatyzacji oraz modelem 
funkcjonowania w organizacji tychże jednostek. 
Ponieważ projekt reorganizacji dotyka praktycznie 
wszystkich obszarów w naszej firmie, konieczne 
było stworzenie wewnętrznej struktury zarządza-
nia zmianą. W związku z tym Zarząd powierzył 
Panu Maciejowi Kaczorowskiemu odpowiedzialną 
rolę Kierownika Projektu ds. Wdrożenia Struktury 
Organizacyjnej. 

Kolejne kroki w Projekcie 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, jak już in-
formowaliśmy za pośrednictwem różnych kana-
łów (spotkania, blog), w RAFAKO S.A. trwa proces 
reorganizacyjny, którego celem jest dostosowanie 
modelu biznesowego, zasobów i kluczowych pro-
cesów do coraz bardziej wymagającego rynku, na 
którym funkcjonujemy, a także do nowych rynków, 
na których zamierzamy świadomie i skutecznie 
działać w niedalekiej przyszłości.

Mimo iż być może proces ten większości Pań-
stwa nie angażuje bezpośrednio, to zapewniam, 
że jest bardzo intensywny i wydaje się, że założone 
w listopadzie ubiegłego roku terminy jego zakoń-
czenia nie są zagrożone. 

Przypomnę pokrótce założenia reorganizacji. 
Podstawowe cele tej zmiany to:
• wdrożenie modelu opartego na zarzadzaniu 

relacjami z klientami, 
• wdrożenie systemowego zarządzania rynkami 

zagranicznymi, 
• uspójnienie procesu pozyskiwania i realizacji 

projektów
• „urynkowienie” produkcji. 

Założyliśmy w listopadzie ubiegłego roku, że 
najskuteczniejszym sposobem na realizację tych 
celów będzie: 
• dostosowanie struktury organizacyjnej do cze-

kających nas wyzwań oraz budowa świadomo-
ści biznesowej i odpowiedzialności za realizację 
celów strategicznych na wszystkich poziomach 
Spółki,

 a także
• przemodelowanie procesów biznesowych 

(w tym: procesu sprzedaży i procesu wytwór-
czego) oraz finansowych (głównie procesu con-
trollingowego i procesów księgowych). 
 Założyliśmy, że terminem, w którym uporamy 

się ze zmianami formalnymi, będzie 31.03.2016. 

Od kwietnia ruszamy z nową organizacją!

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, zgodnie 
z Uchwałami Zarządu od początku kwietnia ru-
szamy z nową organizacją praktycznie w całej 
firmie. Wyjątkiem jest obszar kotłów energe-
tycznych, który jako największa organizacja 
zaadaptuje strukturę biznes unitu* w ostatniej 
kolejności. Do połowy kwietnia opracowane zo-
staną założenia ostatniego z business unitów, 
tak aby cała organizacja działała według jednej 
metodologii biznesowej.

Oprócz prac nad nową organizacją, ruszyły 
projekty związane z nowym systemem moty-
wacyjnym oraz z nową metodologią w zakre-
sie informacji zarządczej. Te dwa strumienie 
wspierane przez zewnętrznego doradcę, firmę 
Baker Tilly, mają za zadanie wspierać nową 
organizację w wymiarze motywacyjnym oraz 
kontrolingowym tak, aby managerowie mieli 
narzędzia zbliżone do tych, którymi dysponują 
ich koledzy w konkurencyjnych firmach. 

W  kolejnych tygodniach odbędą się war-
sztaty dla wyższej kadry zarządzającej, czyli 
managerów z poziomu Zarząd-1 w pierwszej 
kolejności oraz kierowników liniowych w dru-
giej. Warsztaty będą miały na celu wypraco-
wanie siatki celów premiowych wspierających 
realizację Strategii Stabilnego Wzrostu przy-
jętej przez RAFAKO S.A. do realizacji w latach 
2015 – 2018. Nowa siatka celów jest elementem 
szerszej zmiany, polegającej na wdrożeniu sy-
stemu zarządzania przez cele w RAFAKO S.A., 
a później w innych spółkach Grupy. 

W tym miejscu pragnę podziękować wszyst-
kim osobom zaangażowanym w proces zmian, 
bo wiem, jak trudno pogodzić jest zadania mery-
toryczne i prace nad wdrażaniem zmiany. Przed 
nami jeszcze kolejne kamienie milowe i trudne 
miesiące, ale wierzę, że Wasz wysiłek pozwoli 
nam stworzyć nową firmę zdolną do sprostania 
trudnym wyzwaniom, które stawia przed nami 
zmieniający się rynek. 

Nieustająco też zachęcam Was do zgłaszania 
pomysłów lub uwag na blogu lub bezpośrednio 
na moja skrzynkę mailową:
agnieszka.semail@rafako.com.pl.

* jednostka biznesowa 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
Niniejszy blog powstał, aby informować o statusie projektu reorganizacji 

w RAFAKO S.A. Umożliwia również zgłaszanie pomysłów lub wniosków, które 
pozwolą pomóc bardziej optymalnie przeprowadzić proces zmian.

Tekst: Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO S.A.

08.02.2016 09.03.16 

28.03.16 

Proces zmian organizacyjnych w RAFAKO S.A., o którym 
informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku, wkroczył w fazę 
wdrożenia. Jak każda zmiana, jest to trudny okres pełen 
wyzwań dla całej organizacji. Dlatego, aby uniknąć problemów 
związanych z niesymetryczną informacją o zmianach, 
postanowiliśmy uruchomić przestrzeń w intranecie firmowym, 
w której będziemy informować o statusie projektu reorganizacji. 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, chcemy 
w najbliższym czasie kontynuować reorganizację 
RAFAKO, zmienić systemy motywacyjne i zdecy-
dowanie zwiększyć swoją aktywność na rynkach 
zagranicznych, tak by do 2018 roku eksport odpo-
wiadał za 25%, a nawet 30% przychodów. Rynki 
zagraniczne, w obliczu mniejszej ilości nowych 
projektów w Polsce, nabierają dla RAFAKO coraz 
większego znaczenia. Zmiany organizacyjne zwięk-
szyły aktywność RAFAKO w zakresie pozyskiwania 
zamówień. W dniu 29.09.2016 r. RAFAKO podpisało 
z firmą JSC Vilniaus Kogeneracinė Jėgainė umowę 
na wykonanie „pod klucz” kotłów ze złożem fluidal-
nym, instalacji składowania i podawania biopali-
wa oraz systemu oczyszczania spalin o wartości 
149,65 mln euro netto i jest to największy ekspor-
towy kontrakt w historii spółki. Następnego dnia, 
30.09.2016 r. RAFAKO podpisało z Eneą Wytwarza-
nie kontrakt na wykonanie instalacji odazotowania 
spalin wraz z modernizacją elektrofiltrów w Elek-
trowni Kozienice o wartości 289,2 mln zł netto. 

4.10.2016 

 

4 

Agnieszka Wasilewska-Semail 
Prezes Zarz du, Dyrektor 

Generalny  

Edward Kasprzak  
Wiceprezes Zarz du 

(Obszar Obiektów 
Energetycznych)  

Tomasz Tomczak  
Wiceprezes Zarz du 

(Obszar Instalacji 
Ochrony odowiska)  

Z anie relacjami 
             z klientami 

Krzysztof Burek 
Wiceprezes Zarz du 

(Obszar Obiektów 
Kot owych)  

Jaros aw Dus o  
I Wiceprezes Zarz du, 

CFO (Obszar Finansów, 
Informatyki i Wsparcia)  

Pion finansów, Controlling, IT, 
HR  

Zak  Obiektów 
Energetycznych  

Projekt Jaworzno 

SPV + zakres RAFAKO  

Zak  Produkcji Kot  

Zak  Obiektów Kot wych 

Zak  Instalacji 
Odsiarczania Spalin  

Zak  Instalacji  
Odpylania Spalin  

Zak  Instalacji  
Termicznego Przekszt cania 

Odpadów  

Centrum  i Rozwoju  

Biuro Marketingu  

Zak  Projektów Wspólnych  

Zak  Instalacji 
Odazotowania Spalin

Zakupy Kompletacyjne  

 Centrum Us
Technicznych  

Nowy schemat organizacji RAFAKO S.A.

W tym miejscu, pragnę podziękować wszystkim osobom 
zaangażowanym w proces zmian, bo wiem, jak trudno pogodzić 
jest zadania merytoryczne i prace nad wdrażaniem zmiany. 
Przed nami jeszcze kolejne kamienie milowe i trudne miesiące, ale 
wierzę, że Wasz wysiłek pozwoli nam stworzyć nową firmę zdolną 
do sprostania trudnym wyzwaniom, które stawia przed nami 
zmieniający się rynek. Nieustająco też zachęcam Was do zgłaszania 
pomysłów lub uwag na blogu lub bezpośrednio na moja skrzynkę 
mailową: agnieszka.semail@rafako.com.pl
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RAFAKO S.A. tradycyjnie kojarzone 
jest jako producent kotłów. Jednak 
nie tylko kotły są w  jego bogatej 
ofercie handlowej. Już od lat 80. ubie-
głego stulecia RAFAKO S.A. oferuje 
rozwiązania inżynierskie systemo-
wego zmniejszania emisji związków 
siarki i azotu do atmosfery. Jednymi 
z bardziej znaczących budów w tej 
dziedzinie były zrealizowane niedaw-
no umowy z EDF Polska o wartości 
1 mld zł na zaprojektowanie, wyko-
nanie i uruchomienie instalacji od-
siarczania spalin metodą mokrą, we-
dług technologii wapienno-gipsowej 
w elektrociepłowniach w Krakowie, 
Wrocławiu, Gdańsku i Gdyni.

Zgodnie z planem na początku maja zakończył się proces formowania nowej struktury organizacyjnej 
w RAFAKO S.A. W jej ramach wykrystalizował się nowy unit biznesowy, którym jest Zakład Instalacji Odsiarczania 

Spalin. Pierwsze wspólne spotkanie jego pracowników odbyło się w Pałacyku RAFAKO 30 maja 2016 r.

Tekst i zdjęcia: Artur Wierzbicki, Zakład IOS, Zespół Nadzoru i Rozliczania Projektów ON, RAFAKO S.A.

Pierwsze wspólne spotkanie

Powstały Zakład Instalacji Od-
siarczania Spalin jest dostosowa-
ny strukturą do zintegrowanego 
procesu pozyskiwania i realizacji 
projektów w ramach kompleksowej 
relacji z klientem. Nowy unit łączy 
w sobie żywioły biura projektowego, 
biura realizacji, działu handlowego 
i kontroli tych systemów, które do 
tej pory funkcjonowały autono-
micznie. Odpowiedzialnym za re-
alizację strategii i poprowadzenie 
Zakładu IOS został dyrektor Jacek 
Cielecki. Doświadczony menager, 
który zrealizował z sukcesem nie 
jedną inwestycję pod sztandarem 
RAFAKO S.A.

W ramach budowy jedności nowe-
go zespołu, 30 maja zostało zorgani-
zowane w Pałacyku spotkanie otwie-
rające dla wszystkich sześćdziesięciu 
jego pracowników. Dyrektor Zakładu 
Instalacji Odsiarczania Spalin Jacek 
Cielecki dokonał prezentacji struktu-
ry Zakładu i otoczenia biznesowego, 
w którym będzie funkcjonował. Dy-
rektor osobiście przestawił kierow-
nictwo Zakładu oraz wszystkich 
pracowników.

Następnie Dyrektor Biura Tech-
niczno-Projektowego Jerzy Mazu-
rek zaprezentował cele Zakładu 
i plan działania na najbliższe lata. 
Z  przymrużeniem oka cele zostały 
zredukowane podczas prezentacji 
do hasła „ZDOBYCIE KONTRAKTÓW – 
ZDOBYCIE KONTRAKTÓW – ZDOBY-
CIE KONTRAKTÓW”. Obecny na tym 
kickoff mitingu Dyrektor Realizacji 
Stanisław Stępień dodał, że obok zdo-
bycia kontraktów, równie ważna jest 
ich realizacja w terminie i z zyskiem.

Na spotkaniu każdy pracownik 
musiał powiedzieć kilka zdań o so-
bie, aby poznały go osoby z innych 
działów. Nierzadko koledzy pracują-
cy w jednym dziale dowiadywali się 
czegoś nowego o swych długoletnich 
współpracownikach, co kończyło się 
miłymi komentarzami i życzliwym 
przyjęciem przez zebrane grono.

Po tak budującym wstępie wy-
wiązała się konstruktywna dyskusja, 
dotycząca wyzwań i  wzajemnych 
oczekiwań w  realizacji strategicz-
nych przedsięwzięć dla RAFAKO S.A. 
i kolejnych sukcesów.

Zakład IOS rozpoczyna swoją 
działalność uwznioślony wygranymi 
niedawno kontraktami na realizację 
instalacji odsiarczania spalin w Bia-
łymstoku i Kwidzyniu. Prowadzone 
są rozmowy dotyczące zdobycia 
kolejnych projektów, które rokują 
zasłużony sukces.

Na spotkaniu każdy pracownik musiał powiedzieć 
kilka zdań o sobie, aby poznały go osoby z innych 
działów. Nierzadko koledzy pracujący w jednym 
dziale dowiadywali się czegoś nowego o swych 
długoletnich współpracownikach, co kończyło 
się miłymi komentarzami i życzliwym przyjęciem 
przez zebrane grono.

Nowy unit łączy 
w sobie żywioły biura 
projektowego, biura 
realizacji, działu 
handlowego i kontroli 
tych systemów, 
które do tej pory 
funkcjonowały 
autonomicznie.
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Potencjał tego zakładu zawarty 
jest w młodej załodze. Dlatego fir-
ma od 1962 roku inwestuje w szko-
lenie pracowników młodocianych. 
Do tej pory udało się wykształcić 
ponad 3 tys. absolwentów w zawo-
dzie ślusarz z uprawnieniami spa-
wacza. Ci młodzi ludzie, kończąc 
edukację, posiadają już fachową 
wiedzę i umiejętności, więc dosko-
nale sprawdzają się jako pracow-
nicy. Dzięki praktykom na terenie 
zakładu poznają specyfikę pracy 
i zasady panujące w firmie – pod-
kreśla Anna Zembaty-Łęska, dy-
rektor Biura Zarządzania Perso-
nelem w RAFAKO S.A. Wielu z tych 
osób, które ukończyły naukę pod 
okiem rafakowskich mistrzów za-
wodu, pracuje w raciborskiej spółce.

Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego było dobrą okazją do 
podsumowania trzyletniej nauki 
w Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 
w Raciborzu, praktyk w Oddziale 
Szkolenia Zawodowego oraz na wy-
działach produkcji w RAFAKO S.A., 
ale przede wszystkim do wyróżnie-
nia najzdolniejszych uczniów.

Jak co roku trzej najlepsi absol-
wenci otrzymali nagrody w  kon-
kursie „Złota Przyłbica”. Tomasz 
Kubica zajął pierwsze miejsce, An-
drzej Mika drugie, a  Patryk Pisz-
czek trzecie. – Dobry spawacz po-
winien być cierpliwy, mieć pewną 
rękę i lubić swoją pracę. Myślę, że 
posiadam te wszystkie cechy, dla-
tego udało mi się wygrać konkurs. 
Samą naukę i praktyki w RAFAKO 

45 absolwentów Ośrodka Szkolenia Zawodowego w RAFAKO odebrało dyplomy ukończenia nauki. Uroczyste 
zakończenie roku szkolnego 2015/16 odbyło się w czwartek, 23 czerwca, w murach reprezentacyjnego Domu 

Strzeleckiego RAFAKO. Uczniów żegnali dyrektorzy i ich nauczyciele oraz pracownicy raciborskiej spółki.

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media

Zakończenie roku w OSZ RAFAKO

wspominam bardzo dobrze. Wiele 
się tutaj nauczyłem i z tą wiedzą 
i  umiejętnościami chciałbym od 
września rozpocząć naukę w tym 
zakładzie  – podkreśla Tomasz 
Kubica, zwycięzca konkursu „Zło-
ta Przyłbica”. – Wybierając naukę 
w RAFAKO, wiedziałem, że to do-
bry kierunek. Nauczyłem się pra-
cy w dużym zakładzie, poznałem 
wielu bardzo dobrych fachowców, 
którzy chętnie dzielili się z nami 
swoją wiedzą i  umiejętnościami. 
Od września chcę dołączyć do za-
łogi raciborskiej spółki – przyzna-
je z kolei Andrzej Mika, zdobywca 
drugiego miejsca w konkursie.

– Jestem zadowolony z trzech lat 
nauki w OSZ w RAFAKO. Zdobyłem 
tu pożądany na rynku pracy za-
wód. Nabyłem wiele nowych umie-
jętności i zdobyłem doświadczenie 
pracy na produkcji. Po wakacjach 
wracam do RAFAKO, chcę też kon-
tynuować naukę w liceum wieczo-
rowym oraz uzyskać dodatkowe 
umiejętności spawacza  – mówi 
ostatni z  nagrodzonych, Patryk 
Piszczek. Tradycyjnie zwycięzcy 
otrzymali cenne nagrody ufundo-
wane przez RAFAKO S.A. (I  miej-
sce – spawarka, II miejsce – zestaw 
elektronarzędzi, III miejsce  – ze-
staw kluczy nasadowych). Oprócz 
powyższych nagród otrzymali rów-
nież pamiątkową przyłbicę (złotą, 
srebrną i brązową – odpowiednio 
do zajętego miejsca). – Przez trzy 
lata obserwujemy postępy w na-
uce naszych uczniów. Muszę przy-
znać, że z roku na rok poziom jest 

Do tej pory udało się wykształcić ponad 3000 absolwentów 
w zawodzie ślusarz z uprawnieniami spawacza. Ci 
młodzi ludzie, kończąc edukację, posiadają już fachową 
wiedzę i umiejętności, więc doskonale sprawdzają się jako 
pracownicy. Dzięki praktykom na terenie zakładu poznają 
specyfikę pracy i zasady panujące w firmie.
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coraz wyższy. Młodzi ludzi świa-
domie wybierają kierunek, w któ-
rym chcą się kształcić i sumiennie 
podchodzą do swoich obowiązków. 
Nagrodzeni absolwenci wykazali 
się nie tylko wiedzą i umiejętnoś-
ciami, lecz także talentem do spa-
wania – zapewnia Andrzej Nosol, 
mistrz praktycznej nauki zawodu 
w OSZ w RAFAKO S.A.

Podczas uroczystości docenio-
no także zaangażowanie w naukę 
i nagrodzono po 3 uczniów z każdej 
klasy, którzy otrzymali najwyższą 
średnią ocen. – Z roku na rok sta-
ramy się podnosić poziom kształ-
cenia. Nasi uczniowie pracują na 
bardzo nowoczesnych sprzętach. 
Aktualnie posiadamy 54 komplek-
sowo wyposażone, samodzielne 
stanowiska pracy. Zainwestowane 
w roku ubiegłym środki pozwoliły 
na przeprowadzenie po raz drugi 
w  naszym ośrodku egzaminów 

kwalifikacyjnych przed komisją 
państwową. Ponadto zapoczątko-
wano organizację stanowiska do 
nauki lutowania na twardo i mięk-
ko wraz z  przeorganizowaniem 
pomieszczenia  – narzędziowni. 
W ramach procesu dydaktycznego 
RAFAKO zakupiło nową spawarkę, 
jako wyposażenie organizowane-
go prototypowego stanowiska do 
wizualizacji procesów spawania 
w  czasie rzeczywistym. Zdecy-
dowano również, że doszkalanie 
z zakresu czytania rysunku tech-
nicznego, dotychczas organizowa-
ne po zajęciach warsztatowych, 
na stałe zostanie wkomponowane 
w harmonogram szkoleń obowiąz-
kowych – wylicza Jan Zdziebczok, 
kierownik Ośrodka Szkolenia Zawo-
dowego w RAFAKO S.A.

Świadectwa nauki wręczył ab-
solwentom dyrektor CKZiU „Mecha-
nik” Sławomir Janowski.

Przez trzy lata obserwujemy postępy w nauce 
naszych uczniów. Muszę przyznać, że z roku na rok 
poziom jest coraz wyższy. Młodzi ludzi świadomie 
wybierają kierunek, w którym chcą się kształcić 
i sumiennie podchodzą do swoich obowiązków. 
Nagrodzeni absolwenci wykazali się nie tylko wiedzą 
i umiejętnościami, lecz także talentem do spawania.

Anna Zembaty-Łęska, dyrektor Biura Zarządzania 
Personelem w RAFAKO S.A.

Sławomir Janowski, 
dyrektor CKZiU nr 2 

„Mechanik”
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Pod koniec kwietnia w tureckim Stam-
bule odbyło się wielkie wydarzenia po-
święcone szeroko pojętej branży energe-
tycznej. W 22. edycji Międzynarodowych 
Targów i Konferencji ICCI 2016 uczest-
niczyli przedstawiciele największych 
firm europejskich i azjatyckich związa-
nych z energetyką. W tym gronie było 
również RAFAKO S.A. – W targach ICCI 
w  Stambule uczestniczyliśmy po raz 
drugi. Już w ubiegłym roku widać było 
ożywienie wśród firm wykonawczych 
perspektywami kolejnych inwestycji 
na tym rynku. Tegoroczna edycja tylko 
potwierdziła słuszność tych oczekiwań, 
mamy tu na targach całą czołówkę naj-
ważniejszych graczy na rynku dostaw 
instalacji i urządzeń energetycznych. 
Dla nas targi były bardzo owocne. Na-
sze stoisko gościło zarówno inwestorów, 
z którymi już współpracowaliśmy, jak 
i tych, którzy zainteresowani są naszą 
ofertą. Co z tego wyniknie, zobaczymy, 
kilka ofert zostało przez nas w ostat-
nich tygodniach złożonych, czekamy 
z niecierpliwością na ich rozstrzygnię-
cie – relacjonuje Piotr Karaś, Dyrektor 
Biura Marketingu w RAFAKO S.A.

Targom towarzyszyła konferencja, 
na której przedstawiciele raciborskiej 
spółki mieli swoją prezentację. Referat 
jaki zaprezentowano na konferencji, 
wygłoszony przez pracownika Za-
kładu Instalacji Odsiarczania Spalin 
RAFAKO S.A., Paulinę Mołas, nawią-
zywał do aktualnie składanych ofert 
i  potrzeb tureckiego rynku. Dotyczył 
przykładów realizacji systemów od-
siarczania spalin z odniesieniem osiąga-
nych parametrów w zakresie usuwania 
składników kwaśnych i pyłu do przepi-
sów prawa ochrony środowiska Unii 
Europejskiej. – W referacie – promując 
własny potencjał techniczny i organi-
zacyjny – przedstawiliśmy konkretne, 
udane przykłady przeprowadzonych 
realizacji i osiągniętych parametrów 
dla mokrej i dla półsuchej technologii 

W dniach 27–29 kwietnia br. odbyły się 22. Międzynarodowe Targi i Konferencja poświęcone energii 
i ochronie środowiska (ICCI 2016) w Stambule. W spotkaniu uczestniczyli liderzy branży energetycznej 

na świecie, w tym również RAFAKO S.A. Targi ICCI to największe wydarzenie branżowe w Turcji.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcie: Archiwum RAFAKO

RAFAKO uczestniczyło 
w targach ICCI w Stambule

odsiarczania spalin – tłumaczy Jerzy 
Mazurek, Dyrektor Biura Techniczno-

-Projektowego, Zakład Instalacji Odsiar-
czania Spalin w RAFAKO S.A.

Warto przypomnieć, że RAFAKO już 
przetarło szlaki na tureckim rynku. Bli-
sko 40 lat temu firma dostarczała kotły 
dla największych tureckich elektrowni, 
takich jak, np. Yenikoy czy Yatagan. Nie-
które z nich zostały już przez RAFAKO S.A. 
zmodernizowane. W ostatnich latach 
RAFAKO zakontraktowało szereg kolej-
nych projektów, w tym dostawy kotłów 
fluidalnych na węgiel. Teraz firma liczy 
na prace modernizacyjne przy obiek-
tach energetycznych, jak również przy 
budowie nowych bloków.

Turecka energetyka, podobnie jak 
polska, przede wszystkim opiera się na 
węglu. Turcja chce dostosować normy 
emisji do wymogów Unii Europejskiej, 
zatem zmiany są konieczne. Istniejące 
instalacje w  największych tureckich 
elektrowniach wymagają modernizacji 
pod kątem redukcji emisji szkodliwych 
substancji. RAFAKO posiada technolo-
gie oczyszczania spalin i proponuje tu-
reckim inwestorom bardzo atrakcyjną 
ofertę w tym zakresie.

– W tym roku, niezależnie od naszej 
oferty dotyczącej modernizacji i budo-
wy nowych obiektów, wyraźnie poja-
wiło się bardzo duże zainteresowanie 
związane z posiadanymi technologiami 
oczyszczania spalin. Ponieważ jest to 
produkt, który z pewnością w niedłu-
gim czasie w Turcji będzie poszukiwa-
ny. Jako RAFAKO mamy do zaofero-
wania nie tylko technologie kotłowe, 
ale właśnie instalacje oczyszczania 
spalin, odazotowanie i odpylanie. Od 
czasu do czasu realizujemy projekty 
w Turcji, ale jesteśmy przekonani, że 
jest o wiele więcej do zrobienia w tam-
tym rejonie świata i chcemy się w to 
bardziej zaangażować – podsumował 
Krzysztof Burek, wiceprezes Zarządu 
RAFAKO S.A.

Dla nas targi były 
bardzo owocne. Nasze 
stoisko gościło zarówno 
inwestorów, z którymi 
już współpracowaliśmy, 
jak i tych, którzy 
zainteresowani są naszą 
ofertą. Co z tego wyniknie, 
zobaczymy, kilka 
ofert zostało przez nas 
w ostatnich tygodniach 
złożonych, czekamy 
z niecierpliwością na ich 
rozstrzygnięcie.
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Europejski Kongres Gospodarczy z roku 
na rok gromadzi coraz więcej osobi-
stości ze świata gospodarki, biznesu 
i polityki. Poruszane są tu tematy do-
tyczące kluczowych kwestii związa-
nych z gospodarczym rozwojem Polski 
i świata. Tegoroczną edycję otworzyła 
Premier RP Beata Szydło. Trwający trzy 
dni kongres to cykl debat poświęconych 
nowym kierunkom myślenia o przyszło-
ści gospodarczej Europy. Zgromadził 
on blisko 8 tys. gości z krajów europej-
skich, Azji oraz Afryki. Odbyło się ponad 
120 debat z udziałem 700 prelegentów. 
W tym gronie byli również przedstawi-
ciele firmy RAFAKO S.A. 

W  debacie pn. „Biznes za grani-
cą – wsparcie państwa”, wziął udział 
Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu 
RAFAKO S.A. Prelegenci poruszali takie 
tematy, jak:
• Skala i zakres pomocy państwa i jego 

agend dla polskich eksporterów i in-
westorów.

• Dobre doświadczenia i słabości.
• Narzędzia i metody: wsparcie bezpo-

średnie, dyplomacja gospodarcza, za-
rządzanie ryzykiem i finansowanie.

• Integracja wsparcia państwa dla 
eksportu i  ekspansji zagranicznej 
polskich firm.

• Zasady działania, kompetencje, sku-
teczność.

• Wsparcie małych i średnich firm. 
• Wspólne działania na obcych rynkach.

Moderatorem dyskusji był Adam Woź-
niak, dziennikarz ekonomiczny „Rzecz- 

W dniach 18 – 20 maja w Katowicach odbył się VIII Europejski Kongres Gospodarczy. Jest to najważniejsze 
wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej z udziałem krajowych oraz zagranicznych przedstawicieli 
biznesu, polityki, instytucji publicznych, w którym wzięli udział także przedstawiciele firmy RAFAKO S.A.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia:  Magdalena Matusik, Adventure Media

RAFAKO uczestniczyło w Europejskim 
Kongresie Gospodarczym

pospolitej”. Obok Krzysztofa Burka, w de-
bacie wzięli udział: Dariusz Kucharski, 
członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający 
Pionem Ryzyka, HSBC Bank Polska S.A., 
Marek Czerski, prezes Zarządu KUKE S.A., 
Radosław Domagalski- Łabędzki, pod-
sekretarz Stanu, Ministerstwa Rozwoju 
Polski, Bogdan Fiszer, prezes Zarządu 
Conbelts S.A., Katarzyna Kacperczyk, 
podsekretarz Stanu ds. Dyplomacji Eko-
nomicznej oraz Polityki Amerykańskiej, 
Azjatyckiej i Europejskiej, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, Bartosz Marcin-
kowski, partner, Praktyka Prawa Spółek, 
Fuzji i Przejęć. Kancelaria Domański Za-
krzewski Palonka. 

 – RAFAKO od kilkudziesięciu lat daje 
sobie samodzielnie radę na rynkach 
zagranicznych pod względem handlo-
wym i  technicznym. Przydałoby się 
natomiast wsparcie państwa, dzięki 
któremu nasza oferta byłaby bardziej 
atrakcyjna w obszarach, na jakie nie 
mamy wpływu: przede wszystkim 
kwestia finansowania. Wśród naszych 
klientów, którzy planują inwestycje 
związane z naszą branżą, czyli ochro-
ną środowiska i budową nowych mocy, 
pojawiły się nowe potrzeby w zakresie 
wsparcia finansowania tych inwestycji. 
W tym zakresie można rozróżnić dwie 
grupy: Pierwsza to klienci, którzy bo-
rykają się z  problemami ekonomicz-
nymi i celem podstawowym jest tzw. 
zamknięcie finansowania, które na 
dzień dzisiejszy jest dla nich trudno 
dostępne. Druga grupa to firmy sto-

RAFAKO od 
kilkudziesięciu 
lat daje sobie 
samodzielnie 
radę na rynkach 
zagranicznych 
pod względem 
handlowym 
i technicznym. 
Przydałoby się 
natomiast wsparcie 
państwa, dzięki 
któremu nasza 
oferta byłaby 
bardziej atrakcyjna 
w obszarach, na 
jakie nie mamy 
wpływu: przede 
wszystkim kwestia 
finansowania.
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sunkowo dobrze prosperujące, 
mające ustabilizowaną sytua-
cję finansową, ale poszukujące 
tańszych źródeł finansowania. 
I w tym zakresie spodziewamy 
się większej aktywności pań-
stwowych instytucji finanso-
wych, takich jak KUKE czy BGK, 
tak aby wspierać w ten sposób 
produkcję polskich przedsię-
biorstw – głównie w obszarach 
eksportowych, lecz nie tylko – 
przyznał wiceprezes Krzysztof 
Burek w trakcie dyskusji.

Agnieszka Wasilewska-Semail, 
Prezes Zarządu RAFAKO, wzięła 
natomiast udział w  panelu po-
święconym odbudowie i rozwo-
ju mocy wytwórczych w Polsce. 
Podczas dyskusji poruszano ta-
kie zagadnienia, jak:
• Bilans mocy – ryzyko deficy-

tu, przyczyny, zagrożenia.
• Trwające inwestycje a moż-

liwości zbilansowania mocy 
w dłuższym terminie.

• Rola konkluzji BAT.
• Narodowy program rozwoju 

nowych mocy.
• Jak to zrobić? Rola koncer-

nów energetycznych.
• Co ze wsparciem? Warunki 

inwestowania – opłacalność, 
gwarancje, stabilność.

• Rynek energii jednotowaro-
wy czy dwutowarowy? 
W  dyskusji uczestniczyli 

również: Łukasz Grela, prezes 
Zarządu, Dyrektor Naczelny, 
Energoprojekt Katowice  S.A., 
Iga Lis, partner, CMS, Mariusz 
Marciniak, dyrektor Zarzą-
dzający na Europę Środkowo-

-Wschodnią, Doosan, Kazimierz 
Szynol, dyrektor, Elektrownia 
Jaworzno III, TAURON Wytwa-
rzanie S.A., Andrzej Twardow-
ski, dyrektor ds. Zarządzenia 
Projektami, GE Power Polska, 
szef projektu Elektrownia Opole. 
Moderatorem tego panelu był 
Michał Lubieniecki, partner, 

Dział Doradztwa Finansowego, 
Deloitte.

Temat panelu wywołał 
ożywioną dyskusję wśród eks-
pertów. – Temat budzi emocje, 
ponieważ w polskiej energety-
ce jest bardzo wiele niewiado-
mych. Podlegamy zewnętrz-
nym regulacjom, dotyczącym 
np. dopuszczalnego poziomu 
emisji zanieczyszczeń czy 
udziału OZE w generacji ener-
gii. Ponadto mamy do czynienia 
z dużą niestabilnością cen pa-
liw energetycznych. Dla przy-
kładu to, co było wykładnią 
kilka lat temu, kiedy planowało 
się duże inwestycje, np. gazowe, 
w pewnym momencie straciło 
na aktualności i bardzo wiele 
projektów zostało odwołanych. 
Tak więc wiele czynników de-
cydujących o  wyborze danej 
inwestycji do realizacji nie do 
końca zależy od producentów 
energii – przyznała Agnieszka 

Wasilewska-Semail, prezes 
Zarządu, Dyrektor Generalna 
RAFAKO S.A. 

Jak zapewniała prezes A. Wa-
silewska-Semail, spółka może 
odegrać znaczącą rolę w rozwo-
ju mocy w kraju. – RAFAKO może 
wziąć aktywny udział w rozwo-
ju mocy energetycznych w Pol-
sce, zarówno tych opartych na 
technologiach węglowych, jak 
i  tych wykorzystujących jako 
paliwo biomasę czy gaz. Mamy 
nadzieję, że inwestycje w  pol-
skiej energetyce, o  których 
mowa była także podczas pane-
lu, wkrótce się pojawią – mówiła 
Agnieszka Wasilewska-Semail.

– RAFAKO zalicza się do du-
żych firm, więc w sposób natu-
ralny chcemy być obecni na tego 
typu wydarzeniach jak Europej-
ski Kongres Gospodarczy. Spo-
tykamy tutaj w jednym miejscu 
i w stosunkowo krótkim czasie 
przedstawicieli wielu ważnych 

sektorów gospodarki, polityków, 
osób decyzyjnych, firm, instytu-
cji, w tym także międzynarodo-
wych. W tym gronie są również 
nasi kontrahenci oraz konku-
rencja. Dzięki zróżnicowanym 
panelom dyskusyjnym, jak i roz-
mowom w kuluarach można po-
znać i przedyskutować punkty 
widzenia np. przedstawicieli 
spółek skarbu państwa, w tym 
koncernów energetycznych, 
czy usłyszeć stanowiska poli-
tyków zajmujących się branżą 
energetyczną. Ważne jest też to, 
że podczas tych spotkań rozmo-
wy koncentrują się nie tylko na 
Polsce czy Europie, lecz także 

i  dotyczą sytuacji na całym 
świecie. Charakterystyczne 
jest też to, że te dyskusje coraz 
częściej koncentrują się wokół 
szeroko rozumianych tematów 
energetycznych. Nasze aktyw-
ne uczestnictwo właśnie w tego 
typu rozmowach, gdzie może-
my również wyeksponować 
swoje stanowisko i  w  jakimś 
stopniu kształtować bieżące 
trendy rozwojowe w energety-
ce, to chyba najważniejszy po-
wód, dla którego warto w EKG 
uczestniczyć  – podsumował 
udział RAFAKO  S.A. w  wyda-
rzeniu wiceprezes Krzysztof 
Burek. 

RAFAKO zalicza się do dużych firm, więc w sposób naturalny 
chcemy być obecni na tego typu wydarzeniach jak Europejski 
Kongres Gospodarczy. Spotykamy tutaj w jednym miejscu 
i w stosunkowo krótkim czasie przedstawicieli wielu ważnych 
sektorów gospodarki, polityków, osób decyzyjnych, firm, 
instytucji, w tym także międzynarodowych. W tym gronie są 
również nasi kontrahenci oraz konkurencja.
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Przedsięwzięcie co roku przyciąga tysiące 
specjalistów z branży, w tym przedstawicie-
li i decydentów z najważniejszych koncer-
nów energetycznych oraz instytucji pub-
licznych i odwiedzających z całego świata. 
Stanowi okazję do rozmów biznesowych 
i wymiany doświadczeń. RAFAKO S.A. ko-
lejny rok z rzędu było partnerem i współ-
organizatorem tego ważnego wydarzenia.

Mediolan słynie nie tylko z takich atrak-
cji jak teatr La Scala, Schody Hiszpańskie, 
gotycka marmurowa Katedra Narodzin 
św. Marii oraz galeria Vittorio Emanuele II, 
w której usytuowane są ekskluzywne bu-
tiki Prady czy Versace. Tu również mieści 
się MiCo, jedno z największych w Europie 
centrów konferencyjno-wystawienniczych, 
w którym odbyła się tegoroczna Konferen-
cja POWER-GEN Europe 2016.

Wydarzenie to organizowane jest nie-
przerwanie od 1993 r. w  kilku miastach 
europejskich naprzemiennie, m.in. w Ko-
lonii, Madrycie czy też Mediolanie. Składa 
się z części wystawienniczej, gdzie prezen-
tują się firmy związane z branżą energe-
tyczną, w dużej mierze międzynarodowe 
koncerny lub też producenci operujący na 
globalnym rynku, oraz paneli i sesji dys-
kusyjnych, podczas których poruszane są 
kluczowe problemy branży energetycznej 
lub też wygłaszane są prezentacje, przed-
stawiające konkretne rozwiązania techno-
logiczne firm. Co najważniejsze, impreza 
stwarza okazję do bezpośrednich spotkań 
i rozmów. Wszystko to sprawia, że jest to 
przedsięwzięcie niezwykle prestiżowe, ale 

też bardzo merytoryczne i sprzyjające 
kontaktom biznesowym na najwyż-
szym szczeblu. RAFAKO S.A. uczestniczy 
w nim od samego początku.

– Jest to okazja, by spotkać się w jed-
nym miejscu z wieloma kontrahentami, 
z  którymi na co dzień niekoniecznie 
mamy czas porozmawiać na temat 
ewentualnych biznesów. Trzydniowy 
pobyt zapowiada się bardzo intensyw-
nie i mamy nadzieję, że wyjedziemy stąd 
z konkretnymi uzgodnieniami zarówno 
w zakresie kontraktów w Polsce, jak i za 
granicą – powiedziała Agnieszka Wa-
silewska-Semail, Prezes Zarządu i Dy-
rektor Generalna RAFAKO S.A. w dniu 
rozpoczęcia mediolańskiej konferencji.

Warto dodać, że POWER-GEN Europe 
jest częścią całego międzynarodowego 
cyklu wydarzeń, także w Azji, obu Ame-
rykach, w Korei Południowej, na Bliskim 
Wchodzie oraz Afryce. – POWER-GEN Eu-
rope to rzeczywiście największe targi 
w Europie, ale nie jedyne tego typu, w ja-
kich RAFAKO bierze udział. W tym roku 
byliśmy już na targach Power-Gen India 
z racji tego, że Indie są dla nas bardzo 
ważnym rynkiem. Kiedyś byliśmy tam 
historycznie obecni, a w tej chwili stara-
my się wrócić na ten rynek z innym wa-
chlarzem oferty niż w ostatnich latach, 
czyli nie tylko i wyłącznie jako poddo-
stawca, lecz także ewentualnie jako ge-
neralny wykonawca. Za niedługo odbę-
dą się targi Power-Gen Africa, które też 
są istotnym elementem w naszej świa-

Najważniejsze aspekty transformacji branży energetycznej w Europie, innowacje, odnawialne 
źródła energii i regulacje prawne – to kluczowe zagadnienia poruszane podczas ostatniej 

edycji POWER-GEN Europe 2016, największej na naszym kontynencie konferencji poświęconej 
szeroko rozumianej energetyce, która odbyła się w dniach 21–23 czerwca w Mediolanie.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media

POWER-GEN EUROPE 2016 
– ważne rozmowy i wyróżnienie dla RAFAKO S.A.

Wydarzenie to 
składa się z części 
wystawienniczej, 
gdzie prezentują 
się firmy związane 
z branżą energetyczną, 
w dużej mierze 
międzynarodowe 
koncerny lub też 
producenci operujący 
na globalnym rynku, 
oraz paneli i sesji 
dyskusyjnych, podczas 
których poruszane są 
kluczowe problemy 
branży energetycznej 
lub też wygłaszane 
są prezentacje, 
przedstawiające 
konkretne rozwiązania 
technologiczne firm.
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towej roadmapie. Afryka południowa 
jest jednym z większych producentów 
i importerów węgla na świecie i swoją 
energetykę w dużej mierze również opie-
ra na paliwach kopalnych. Targi w RPA 
dotyczą nie tylko rynku Afryki Południo-
wej, lecz także krajów sąsiednich – pod-
kreśliła prezes A. Wasilewska-Semail.

Na konieczność szukania rynków 
zbytu poza Europą zwraca uwagę tak-
że Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu 
RAFAKO S.A., wskazując, że POWER-

-GEN Europe stanowi dobrą okazję do 
znacznie szerszych tematycznie spot-
kań i rozmów. – Z jednej strony mamy 
zauważalny spadek inwestycji w ener-
getyce węglowej, nie tylko w  Polsce, 
lecz także w Europie. Z drugiej strony 
pojawiają się szanse na innych rynkach. 
POWER-GEN Europe to właśnie forum, 
na którym spotykają się różne firmy: 
nasi partnerzy, konkurenci i  klienci. 
Rozmawiamy z firmami nie tylko w od-
niesieniu do krajowych projektów, lecz 
także – z racji aktualnej sytuacji rynko-
wej i międzynarodowego charakteru 
targów – przede wszystkim do projek-
tów zagranicznych. Tego typu imprezy 
pozwalają skoncentrować i zintensyfi-
kować nasze działania. Są tutaj obecne 
osoby decyzyjne, które mogą w sposób 
wiążący podejmować działania w po-
szczególnych firmach i  to się dzieje. 
Mamy za sobą szereg spotkań, które 
pozwoliły nam w  kilku konkretnych 
przypadkach wypracować najlepszą 
na dany moment akcję i sposób działa-
nia. Normalnie, gdybyśmy mieli to samo 
zrobić siedząc w Raciborzu, Warszawie 
czy innym mieście, byłoby to bardzo 
trudne, jeśli w ogóle możliwe – powie-
dział Wiceprezes RAFAKO S.A. Krzysztof 
Burek, dodając, że udział w tego typu 
wydarzeniach to okazja do kontaktów 
z  potencjalnymi klientami, podwy-
konawcami oraz konkurencją, co też 
stanowi cenne źródło informacji o ten-
dencjach i kierunkach rozwoju branży.

– Nasza konkurencja również jest wi-
doczna na targach. Widać ją na pane-
lach tematycznych. Miałem okazję wy-
słuchać prezentacji Mitsubishi Hitachi 
Power Systems, w której na przykładzie 
kontraktu realizowanego na Elektro-
wni Turów zaprezentowano zakres 
niezbędnych zmian dla osiągnięcia 
prognozowanych w konkluzjach BAT 
minimalnych emisji substancji i związ-
ków szkodliwych do środowiska – po-
wiedział Tomasz Tomczak, Wiceprezes 
Zarządu RAFAKO  S.A. przyznając, że 
wypływające z  tego wnioski są nie-
zwykle pouczające także dla RAFAKO, 
w  kontekście realizacji m.in. Elektro-
wni Jaworzno III. – Niewątpliwie jest 
to bardzo ważne wydarzenie dla wie-
lu wytwórców, firm, które funkcjonują 
w sektorze produktów dla energetyki. 
Spotkaliśmy się z bardzo dużą dyskusją 
na panelach dotyczących ograniczeń 
emisji i efektywności, którą w ślad za 
tym można uzyskać w efekcie środowi-
skowym, oraz kosztów wprowadzania 
tych ograniczeń. Od dłuższego czasu 
mówimy, że czekamy na wprowadze-
nie nowych norm, czyli tzw. wymagań 
konkluzji BAT, abyśmy mogli jeszcze le-
piej i szerzej zaoferować klientom nasze 
kompetencje i produkty. Jesteśmy do 
tego przygotowani – dodał wiceprezes 
T. Tomczak.

RAFAKO S.A. jak co roku było jednym 
z kluczowych partnerów POWER-GEN 
Europe 2016. Logotypem Spółki opa-
trzone były tablice informacyjne dla 
zwiedzających. Co więcej, RAFAKO S.A. 
od lat, w osobie Piotra Karasia, Dyrek-
tora Biura Marketingu RAFAKO  S.A., 
jest członkiem Rady Programowej ca-
łego wydarzenia, która podejmuje de-
cyzje w kwestii lokalizacji imprezy oraz 
dokonuje selekcji referatów wygłasza-
nych w poszczególnych panelach tema-
tycznych konferencji. Stoisko firmowe 
RAFAKO S.A. cieszyło się sporym zain-
teresowaniem zwiedzających. – Mieli-

śmy bardzo dużo poważnych rozmów 
na wiele tematów dotyczących oferty 
produktowej RAFAKO S.A. Na naszym 
stoisku do dyspozycji naszych gości 
były zarówno osoby ze ścisłego kie-
rownictwa naszej firmy, jak i  specja-
liści w zakresie kotłów, elektrofiltrów, 
odsiarczania i  odazotowania spalin 
czy termicznego przekształcania odpa-
dów komunalnych – powiedział Piotr 
Karaś, Dyrektor Działu Marketingu 
RAFAKO S.A.

Część stoiska dedykowana była fir-
mie Energotechnika Engineering, wcho-
dzącej w skład Grupy RAFAKO. – W tym 
roku naszym podstawowym celem było 

Tego typu imprezy pozwalają skoncentrować 
i zintensyfikować nasze działania. Są 
tutaj obecne osoby decyzyjne, które mogą 
w sposób wiążący podejmować działania 
w poszczególnych firmach i to się dzieje. Mamy 
za sobą szereg spotkań, które pozwoliły nam 
w kilku konkretnych przypadkach wypracować 
najlepszą na dany moment akcję i sposób 
działania. Normalnie, gdybyśmy mieli to samo 
zrobić siedząc w Raciborzu, Warszawie czy 
innym mieście, byłoby to bardzo trudne, jeśli 
w ogóle możliwe.

Agnieszka Wasilewska-
-Semail, Prezes Zarządu 

i Dyrektor Generalna 
RAFAKO S.A.
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rozpoznanie tego wydarzenia pod ką-
tem naszego samodzielnego udziału 
w  POWER-GEN Europe w  przyszłym 
roku. Chcemy poznać klimat tej konfe-
rencji i rozważyć ewentualne korzyści, 
jakie nasza spółka mogłaby osiągnąć 
przez uczestnictwo w tego typu przed-
sięwzięciu. Zależy nam na nawiązywa-
niu nowych relacji oraz rozpowszech-
nianiu wizerunku Energotechniki. Jako 
wielobranżowa spółka projektowa 
w branży energetycznej jesteśmy w sta-
nie oferować swoje usługi na szeroko 
pojętym rynku, głównie europejskim. 
Właśnie w zakresie współpracy na tym 
rynku chcemy przeanalizować możli-
wości pozyskania nowych kontraktów 
i relacji z kontrahentami – powiedziała 
Justyna Mirek, Prezes Energotechnika 
Engineering sp. z o.o.

RAFAKO S.A. aktywne było także 
w części sesyjnej. Przedstawiciele firmy 

wygłosili referaty opisujące produkty 
oferowane przez przedsiębiorstwo. Je-
den z nich, prezentowany przez Mariolę 
Kobylańską-Pawlisz, zdobył wyróżnie-
nie Best Paper Awards.

– Mój referat dotyczył implementa-
cji konkluzji BAT dla dużych jednostek 
spalających węgiel i metody redukcji 
rtęci przy użyciu ciekłych addytywów. 
RAFAKO w 2009 roku rozpoczęło z Poli-
techniką Wrocławską współpracę w te-
macie badań nad redukcją rtęci, które 
prowadzone były w zakresie wyboru 
najlepszego utleniacza rtęci i później-
szego usuwania jej w systemach oczysz-
czania spalin. Wybrano dwa addytywy, 
które były testowane w  Elektrowni 
Ostrołęka. W wyniku pozytywnych re-
zultatów tych badań zdecydowano się 
dalej rozwijać tę technologię i zastoso-
wać ją w Elektrowni Bełchatów – powie-
działa Mariola Kobylańska-Pawlisz, 

Kierownik Działu Innowacji Technologii 
Oczyszczania Spalin w RAFAKO S.A., opi-
sując treść prezentowanego przez sie-
bie referatu. – Temat jest dość szeroko 
rozpoznawany przez dostawców tech-
nologii i odbiorców, czyli inwestorów. 
Dla firmy to bardzo dobra promocja. 
Możemy prezentować nasze rozwią-
zania. W konsekwencji stajemy się roz-
poznawalni na wymagającym rynku, 
a to daje duże możliwości realizacji sy-
stemów oferowanych przez RAFAKO – 
dodała M. Kobylańska-Pawlisz.

Dwa lata wcześniej podobne wyróż-
nienie otrzymał referat prezentowany 
przez Paulinę Mołas, projektantkę 
w Biurze Techniczno-Projektowym Za-
kładu Instalacji Odsiarczania Spalin 
w RAFAKO S.A., która w tym roku wy-
stąpiła z prezentacją dotyczącą wpływu 
zabudowy półki sitowej w absorberach 
mokrego odsiarczania na skuteczność 
odpylania spalin.  – Badania przepro-
wadzono w aspekcie planowanej pub-
likacji konkluzji BAT, które najprawdo-
podobniej wejdą w życie w 2021 roku. 
Nowe przepisy zaostrzają wymagania 
odnośnie do dopuszczalnych limitów 
stężeń zanieczyszczeń kierowanych 
do atmosfery, m.in. w zakresie emisji 
pyłu. Wyniki badań potwierdzają bar-
dzo wysoką skuteczność odpylania 
instalacji odsiarczania spalin wypo-
sażonych w półkę sitową i pozwalają 
na osiągnięcie przez badaną instalację 
nowych, ostrzejszych wymagań bez 
konieczności przeprowadzania kosz-
townych modernizacji. Jest to istotna 
cecha systemu, który możemy zaofe-
rować klientom w celu dostosowania 
parametrów pracy istniejącej instala-
cji do nowych regulacji – powiedziała 
Paulina Mołas. Jako przykład podane 
zostały wyniki badań przeprowadzo-
nych na absorberze bloku nr 5 w Elek-
trowni Bełchatów. – Autorami referatu 
są dyrektor mojego biura, pan Jerzy 
Mazurek, pan Jacek Jurkowski z Elek-

trowni Bełchatów oraz pan Grzegorz 
Werner, przedstawiciel firmy Energo-
pomiar, która przeprowadzała badania 
na obiekcie – dodała P. Mołas.

Krzysztof Janeczek, Główny Projek-
tant w Biurze Projektowym RAFAKO S.A., 
zaprezentował z kolei referat na temat 
inwestycji realizowanych przez RAFAKO 
na terenie Turcji. Dotyczył on kotła flu-
idalnego dla firmy SODA, która jest 
producentem wyrobów z  sody oraz 
chromu. – Do tego celu potrzebuje pary 
technologicznej i dlatego w swoich od-
działach, w mieście Mersin, potrzebuje 
dodatkowego źródła pary do procesów 
wytwarzania sody oraz chromu. Kocioł, 
który RAFAKO dostarcza z partnerem 
konsorcjalnym z  rynku tureckiego  – 
firmą EFOR – jest klasycznym kotłem 
fluidalnym z cyrkulacyjnym złożem flui-
dalnym – powiedział Krzysztof Janeczek 

Prezentacje mają 
na celu pokazanie 
działalności firmy oraz 
pozyskanie informacji 
na temat tego, w jakim 
kierunku zmierzają 
poszczególni dostawcy 
i co chcą oferować. 
Pozwala to uzyskać 
wiedzę, w którą 
stronę podąża rozwój 
poszczególnych branż. 
Można też znaleźć 
nowinki na temat 
partnerów, dostawców 
i technologii, 
mogących decydować 
o potencjalnym 
przyszłym rozwoju 
i kooperacji.

Dla firmy to bardzo 
dobra promocja. 
Możemy prezentować 
nasze rozwiązania. 
W konsekwencji 
stajemy się 
rozpoznawalni na 
wymagającym 
rynku, a to daje duże 
możliwości realizacji 
systemów oferowanych 
przez RAFAKO.

Piotr Karaś, Dyrektor Biura 
Marketingu, RAFAKO S.A.
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już zrealizowane, ale są także prezenta-
cje studialne. Z mojego doświadczenia 
i obserwacji wynika, że zazwyczaj są 
to firmy, które chcą potwierdzić swoją 
pozycję na rynku, pokazać, że są waż-
nymi graczami i należy się z nimi liczyć – 
podkreślił K. Janeczek.

– Są to najważniejsze targi branżo-
we w Europie. Inne, w których uczest-
niczymy są oczywiście również istotne, 
ponieważ dotyczą rynków lokalnych, 
jak np. targi w Bośni, Turcji czy Bułga-
rii. Tym niemniej, POWER-GEN Europe 
jest wyjątkowe, bo tutaj rozmawia się 
o  wszystkich tematach europejskich, 
a także projektach poza naszym kon-
tynentem – powiedział Piotr Karaś, któ-
ry podczas konferencji pełnił także rolę 
prowadzącego jedną z sesji.

Zakres tematyczny poszczególnych 
paneli był niezwykle szeroki. Dysku-
towano o wyzwaniach i szansach sto-
jących przed energetyką europejską, 
o potencjale poszczególnych rynków na 
świecie, inwestycjach w rejonie basenu 
Morza Śródziemnego, technologiach 
magazynowania energii i  obniżania 
emisji dwutlenku węgla, zasobach wod-
nych w bilansie energetycznym Europy 
czy też międzynarodowych regulacjach 
prawnych. Komentowane były również 
wydarzenia spoza branży, które w róż-
nym stopniu mają lub też będą miały na 
nią wpływ, m.in. wybory prezydenckie 
w USA, Brexit czy też ostatnie zamachy 
terrorystyczne.

Dyskusjom i  prezentacjom przy-
słuchiwał się Maciej Kaczorowski, Peł-
nomocnik Zarządu ds. projektowania, 
odpowiedzialny również za wdrożenie 
zmian organizacyjnych w RAFAKO S.A. – 
Widać trwającą rewolucję w podejściu 
koncernów energetycznych do no-
wych inwestycji. Dominujące tematy 
to przejście z  energetyki konwencjo-
nalnej w energetykę opartą na odna-
wialnych źródłach energii i przyjazną 

450 wystawców z całego świata. Wśród 
nich były sektory narodowe oraz punkty 
dyplomatyczne.

– To były bardzo intensywne 3 dni. 
Na naszym stanowisku cały czas pa-
nował ożywiony ruch, prowadziliśmy 
rozmowy zarówno w  zakresie ofero-
wanych przez RAFAKO produktów 
i  możliwości kooperacji na różnych 
rynkach, jak i na temat ogólnej sytua-
cji w branży i perspektyw jej rozwoju. 
Spotkaliśmy się z  przedstawicielami 
dziesiątek firm, głównie europejskich, 
ale również z Turcji, Chin, Indii, Iranu, 
Japonii, USA, Kanady i z innych krajów. 
Ewidentnie obawy o zmierzch tej for-
my wymiany myśli, jaką jest wystawa 
połączona z konferencją, okazały się 
przedwczesne. To były bardzo udane 
targi i konferencja, mamy nadzieję, że 
przyniosą nam one wymierne efekty. 
Już teraz, kilka dni po imprezie, otrzy-
mujemy korespondencję, będącą po-
kłosiem rozmów na naszym stoisku 
dotyczących naszej współpracy przy 
różnorodnych projektach – podsumo-
wał Piotr Karaś.

środowisku oraz wysoka sprawność 
i  elastyczność pracy bloków energe-
tycznych wykorzystujących paliwa 
konwencjonalne przy ich niewielkim 
zużyciu. Kolejną kwestią jest decen-
tralizacja energetyki, czyli budowa 
niewielkich bloków, mniejszych, lokal-
nych jednostek z mniejszymi nakładami 
inwestycyjnymi i niewielką odległością 
przesyłu energii. Z  punktu widzenia 
RAFAKO zmiany, które nadchodzą, sta-
nowią szansę dla naszych technologii 
ochrony środowiska, a  także techno-
logii w zakresie modernizacji starych 
obiektów energetycznych pod kątem 
poprawy ich sprawności, elastyczności 
i dostosowania do poziomu wymagań 
zawartych w konkluzjach BAT – powie-
dział dr inż. Maciej Kaczorowski.

O tym, że POWER-GEN Europe cieszy 
się naprawdę dużym zainteresowaniem, 
świadczą liczby: tylko pierwszego dnia 
mediolańską konferencję odwiedziło 
12 tys. osób z całego świata. Drugi dzień 
przyciągnął już ponad 13 tys., a kolejny 
cieszył się nie mniejszą popularnością. 
Swoje produkty i wyroby prezentowało 

Są to najważniejsze targi 
branżowe w Europie. Inne, 
w których uczestniczymy 
są oczywiście również 
istotne, ponieważ dotyczą 
rynków lokalnych, jak 
np. targi w Bośni, Turcji 
czy Bułgarii. Tym niemniej, 
POWER-GEN Europe 
jest wyjątkowe, bo tutaj 
rozmawia się o wszystkich 
tematach europejskich, 
a także projektach poza 
naszym kontynentem.

z RAFAKO S.A., charakteryzując temat 
swojego referatu. – Tego typu prezen-
tacje mają na celu pokazanie działal-
ności firmy oraz pozyskanie informa-
cji na temat tego, w  jakim kierunku 
zmierzają poszczególni dostawcy i co 
chcą oferować. Pozwala to uzyskać 
wiedzę, w  którą stronę podąża roz-
wój poszczególnych branż. Można też 
znaleźć nowinki na temat partnerów, 
dostawców i  technologii, mogących 
decydować o potencjalnym przyszłym 
rozwoju i  kooperacji. Prezentacje są 
różne, zazwyczaj obejmują inwestycje 

Spotkania z klientami 
podczas konferencji
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W Power-Gen Africa przedstawicie-
le RAFAKO S.A. wzięli udział po raz 
drugi. Podczas tegorocznej edycji 
raciborska spółka prezentowała się 
wspólnie z Energoprojektem Katowi-
ce na dużym, gustownie zaprojekto-
wanym stoisku, które było jedynym 
polskim stoiskiem podczas tego wy-
darzenia.

– Mamy już za sobą udział w Po-
wer-Gen Europe i Power-Gen India. 
Są to wydarzenia, które z  jednej 

W dniach 19–21 lipca w Johannesburgu (RPA) przedstawiciele RAFAKO S.A. uczestniczyli w Power-Gen 
Africa – międzynarodowym wydarzeniu targowo-konferencyjnym poświęconym branży energetycznej.

Tekst: Aleksandra Dik, Adventure Media 
Zdjęcia: Archiwum RAFAKO

RAFAKO na targach Power-Gen Africa

strony są ważne z punktu widzenia 
możliwości nawiązania kontaktów – 
nie tylko z potencjalnymi klientami, 
lecz także z potencjalnymi partnera-
mi, czy to na danym rynku, czy na 
naszym rynku krajowym. Wiele firm, 
a w szczególności osób zarządzają-
cych tymi firmami, spotyka się przy 
takich okazjach. Można wówczas 
porozmawiać o wspólnych przedsię-
wzięciach – powiedziała Agnieszka 
Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu 

RAFAKO S.A. – Istotnym aspektem 
wydarzenia jest propagowanie mar-
ki RAFAKO szerzej w świecie, aby-
śmy byli rozpoznawalni, aby nasze 
kompetencje, którymi dysponujemy, 
a które są unikalne, były znane. Jest 
niewiele firm, które mogą konkuro-
wać z nami w tak wielkiej palecie 
produktów, rozwiązań, technologii, 
którymi dysponujemy, i dobrze, aby 
nazwa RAFAKO była rozpoznawal-
na na kontynentach, na których 

RAFAKO historycznie było mniej 
obecne. RPA i kraje otaczające to 
bardzo ciekawe rynki – takie, na 
których, jeśli znajdziemy odpo-
wiednich partnerów, jesteśmy 
w  stanie zaistnieć i  wykreować 
nową wartość dla tych obszarów – 
podkreśliła A. Wasilewska-Semail.

O  potencjale afrykańskiego 
rynku oraz o tym, że obecność na 
targach Power-Gen Africa jest 
bardzo ważna z punktu widzenia 

Jest niewiele 
firm, które mogą 
konkurować z nami 
w tak wielkiej palecie 
produktów, rozwiązań, 
technologii, którymi 
dysponujemy, i dobrze, 
aby nazwa RAFAKO 
była rozpoznawalna 
na kontynentach, 
na których RAFAKO 
historycznie było mniej 
obecne.

rozwoju firmy, przekonany jest także 
Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu 
RAFAKO S.A. – Już przez te kilka dni 
przeprowadziliśmy rozmowy z kil-
koma potencjalnymi partnerami nie 
tylko z RPA, lecz także z Mozambiku, 
Zimbabwe i Nigerii, którzy wykazu-
ją duże zainteresowanie tym, co 
RAFAKO ma do zaoferowania. Nasze 
referencje, technologie, kompetencje 
są bardzo interesujące dla klientów 
w tym rejonie świata. Co ciekawe, 
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nie tylko firmy z tego regionu są nimi 
zainteresowane, ponieważ spotka-
liśmy firmy z  dalekiego Wchodu, 
np. z Hongkongu, które stwierdziły, 
że po zmianie koniunktury to Afryka 
jest właściwym miejscem, gdzie zna-
leźć można nowe projekty i rozwijać 
nowe biznesy – powiedział Krzysz-
tof Burek, Wiceprezes Zarządu 
RAFAKO S.A.

– To możliwość dotarcia do klien-
tów, kontrahentów, partnerów, po-
znania mechanizmów, które funk-
cjonują w Afryce, szczególnie tych 
finansowych. Jest wiele projektów, 
które wymagają specjalnego wspar-
cia, zaangażowania banków, jakie 
biorą w tym udział, i jest to genialne 
miejsce do poznania tych mechani-
zmów – powiedział Łukasz Sufner, 
Dyrektor ds. Realizacji z Klientami – 
Region Afryka RAFAKO S.A.

Na polskim stoisku, oprócz przed-
stawicieli wielu firm i  instytucji, 
gościła także Lynne Brown, Minister 
Przedsięwzięć Publicznych RPA.

To już trzecie targi w ramach mię-
dzynarodowego cyklu Power-Gen, 
w których w tym roku uczestniczy-
ło RAFAKO S.A., po europejskich 
i  Power-Gen India & Central Asia. 
Wzorem innych, także te składały 
się z  części wystawienniczej oraz 
konferencyjnej, gdzie prezentowane 
były referaty oraz omawiane zagad-
nienia i problemy dotyczące branży 
energetycznej. – Targi afrykańskie 
są bardzo interesujące. Nie są tak 
duże jak Power-Gen Europe, ale 

gromadzą najważniejszych graczy 
na rynku afrykańskim i przyciągają 
wielu ważnych gości z krajów, które 
nas najbardziej interesują, takich jak 
RPA, Tanzania, Namibia, Mozambik 
i innych. Wystawialiśmy się wspól-
nie z  naszym wieloletnim partne-
rem firmą Energoprojekt Katowice. 
Nasze wspólne stoisko cieszyło się 
bardzo dużym zainteresowaniem – 
powiedział Piotr Karaś, Dyrektor 
Biura Marketingu RAFAKO S.A., za-
powiadając, że także w  przyszłym 
roku RAFAKO nie tylko będzie uczest-
niczyć w  targach jako wystawca, 
lecz także zaprezentuje się w części 
konferencyjnej. – Charakterystycz-
ne dla Power-Gen Africa jest to, że 
konferencja gromadzi liczne grono 
odbiorców, a referaty prezentujące 
technologie budzą duże zaintereso-
wanie. Energetyka RPA, podobnie 

Energetyka RPA, 
podobnie jak polska, 
oparta jest na 
węglu i ma ogromny 
potencjał rozwojowy. 
W planach inwestorów 
państwowych 
i prywatnych jest sporo 
inwestycji, zarówno 
odtworzeniowych, jak 
i związanych z budową 
nowych jednostek. 
Oferta RAFAKO jest 
dla tego rynku bardzo 
atrakcyjna i zamierzamy 
to wykorzystać.

Relacja filmowa z wydarzenia dostępna jest w oficjalnym kanale YouTube 
RAFAKO: https://www.youtube.com/watch?v=eMcwRSX3FjA&feature=youtu.be

jak polska, oparta jest na węglu 
i ma ogromny potencjał rozwojowy. 
W  planach inwestorów państwo-
wych i prywatnych jest sporo inwe-
stycji, zarówno odtworzeniowych, 
jak i związanych z budową nowych 
jednostek. Oferta RAFAKO jest dla 
tego rynku bardzo atrakcyjna i za-
mierzamy to wykorzystać – zapewnił 
na koniec P. Karaś.

https://www.youtube.com/watch?v=eMcwRSX3FjA&feature=youtu.be
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To bardzo ważna konferencja nie tylko dla przemysłu, lecz także dla świata – tak dr Mark Berry, przewodniczący 
International Society for Electrostatic Precipitation, podsumował XIV Międzynarodową Konferencję Odpylania 

Elektrostatycznego ICESP 2016, która odbyła się w dniach 21–23 września na terenie 
Politechniki Wrocławskiej. RAFAKO S.A. było jednym z partnerów 

i współorganizatorów tego prestiżowego wydarzenia.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media

Naukowo o odpylaniu spalin

Jest to jedno z najważniejszych na 
świecie wydarzeń branżowych o tej 
tematyce. Konferencja związana 
z  zagadnieniami dotyczącymi od-
pylania elektrostatycznego organi-
zowana jest cyklicznie od 1981 roku 
i niewątpliwie przez te wszystkie lata 
przyczyniła się do rozwoju techno-
logii elektrostatycznego odpylania 

gani jako liczący się ośrodek aka-
demicki, stąd też tak liczny udział 
specjalistów światowej klasy. To 
miejsce, w którym mogą pochwalić 
się swoimi osiągnięciami czy zdobyć 
dodatkową wiedzę. Konferencja jest 
płaszczyzną wymiany informacji 
między przemysłem a nauką – po-
wiedziała dr hab. inż. Maria Jędrusik, 
prof.  PWr, Przewodnicząca Komi-
tetu Organizacyjnego ICESP 2016.

Tematyka konferencji była szcze-
gólnie istotna w  świetle nowych 
konkluzji BAT odnośnie do emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery po-
chodzących z  procesów spalania 
węgla.  – RAFAKO od lat angażuje 
się w realizację projektów dotyczą-
cych ochrony środowiska. Dlatego 
też uważamy, że powinniśmy moc-
no zaznaczyć naszą obecność na tej 
konferencji. Po pierwsze – dlatego, 
że jesteśmy producentem, a nawet 
liderem w zakresie budowy instala-
cji ochrony środowiska, w tym odpy-
lania spalin. Po drugie – od lat ściśle 
współpracujemy w  tym zakresie 
z Politechniką Wrocławską, realizu-
jąc projekty badawczo-rozwojowe. 
Udział w konferencji to możliwość 
zaczerpnięcia bardzo specjalistycz-
nej wiedzy na temat odpylania, 
pozyskania jej od autorytetów na-
ukowych z  całego świata  – powie-
dział Krzysztof Burek, Wiceprezes 
Zarządu RAFAKO S.A., który drugie-
go dnia konferencji wygłosił wykład 
na temat doświadczenia, referencji 
i możliwości technicznych oferowa-
nych przez RAFAKO S.A. w zakresie 
budowy nowoczesnych instalacji 
ochrony środowiska dla energetyki 
zawodowej. Oprócz tego referatu na 
konferencji pojawiły się jeszcze inne 
dwa referaty dotyczące specjalistycz-
nych zagadnień z zakresu odpylania 
spalin, których współautorami byli 
pracownicy RAFAKO: Mirosław Kurz, 
Czesław Ryguła oraz Michał Szudyga.

Podczas konferencji 
biorące w niej udział firmy 
i instytucje miały okazję 
do zaprezentowania swojej 
oferty także na stoiskach 
wystawienniczych. Tam 
też toczyły się rozmowy 
na tematy związane m.in. 
z konkretną technologią, czy 
też możliwościami.

gazów. Do tej pory gościła m.in. w USA, 
Indiach, Japonii, Korei Południowej, 
Chinach oraz krajach europejskich.

W  tym roku Polska, a  ściślej Poli-
technika Wrocławska, po raz pierwszy 
w historii była gospodarzem tej jakże 
prestiżowej konferencji. Za każdym 
razem jest to spotkanie autorytetów ze 
świata nauki z przedstawicielami prze-

mysłu, w tym branży energetycznej. Nie 
inaczej było i tym razem. Do Wrocławia 
zjechało ponad 200 ekspertów z całego 
świata. Wykłady i  dyskusje odbywa-
ły się w języku angielskim. – To duży 
prestiż, zarówno dla nas, Politechniki 
Wrocławskiej, jak i dla firm, z którymi 
współpracujemy przy organizacji tej 
konferencji. W świecie jesteśmy postrze-

– Politechnika jest miejscem, 
gdzie spotykają się ze sobą przed-
stawiciele świata nauki i  przemy-
słu niosący ze sobą nowe idee. To, 
że jesteśmy gospodarzem tej kon-
ferencji, jest nieprzypadkowe, ale 
też poczytujemy sobie to za wielki 
honor. Przyjechały do nas sławy na-
ukowe. Mamy tu też możliwość kon-
taktu z RAFAKO, które dla naszego 
wydziału jest firmą-legendą. Wielu 
naszych absolwentów tworzyło 
RAFAKO, wielu tam pracuje obec-
nie. Idee, jakie rodzą się na naszej 
uczelni, trafiają do firmy, wspólnie 

Stoisko RAFAKO 
podczas konferencji
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też rozwiązujemy problemy – powie-
dział prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew 
Gnutek, Dziekan Wydziału Mecha-
niczno-Energetycznego Politechniki 
Wrocławskiej.

RAFAKO S.A. było nie tylko spon-
sorem tego wydarzenia, lecz także 
jego współorganizatorem. Janusz 
Rydzak, Kierownik Zespołu Promo-
cji Produktu z  RAFAKO S.A., zasia-
dał w  komitecie organizacyjnym 
konferencji. – Wydarzenie spotkało 
się z ogromnym zainteresowaniem 
specjalistów z  branży. Można się 
tu było sporo dowiedzieć na temat 
nowoczesnych technologii z zakresu 
urządzeń odpylających. Nasze stoi-
sko odwiedzali uczestnicy z całego 
świata – powiedział Janusz Rydzak 
i przypomniał, że RAFAKO S.A. współ-
pracuje z Politechniką Wrocławską 
nie tylko w  zakresie elektrofiltrów 
(powstało specjalne stanowisko ba-
dawcze), lecz także przy odsiarcza-
niu spalin metodą mokrą wapienną 
czy nad zmniejszaniem emisji rtęci 
ze spalin w kotłach.

Podczas konferencji biorące 
w niej udział firmy i instytucje miały 
okazję do zaprezentowania swojej 
oferty także na stoiskach wystawien-
niczych. Tam też toczyły się rozmowy 
na tematy związane m.in. z konkret-
ną technologią, czy też możliwościa-
mi. Stoisko RAFAKO zaprojektowane 
zostało pod kątem tego, co proponuje 
oddział w Pszczynie. – Nasza działal-
ność ukierunkowana jest na budowę 
instalacji odpylania, czyli elektrosta-
tycznego oczyszczania spalin. Kon-
ferencja poświęcona jest właśnie tej 
tematyce. Jest okazją do wymiany 
doświadczeń, ale też zaprezentowa-
nia tego, czym zajmujemy się w za-
kresie badań i rozwoju. Oprócz samej 
konferencji istotnym punktem była 
część szkoleniowa, w której uczestni-
czyli także przedstawiciele RAFAKO. 

Na zajęciach wywiązywała się tak 
ożywiona dyskusja, że trzeba było 
ją przerywać w celu umożliwienia 
dalszej realizacji programu – powie-
dział Paweł Pańkowski, Dyrektor 
Zakładu Instalacji Odpylania Spalin 
RAFAKO S.A.

Po raz drugi w historii wydarze-
nia część konferencyjną poprzedziła 
dwudniowa Szkoła ESP, która odbyła 
się w dniach 19 – 20 września. – Za-
sadniczym celem tej inicjatywy było 
zaprezentowanie wiedzy na temat 
procesów związanych z odpylaniem 
elektrostatycznym tym wszystkim, 
którzy potrzebują takiej wiedzy, 
czyli przedstawicielom firm czy 
też naukowcom. Szkoła spotkała 
się z ogromnym zainteresowaniem, 
wręcz przerosła nasze oczekiwania. 
Zgromadziła ponad 70 osób z całego 
świata – USA, Chin, Indii, a także wie-
lu krajów europejskich. Zajęcia pro-
wadzone były w formie wykładów 
umożliwiających dyskusję – powie-
dział dr  inż. Arkadiusz Świerczok 
z  Politechniki Wrocławskiej, zasia-
dający w komitecie organizacyjnym 
konferencji.

– Jednym z najważniejszych za-
łożeń naszego stowarzyszenia jest 
skupianie ludzi nauki i  przemysłu 

w  jednym miejscu, by umożliwić im 
dzielenie się wiedzą i współpracę. Pol-
ska energetyka oparta jest na spalaniu 
węgla, więc temat tej konferencji jest 
bardzo istotny także z  tego punktu 
widzenia – powiedział dr Mark Berry 
z  USA, przewodniczący ISEP, który 
przewodził też tegorocznej edycji 
konferencji.

Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem sprawowali Przewodniczący 
International Society Electrostatic 
Precipitations, JM Rektor Politechniki 
Wrocławskiej oraz Dziekan Wydziału 
Mechaniczno-Energetycznego PWr.

Po raz drugi w historii wydarzenia część konferencyjną 
poprzedziła dwudniowa Szkoła ESP, która odbyła się w dniach 
19 – 20 września. Zasadniczym celem tej inicjatywy było 
zaprezentowanie wiedzy na temat procesów związanych 
z odpylaniem elektrostatycznym tym wszystkim, którzy 
potrzebują takiej wiedzy, czyli przedstawicielom firm 
czy też naukowcom. Szkoła spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem, wręcz przerosła nasze oczekiwania. 
Zgromadziła ponad 70 osób z całego świata – USA, Chin, Indii, 
a także wielu krajów europejskich. Zajęcia prowadzone były 
w formie wykładów umożliwiających dyskusję.
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Głównym celem projektu jest stwo-
rzenie instalacji, która ma sprostać 
dwóm podstawowym wyzwaniom, 
przed którymi stoją obecnie małe 
i średnie jednostki wytwarzające 
ciepło: dzięki zastosowaniu proce-
su zgazowania pozyskiwana będzie 
niskoemisyjna energia elektryczna 
i ciepło z odpadów, lokalnie dostęp-
nej biomasy i innych paliw stałych, 
ale przede wszystkim poprzez pro-
ces metanizacji możliwa będzie 
produkcja syntetycznego gazu 
ziemnego (ang. substitute natural 
gas – SNG), co pozwoli na efektyw-
ne użytkowanie instalacji również 
w okresie letnim.

Koncepcja przedsięwzięcia 
powstała w  wyniku współpracy 
RAFAKO S.A. z  gliwicką spółką 
EXERGON specjalizującą się w in-
nowacjach energetycznych. Do 
konsorcjum dołączyły następnie 
firmy i instytucje zainteresowane 
tworzeniem i testowaniem nowej 
technologii: TAURON Wytwa-
rzanie, EQTEC (Hiszpania), CEA 
i ATMOSTAT (Francja) oraz Insty-
tut Chemicznej Przeróbki Węgla 
z  Zabrza. W  ciągu najbliższego 
pół roku konsorcjum przeprowa-

dzi studium wykonalności, które 
potwierdzi techniczną możliwość 
oraz zasadność ekonomiczną dla 
przyszłej komercjalizacji projektu 
na skalę światową.

Skoro rynek jest zmienny, trzeba 
takie produkty mu dostarczać

– Nasza zweryfikowana ostatnio stra-
tegia buduje nową wizję RAFAKO S.A. 
jako promotora wdrażania rozwią-
zań coraz bardziej odległych od kla-
sycznego obrazu energetyki. Polska 
energetyka musi odmłodzić swój 
image, my już wspomagamy ten pro-
ces – mówi Agnieszka Wasilewska-

-Semail, Prezes Zarządu i Dyrektor 
Generalna RAFAKO S.A.

– RAFAKO od dawna poszukiwało 
efektywnego rozwiązania dla lokal-
nych sposobów utylizacji powstają-
cych tam odpadów zawierających 
węgiel organiczny. W tym projekcie 
uda się nam dopełnić ten zamiar 
generowaniem energii w  postaci 
ciepła, elektryczności czy też energii 
chemicznej, a wszystko w zależności 
od tego, co w danej chwili będzie się 
bardziej opłacało operatorowi in-
stalacji – dodaje Witold Rożnowski, 
Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju 

w  RAFAKO S.A., które jest liderem 
tego konsorcjum.

Mniej dni grzewczych – mniejsze 
przychody spółek ciepłowniczych
Obecnie wiele lokalnych przed-
siębiorstw energetyki cieplnej 
(tzw. PEC-e), głównie z Europy Środ-
kowo-Wschodniej, boryka się, z jednej 
strony, z problemem spadającej ren-
towności, a z drugiej – zaostrzanych 
norm emisji, które na przestrzeni kilku 
kolejnych lat doprowadzą do wyłączeń 
najmniej efektywnych wodnych kot-
łów węglowych. Tymczasem zmniej-
szająca się liczba dni grzewczych 
w sezonie powoduje, że wiele inwesty-
cji modernizacyjnych staje się nieren-

townych. Posiadanie dodatkowego 
produktu, jakim jest SNG, pozwoli na 
znaczne wydłużenie pracy instalacji 
w skali całego roku. SNG może być 
dystrybuowany do odbiorców przez 
istniejącą sieć gazowniczą, lub też 
wykorzystany jako paliwo, np. w lo-
kalnej komunikacji autobusowej.

Intencją partnerów projektu 
POLYGEN jest komercjalizacja wysp 
poligeneracyjnych bezpośrednio po 
jego zakończeniu. Ważną rolę w tym 
procesie odegra prezentacja całego 
łańcucha technologicznego w  po-
staci układu pilotażowego POLYGEN 
wybudowanego w ramach projektu 
w TAURON Wytwarzanie – Oddziale 
Elektrownia Łaziska.

Innowacje tak, ale tylko rynkowe
– Warunkiem projektów realizowa-
nych przy udziale KIC InnoEnergy 
jest zapewnienie, że technologie 
z  zakresu zrównoważonej energe-
tyki, które rozwijamy, zawsze koń-
czą się komercyjnym produktem 
lub usługą, które będą atrakcyjne 
dla potencjalnych klientów. Tylko 
wówczas, gdy oferowane w ramach 
współpracy z nami produkty będą 
konkurencyjne wobec istniejących 
rozwiązań, KIC InnoEnergy będzie 
w  stanie realizować swoje cele 
związane z redukcją kosztów ener-
gii, zwiększeniem bezpieczeństwa 
energetycznego oraz redukcją emisji 
CO2. POLYGEN jest dokładnie takim 
projektem, który oprócz realizacji 
wszystkich tych celów, ma uzasad-
nienie rynkowe – komentuje Jakub 
Miler, Prezes Zarządu polskiego od-
działu KIC InnoEnergy.

POLYGEN może prowadzić do sa-
mowystarczalności energetycznej
W ocenie Marcina Liszki, Prezesa 
Zarządu EXERGON, na obszarach 
wiejskich i w małych miastach ist-
nieje duży potencjał osiągnięcia 
samowystarczalności w gospodaro-
waniu energią i odpadami. Instalacja 
POLYGEN doskonale wpisuje się we 
współpracę z turbinami wiatrowymi 
i ogniwami fotowoltaicznymi stabili-
zując podaż energii elektrycznej na 
wydzielonym obszarze. Dużą zaletą 
wyspy poligeneracyjnej jest też jej 
modułowość i  możliwość łatwego 
dopasowania do lokalnego otoczenia 
ekonomicznego, stąd plany ekspansji 
na rynki zagraniczne, zwłaszcza te 
o wciąż niskim stopniu uporządko-
wania gospodarki odpadami.

Realizacja pierwszego etapu pro-
jektu potrwa do końca 2016 roku.

POLYGEN to nazwa innowacyjnego projektu realizowanego przez RAFAKO S.A. 
przy współpracy z firmą KIC InnoEnergy, w ramach którego powstanie wyspa 

poligeneracyjna, czyli wieloproduktowa instalacja energetyczna do zastosowań 
w małych i średnich miejscowościach. Przedsięwzięcie ruszyło w czerwcu br. 

RAFAKO S.A. jest liderem realizującego projekt międzynarodowego konsorcjum.

Tekst: Marcin Liszka, Prezes Zarządu EXERGON; 
Witold Rożnowski, Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju, RAFAKO S.A.

WYSPY POLIGENERACYJNE 
– nowa jakość w energetyce 

komunalnej

Witold Rożnowski, 
Dyrektor Centrum Badań 
i Rozwoju w RAFAKO S. A.

Dzięki zastosowaniu 
procesu zgazowania 
pozyskiwana będzie 
niskoemisyjna energia 
elektryczna i ciepło 
z odpadów, lokalnie 
dostępnej biomasy 
i innych paliw stałych, 
a poprzez proces 
metanizacji możliwa 
będzie produkcja 
syntetycznego gazu 
ziemnego.
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Zgodnie z  wieloletnią tradycją, za-
początkowaną przez Spółkę Matkę, 
w kwietniu br. odbył się integracyjno-

-nagrodowy wyjazd narciarski zorgani-
zowany dla pracowników przez Zarządy 
Spółki PBG i PBG oil and gas. Miejscem 
docelowym wyprawy były Dolomity, 
kraina magiczna z gorącym słońcem, 
bezchmurnym niebem i przepięknymi 
widokami. Do tego niezliczona ilość tras, 
gdzie odpowiednio do swoich umiejętno-
ści czujesz się Królem Stoku.

I tak, początkowo dość nieporadnie, 
choć to nie pierwszy raz, narty wyda-
wać by się mogło same mkną, krew 
wrze w żyłach i wrażenie, że pędzisz jak 

kreskówkowy Struś Pędziwiatr. Z dale-
ka dochodzi do ciebie głos instruktora, 

„Nabierz prędkości!”. Myślisz sobie, pręd-
kości, przecież prędkość to ja już mam, 
zawrotną. Nic bardziej mylnego.

Tak mijały godziny mniej lub bardziej 
udanych samolotów, niesiadania w nar-
tach, wymienne z hasłami „biodra do 
przodu”, „szerzej łapki” i „nie patrzymy 
na obrazki”.

W bonusie krew na stoku z rozciętego 
palca, mrożące krew w żyłach kontuzje, 
spektakularne wywrotki kontrolowane 
i niekontrolowane. Najchętniej położył-
byś się na chwilę, gdyby było gdzie. No 
way. Po krótkim odpoczynku, „regeneru-

jącym” napoju, humor wraca, wstępują 
nowe siły i ruszasz dalej. Adrenalina na 
całego i endorfinowy szał. Dodatkowo 
wspaniałe towarzystwo, sportowa ry-
walizacja podczas zawodów narciar-
skich, zabawy integracyjne, konkursy 
sprawnościowe prosto z Dzikiego Zacho-
du, taniec i śpiew. A na koniec smutek, bo 
nie udało się przejechać wszystkich tras.

Narty to naprawdę świetna zabawa. 
Niech wspomnienia narciarskich wycie-
czek i emocje ze stoku pozostaną w pa-
mięci na długie lata, a myśl o nich niech 
uspokaja nerwy, dodaje siły i umacnia 
optymizm. Za te wszystkie wspaniałe 
wrażenia bardzo dziękuję!

Tekst: Joanna Trzeciak, Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony informacji niejawnych, PBG S.A. 
Zdjęcia: Piotr Mierzwa; Andrzej Dawidek; Archiwum uczestników wyjazdu 

FOLGARIDA – DUŻO ADRENALINY, 
JESZCZE WIĘCEJ ENDORFIN 

W podziękowaniu 
trzydziestoosobowy 
zespół narciarzy 
uhonorował Zarządy 
Spółek symboliczną 
odznaką 
„Dobra decyzja” – za 
taką deyzję uznali 
bowiem nagrodzenie 
pracowników za ich 
codzienną pracę.

Zgodnie z wieloletnią trady-
cją, zapoczątkowaną przez 
Spółkę Matkę, w kwietniu 
br. odbył się integracyjno-
-nagrodowy wyjazd nar-
ciarski zorganizowany dla 
pracowników przez Zarządy 
Spółki PBG i PBG oil and gas. 
Miejscem docelowym wy-
prawy były Dolomity, kraina 
magiczna z gorącym słoń-
cem, bezchmurnym niebem 
i przepięknymi widokami. 
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Kolejne spotkanie już za dwa miesiące. Nie może Ciebie zabraknąć!

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

8 powodów, dla których warto bywać 
na spotkaniach z Władzami Spółek

Przy obecnej zmienności otoczenia, 
konkurencyjności rynków i  rosnących 
oczekiwaniach klientów nie wystarczy 
być dużym i  silnym, by budować kon-
kurencyjną ofertę. Kluczem do sukcesu 
jest zarówno dzielenie się wiedzą, jak 
i odpowiednio wystandaryzowane narzę-
dzia informatyczne, pozwalające Zarzą-
dom podejmować szybkie i słuszne decyzje 
biznesowe. O tym – i o wielu innych waż-

nych tematach – rozmawialiśmy podczas 
XV Spotkania Władz Spółek z  Pracow-
nikami Grupy PBG, które miało miejsce 
5 września 2016 r. w Wysogotowie.

Po spotkaniu zapytaliśmy uczestników 
w  anonimowej ankiecie, czy kwartalne 
spotkania z Zarządami są potrzebne. 100% 
odpowiedziało twierdząco. Kilka oczywi-
stych (i mniej oczywistych powodów) wy-
mieniamy poniżej.

Ile razy w roku masz szansę zobaczyć swojego Prezesa na 
żywo? Ania Baczyńska odpowie – codziennie, cała reszta jed-
nak nie ma tyle szczęścia, a spotkania z Władzami Spółek są 
ich jedyną szansą na to, by posłuchać, jak o celach i strategii 
mówi sam Szef.

Posłuchać Prezesa
Bez lukru

Jeszcze dekadę temu bezpośrednie spot-
kania stanowiły podstawę interakcji po-
między pracownikami a menedżerami. 
Obecnie ta forma komunikacji jest 
ponoć w zaniku i coraz częściej tylko 
uzupełnia wymianę informacji drogą 
elektroniczną. W Grupie PBG jest ina-
czej – spotkania wewnętrzne są pielęg-
nowaną tradycją. Zarząd znajduje dla 
Ciebie czas, bo jesteś ważny.

Jesteś ważny

Dzielenie się wiedzą i  wy-
miana doświadczeń to jeden 
z kluczy do ciągłego rozwoju. 
I kropka.

Masz przewagę

Jeśli nigdy nie przemawiałeś do 200 osób, 
masz szansę to zmienić. Scenariusz sce-
nariuszem, a  życie życiem. Pani Prezes 
Wiśniewska prędzej czy później wywoła 
Cię na środek i  poprosi o  kilka refleksji. 
Przychodząc na spotkanie, bądź czujny 
i przygotowany.

Oswoisz się z mikrofonem

Jeśli chcesz wiedzieć, która spółka to córka, która 
wnuczka, a która matka, i znać nieformalne powiąza-
nia pomiędzy nimi, musisz być obecny! Roman Wenski 
zawsze trzyma poziom ;)

Dykteryjki

To stara zasada. Każdy zna ten slogan, bo to po prostu 
prawda zweryfikowana przez życie. Wolne głosy i wnio-
ski to dobra praktyka kończąca każde nasze spotkanie.

Nieobecni głosu nie mają

Przyjmij zaproszenie na 
spotkanie i  rusz się od 
biurka. Ruch to zdrowie, 
poza tym chodzenie uspo-
kaja, pomaga ukoić nerwy, 
ustalić priorytety i  spalić 
kalorie – tak mówi Hanna 
Gajewska.

Ruch to zdrowie

Tu dowiesz się prawdy z pierwszej ręki. O kontraktach, 
które są w portfelu i o tym, ile pracy nas czeka, by zdo-
być kolejne. Kto był obecny 5 września, już wie, co przed 
nami. Bez owijania w bawełnę i bez lukru. Jeżeli kogoś 
zatrzymały ważne obowiązki służbowe i nie był obecny 
na ostatnim spotkaniu, zawsze możesz liczyć na to, że 
najważniejsze informacje przekażą mu koledzy.

62 7
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Od lat pracownicy 
i liderzy Grupy PBG 
sadzą i pielęgnują 
drzewa na terenie 
firmy i nie tylko. 
Na zdjęciu drzewa 
posadzone 
w 2011 roku 
przy siedzibie PBG 
na Wysogotowie.

W dniach 17–18 października odbyło 
się kolejne szkolenie dla Kluczowych 
Pracowników Grupy PBG. Po znako-
mitym spotkaniu z Mateuszem Grze-
siakiem, które rozpoczęło w ubiegłym 
roku cykl pt. „Ja – Lider XXI wieku”, 
pracownicy spotkali się, by doskona-
lić kompetencje menedżerskie. W roli 
prelegentów wystąpili generał Ro-
man Polko oraz coach i challenge 
speaker Marek Skała.

Generał Polko opowiedział o tym, 
jak rozGROMić konkurencję, czyli 
o tym, jak być skutecznym przywód-
cą w ekstremalnych i kryzysowych 
sytuacjach, jak pozytywnie moty-
wować nawet najbardziej zniechę-
conych podwładnych i jak poprowa-

dzić zespół do zwycięstwa, a Marek 
Skała wygłosił monodram w  II ak-
tach na podstawie dzieł Spencera 
Johnsona, Roberta Diltsa i  innych, 
pt. Zarządzanie sobą, zespołami 
i firmą w zmianie.

Zgodnie ze strategią CSR, której 
jedną z  wytycznych jest dbałość 
o środowisko naturalne, uczestnicy 
szkolenia zasadzili na terenie przy-
pałacowym drzewa, wpisując się tym 
samym w obchody Dnia Drzewa i mię-
dzynarodową akcję sadzenia drzew.

Od lat pracownicy i liderzy Grupy 
PBG sadzą i pielęgnują drzewa na te-
renie firmy i nie tylko. Na zdjęciu drze-
wa posadzone w 2011 roku przy siedzi-
bie PBG na Wysogotowie.

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

Tytuł tego artykułu może wydawać się kontrowersyjny. Nie chodzi jednak o to, 
by ślizgać się, pozorując „robotę”, ale o to, by pracować mądrze i nie zaharować 

się na śmierć. To był, i chyba nadal jest, problem dotykający wielu z nas.

Tekst: Karolina Szumińska, koordynator ds. planowania i kontroli, PBG oil and gas; 
Anna Krygier-Szymańska, specjalista ds. administracyjnych, PBG oil and gas; 

Małgorzata Sikora, kierownik działu koordynacji księgowej, PBG S.A.

Szkolenie dla liderów

JAK ROBIĆ, ŻEBY SIĘ NIE NAROBIĆ

W  zależności od tematu odpo-
wiedź na pytanie  – Jak robić, 
żeby się nie narobić? – jest inna. 
W przypadku osób, które – tak 
jak my  – pracują na co dzień 
z  dużą ilością danych i  doku-
mentów, z pomocą przychodzi 
system V-Desk. To przyjazne 
użytkownikowi, intuicyjne na-
rzędzie pozwala na wprowa-
dzanie wielu danych oraz ich 
bezpośrednie (tj. bez konieczno-

ści oczekiwania na aktualizację 
bazy) raportowanie on-line, 
obróbkę danych w Excelu oraz 
praktycznie natychmiastowe 
korzystanie z  wyników. Z  wy-
ciągniętych danych powstaje 
informacja, którą przekazujemy 
dalej, by stała się podstawą do 
podjęcia decyzji.

Dzięki systemowi V-Desk 
obieg dokumentów finansowych, 
zakupowych czy umów stał się 

łatwiejszy i bardziej przejrzysty. 
Do tej samej platformy mają 
dostęp wszyscy pracownicy, co 
pozwala na odbieranie doku-
mentów w  jednym formacie. 
Szukając potrzebnych infor-
macji, nie trzeba przerzucać 
ton dokumentów  – wszystkie 
wcześniej opisane dane kontra-
hentów czy terminy płatności 
można znaleźć w  systemie za 
pomocą wpisania paru fraz 
na klawiaturze komputera. Po-
trzebne dokumenty przesyła się 
drogą elektroniczną, z pominię-
ciem paru pięter, by dostarczyć 
je osobiście.

Wprowadzenie elektronicz-
nego obiegu dokumentów w sy-
stemie V-Desk przyczyniło się do 
sprawnej wymiany informacji 
i szybkiego przepływu dokumen-
tów, usprawniając i ułatwiając 
tym samym naszą pracę. V-Desk 
nie zwolnił nas jednak z odpo-
wiedzialności za wpisywane 
przez nas dane. Mamy świado-
mość tego, że są one wykorzy-
stywane i  dalej przetwarzane 
oraz że służą do podejmowania 
decyzji biznesowych. Dlatego 
tak ważne jest trzymanie się 
uzgodnionych podczas wdro-
żenia systemu reguł i wprowa-
dzania informacji, słowników 
i  skrótów, które w  rezultacie 
zapewnią rzetelność danych 
i znacznie ograniczą zagrożenie 
wystąpienia błędów.

1/6Dowiedz się więcej na www.primesoft.pl

V-Desk
      WORKFLOW | BPM |DMS

200
wdrożeń

100 000
użytkowników

 V-Desk
System V-Desk pozwala na kompleksowe zarządzanie procesami biznesowymi 
oraz przetwarzanymi dokumentami. V-Desk umożliwia procesowanie doku-
mentów bez ich papierowych wersji. Funkcjonalność rozwiązania to zasługa 
trzech uzupełniających się i zintegrowanych modułów, tj. elektronicznego archi-
wum, zarządzania procesami oraz elektronicznego obiegu dokumentów. Ich 
zastosowanie wyraźnie usprawnia działalność firmy i gwarantuje łatwe 
i przejrzyste zarządzanie dokumentami.
 
V-Desk jest systemem skalowalnym i otwartym. Umożliwia wdrożenie 
nieograniczonej liczby obiegów oraz typów dokumentów przy praktycznie 
nieograniczonym wolumenie dokumentów i kont użytkowników. Jego 
elastyczność pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów. 
Praca z systemem jest łatwa i intuicyjna dla użytkowników. Menadżerowie mogą 
samodzielnie zarządzać systemem, w tym modyfikować istniejące procesy oraz 
definiować nowe.

 PrimeSoft Polska Sp. z o.o.
PrimeSoft Polska dostarcza kompleksowe systemy klasy Enterprise w zakresie 
zarządzania i elektronicznego archiwizowania dokumentów workflow|DMS oraz 
zarządzania procesami biznesowymi BPM.

Primesoft Polska jako lider rynku obsługuje spółki giełdowe, międzynarodowe 
koncerny, grupy kapitałowe, banki i instytucje finansowe, spółki sektora 
publicznego, a także wiele firm będących światowymi liderami w swoich 
branżach.

Dostarczane przez nas rozwiązania wyróżniają się najwyższą jakością, 
skutecznością, nowoczesnością i elastycznością. Wiedza oraz doświadczenie, 
które zdobyliśmy w trakcie realizacji licznych wdrożeń pozwoliły na uzyskanie 
cenionych w branży certyfikatów.

Zintegrowane moduły

systemu V-Desk

     BPM
Moduł BPM pozwala na intuicyjne 
modelowanie procesów za 
pośrednictwem graficznego 
kreatora. System pozwala na 
zdefiniowanie struktury przed-
siębiorstwa oraz grup roboczych. 
Konfiguracja z wykorzystaniem 
kreatorów daje szerokie możli-
wości zarządzania procesami 
oraz dostosowanie ich do zmie-
niających się potrzeb firmy.

     Workflow
System V-Desk posiada wbu-
dowany silnik workflow nadzoru-
jący przepływ pracy w oparciu 
o zdefiniowane reguły. Dzięki 
temu możliwe jest precyzyjne 
określenie ścieżki obiegu każde-
go typu dokumentu oraz 
uzależnienie jej od dynamicznych 
warunków. System oferuje 
również możliwość pracy 
grupowej na dowolnym etapie 
procesu.

     Archiwum DMS
Elektroniczne archiwum umożli-
wia łatwe i szybkie odszukanie 
archiwizowanego dokumentu 
oraz wgląd w jego wszystkie 
wersje. Wielopoziomowe zabez-
pieczenia archiwum pozwalają 
zdefiniować elastyczny model 
uprawnień i nadawać dostępy 
do dokumentów tylko osobom 
upoważnionym.

10 lat
doświadczenia
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Don’t Give Up
Peter Gabriel, Kate Bush

in this proud land we grew up strong
we were wanted all along
I was taught to fight, taught to win
I never thought I could fail

no fight left or so it seems
I am a man whose dreams have all deserted
I’ve changed my face, I’ve changed my name
but no one wants you when you lose

don’t give up
‘cos you have friends
don’t give up
you’re not beaten yet
don’t give up
I know you can make it good

though I saw it all around
never thought I could be affected
thought that we’d be the last to go
it is so strange the way things turn

drove the night toward my home
the place that I was born, on the lakeside
as daylight broke, I saw the earth
the trees had burned down to the ground

don’t give up
you still have us
don’t give up
we don’t need much of anything
don’t give up

‘cause somewhere there’s a place
where we belong

rest your head
you worry too much

it’s going to be alright
when times get rough
you can fall back on us
don’t give up
please don’t give up

‘got to walk out of here
I can’t take anymore
going to stand on that bridge
keep my eyes down below
whatever may come
and whatever may go
that river’s flowing
that river’s flowing

moved on to another town
tried hard to settle down
for every job, so many men
so many men no-one needs

don’t give up
‘cause you have friends
don’t give up
you’re not the only one
don’t give up
no reason to be ashamed
don’t give up
you still have us
don’t give up now
we’re proud of who you are
don’t give up
you know it’s never been easy
don’t give up

‘cause I believe there’s a place
there’s a place where we belong

Written by Peter Gabriel • Copyright © Sony/ATV Music Publishing LLC

Nie poddawaj się
Peter Gabriel, Kate Bush

Na tej dumnej ziemi wyrośliśmy mocni
Byliśmy upragnieni od samego początku
Nauczono mnie walczyć, nauczono wygrywać
Nigdy nie myślałem, że mogę zawalić

Nie zostało żadnej woli walki, jak mi się zdaje
Jestem człowiekiem, którego opuściły wszystkie marzenia
Zmieniłem twarz, zmieniłem swoje imię
Ale nikt cię nie chce, gdy przegrywasz

Nie poddawaj się
Bo masz przyjaciół
Nie poddawaj się
Jeszcze cię nie pokonano
Nie poddawaj się
Wiem, że możesz to naprawić

Chociaż widziałem to wszędzie wokół
Nigdy nie sądziłem, że mogłoby mnie dotknąć
Myślałem, że w razie czego będziemy ostatni
W tak dziwny sposób sprawy się zmieniają

Pojechałem nocą do swego domu
Miejsca mych urodzin, na brzegu jeziora
W świetle dnia zobaczyłem ziemię
Drzewa spaliły się do cna

Nie poddawaj się
Wciąż masz nas
Nie poddawaj się
Nie potrzebujemy wiele
Nie poddawaj się
Ponieważ gdzieś jest miejsce
Gdzie należymy

Oprzyj swoją głowę
Za bardzo się martwisz

Będzie w porządku
Gdy czasy stają się brutalne
Możesz oprzeć się na nas
Nie poddawaj się
Proszę, nie poddawaj się

Muszę stąd odejść
Nie mogę znieść więcej
Stanę na tym moście
Spojrzę w dół
Cokolwiek może przyjść
I cokolwiek może odejść
Rzeka płynie
Rzeka płynie

Wyruszyłem do innego miasta
Naprawdę się starałem znaleźć tam dom
Do każdej pracy tak wielu ludzi
Tak wielu ludzi których nie potrzebuje nikt

Nie poddawaj się
Bo masz przyjaciół
Nie poddawaj się
Nie jesteś jedyny
Nie poddawaj się
Nie ma powodu, by być zawstydzonym
Nie poddawaj się
Wciąż masz nas
Nie poddawaj się teraz
Jesteśmy dumni z tego, kim jesteś
Nie poddawaj się
Wiesz, że to nigdy nie było proste
Nie poddawaj się
Ponieważ wierzę, że jest takie miejsce
Takie miejsce, do którego należymy

Don’t Give Up
Tekst poniższej piosenki dedykujemy Zarządom i Pracownikom Grupy PBG, którzy 

nie zwątpili w codzienną pracę na drodze do zawarcia układu PBG! 

Opracowanie: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG 
Zdjęcie: Paul Earle, Unsplash
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W piątek 2 września w Domu Strzeleckim RAFAKO odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Energetyka. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele władz spółki oraz poszczególnych wydziałów. Podczas 

uroczystości przyznano wyróżnienia dla zasłużonych pracowników oraz pożegnano emerytów. 
Galę zakończył występ Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza oraz wspólna kolacja.

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media

RAFAKO świętowało Dzień Energetyka
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Obchody Dnia Energetyka to doskona-
ła okazja, aby władze RAFAKO mogły 
przyznać wyróżnienia swoim pracowni-
kom, pożegnać emerytów oraz wspólnie 
spędzić czas, integrując się w jednym 
miejscu. Tak też było w piątkowy wieczór. 
Przybyłych na galę gości przywitała 
Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes 
Zarządu RAFAKO.

Po wystąpieniu przedstawicielki Za-
rządu wręczono poszczególne odzna-
czenia pracownikom raciborskiej spółki.

Odznaką „ZASŁUŻONY DLA RAFAKO” 
wyróżnieni zostali następujący pracow-
nicy firmy: Romualda Ruszczyk-Pross, 
Joachim Bińczyk, Robert Doleżych, 
Ryszard Kopisz, Marek Kościółek, 
Daniel Nasiadka, Dariusz Noga, 
Ryszard Polucha, Emanuel Reisky, 
Hubert Sławik, Teodor Soszyński, 
Ryszard Sumik, Stani sław Tarnowski.

Kapituła wyróżniła nagrodą I stop-
nia w kategorii Rozwój Techniki i Pro-
jektowania Piotra Halfara. Kapituła 
przyznała nagrody specjalne Gabrieli 
Krawiec i Adamowi Sutowiczowi.

Na wniosek Komisji i decyzją Prezesa 
Zarządu tytułem „Spawacza Roku 2015” 
wyróżnieni zostali za najwyższej klasy 
umiejętności ręcznego spawania me-
todą TIG: Sebastian Bugdol i Mateusz 

Mikulski. Za najwyższej klasy umie-
jętności spawania łukowego elektrodą 
otuloną wyróżnienie otrzymał Marek 
Adamczyk. Za najwyższej klasy umie-
jętności w  zakresie automatycznego 
spawania metodą TIG automatami VKW 
wyróżniono Mieszysława Jędrychę. Za 
najwyższej klasy umiejętności w zakre-
sie automatycznego spawania metodą 
TIG automatami POLYSOUDE wyróż-
nienie dostał Krzysztof Sowa. Panowie 
Przemysław Bulanda i Jacek Skorupa 
wyróżnieni zostali „Dyplomem Uznania” 
za osiągnięcie w 2015 roku najlepszych 
wyników w  zakresie wydajności i  ja-
kości rozpoczynających pracę i zdoby-
wających pierwsze szlify w zawodzie 
spawacza.

Podziękowania za dobrą współpra-
cę i  zaangażowanie przy organizacji 
imprez kulturalnych i sportowych dla 
mieszkańców oraz gratulacje dla firmy 
złożył Mirosław Lenk, prezydent Racibo-
rza. Wieczór podsumowano koncertem 
Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza 
oraz wspólną kolacją.

Podziękowania za 
dobrą współpracę 
i zaangażowanie 
przy organizacji 
imprez kulturalnych 
i sportowych dla 
mieszkańców oraz 
gratulacje dla firmy 
złożył Mirosław Lenk, 
prezydent Raciborza.

2 września 2016 r., Wysogotowo

Szanowni Państwo

Z okazji Dnia Energetyka przekazujemy 
serdeczne życzenia i gratulacje wszystkim 
Pracownikom RAFAKO.
Słowa uznania kierujemy do Zarządu, który, 
działając w niezwykle skomplikowanych 
warunkach biznesowych, skutecznie realizuje 
wymagającą strategię zarówno na rynku 
polskim, jak i zagranicznym. Z uwagą 
przyglądamy się Państwa dokonaniom w równie 
ważnym procesie. W imieniu wszystkich 
członków Rady Nadzorczej dziękujemy za 
szczególne zaangażowanie i wysiłek, który 
wkładacie Państwo w skomplikowany proces 
zmian. Gratulujemy odwagi.
Nie ma lepszej okazji niż dzisiejsza uroczystość, 
by docenić tych, dzięki którym RAFAKO z dumą 
może nosić tytuł lidera branży energetycznej. 
Szczególne podziękowania należą się tej części 
dyrektorów i kadry menedżerskiej, która 
realizuje niezwykłe projekty na terenie całej 
Polski. Z uznaniem myślimy o budowanej 
przez Rafakowców w formule EPC elektrowni 
Jaworzno i kompleksowo wznoszonych EDF-ach. 
Dziękujemy za najwyższe standardy pracy, 
terminowość i dotrzymywanie budżetów.
Trudno dziś nie wspomnieć o pracownikach, 
którzy odpowiadają za projektowanie, produkcję 
i dostawę kotłów, z których RAFAKO słynie na 
cały świat. Dziękujemy za Państwa wysiłek.
Nie wyobrażamy sobie RAFAKO w obecnej 
kondycji, gdyby nie skuteczne służby 
wsparcia. Podziękowania należą się księgowym 
i kadrowym, obszarowi controllingu i logistyki 
oraz informatykom. Państwa praca, choć 
czasem nie dla każdego widoczna, stanowi 
podstawę do podejmowania przez Zarząd 
strategicznych decyzji. Dziękujemy za ogromny 
wysiłek wkładany przez Was w prace związane 
z proponowanymi zmianami.

W imieniu państwa Małgorzaty 
i Jerzego Wiśniewskich list odczytała 
Hanna Gajewska, asystentka zarządu 
PBG oil and gas

Z dumą obserwujemy Wszystkich Rafakowców 
budujących bezpieczeństwo energetyczne 
Polski oraz włączających się aktywnie 
w działania CSR. Cieszy nas, że pomagacie 
Państwo potrzebującym i że Spółka wspiera 
inicjatywy społeczności lokalnej. Słowa 
szczególnego uznania kierujemy do wszystkich 
włączających się w ideę transplantologii 
oraz organizujących półmaraton wspólnie 
z władzami miasta Raciborza. Podobnie jak 
Zarząd RAFAKO, wierzymy, że zrównoważony 
rozwój podnosi rangę głównej działalności 
i jest filarem społecznej akceptacji działań 
naszej firmy. Głównym bohaterom dzisiejszego 
spotkania gratulujemy wyróżnień i nagród. 
Słowa uznania kierujemy do Jubilatów 
i pracowników przechodzącym na emeryturę. 
Niezmiennie stoimy na stanowisku, że jesteście 
Państwo najlepszymi ambasadorami nie tylko 
Spółki RAFAKO, lecz także całej Grupy PBG. 
Gratulujemy pracownikom, którzy odbiorą 
dzisiejszego popołudnia wyjątkowe odznaczenie 

„zasłużony dla RAFAKO”. Doceniamy nie tylko 
Państwa dokonania, lecz także twórczy stosunek 
do pracy. Gratulujemy także tym, których 
Kapituła i Prezes Zarzadu, Dyrektor Generalna 
Agnieszka Wasilewska-Semail, wyróżnili za 
wybitne osiągnięcia na rzecz Spółki. Cieszymy 
się, że dobro RAFAKO jest naszym 
wspólnym celem.
Na zakończenie pragniemy Państwu życzyć 
niezapomnianych wrażeń podczas dzisiejszej 
gali oraz pięknej pogody i rodzinnej atmosfery 
na jutrzejszym pikniku w Szymocicach. Niech 
dobra energia i pozytywne emocje towarzyszą 
Państwu przez następny rok. Do zobaczenia 
podczas kolejnego Dnia Energetyka! Mamy 
nadzieję, że we wrześniu 2017 roku uda nam się 
spotkać z Państwem osobiście.

Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy
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Jubileusz 25-lecia pracy w RAFAKO 

Bożena Małczak-Koziarska, 
Katarzyna Sielska, Algis Brusokas, 

Marek Duda, Tomasz Front, 
Józef Głombik, Bartosz Główka, 

Bernard Grela, Marcin Grela, 
Krzysztof Janeczek, 

Dariusz Jankowski, Dariusz Jaworski, 
Artur Kalisz, Krzysztof Kamiński, 
Leszek Kirszniak, Roman Kłosek, 
Kamil Kogut, Ryszard Konieczny, 

Mirosław Koziarski, Piotr Kozielski, 
Henryk Kozioł, Janusz Kubalik, 

Piotr Kuriata, Rafał Kuśka, 
Arkadiusz Maliński, Dariusz Masiak, 
Zbigniew Mielniczuk, Adam Musiolik, 

Ireneusz Nowakowski, 
Zbigniew Olszok, Norbert Ottlik, 

Romuald Pala, Marek Popów, 
Wojciech Romanowski, 

Witold Rożnowski, 
Jarosław Sitek, Mariusz Sochacki, 
Mirosław Sulicz, Bogumił Urban, 

Mieczysław Urbańczyk, 
Marek Wieczorek, Mariusz Wierzbicki, 
Marek Zapotoczny, Gerard Zygmund

Jubileusz 30-lecia pracy w RAFAKO 

Ewelina Baran, Gabriela Komarniecka, 
Ewa Stopa, Zbigniew Adamczyk, 

Krzysztof Andruszyn, 
Krzysztof Burek, Ryszard Dańczak, 
Bogusław Demel, Gerard Franica, 

Jan Gancarczyk, Piotr Grygiel, 
Mirosław Jagiełło, Mirosław Jakubiak, 
Andrzej Jureczka, Andrzej Karczewski, 
Janusz Karpiniec, Ryszard Kikomber, 

Krzysztof Królik, Janusz Krupa, 
Józef Kukuczka, Adrian Kuroczik, 
Krystian Kwapik, Marcin Langer, 
Piotr Langer, Jan Lewandowski, 

Leon Łapin, Zdzisław Małys, 
Marek Markowicz, Zdzisław Matysiak, 

Franciszek Mertuszka, 
Piotr Miechówka, 

Dariusz Noga, Andrzej Nowak, 
Piotr Pękosz, Bernard Piela, 

Andrzej Pikuła, Wojciech Pytlik, 
Krzysztof Romanowicz, 
Mirosław Skubiszyński, 

Zbigniew Sladek, Józef Słaby, 
Hubert Sławik, Grzegorz Szczurowski, 

Waldemar Świerczek, 
Włodzimierz Wiatr, Jan Zawadzki

Jubileusz 35-lecia pracy w RAFAKO: 

Norbert Cieślik, Eugeniusz Dwojak, 
Bogusław Dzik, Zdzisław Fabiński, 

Kazimierz Gawłowski, 
Aleksander Gabrowski, 

Wiktor Grabuńczyk, 
Adam Kaczorowski, 

Zbigniew Kossakowski, 
Joachim Krause, Norbert Kwaszyński, 
Ireneusz Lewkowicz, Mariusz Ligacz, 
Sławomir Mikoda, Daniel Mikołajec, 

Tomasz Pietrzyk, Ryszard Rymański, 
Krystian Sedlaczek, Witold Stogniew, 

Andrzej Świderek, Mirosław Świerczek, 
Józef Węgrzyn, Andrzej Woźniak, 

Wiesław Zabłocki

Jubileusz 40-lecia pracy w RAFAKO 

Anna Broża, Krystyna Pinkowicz, 
Anna Salewicz, Irmgarda Sroka, 

Teresa Urban, Zbigniew Błaszczyk, 
Zbigniew Ciołek, Gerard Cycoń, 

Piotr Hofrichter, Maciej Jankowski, 
Rudolf Kłosek, Tadeusz Kroczek, 

Alfred Kudla, Henryk Kudlek, 
Józef Łukoszek, Waldemar Mika, 
Hubert Miketa, Adam Możejko, 
Czesław Mroczka, Jerzy Musioł, 
Henryk Namysł, Bernard Noga, 

Andrzej Obuchowski, 
Alojzy Richter, Stanisław Wyrostek, 

Andrzej Zakrzewski, Janusz Zieliński, 
Helmut Zwierzyna

Jubileusz 45-lecia pracy w RAFAKO 

Andrzej Babeł, Adam Kuczer, 
Tadeusz Marcyanik, 

Zdzisław Paździoch, Zbigniew Szpunar, 
Stanisław Tarnowski, 

Tadeusz Tomczyk

Jubileusz 50-lecia pracy w RAFAKO 

Jan Jeremicz

453525 30 40 50

Pracownicy, którzy w roku poprzednim,  
bieżącym przeszli na emeryturę: 
Barbara Guła, Maria Łapin, Elżbieta Romaniak, 
Krystyna Szpunar, Teresa Wygnał, Józef Bednarski, 
Paweł Boczkowski, Krystian Brauner, Norbert Cieślik, 
Jarosław Czapkowski, Stanisław Gawlik, Franciszek Jasiński, 
Zbigniew Jaworek, Franciszek Kolarczyk, Adam Kowalski, 
Janusz Kuczer, Jerzy Majchrowicz, Czesław Mikołajczyk, 
Edward Miśkowicz, Lesław Mitał, Bogdan Mroczek, 
Jan Niklewicz, Lech Pawlisz, Stefan Plaugo, Józef Przybyś, 
Czesław Pypeć, Leszek Ruciński, Marian Sawicki, 
Robert Sochacki, Stanisław Sroka, Tadeusz Stolarski, 
Zbigniew Styrkowiec, Adam Sutowicz, Czesław Szabliński, 
Jan Tarasek, Julian Tworek, Marian Widera, 
Wiesław Wiekiera, Stanisław Wijatyk.
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W tym roku pięcioro pracowników RAFAKO S.A. otrzymało odznaczenia państwowe 
prezydenta RP za długoletnią posługę. Wyróżnienia wręczane są osobom, które sumiennie 

wykonują swoją pracę zawodową, a dodatkowo udzielają się społecznie na rzecz firmy.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: Archiwum Henryka Rabczuka, RAFAKO S.A. 

Odznaczenia państwowe 
dla pracowników RAFAKO S.A.

Odznaczenia państwowe nadawane za 
długoletnią posługę na rzecz danego 
zakładu pracy ustanowiono w  1938 r., 
a przywrócono w 2007 r. Wyróżnienia te 
są przyznawane za wzorowe, wyjątkowo 
sumienne wykonywanie obowiązków wy-
nikających z pracy zawodowej w służbie 
państwa. Medal za Długoletnią Służbę 
dzieli się na trzy stopnie:
• I stopień – Medal Złoty za Długoletnią 

Służbę,
• II stopień – Medal Srebrny za Długolet-

nią Służbę,
• III stopień – Medal Brązowy za Długo-

letnią Służbę.
Wniosek o nadanie Medalu za Długolet-

nią Służbę przedstawia się nie wcześniej 
niż:
• po 30 latach pracy zawodowej osoby 

proponowanej do odznaczenia na I sto-
pień – Złoty

• po 20 latach pracy zawodowej osoby 
proponowanej do odznaczenia na II sto- 
pień – Srebrny

• po 10 latach pracy zawodowej osoby 
proponowanej do odznaczenia na III sto- 
pień – Brązowy.
Z prośbą o nadanie takiego wyróżnienia 

występują wyłącznie pracodawcy. Wniosek 
wraz z uzasadnieniem o zasługach i osiąg-
nięciach osoby, której dotyczy, kierowany 
jest do wojewody celem zaopiniowania, 
a ten przedstawia wniosek Prezydentowi RP.

Odznaczenia wyróżnionym pracowni-
kom są wręczane przez wojewodę na uro-
czystym spotkaniu z okazji Dnia Energety-
ka. – W 2015 r. wyjątkowo zostały wręczone 
na uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach, ponieważ zostały nadane 
przez prezydenta już po odbyciu obcho-
dów Dnia Energetyka  – mówi Elżbieta 
Rudnik, kierownik działu Kadr i Szkolenia 
w RAFAKO.

Medalem za Długoletnią Służbę (Złotym, 
Srebrnym i Brązowym) od 2010 r. uhono-
rowano 39 pracowników RAFAKO S.A. Za 
ubiegły rok wyróżniono pięcioro pracow-
ników.

Antoni Paliświat
Złoty Medal za Długoletnią Służbę

W RAFAKO S.A. pracuje od 1970 roku. Swo-
ją karierę zawodową w raciborskiej spółce 
rozpoczął w dziale technologicznym, gdzie 
pracuje po dziś dzień. – Zaczynałem w służ-
bach technologicznych, przechodząc kolej-
ne szczeble edukacji zawodowej od techno-
loga wydziałowego do kierownika sekcji 
włącznie. Od roku 1987 do chwili obecnej 
pracuję w  Dziale Wyceny Materiałowej 
i Kosztów Wytworzenia jako specjalista – 
mówi Antoni Paliświat. Pan Antonii lubi 
swoją pracę oraz załogę, z  którą od lat 
pracuje. – Praca była i jest dla mnie bardzo 
ważna. Miałem szczęście pracować z do-
brymi fachowcami, od których dużo się na-
uczyłem. Teraz staram się tę wiedzę przeka-
zywać dalej. Jestem dumny z wyróżnienia. 
Mam świadomość, że jest ono szczególne 
i nie każdy może je otrzymać. To dla mnie 
ogromna radość, ale także miła pamiątka – 
przyznaje pan Antoni. Oprócz sumiennie 
wykonywanych obowiązków na swoim sta-
nowisku Antoni Paliświat jest współtwórcą 
wynalazku patentowego w dziedzinie ob-
róbki skrawania, za co otrzymał specjalną 
nagrodę II stopnia Rady Wojewódzkiej NOT. 
Wcześniej Zarząd RAFAKO S.A. uhonorował 
go nagrodą „Zasłużony dla RAFAKO”. Pręż-
nie działał również na rzecz rafakowskiego 
sportu. Reprezentował dział technologiczny 
w spartakiadach zakładowych oraz RAFA-
KO na poziomie TKKF. Prywatnie pan An-
toni interesuje się numizmatyką, a wolne 
chwile najchętniej spędza w swoim ogródku 
działkowym.

Wacław Linkiewicz
Złoty Medal za Długoletnią Służbę

W RAFAKO pracuje od ponad 42 lat na pro-
dukcji w zawodzie ślusarza. – RAFAKO to 
duży zakład, pracuje tu wiele osób, a mimo 
to atmosfera jest bardzo przyjemna – mówi 
Wacław Linkiewicz, który pełni jeszcze do-
datkową funkcję – Społecznego Inspektora 
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Pracy. – Miło, że ktoś docenił moją pracę, 
nadgodziny i odpowiedzialność, jaką niosą 
za sobą obowiązki związane z pracą ślu-
sarza oraz moją społeczną inicjatywą na 
rzecz pracowników i wyróżnił mnie takim 
medalem – mówi pan Wacław. W poprzed-
nich latach Wacław Linkiewicz otrzymał 
wyróżnienie „Zasłużony dla RAFAKO”. 
Przez wiele lat był Honorowym Dawcą Krwi. 
Przez cały ten czas oddał blisko 40 litrów 
krwi, za co otrzymał specjalne wyróżnienie 
od Prezydenta RP Lecha Wałęsy. W wolnym 
czasie, podobnie jak jego wyróżnieni kole-
dzy, ceni sobie relaks w swoim ogórku dział-
kowym i zajmuje się numizmatyką.

Henryk Rabczuk
Złoty Medal za Długoletnią Służbę

W RAFAKO pracuje 43 lata. Zaczynał w biu-
rze projektowym w dziale kotłów wodnych. 
W 1990 roku wygrał konkurs na kierownika 
archiwum technicznego. Chociaż dla wielu 
praca archiwisty wydaje się spokojna, pan 
Henryk wcale tak nie uważa. – Najwięcej 

pracy cały nasz zespół miał w 1997 roku, 
kiedy Racibórz, a  tym samym RAFAKO, 
nawiedziła powódź – przyznaje Henryk 
Rabczuk. Część dokumentów (kalki i  se-
pie), które jeszcze nie miały swoich elek-
tronicznych odpowiedników, została za-
lana. – Robiliśmy wszystko, co mogliśmy, 
aby je uratować. Z części kalek usuwaliśmy 
szlam i błoto przy pomocy wody i delikat-
nych szmatek, a następnie skanowaliśmy 
je. Te, których nie dało się zeskanować, 
zostały sfotografowane i  też mamy je 
w bazie danych. Mogę się pochwalić, że 
wszystkie oryginały uratowaliśmy i teraz 
w postaci cyfrowej mamy je w elektronicz-
nym archiwum – podkreśla z dumą Henryk 
Rabczuk. Pracując w archiwum, był świad-
kiem prawdziwej rewolucji technicznej. – 
Gdy zaczynałem pracę, archiwum było 
papierowo-kalkowe. Wszystko dokumen-
towało się ręcznie, powielało (kopiowało) 
na papierze światłoczułym i utrwalanym 
przez amoniak. Teraz manufakturę zastą-
piła nowoczesna technika. W RAFAKO S.A. 
mamy jedyny w Polsce wielkoformatowy 

ploter PlotWave 900, który potrafi druko-
wać 13 rysunków formatu A0 na minutę 
z jednoczesnym składaniem i doklejaniem 
paska do wpięcia do segregatora – mówi 
pan Henryk.

Od 20 lat jest ponadto przewodniczącym 
Zakładowej Komisji Mieszkaniowej RAFA-
KO S.A. W latach 70. w czynie społecznym 
wraz z młodzieżą kopał fundamenty pod 
halę sportową RAFAKO, dzisiejszą Arenę 
RAFAKO. W 1979 roku był współzałożycie-
lem koła numizmatycznego, a w następ-
nych latach, w czasie karnawału, organiza-
torem balów konstruktora. W RAFAKO S.A. 
pracują też jego dwaj synowie.

Jerzy Majnusz
 Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Pracę w RAFAKO rozpoczął w 1975 roku na 
stanowisku ślusarza, później był brygadzi-
stą, a obecnie jest mistrzem zmianowym. 
Do niego należy nadzór nad pracownikami 
i produkcją na wydziale W1. – Pracę roz-
począłem od razu po ukończeniu techni-
kum mechanicznego. Na przestrzeni lat 
zakład bardzo się zmienił. Kiedyś praca na 
produkcji odbywała się w dużo trudniej-
szych warunkach. Z biegiem czasu higie-
na pracy bardzo się polepszyła. Obecnie 
kładzie się ogromny nacisk na zdrowie 
i bezpieczeństwo pracowników – mówi 
Jerzy Majnusz.

Pan Jerzy od 40 lat pracuje na jednym 
wydziale, który zna od podszewki i nie wy-

Wyróżnieni pracownicy. 
Od prawej: P. Urlich, 
J. Majnusz, W. Linkiewicz, 
A. Paliświat i H. Rabczuk.

Wspólne zdjęcie wszystkich od-
znaczonych z Panem Wojewodą 
Jarosławem Wieczorkiem

obraża sobie innego miejsca. Prywatnie 
jest miłośnikiem wędrówek i kajakarstwa. 
W wolnych chwilach, gdy tylko warunki 
atmosferyczne na to pozwalają, wraz ze 
swoimi znajomymi z pracy wypożyczają 
kajaki i wyruszają na spływy. Najczęściej 
pływają po dopływach Górnej Odry w Pol-
sce i Czechach. Odznaczenie państwowe, 
to dla niego szczególne wyróżnienie, któ-
re podsumowuje jego długoletnią pracę 
w RAFAKO S.A.

Piotr Urlich
 Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Obecnie jest brygadzistą na wydziale W4. 
W RAFAKO pracuje 38 lat. Rozpoczynał jako 
uczeń warsztatów szkolnych. Po zakończe-
niu edukacji przyjęto go do pracy w zakła-
dzie jako ślusarza. Swoje obowiązki wyko-
nuje po dziś dzień i ma nadzieję doczekać tu 
emerytury. – Produkcja w RAFAKO na prze-
strzeni tych lat bardzo się zmieniła. Gdy 
mnie przyjmowano, praca była bardzo cięż-
ka. Dużo rzeczy, które teraz wykonujemy 
za pomocą odpowiednich narzędzi, kiedyś 
robiliśmy własnymi rękoma. Zmieniała się 
również załoga, ale pozostało jedno – miła 
atmosfera i życzliwi koledzy – podkreśla 
Piotr Urlich. Dla pana Piotra RAFAKO S.A. 
jest firmą rodzinną. Pracował tu jego ojciec. 
Obecnie w raciborskiej spółce pracują jego 
córka i zięć, z którymi chętnie spędza czas. 
Jego ulubiona forma relaksu to wycieczki 
rowerowe oraz prace w ogrodzie.

Odznaczenia 
państwowe 
nadawane za 
długoletnią posługę 
na rzecz danego 
zakładu pracy 
ustanowiono 
w 1938 r., 
a przywrócono 
w 2007 r. 
Wyróżnienia te 
są przyznawane 
za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne 
wykonywanie 
obowiązków 
wynikających z pracy 
zawodowej w służbie 
państwa.
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Marek Adamczyk
Ma 51 lat, w RAFAKO pracuje już 36 lat. Zawodu spawacza nauczył się 
w szkole przyzakładowej RAFAKO. Po zakończeniu edukacji rozpoczął 
pracę na produkcji w wyuczonym zawodzie. Pan Marek był chłonny 
wiedzy, chciał jak najwięcej wiedzieć i potrafić. Niestety, na 2 lata musiał 
zrobić sobie przerwę od spawania, bowiem dostał powołanie do wojska. 
Po odbyciu obowiązkowego przeszkolenia wojskowego wrócił do raci-
borskiej spółki na swoje dawne stanowisko. Miał możliwość zrobienia 
dodatkowych kursów, z czego chętnie korzystał. Z biegiem lat nabrał 
doświadczenia w spawaniu, co zaowocowało nagrodą. Wyróżniono go 
tytułem Spawacza Roku za spawanie w metodzie 111 – spawanie łuko-
we elektrodą otuloną. – Spawacz powinien mieć dobre oczy, zdolności 
manualne, cierpliwość i przede wszystkim zapał do pracy. Cieszę się, 
że otrzymałem wyróżnienie. Jest mi bardzo miło, że doceniono moją 
pracę i doświadczenie – przyznaje Marek Adamczyk, który po godzinach 
relaksuje się wędkując lub jeżdżąc rowerem.

Mieczysław Jędrycha
Pochodzi z Ząbkowic Śląskich. Z zawodu jest ślusa-
rzem. W zawodzie spawacza pracuje od 27 lat. Do 
RAFAKO trafił przypadkiem. – Kolega przyjechał 
tu na rozmowę kwalifikacyjną, poprosił, abym 
mu towarzyszył. Poszedłem z nim do kadr, gdzie 
obojgu nam wręczono kwestionariusze. Spodobały 
mi się warunki pracy, więc postanowiłem spróbo-
wać – opowiada Mieczysław Jędrycha. Ze ślusa-
rza przekwalifikował się na spawacza w metodzie 
TIG. Jego kolega, z którym przyjmował się do pracy, 
dawno zmienił pracodawcę, a on od 25 lat pracuje 
przy jednej maszynie. Jak podkreśla, RAFAKO nie 
zamieniłby na żadną inną firmę. Doceniono jego 
doświadczenie i staranność, za co przyznano mu 
tytuł Spawacza Roku w metodzie 141 – automatycz-
ne spawanie metodą TIG automatami VKW. Pry-
watnie pan Mieczysław to zapalony kibic kolarstwa. 
Uwielbia też dobrą muzykę. Jego gusta muzyczne 
są tak szerokie, że jednego dnia dobrze się czuje 
otoczony ciężkim brzmieniem metalu, a następne-
go delektuje się spokojnym głosem Edyty Geppert. 
Wolne chwile poświęca na spacery ze swoim czwo-
ronożnym pupilem.

Krzysztof Sowa
Z  RAFAKO związany jest od 24 lat. 
Uczęszczał do szkoły przyzakładowej, 
w której wyuczył się zawodu tokarza. 
Ten zawód jednak nie spełniał jego 
oczekiwań, więc postanowił przekwa-
lifikować się na spawacza. Doceniono 
jego staranność, sumienność i zdol-
ności manualne. Podczas tegorocz-
nych obchodów Dnia Energetyka pan 
Krzysztof otrzymał tytuł Spawacza 
Roku za pracę jako operator w me-
todzie 141 – automatyczne spawanie 
metodą TIG automatami POLYSOUDE. 
Ale nie samą pracą żyje człowiek, dla-
tego pan Krzysztof wolny czas spędza 
relaksując się przy oglądaniu meczów 
piłki nożnej.

Tradycyjnie podczas obchodów Dnia Energetyka nagradzani są m.in. spawacze, którzy na tle całej 
rafakowskiej załogi wyróżniali się wyjątkowymi umiejętnościami w swoim fachu. Tytuł Spawacza Roku 

otrzymało 5 pracowników, natomiast Dyplomem Uznania wyróżniono 2 młodych spawaczy, którzy niedawno 
rozpoczęli pracę w raciborskiej spółce, a już wykazują ponadprzeciętne zdolności w tym zawodzie.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: Archiwum RAFAKO

Siedmiu wspaniałych, 
czyli Spawacze Roku w RAFAKO
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Jacek Skorupa
W RAFAKO pracuje od 6 lat, z czego 3 lata to nauka zawodu pod 
okiem wykwalifikowanych mistrzów zawodu z Ośrodka Szkole-
nia Zawodowego RAFAKO. Pan Jacek ma zaledwie 22 lata, ale 
już pod koniec gimnazjum wiedział, że chce zostać spawaczem. 
Jego zaangażowanie i sumienna nauka nie poszły w las. Z pilnego 
ucznia szybko stał się cenionym pracownikiem. Otrzymał Dyplom 
Uznania za automatyczne spawanie łukiem krytym w metodzie 
121, na automatach VKW gazoszczelnych ścian rurowych. – Nie 
spodziewałem się takiego wyróżnienia, tym bardziej, że w naszej 
brygadzie jest wielu bardziej doświadczonych spawaczy, którzy 
wielokrotnie służyli radą i pomocą. Dziękuję im serdecznie – mówi 
wzruszony Jacek Skorupa, który po pracy chętnie gra w piłkę 
nożną i koszykówkę. Lubi majsterkować przy samochodach oraz 
miło spędzać czas z przyjaciółmi.

Przemysław Bulanda
W RAFAKO pracuje dopiero 2 lata, a już zauważono jego nieprze-
ciętne umiejętności spawalnicze. Podczas tegorocznych obcho-
dów Dnia Energetyka nagrodzono go Dyplomem Uznania za 
automatyczne spawanie metodą TIG automatami POLYSOUDE. 
Pan Przemysław ukończył Technikum Mechaniczne. W ostatniej 
klasie szkoły technicznej zrobił kurs spawacza. Po maturze rozpo-
czął pracę w RAFAKO. Dodatkowo studiuje Mechanikę i Budowę 
Maszyn na gliwickiej Politechnice. – Jestem mile zaskoczony 
wyróżnieniem. Dziękuję moim nauczycielom i kolegom z pracy, 
którzy przyczynili się do tego sukcesu – przyznał Przemysław 
Bulenda. Przez wiele lat młody spawacz był piłkarzem LKS 07 
Markowice. Z racji studiów i pracy na pełny etat zrezygnował 
z udziału w meczach, ale na treningi uczęszcza regularnie.

Sebastian Bugdol
Ma 24 lata, w RAFAKO pracuje 8 lat. Po 
gimnazjum postanowił kontynuować na-
ukę w  Ośrodku Szkolenia Zawodowego 
w RAFAKO. Wyuczył się zawodu ślusarza 
z  umiejętnościami spawacza. Po zakoń-
czeniu edukacji rozpoczął pracę na war-
sztacie. – Wybrałem raciborską spółkę, bo 
oferuje stabilne zatrudnienie, regularną 
pensję, składki ZUS, a przede wszystkim 
szansę rozwoju  – podkreśla Sebastian 
Bugdol. Dobrze czuje się w zawodzie spa-
wacza i chętnie nabywa nowe umiejętno-
ści. Mimo swojego młodego wieku otrzymał 
wyróżnienie Spawacza Roku za spawanie 
w metodzie 141 – ręczne spawanie metodą 
TIG. Po godzinach pracy pan Sebastian 
zakłada korki, strój piłkarski i biegnie na 
boisko. Należy do drużyny KS Kornowac 
grającej w  B klasie. Jego największym 
marzeniem są podróże. Zwiedził już wiele 
zakątków Polski i Europy, teraz chciałby 
zobaczyć Malediwy i USA.

Mateusz Mikulski
Jego początki w zawodzie spawacza do najłatwiejszych nie 
należały. – Podczas praktyk w Ośrodku Szkolenia Zawo-
dowego spawanie nie szło mi najlepiej. Ale doświadczeni 
instruktorzy potrafili w taki sposób przekazać wiedzę 
i umiejętności, że po 3 latach nauki nie miałem najmniej-
szego problemu ze spawaniem  – przyznaje Mateusz 
Mikulski. W tym roku mija 8 rok od rozpoczęcia pracy 
pana Mateusza w raciborskiej spółce. Mężczyzna stale 
się rozwija, zrobił dodatkowe kursy doszkalające i w tym 
roku wyróżniono go tytułem Spawacza Roku za spawanie 
w metodzie 141 – ręczne spawanie metodą TIG. Po pracy 
gra w piłkę nożną w amatorskim klubie Victoria Łany.

Dyplom Uznania
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Tadeusz Marcyanik karierę zawodową 
rozpoczynał jak ślusarz. Obecnie już 
czwartą  kadencję pełni funkcję prze-
wodniczącego NSZZ Pracowników Za-
kładów Pracy RAFAKO i o emeryturze 
jeszcze nie myśli. To jeden z  najstar-
szych stażem pracowników RAFAKO. 
Podczas tegorocznych obchodów 
Dnia Energetyka świętował 45 lat pra-
cy. Mimo że od 7 lat mógłby przejść na 
emeryturę, nie potrafi rozstać się z fir-
mą. Jak podkreśla, satysfakcję i chęć do 
życia daje mu kontakt z ludźmi.

Pracę w RAFAKO rozpoczął w 1971 
roku w zawodzie ślusarza. Dobry kon-
takt z  załogą oraz sumiennie wyko-
nywane obowiązki szybko zauważył 
przełożony pana Tadeusza.  – Namó-
wiono mnie, abym zrobił kurs spa-
wacza. Stwierdziłem – dlaczego nie? 
Dodatkowe umiejętności zawsze się 
przydadzą – wspomina Tadeusz Mar-
cyanik. Już na kursie dało się zauwa-
żyć, że miał rękę do tego fachu. – Nie 
chwaląc się, muszę jednak przyznać, że 
byłem jednym z lepszych w tym zawo-
dzie. Wykazywałem zdolności manual-
ne, cierpliwość i dobry wzrok, do tego 
jeszcze lubiłem spawać. A to bardzo 
istotne przy wykonywaniu tego zawo-
du – przyznaje długoletni rafakowiec.

Dobrze wykonana praca została 
doceniona. Najlepsi spawacze mieli 
możliwość wyjazdu na zagraniczne de-
legacje. – Sprawdziłem się i w nagrodę 
wyjeżdżałem na kontakty do Austrii, 
Bułgarii czy Niemiec. Za granicą prze-
pracowałem w sumie 5 lat. Na pewno 
wiązało się to z pewnymi wyrzeczenia-
mi, nieobecnością w domu rodzinnym, 
ale dawało porządny zastrzyk finanso-
wy. Zdobyłem kolejne doświadczenia 
zawodowe i kwalifikacje – opowiada 
pracownik raciborskiej spółki.

Spod rąk pana Tadeusza wyszły 
tysiące większych lub mniejszych ze-
spawanych elementów.  – Spawałem 
stabilizator ciśnienia, gdy powstawała 

jądrówka. Jeden z nich stoi na zieleńcu 
dzielącym budynek dyrekcji i zakład. 
Ponadto wytwornice pary oraz wie-
le innych dużych i skomplikowanych 
konstrukcji – przyznaje jubilat.

Już jako pracownik fizyczny pan 
Tadeusz chętnie udzielał się jako spo-
łecznik. Dbał o komfort i interesy kole-
gów z załogi, dlatego wybrano go prze-
wodniczącym Związków Zawodowych 
wydziału. Widząc jego zaangażowanie, 
mianowano go także wiceprzewodni-
czącym NSZZ Pracowników Zakła-
dów Pracy RAFAKO. Kilka lat później 
awansował z produkcji za biurko na 
przewodniczącego związków. Poza 
pracą, przez pewien czas był również 
ławnikiem w raciborskim sądzie rejo- 
nowym.

– Przejście z zakładu produkcyjne-
go do biura było trudne, ale z biegiem 
czasu przyzwyczaiłem się do nowej 
formy pracy i obowiązków. Wydaje mi 
się, że dobrze wykonuję powierzoną mi 
pracę, bo przewodniczącym jestem już 
czwartą kadencję, łącznie 15 lat – mówi 
skromnie pan Tadeusz.

Firma RAFAKO panu Tadeuszowi 
Marcyanikowi dała nie tylko stabilne 
zatrudnienie i szansę rozwoju. Właś-
nie tutaj poznał miłość swojego życia. – 
Żona pracowała jako suwnicowa, ja na 
produkcji i tak się poznaliśmy. Mamy 
dwóch synów, którzy też swoją karierę 
zawodową zaczynali w RAFAKO. Jeden 
ciągle pracuje, a drugi wyjechał za gra-
nicę – wyznaje rafakowiec.

Tadeusz Marcyanik podkreśla, że 
jest człowiekiem spełnionym. W pracy 
dawał z siebie sto procent, dbał o do-
brą atmosferę w swojej załodze. Czu-
wał, aby pracownikom, którzy wybrali 
go przewodniczącym Związku Zawo-
dowego, niczego nie brakowało. Jego 
recepta na udaną karierę zawodową 
to wypracowanie kompromisu, bo tyl-
ko tak można pogodzić oczekiwania 
z osiągnięciami.

Dobry fachowiec, ceniony pracownik i skuteczny społecznik. 
Tadeusz Marcyanik w RAFAKO S.A. świętował jubileusz 45-lecia pracy.

Tekst i zdjęcie: Justyna Korzeniak, Adventure Media

Sztuka kompromisu gwarancją 
zawodowego sukcesu

Tadeusz Marcyanik 
podkreśla, że jest 
człowiekiem spełnionym. 
W pracy dawał z siebie 
sto procent, dbał o dobrą 
atmosferę w swojej załodze. 
Czuwał, aby pracownikom, 
którzy wybrali go 
przewodniczącym Związku 
Zawodowego, niczego nie 
brakowało.
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Znana z pierwszych stron gazet, muzyczne-
go show i energicznych występów – Doda, 
czyli Dorota Rabczewska, była gwiazdą 
wieczoru tegorocznego pikniku z  okazji 
Dnia Energetyka. Jej występ do Ośrodka 
Wypoczynkowego Aqua-Brax przyciągnął 
tłumy rafakowców z całymi rodzinami.

Zanim fani kontrowersyjnej wokalistki 
doczekali się koncertu, mogli skorzystać 
z wielu innych przygotowanych dla nich 

atrakcji. Bawiących się na pikniku rodzin-
nym energetyków tradycyjnie przywitała 
Orkiestra Dęta RAFAKO pod batutą elek-
tryka Waldemara Bytomskiego. Kolejno 
nastąpił występ VOYAGE, czyli muzyczna 
podróż dookoła świata. Na scenie prezen-
towała się również grupa taneczna WEST 
POINT – podopieczni Fundacji PBG, zespół 
COVEROWY i  BRODWAY SHOW. Podczas 
imprezy zadbano, aby najmłodsi ani przez 

chwilę nie narzekali na nudę. Przygotowa-
no dla nich m.in. gry i zabawy z animator-
kami (zabawy z chustą, z bańkami mydla-
nymi i balonami, malowanie twarzy, taniec 
limbo, tor przeszkód, rzuty do celu, zabawy 
plastyczne i wiele innych ciekawych zajęć). 
Ponadto do ich dyspozycji były: zjeżdżalnia 
dmuchana, eurobungee, strzelnica, basen 
z piłeczkami, kącik animacyjny, kącik gier – 
cymbergaj, siłomierz boxer, piłkarzyki, kule 
wodne, park linowy, plac zabaw, siłownia 
na wolnym powietrzu, wioska smerfów – 
smerfny plac zabaw, zjeżdżalnia klakier, 
smerfna zagroda, fotobudka, boiska do 
siatkówki i koszykówki, przejażdżki brycz-
ką, wierzchowcem i kucykiem.

– Takie spotkania to doskonała, poza 
pracą, forma integracji dla pracowni-
ków. Spotykają się tu ludzie, którzy na co 
dzień ze sobą pracują, ale w trochę innej 
atmosferze. Poznają nawzajem swoje 
rodziny. Organizując tego typu przedsię-
wzięcia, staramy się zapewnić atrakcje dla 
wszystkich, od najmłodszych do emerytów. 
Istotne jest to, że można na luzie porozma-
wiać ze znajomymi, z którymi na co dzień 

Energiczny koncert Dody oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin – tak w skrócie można 
podsumować tegoroczny piknik rodzinny z okazji Dnia Energetyka, który odbył się w sobotę 
4 września w Ośrodku Wypoczynkowym Aqua-Brax w Szymocicach. W trakcie imprezy pod 
skrzydłami Fundacji PBG prowadzona była zbiórka pieniędzy na cel charytatywny – terapię 

i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych ze stowarzyszenia Spektrum w Raciborzu.

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media

Festyn z okazji Dnia Energetyka

nie mamy czasu na spotkania. Szczegól-
nie, że miniony rok był dla RAFAKO, a co 
za tym idzie, jego pracowników, czasem 
zmian. Mamy nową strukturę, nowe za-
dania, będziemy wdrażali zupełnie nowy 
system motywacyjny, który obejmie całą 
firmę, co do tej pory nie miało miejsca. Pod 
względem rynkowym ubiegły rok nie nale-
żał do najlepszych. Dopiero teraz trochę się 
ożywił, o co z naszego punktu widzenia jest 
niezmiernie istotne. Udało nam się wygrać 
dwie duże oferty – w Wilnie i Elektrowni 
Kozienice – mówiła Agnieszka Wasilew-
ska-Semail, prezes Zarządu RAFAKO S.A.

Dobrą zabawę dało się zauważyć już od 
pierwszych godzin festynu. – Każdego roku 
uczestniczymy w  firmowych piknikach. 

Organizując tego 
typu przedsięwzięcia, 
staramy się zapewnić 
atrakcje dla wszystkich, 
od najmłodszych do 
emerytów. Istotne 
jest to, że można na 
luzie porozmawiać ze 
znajomymi, z którymi na 
co dzień nie mamy czasu 
na spotkania.
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Świetna zabawa, miła atmosfera. 
Rodziny mogą się poznać i wdrożyć 
w rafakowską społeczność. Nie ukry-
wamy, że jesteśmy bardzo ciekawi 
występu Dody  – przyznała Maria 
Iwańska, żona pracownika RAFAKO, 
Krzysztofa Iwańskiego.

W  pikniku uczestniczyli także 
wychowankowie Powiatowego 
Domu Dziecka z Gorzyczek, których 
działania RAFAKO regularnie wspie-
ra. – Serdecznie dziękujemy firmie 

RAFAKO za zaangażowanie i  do-
skonałą współpracę, która trwa już 
od wielu lat. Wspiera nas ogromnie, 
organizując nam różnego rodzaju 
imprezy. Wspomaga nas finansowo. 
Dostarcza paczki świąteczne dla 
naszych dzieci. Ostatnio wyremonto-
wała pokoje naszych wychowanków. 
Pomoc jest ogromna – podkreślała 
Wiesława Renata Niemcewicz-Cier-
piał, dyrektor Powiatowego Domu 
Dziecka w Gorzyczkach. – Dzięki fir-
mie RAFAKO wielokrotnie otrzyma-
liśmy świąteczne upominki i to takie, 
o jakich marzyliśmy. Mamy pięknie 
wyremontowane pokoje. Staramy się 
odwdzięczać jak tylko możemy. Dziś 
własnoręcznie przygotowaliśmy bu-
kiety kwiatów dla Zarządu RAFAKO, 
innym razem sadziliśmy drzewka. 
Chcemy, aby w firmie zauważano, 
jak wiele ich pomoc dla nas znaczy. 

Dziękuję! – mówiła ze wzruszeniem 
16-letnia Martyna, podopieczna 
Domu Dziecka w Gorzyczkach.

W trakcie pikniku, pod skrzydła-
mi Fundacji PBG, prowadzona była 
zbiórka pieniędzy na cel charyta-
tywny – terapię i rehabilitację dzieci 
niepełnosprawnych ze stowarzysze-
nia Spektrum w Raciborzu. – Wraz 
z 24-osobową grupą młodocianych 
pracowników prowadzimy zbiórkę 
pieniędzy na rzecz podopiecznych 
Stowarzyszenia Spektrum. Akcja 
jest jak najbardziej trafna, ponie-
waż przybywa tu mnóstwo ludzi, 
chcących dobrze się pobawić, a przy 
okazji chętnie wrzucają parę groszy 
do puszki – mówił Jan Zdziebczok, 
Kierownik Ośrodka Szkolenia Za-
wodowego w RAFAKO, prowadzący 
kwestę. – Serdecznie dziękujemy za 
wsparcie, pomoc i każdy grosik, jaki 
od państwa otrzymaliśmy. Pienią-
dze są naszym dzieciakom ogromne 
potrzebne. Uzbieraną kwotę chce-
my przekazać na terapie zajęciowe. 
Godzina spotkania ze specjalistą 
kosztuje około 100 zł. Mamy 22 pod-
opiecznych, każdy z nich wymaga 
stałej pracy, więc łatwo sobie przy-
bliżyć, ile środków musimy zebrać, 
aby nasze dzieci mogły prawidłowo 
funkcjonować – przyznała Katarzy-
na Maciejska ze Stowarzyszenia 
Spektrum.

– Nastroje rafakowców dziś są 
wyśmienite. Pogoda nam dopisuje, 
frekwencja także. Z roku na rok co-
raz więcej osób pojawia się w Szy-
mocicach. Pracownicy RAFAKO 
przybywają całymi rodzinami, 
przychodzą również emeryci i przy-
jaciele naszej firmy, co sprawia, że 
organizowanie tego typu imprez dla 
pracowników ma sens – podsumo-
wała Anna Zembaty-Łęska, Dyrek-
tor Biura Zarządzania Personelem 
w RAFAKO S.A.

W trakcie pikniku, 
pod skrzydłami 
Fundacji PBG, 
prowadzona była 
zbiórka pieniędzy na 
cel charytatywny – 
terapię 
i rehabilitację dzieci 
niepełnosprawnych 
ze stowarzyszenia 
Spektrum 
w Raciborzu.

Nastroje rafakowców dziś są wyśmienite. Pogoda nam 
dopisuje, frekwencja także. Z roku na rok coraz więcej 
osób pojawia się w Szymocicach. Pracownicy RAFAKO 
przybywają całymi rodzinami, przychodzą również 
emeryci i przyjaciele naszej firmy.



106 107Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

DZIEŃ EN ERGET Y K A

reprezentowali wysoki i  wy-
równany poziom sportowy, 
wiele pojedynków kończyło się 
tie-breakiem, a w dwóch spot-
kaniach zwycięzca wygrał mecz 
jedną piłką! 

Wyniki turnieju są następu-
jące:

1. Wojciech Rybiński
2. Paweł Musioł
3. Dawid Brietschedel
4. Jan Wiecha
Najlepszą dziewczyną była 

Emilka Pączko, która z powodze-
niem rywalizowała z chłopcami. 
Najmłodszym zawodnikiem 
turnieju był 12-letni Grzegorz 
Rybiń ski. W  turnieju rywalizo-
wali również rodzice i zaprosze-
ni dorośli, a ich wyniki przedsta-
wiają się następująco:

1. Jan Wiecha 
2. Paweł Pączko
3. Bogusław Rybiński
Ze względu na niemożli-

wość uczestniczenia w turnieju 
i rozdaniu pucharów Przewod-
niczącego Związku Tadeusza 
Marcyanika, z jego upoważnie-
nia wspaniały puchar wręczył 
Prezes TKKF „RAFAKO” Henryk 
Swoboda. Jest to wielka przy-
jemność obserwować, jak mło-
dzież w  sportowej rywalizacji 
realizuje program: „O zdrowie, 

TURNIEJ TENISOWY  
z okazji obchodów Dnia 

Energetyka
Pod koniec sierpnia NSZZ PZP RAFAKO S.A. zorganizował turniej 

tenisowy o Puchar Przewodniczącego na korcie przy ul. Łąkowej 33.

Tekst: Henryk Swoboda, Prezes TKKF „RAFAKO” 

sprawność, trzeźwość, bez na-
łogów, ale z pasją sportową”. 

Na zakończenie turnieju był 
mały słodki poczęstunek, kieł-
baska z  grilla, a  dla rodziców 
również kawa. Rozdano dyplo-
my, puchary, statuetki i umówio-
no się na następny turniej. Dzieci, 
młodzież i dorosłych zachęcamy 
do kontaktu. 

W planach są dalsze sporto-
we zmagania. Informację moż-
na uzyskać na korcie tenisowym 
RAFAKO S.A. i pod numerem te-
lefonu 608 38 21 41.

Do turnieju stawiło się 14 osób, 
które grały do dwóch prze-
granych meczów, co oznacza, 
że turniej trwał długo, bo od 
godzin porannych do późnego 
wieczora. Uczestnicy turnieju 

Uczestnicy turnieju 
reprezentowali 
wysoki 
i wyrównany 
poziom sportowy, 
wiele pojedynków 
kończyło się 
tie-breakiem, 
a w dwóch 
spotkaniach 
zwycięzca wygrał 
mecz jedną piłką! 
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Niesamowicie się cieszę, że udało mi się zdobyć Mistrzostwo 
Europy, tym bardziej, że dokonałam tego przed polską 

publicznością. Były to dla mnie najważniejsze zawody, które 
udało mi się wygrać. Jestem szczęśliwa! – powiedziała 

Ewa Bugdoł, która w trakcie Mistrzostw Europy 
w triathlonie na dystansie długim w Poznaniu, zdobyła 
najwyższe miejsce na podium wśród kobiet. Mistrzyni 

Europy dotarła do mety z czasem 09:02:08.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Matusik, Adventure Media

EWA BUGDOŁ 
MISTRZYNIĄ EUROPY!

W niedzielę 24 lipca na Placu Wolności w Po-
znaniu rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskie-
go. Wszystko to za sprawą sponsorowanej 
przez RAFAKO S.A., Ewy Bugdoł, która wy-
walczyła Mistrzostwo Europy w triathlo-
nie na dystansie długim. Zawody odbyły 
się w Poznaniu, w trakcie Enea Challenge 
Poznań, jednej z  największych imprez 
triathlonowych w  Europie. Triathloniści 
walczyli na dystansie długim pośród ma-
lowniczych terenów Jeziora Maltańskiego 
oraz ulic Starego Rynku.

Mistrzostwa Europy w triathlonie na 
dystansie długim były pierwszymi organi-
zowanymi w Polsce. „Ludzie z żelaza”, jak 
mówi się o triathlonistach, zmierzyli się 
z  niesamowicie ciężkim dystansem dłu-
gim, na który składało się 3,8 km pływania, 
180 km jazdy na rowerze i 42,2 km biegu.

Jedną z nich była Ewa Bugdoł – ośmio-
krotna Mistrzyni Polski w triathlonie na dy-
stansie długim, która dotarła do mety jako 
pierwsza wśród kobiet, zdobywając tym sa-
mym tytuł Mistrzyni Europy. – Jest to dla 
mnie jeden z najszczęśliwszych dni w życiu. 
Udało mi się zdobyć upragnione Mistrzo-
stwo Europy. Cieszę się, że trasa biegowa 
odbywała się ulicami Poznania, gdzie do-
ping kibiców dodawał mi sił i zwiększał 
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wolę walki. Ciągle, jak o tym myślę, 
przechodzą mnie ciarki  – powie-
działa po przekroczeniu mety Ewa 
Bugdoł, która w  trakcie zawodów 
szła „łeb w  łeb” z  triathlonistką 
z Danii. – Udało mi się wyjść z wody 
jako pierwszej, natomiast pod koniec 
trasy rowerowej musiałam zwolnić 
i dojść do siebie, ponieważ zaczęło 
mi się kręcić w głowie. Wtedy też wy-
przedziła mnie zawodniczka z Da-
nii. Na szczęście odrobiłam straty 
i  w  trakcie biegu ponownie wysu-
nęłam się na prowadzenie. Oczywi-
ście nie było łatwo, ponieważ łapały 
mnie skurcze w łydkach. Natomiast 
wiedziałam, że to Ironman i że kry-
zysy będą się pojawiać. Na szczęście 
przezwyciężyłam chwile słabości 
i udało mi się zdobyć pierwsze miej-
sce – relacjonowała sponsorowana 
przez RAFAKO  S.A. Ewa Bugdoł.

miejsce na podium oraz zaznaczył, 
że Mistrzostwa Europy w Poznaniu 
to impreza na światowym pozio-
mie.  – Jestem bardzo szczęśliwy, 
że udało nam się ściągnąć Mistrzo-
stwa Europy do Poznania. Wspania-
łe zawody, wspaniała organizacja 
i przede wszystkim wspaniałe miej-
sce. Niezmiernie mnie cieszy, że na 
zawody w Poznaniu przybyli zawod-
nicy z 38 krajów świata. Oczywiście 
jestem ogromnie dumny, że polska 
triathlo nistka, Ewa Bugdoł, zdobyła 
tytuł Mistrzyni Europy. To świetna, 
niezwykle pracowita i skromna za-
wodniczka – zaznaczył Prezes Chal-
lenge Family.

W Mistrzostwach Europy, które 
odbyły się w  trakcie jednej z  naj-
większych imprez triathlonowych 
w Europie – Enea Challenge Poznań – 
udział wzięli najlepsi zawodnicy tej 
dyscypliny sportowej.  – Triathlon 
jest sportem popularnym i  rozwo-
jowym. Dzisiejsze zawody są tego 
najlepszym przykładem. Jest to im-
preza rangi Mistrzostw Europy Unii 
Triathlonów w związku z czym do 
Poznania zjechali światowej klasy 
zawodnicy m.in. z  Francji, Belgii, 
Wielkiej Brytanii. Wszystkie federa-
cje wystawiły swoich najlepszych 
zawodników – powiedział Aleksan-
der Rosa, rzecznik prasowy Enea 
Challenge Poznań.

Na tak ważnych zawodach nie 
mogło zabraknąć najwierniejszych 
kibiców Ewy Bugdoł, czyli jej rodzi-
ców, którzy przez całą trasę dopingo-
wali i wspierali swoją córkę. – Jestem 
tak szczęśliwa, że aż brak mi słów. 
Nie przypuszczałam, że uda jej się 
wywalczyć złoty medal. Przez całą 
trasę wspieraliśmy ją jak tylko 
mogliśmy. Ewa pierwszy raz star-
towała na długim dystansie i  nie 
ukrywam, że martwiłam się o nią, 
ale na szczęście wszystko się udało. 
Jesteśmy szczęśliwi i dumni z córki! – 
mówiła ze wzruszeniem mama Ewy 
Bugdoł.

Zibi Szlufcik, Prezes Challenge 
Family, od początku zmagań wierzył, 
że Ewa Bugdoł zdobędzie najwyższe 

W takiej chwili nie mogę nie wspomnieć o moim 
sponsorze, firmie RAFAKO S.A. To właśnie 
dzięki wsparciu raciborskiej spółki udało mi się 
zajść tak wysoko. Jestem niezwykle wdzięczna 
za pomoc i wiarę w moje możliwości. To dla 
mnie bardzo ważne.

– W  takiej chwili nie mogę nie 
wspomnieć o moim sponsorze, fir-
mie RAFAKO S.A. To właśnie dzięki 
wsparciu raciborskiej spółki udało 
mi się zajść tak wysoko. Jestem nie-
zwykle wdzięczna za pomoc i wiarę 
w moje możliwości. To dla mnie bar-
dzo ważne – powiedziała Mistrzyni 
Europy w triathlonie na dystansie 
długim. – Osobą, której także muszę 
podziękować, jest mój trener Grze-
gorz Zgliczyński. To właśnie dzięki 
niemu udało mi się zdobyć upragnio-
ne Mistrzostwo Europy. Jestem mu 
niezwykle wdzięczna za to, jak do-
brze przygotował mnie do zawodów 
i za to, że nieustannie mnie wspie-
ra i  motywuje  – dodała Mistrzyni 
Europy.
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Enea Challenge Poznań to jed-
na z największych imprez triat-
hlonowych w  Europie. Ostat-
niego dnia zawodów, oprócz 
Mistrzostw Europy, w których 
triumfowała sponsorowana 
przez RAFAKO S.A. Ewa Bugdoł, 
odbyły się zmagania na dystan-
sie średnim. W zawodach indy-
widualnych wystartowało nie-
mal 600 zawodników, natomiast 
w sztafetach 23 drużyny. Wśród 
uczestników nie mogło zabrak-
nąć przedstawicieli RAFAKO S.A.

Trzy sztafety (dwie męskie 
i  jedna damska) oraz dwóch 
zawodników indywidualnych 
wystartowało na dystansie 

1/2  Ironman (1,9 km pływa-
nie, 92  km rower, 21,095 km 
bieg). Trasa tych prestiżowych 
i wymagających zawodów, za-
czynała się na terenie malow-
niczego Jeziora Maltańskiego, 
przebiegała ulicami Starego 
Rynku, a kończyła się metą na 
Placu Wolności w Poznaniu.

Z  całością trasy zmierzy-
ło się dwóch pracowników 
RAFAKO  S.A. Pierwszy z  rafa-
kowców na mecie pojawił się Pa-
weł Klinik. – Jestem zadowolony 
ze swojego startu. Cieszę się, że 
udało mi się poprawić swój czas. 
Naprawdę nie planowałem tego. 
Jeśli chodzi o samą trasę, to po-

lazło się kilka lekkich podbie-
gów. Poza tym było niemiło-
siernie duszno, przez co biegło 
się znacznie gorzej. Niestety 
można było pobłądzić w trasie. 
Oznakowanie było nienajlepsze, 
ale na szczęście wolontariusze 
pokazywali, gdzie należy biec. – 
powiedział Krzysztof Jeremicz 
kierownik sekcji w  dziale con-
trollingu z  RAFAKO  S.A.  – Po-
biegłem w  miarę swoich moż-
liwości. Czas osiągnąłem ten 
sam co zwykle. Trasa bardzo 
dobra. Jedynym problemem 
była pogoda. Trzeba było stale 
nawadniać organizm. Pomimo 
tego cieszę się, że mogłem wziąć 
udział w tak wspaniałej impre-
zie – powiedział Ryszard Baran 
specjalista z RAFAKO S.A.

Wspaniałe emocje, piękna trasa i zdrowa rywalizacja, tak w skrócie opisać można Enea Challenge 
Poznań, jedną z największych imprez triathlonowych w Europie, w której udział wzięli także 
pracownicy RAFAKO S.A. Reprezentanci raciborskiej spółki zmierzyli się indywidualnie oraz 

w sztafetach z dystansem 1/2 Ironman. Sztafeta damska zajęła trzecie miejsce.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Matusik, Adventure Media

Pracownicy RAFAKO wystartowali 
w Enea Challenge Poznań

pierwszym razem. Rok temu, 
z  niemałymi sukcesami, tak-
że zmierzyli się z  trasą wokół 
Jeziora Maltańskiego. Warto 
jednak wspomnieć, że startu-
jące w nim osoby mają na swo-
im koncie sukcesy sportowe 
w różnych dziedzinach: biegają 
w długodystansowych biegach 
ulicznych, w tym także w mara-
tonach, startują w prestiżowych 
zawodach rowerowych, m.in. 
Skandia Maraton Lang Team, 
czy też w narciarskich mistrzo-
stwach Polski organizowanych 
przez branżę energetyczną. Co 
warte podkreślenia, pracownicy 
z własnej inicjatywy zrzeszają 
się w  zakładowe drużyny lub 
kluby, które firma aktywnie 
wspiera. RAFAKO ponadto spon-
soruje sportowców, zarówno 
amatorów, jak i  profesjonali-
stów, m.in. Justynę Kowalczyk 
czy tegoroczną triumfatorkę 
Mistrzostw Europy w Poznaniu, 
Ewę Bugdoł.

wiem szczerze, że zdarzały się 
momenty, w których po prostu 
nie wiedziałem, czy dobrze bieg-
nę. Panowało lekkie zamiesza-
nie, w związku z czym było kilka 
niepewnych miejsc. Problem ten 
rozwiązywali ludzie spotkani 
po drodze, którzy zawsze słu-
żyli pomocą – powiedział Paweł 
Klinik technolog z RAFAKO S.A., 
startujący indywidualnie na 
dystansie 1/2  Ironman. Drugi 
pośród rafakowców na mecie 
pojawił się Łukasz Kocurek, 
który także pokonał całą tra-
sę. – Jestem zmęczony, ale za-
dowolony! Było niesamowicie. 
Pierwszy raz startowałem na 
dystansie 1/2 Ironman i zrobi-
łem taki czas, o którym nawet 
nie marzyłem. Jest to tym bar-
dziej satysfakcjonujące, po-
nieważ mam świadomość, że 
niestety nie mogłem poświęcić 
tyle czasu na treningi, ile bym 
chciał. Ponadto ogromnie gra-
tuluję Ewie Bugdoł, która zdo-
była Mistrzostwo Europy. Jest 
niesamowita!  – relacjonował 
Łukasz Kocurek starszy pro-
jektant z RAFAKO S.A.

Kolejno linię mety za-
częły przekraczać sztafety 
RAFAKO S.A. Krzysztof Jeremicz 
tak wspominał swój bieg. – Tra-
sa wymagająca. Pomimo że 
teoretycznie była płaska, zna-

Sztafeta damska, w  skład 
której wchodziły: Gabriela Sob-
czyk, Magdalena Woskowska 
oraz podopieczna Ewy Bugdoł, 
Alicja Ulatowska, uplasowała 
się na trzecim miejscu w swojej 
kategorii. – W sztafecie płynę-
łam i pokonałam dystans 1,9 km. 
Poszło mi dobrze i bardzo się cie-
szę, że zdobyłyśmy trzecie miej-
sce. Na rowerze jechała Alicja 
Ulatowska, która poradziła so-
bie bardzo dobrze, a nasza bie-
gaczka, Gabriela Sobczyk, jak 
zwykle z uśmiechem na ustach 
przekroczyła linię mety. – pod-
sumowała Magdalena Woskow-
ska specjalista z  RAFAKO S.A.

Dla pracowników RAFAKO 
udział w  tegorocznej edycji 
Enea Challenge Poznań nie był 

Dla pracowników RAFAKO udział w tegorocznej edycji 
Enea Challenge Poznań nie był pierwszym razem. Rok 
temu, z niemałymi sukcesami, także zmierzyli się z trasą 
wokół Jeziora Maltańskiego.
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JAK BYŁO NA MOLO

Powitał nas bardzo miły pan 
Pirat, który pirackim głosem 
zachęcał do wspólnej zabawy. 
Na powitanie rozdawane były 
kartki konkursowe, na których 
trzeba było napisać nazwę swo-
jej drużyny, a pod spodem przy 
każdej konkurencji animatorzy 
wpisywali punkty uzyskane 
przez daną rodzinę. Punkty moż-
na było zbierać podczas udziału 
w  wielu pirackich konkuren-
cjach, rozwijających różnorakie 
umiejętności. Wśród nich rzu-
canie kotwicą czy chodzenie po 
skrzynkach, a także strzelanie 
z  łuku i  strzelanie strzałkami, 
krykiet itp. Każdy mógł wybrać 
coś dla siebie.

Żeby nie było, że to takie 
tylko dla chłopców zabawy, dla 
dziewczyn zorganizowane było 
szkolenie z plecenia na palcach 
sznurkowych korali i bransole-
tek z koralikami. W ten sposób 
i te duże, i te małe kobietki miały 
ręce pełne roboty, a piękne rę-
kodzieła mogły zabrać ze sobą 
do domu.

Poza tym dla chętnych cała 
plaża do zabawy w piachu, a dla 
odważnych możliwość kąpieli 
w  jeszcze nieco zimnawej wo-
dzie... oraz oczywiście spacer 
po molo…

Na koniec wyłoniono i nagro-
dzono zwycięzców konkursu. Po-
nadto wszystkie dzieci otrzyma-
ły pirackie czapki i uroczyście 
zostały pasowane mieczem na 
prawdziwych piratów i  pirat-

Na powitanie lata Fundacja PBG zorganizowała dla pracowników Grupy PBG 
i ich dzieci festyn na molo w Chybach! Nie zabrakło gry, zabawy, konkursów, 

uśmiechu, słodyczy, niespodzianek i wielu innych atrakcji.

Tekst: Helena Bis-Dorna 
Zdjęcia: Archiwum Fundacji PBG

Wszystkie dzieci otrzymały 
pirackie czapki i uroczyście 
zostały pasowane 
mieczem na prawdziwych 
piratów i piratki, co 
zostało uczczone tańcem 
i robieniem kolorowych 
baniek mydlanych.

ki, co zostało uczczone tańcem 
i dmuchaniem kolorowych ba-
niek mydlanych.

Catering nieodzownie służy 
każdej imprezie, tak było i tym 
razem, gdyż po pełnym wrażeń 
konkursie dzieci oraz rodzice 
zgłodnieli na tyle, by skorzystać 
ze specjałów kuchni pirackiej do-
stępnych w kambuzie.

Pogoda sprzyjała nam do sa-
mego końca, kiedy to nadeszły 
czarne chmury i  przegoniły 
większość uczestników (w tym 
nas)…

Piracka zabawa w trakcie 
festynu w Chybach zorganizo-
wanego przez Fundację PBG 
dla pracowników Grupy PBG 
oraz ich dzieci
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II RAFAKO PÓŁMARATON 
RACIBÓRZ 

– sportowe święto 
we wspaniałej atmosferze 

706 biegaczy pokonało trasę II RAFAKO Półmaratonu 
Racibórz. Mimo wysokiej temperatury, zawody przyciągnęły 

sportowców nie tylko z całej Polski, lecz także z zagranicy. 
Wspaniała atmosfera, bardzo dobra organizacja i piękna 

trasa – na te aspekty zwracali uwagę uczestnicy 
raciborskiego półmaratonu. Zawody wygrali reprezentanci 

Kenii, ale w najlepszej szóstce byli również Polacy. 

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media

Za nami druga, udana edycja RAFAKO Półmaraton 
Racibórz. Podobnie jak rok temu, biegacze musieli 
zmierzyć się nie tylko z trasą i własnymi słabościa-
mi, lecz także z wyjątkowo trudnymi warunkami 
pogodowymi. Już z samego rana słupki rtęci na 
termometrach wskazywały blisko 30°C. Podczas 
samego biegu było jeszcze cieplej. Mimo to ponad 
700 zawodników z Polski, Czech, Węgier, Francji, 
Wielkiej Brytanii czy Kenii postanowiło przebiec 
21097,5 m. Trasa prowadziła głównymi ulicami Ra-
ciborza. Jako pierwszy linię mety przekroczył Biwot 
Wycliffe Kipkorir, uzyskując czas 01:05:24, czym 
pobił zeszłoroczny rekord. Tuż za nim uplasował 
się również Kenijczyk Rob Kibet Abel, na trzecim 
miejscu stanął Melly Edwin Cheruiyot pochodzący 
z Kenii. 

W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Kenij-
ka Muringi Margaret Wamahiga, drugie obywatel-
ka Ukrainy Pogorelska Viktoria, a trzecie przypadło 
również Kenijce Oigo Christine Moraa. 

– Podobnie jak przed rokiem, zawodnicy musieli 
nie dać się pokonać wysokiej temperaturze. Wyszło 
im to doskonale, mimo że przy takiej pogodzie na-
wet najbardziej doświadczeni zawodnicy musieli 
dać z siebie o wiele więcej. Dlatego wszyscy, bez 
względu na wynik, są zwycięzcami i należą im się 

Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”



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

CSR

ogromne gratulacje  – przyznał Miro-
sław Lenk, Prezydent Raciborza, który 
na własnej skórze przekonał się, z czym 
musieli zmierzyć się inni zawodnicy, gdyż 
sam (jako doświadczony biegacz) pobiegł 
w raciborskim półmaratonie. – Mimo nie-
sprzyjających warunków pogodowych, 
zawodnicy chwalili organizację biegu. 
Za to należą się ogromne podziękowa-
nia wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do kolejnego sukcesu półmaratonu. 

Organizatorem wydarzenia było 
Miasto Racibórz wraz z  Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Raciborzu. Sponso-
rem tytularnym była firma RAFAKO S.A. 
W ramach półmaratonu odbyły się II Mi-
strzostwa Energetyków w Półmaratonie, 
których partnerem była Federacja Spor-
towa Energetyk oraz Zawody o Puchar 
Prezesa RAFAKO S.A. – RAFAKO chętnie 
wspiera sportową aktywność swoich 
pracowników, którzy reprezentują 
firmę w wielu dyscyplinach i osiągają 
coraz lepsze wyniki. Tym razem jest to 
wydarzenie, w  którym mogą uczest-
niczyć także inni mieszkańcy Racibo-
rza – powiedziała Agnieszka Wasilew-
ska – Semail, Prezes RAFAKO S.A., która 
wzięła udział w biegu poprzedzającym 
półmaraton – Mini RAFAKO Półmaraton 
Racibórz na 2109 m. Obok pani prezes, 

pobiegli także Wiceprezes Zarządu 
Krzysztof Burek i  inni reprezentanci 
RAFAKO S.A.  – Dla mnie jest to pew-
nego rodzaju wysiłek, ale ważna jest 
intencja. Bardzo nam miło, że możemy 
wspierać te działania, tym bardziej że 
są one związane z pracownikiem naszej 
firmy – powiedział Krzysztof Burek. 

Trasa półmaratonu liczy 21097,5 m 
i ma atest Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Biuro zawodów mieściło się 
w budynku Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego, obok którego, na ul. Woj-
ska Polskiego, ustawiona została stre-
fa startu i mety. Po przeciwnej stronie 
stanęło Miasteczko biegowe, w którym 
odbywał się piknik rodzinny. Przygoto-
wano tam liczne atrakcje dla najmłod-
szych. Były gry, zabawy i  konkursy 
z nagrodami. Na scenie występowali 
artyści wywodzący się z Raciborskiego 
Centrum Kultury.

Do dyspozycji zawodników były także 
stanowiska z masażem, gdzie biegacze 
mogli zregenerować siły lub przygoto-
wać się do biegu. Mogli także skorzystać 
z porad dietetyków, fizjoterapeutów 
i trenerów personalnych. W przeddzień 
biegu Akademia Fitness zorganizowała 
3-godzinny cykl ćwiczeń pn. Fitness dla 
Zdrowia. 

Przed samym startem odbyła się 
wspólna rozgrzewka dla biegaczy, którą 
poprowadziła Joanna Głombik, instruk-
torka Akademii Fitness. Co najważniej-
sze, raciborski Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji zadbał, by nikomu nie zabrakło 
wody, zarówno do picia, jak i do ochłody. 
Rozstawione w kilku miejscach na trasie 
kurtyny wodne okazały się zbawienne 
dla zawodników i dawały im nieco wy-
tchnienia. Trasę zabezpieczało blisko 
200 wolontariuszy i służby mundurowe. 
W kilku punktach zawodników wspie-
rały zorganizowane grupy dopingujące. 

Goście specjalni 
Gościem specjalnym wydarzenia była 
pochodząca z  Rud koło Raciborza 
Ewa Bugdoł. Sponsorowana przez 
RAFAKO  S.A. sportsmenka niedawno 
zdobyła Mistrzostwo Europy w triathlo-
nie na dystancie długim. Ponadto jest 
8-krotną mistrzynią Polski, jedną z naj-
lepszych triathlonistek na świecie.  Półma-
raton uświetnili swoją obecnością także 
Oskar Kaczmarczyk – asystent I trenera 

Organizatorem wydarze-
nia było Miasto Racibórz 
i Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Raciborzu. Sponsorem 
tytularnym była firma 
RAFAKO S.A. W ramach 
półmaratonu odbyły się 
II Mistrzostwa Energetyków 
w Półmaratonie, których 
partnerem była Federacja 
Sportowa Energetyk oraz 
Zawody o Puchar Prezesa 
RAFAKO S.A. 

ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, który od 7 lat 
pracuje z Reprezentacją Polski, aktual-
nym mistrzem świata w piłce siatkowej, 
oraz fizjoterapeuta ZAKSY Paweł Brant. 

Bieg główny rozpoczął się o  godz. 
10:00. Sygnał do startu dała Agnieszka 
Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu 
i Dyrektor Generalna RAFAKO S.A. O to, 
by nikt nie przekroczył linii startu przed 
czasem, zadbali trenujący amerykański 
futbol zawodnicy drużyny Raptors Ra-
cibórz. W półmaratonie wystartowało 
ponad 700 osób, do mety w regulamino-
wym czasie dotarło 653 biegaczy. 

Organizację wydarzenia chwalili 
zagraniczni zawodnicy, którzy mogą 
pochwalić się imponującymi czasami. 
Ale nawet im pogoda mocno dała się 
we znaki. 

Wśród pracowników RAFAKO w Zawodach o Puchar Prezes 
RAFAKO klasyfikacja przedstawiała się następująco:

Panowie: I. Paweł KLINIK, II. Jan WILCZEK, III. Grzegorz BULENDA, 
IV. Krzysztof JEREMICZ, V. Aleksander WARZECHA, VI. Piotr KĘDZIOR
 
Panie: I. Magdalena WAWRZYNOWICZ, II. Magdalena WOSKOWSKA, 
III. Gabriela SOBCZYK
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Swoje prace inspirowane przygodą, 
podróżą, wędrowaniem, także do 
wnętrza artystycznej wyobraźni, za-
prezentowało w murach PBG Gallery 
Skalar Office Center aż 29 artystów. 
Wszystko to pod Patronatem hono-
rowym Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego.

Na Salon wpłynęło 114 prac, ko-
misja artystyczna przyjęła 92 prace 
29 autorów, którzy na różne spo-
soby podjęli temat podróżowania 
wewnętrznego, w wyobraźni, w my-
ślach, w marzeniach.

Wędrówka człowieka przez włas-
ną wrażliwość, własną wyobraźnię 
odkrywanie ukrytego i  nieznane-
go  – wszystko zmierza do pokaza-
nia kawałka samego siebie. Mimo 
niebezpieczeństw, jakie niesie to, co 
nowe, fajnie jest podążać odważnie 
i optymistycznie w podróż o charak-
terze artystycznym, do włączenia się 
w nurt artystyczny świata.

To metaforyczne ujęcie tematu, by 
podróż każdego z nas była zawsze 
ciekawa, niepowtarzalna, albo co 
najmniej zaskakująca.

Wielkopolski Związek Artystów Plastyków (WZAP) oraz Fundacja PBG i PBG Gallery zorganizowały 
VI Poznański Salon ROBINSONADA, który miał miejsce w PBG Gallery Skalar Office Center przy 
ulicy Góreckiej 1. Pomysłodawcą i głównym animatorem salonu został prezes WZAP Antoni Rut.

Tekst: Iwona Bis, Koordynator projektów Galerii, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Helena Bis-Dorna

Związek Artystów Plastyków Oddział Poznański w ubiegłym roku obchodził 25 rok 
działalności i nadal aktywnie działa, o czym świadczy choćby tytuł wystawy „Artysta 

i wena” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Tekst: Lidia Prętka, manager Galerii PBG, Fundacja PBG

Robinsonada Wakacje ze sztuką

Na wystawę złożyła się bardzo duża 
ilość prac, bo aż 32 artystów miało 
ochotę zaprezentować swoje obrazy, 
także rzeźby, fotografie, a nawet ikony. 
Na uroczystość otwarcia w PBG Gallery 
Skalar Office Center przybyła też spo-
ra liczba gości. Widać wakacyjny czas 
w sposób szczególny sprzyja artystycz-
nym spotkaniom.

Wystawa wielowątkowa, bogata 
tematycznie. Z przewagą obrazów ple-
nerowych, pokazujących przyrodę, jej 
niepowtarzalne zakątki, urok lasów, łąk, 
często z wplatanymi elementami naszej 
ludzkiej w nią ingerencji. Niemała ilość 
prac związanych z architekturą. Niektó-
re, szczególnie podkreślające jej mister-
ną ornamentykę, zachwycają innością, 
choćby przez zastosowanie monochro-
matycznej kolorystyki. Niepozbawione 
uroku kolorowe uliczki małych miaste-
czek także urzekają formą przedstawie-
nia, obok realistycznych, stylizowane, 
współgrające formami geometryczny-
mi i odważne w kolorach. Nie zabrakło 
też prac abstrakcyjnych, także nawiązu-
jących do natury, choć w jej kosmicznym 
wymiarze. Fotografia – niezwykle inte-
resująca, słowem – różnorodność form 
plastycznych i form wyrazu.

Cieszy bardzo fakt takiej obfitości ar-
tystycznej. Dla nas, współorganizatorów 

tego wydarzenia, mających możliwość 
pokazywania twórczości poznańskich 
i  wielkopolskich artystów, to wielka 
radość, dlatego życzymy wszystkim 
uczestnikom wystawy niewyczerpanej 
Weny!

Dzisiejszy świat pełen jest pośpiechu, 
elektroniki, indywidualizmu i anonimo-
wości. Tym bardziej warto zatrzymać się, 
by dostrzec jego piękno naturalne lub 
stworzone przez człowieka, by postarać 
się utrwalić je. Dzielenie się tym pięk-
nem to już wspaniała wartość dodana!

Sztuka od zawsze towarzyszyła na-
szemu życiu i nie możemy się bez niej 
obejść.

To, co piękne na wystawie dla oczu 
i duszy, wzbogaciła swoim głosem uta-
lentowana wnuczka jednej z artystek, 
wykonując podczas wernisażu kilka 
piosenek.

Miłym gestem ze strony ZAP-u było 
zaproszenie do udziału w wystawie kil-
ku artystów spoza Związku: Iwony Bis, 
Zbigniewa Boguckiego, Josefa Chreny, 
Julii Kaczmarczyk-Piotrowskiej i Rozalii 
Nowak.

Kulinarne Przygody, czyli Akademia 
Umiejętności i Smaku, działająca w Po-
znaniu przy ulicy Matejki 56, już podczas 
kolejnego wernisażu oferowała usługę 
cateringową. Dziękujemy!

WIELKOPOLSKI POZNAŃSKI

Widać było, iż wielość naszych 
przeżyć, doświadczeń, różnorod-
ność skojarzeń wyrażonych w pra-
cach za pomocą ciekawych technik 
i form artystycznych zaprezentowa-
nych na tegorocznej Robinsonadzie, 
uskrzydliła również odbiorców i go-
ści wernisażu.

Przewodniczącym Jury był asy-
stent z Uniwersytetu Artystycznego 
doktor Jakub Malinowski, a człon-
kami magister sztuki Krystyna Rut-
kowska oraz reprezentująca Grupę 
PBG prezes PBG Erigo Magdalena 
Wiśniewska-Karwańska.

Jury nie miało łatwego zadania, 
ponieważ był to konkurs o charak-
terze otwartym, a prace były bardzo 
różnorodne. Nagrodzono Hannę 
Sińczuk za prace „Strażnik” i „Konik 
polny”. Artystka czerpie inspiracje 
z podań i legend. Posługuje się tech-
niką akwareli. Wyróżnienie otrzyma-
ła miedzy innymi także moja praca 
pt. „Pożar w Grecji”.

Tegoroczna Gala tego wydarze-
nia miała szeroki oddźwięk w życiu 
kulturalno-artystycznym naszego 
miasta. Wierzymy, że i w przyszłym 
roku zaprezentujemy i przybliżymy 
sztukę w kolejnej odsłonie mieszkań-
com Poznania.

Wystawa wielowątkowa, 
bogata tematycznie. 
Z przewagą obrazów 
plenerowych, pokazujących 
przyrodę, jej niepowtarzalne 
zakątki, urok lasów, łąk, 
często z wplatanymi 
elementami naszej ludzkiej 
w nią ingerencji. Niemała 
ilość prac związanych 
z architekturą. Niektóre, 
szczególnie podkreślające 
jej misterną ornamentykę, 
zachwycają innością, 
choćby przez zastosowanie 
monochromatycznej 
kolorystyki.
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Czyż nie można ulec pokusie przenie-
sienia się na nadmorską plażę, oglą-
dając fotografię przedstawiającą 
spienione fale rozbijające się o brzeg, 
w otoczeniu bezkresu morza, piasz-
czystej plaży i ponad tym wszystkim, 
unoszące się chmury – białe, błękit-
ne, srebrzysto-szare, szare i wreszcie 
ciemne, prawie kobaltowe… Może 
widok taki, to nic nadzwyczajnego, 
jednak imponujących rozmiarów 
fotografia skłania do refleksji. To 

Każda wystawa, a szczególnie autorska, by mogła ujrzeć światło dzienne, wymaga stworzenia 
koncepcji, nadania jej myśli przewodniej. Często jest też opowieścią o własnych przeżyciach 

czy refleksjach. Taką formę wybrała Pani Prezes Małgorzata Wiśniewska, prezentując 
swoje fotografie i akwarele na wystawie zatytułowanej „Z perspektywy”.

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

Pokazywanie sztuki jest sztuką

samodzielnie wywołanie i  odbite 
na papierze. Jakież emocje mogą 
towarzyszyć takiemu odkryciu… Na 
wystawie zostały wyjątkowo pięknie 
zaprezentowane.

Świat oglądany z perspektywy 
i tym razem świat przyrody, tak bli-
ski autorce, możemy podziwiać na 
kilku fotografiach z małym bąkiem, 
zatopionym w  tysiącu drobnych 
kwiatków. Posłużenie się w tym przy-
padku perspektywą pozwala widzom 
dostrzec nawet oko owada.

Wszystkie te magiczne ujęcia bu-
dują ramy wystawy, w które zgrabnie 
wkomponowały się najnowsze akwa-
rele artystki, przedstawiające irysy 
w różnych odcieniach fioletu.

Współautor wystawy, Amadeusz 
Robaszkiewicz – młody, dwudziesto-
letni i jakże utalentowany artysta – 
zaprezentował swoje ostatnie prace 
w  technice akrylu. To właśnie te 
martwe natury oceniali pedagodzy 
Uniwersytetu Artystycznego w  Po-
znaniu, przyjmując go na pierwszy 
rok studiów na Wydział Malarstwa. 
Swoją wystawę zatytułował „Troni” – 
co z języka włoskiego tłumaczy się 
jako szkice, wprawki, a my czekać 
będziemy na ciąg dalszy, no i  gra-
tulujemy!

Nie tylko sztuka uświetniła imie-
ninowe spotkanie Pani Prezes Mał-
gorzaty z  pracownikami, gośćmi 
i przyjaciółmi. Hania Sztachańska, 
młodziutka, 10-letnia artystka zaśpie-
wała kilka pięknych piosenek, pozo-
stawiając uczestników w zachwycie, 
zdumieniu i… może nawet wzrusze-
niu nad jej wyjątkowym talentem.

Życzenia od 
pracowników

To natura sama 
tworzy tutaj malarską 
perspektywę. 
Ważny jest punkt 
obserwacji – w tym 
wypadku fotografa – 
z którego następuje 
najbardziej naturalny 
dla człowieka sposób 
odwzorowywania 
przestrzeni – na płaskiej 
powierzchni.

Nie tylko sztuka uświetniła imieninowe spotkanie Pani Prezes 
Małgorzaty z pracownikami, gośćmi i przyjaciółmi. Hania 
Sztachańska, młodziutka, 10-letnia artystka zaśpiewała kilka 
pięknych piosenek, pozostawiając uczestników w zachwycie, 
zdumieniu i… może nawet wzruszeniu nad jej wyjątkowym talentem.

natura sama tworzy tutaj malar-
ską perspektywę. Ważny jest punkt 
obserwacji – w tym wypadku foto-
grafa – z którego następuje najbar-
dziej naturalny dla człowieka sposób 
odwzorowywania przestrzeni – na 
płaskiej powierzchni.

Z perspektywy czasu – pokazane 
na wystawie fotografie siostry Pani 
Prezes, Iwony, pochodzą sprzed kil-
kudziesięciu lat. Są dziełem artystki, 
wykonane aparatem analogowym, 
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Mam wrażenie, że tak jak szybko mija czas, 
jak szybko żyjemy, tak samo szybko zapo-
minamy o tych, którzy od nas odchodzą na 
zawsze. Choć… być może to tylko wrażenie.

Warto więc zastanowić się, jak ważna 
jest pamięć o Janie Pawle II. Rozważania 
moje zmierzają do wyjątkowego projektu, 
którego autorem jest Pani Prezes Małgo-
rzata Wiśniewska.

Jan Paweł II należy dziś do licznego grona polskich świętych. Zastanawiamy 
się może czasem: Czy to nie On jest tym największym, czy nie tym najbardziej 

znanym na świecie? Jedyny w historii Kościoła polski papież. Z pewnością 
największy autorytet naszych czasów przełomu XX/XXI wieku.

Tekst: Lidia Prętka, manager galerii, Fundacja PBG

Dzieła Fundacji PBG

Ksiądz profesor i jego kolekcja
Podobizna Jana Pawła, papieża Polaka 
na wszystkich znaczkach pocztowych wy-
danych na całym świecie, w  latach 1978 
do 2005, w  okresie Jego pontyfikatu, to 
niezwykle bogata kolekcja filatelistyczna 
(ponad 1500 znaczków), którą pochwalić się 
może… zaledwie kilkunastu kolekcjonerów 
na świecie. Jednym z nich jest ksiądz profe-
sor Waldemar Chrostowski, wybitny polski 
biblista, autor ogromnej liczby publikacji 
na temat biblistyki, teologii, relacji polsko-

-żydowskich. Dwa lata temu nagrodzony 
został przez Fundację Josefa Ratzingera 
(papieża Benedykta XVI) prestiżową na-
grodą, uznawaną za teologicznego Nobla. 
Jego zasługi na polu naukowym, dydak-
tycznym, edukacyjnym są ogromne, dziś 
jest wykładowcą Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prze-
wodniczył ponad stu polskim i polonijnym 
pielgrzymkom do Ziemi Świętej.

Jako mały chłopiec kolekcjonował 
znaczki pocztowe, potem coraz bardziej 
interesował się filatelistyką, dzisiaj dumny 
może być z powodu takiego imponującego 
zbioru związanego z osobą świętego Jana 
Pawła II. Wszystkie edycje znaczków papie-
skich są dowodem na wielką popularność 
Jana Pawła II i jego wpływ na naszą nowo-
czesną cywilizację. Niewątpliwie zbiór ten 
jest też ważnym elementem dziedzictwa 
narodowościowego i kulturowego.

Z Genewy do Wysogotowa
W roku 2011 Pani Prezes włączyła się w or-
ganizację inicjatywy, jaką była wystawa 

„Papież – Pielgrzym. Jan Paweł II na znacz-

kach pocztowych świata 1978–2005” 
podczas konferencji pt. „Promocja Praw 
Człowieka i Jan Paweł II”, organizowa-
nej w siedzibie ONZ w Genewie.

Wystawa była prezentacją kolekcji 
filatelistycznej księdza profesora Walde-
mara Chrostowskiego. Miały ją szansę 
obejrzeć setki uczestników wydarzenia. 
Na prośbę Pani Prezes kilka miesięcy 
później wystawa przeniesiona została 
do… Wysogotowa! Z pewnością pamię-
tamy wystawę podczas rodzinnego pik-
niku Grupy PBG w Wysogotowie.

Uznając ten wyjątkowy zbiór za 
warty pokazywania, a przy tej okazji 
pomagający popularyzować osobę Pa-
pieża Polaka, Świętego Jana Pawła II, 
za zgodą księdza profesora Pani Prezes 
stworzyła własny już projekt, będący re-
produkcją wspomnianej kolekcji. Fun-
dacja PBG realizuje pomysł na terenie 
Wielkopolski i Poznania. W samym tylko 
2015 roku wystawa została zaprezento-
wana w czterech kościołach Poznania.

W bieżącym roku 
wystawę mogła obejrzeć 
młodzież gimnazjalna 
oraz uczniowie SSP 
„Dębinka” w Poznaniu. 
Dla mnie osobiście 
była to okazja do 
kolejnych refleksji. 
Uświadomiłam sobie, 
jak bardzo potrzebna 
jest wiedza o Papieżu 
Polaku, naszym wielkim 
świętym, w polskiej 
szkole i jak niewiele 
wiedzą o Nim młodzi 
uczniowie.

Po raz pierwszy w szkole
W bieżącym roku wystawę mogła obej-
rzeć młodzież gimnazjalna oraz ucznio-
wie SSP „Dębinka” w Poznaniu. Dla mnie 
osobiście była to okazja do kolejnych re-
fleksji. Uświadomiłam sobie, jak bardzo 
potrzebna jest wiedza o Papieżu Pola-
ku, naszym wielkim świętym, w polskiej 
szkole i jak niewiele wiedzą o Nim młodzi 
uczniowie. Niezwykle trudne też były dla 
nich pytania: Co to jest filatelistyka? Kto 
dzisiaj kolekcjonuje znaczki lub co to 
jest klaser?

Wędrówka ze świętym papieżem po 
wielu interesujących zakątkach świata 
to doskonała lekcja geografii świata, na-
uki o cywilizacji, lekcja kształtowania 
światopoglądu, lekcja religii, słowem – 
lekcja naszej najnowszej historii.

Życzmy sobie, by nasz projekt, zaini-
cjowany i realizowany w Fundacji PBG, 
mógł odwiedzić jak największą liczbę 
szkół lub też miejsc, do których można 
zaprosić młodzież szkolną.
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Blisko 100 pracowników RAFAKO S.A. wraz z rodzinami w niedzielę 3 lipca uczestniczyło 
w pikniku rodzinnym, który odbył się w Krakowskim Klubie Kajakowym Kolna. Główną 

i niezwykle emocjonującą atrakcją był rafting na torze kajakarstwa górskiego. Doskonałej 
zabawie w pontonach nie przeszkadzała nawet deszczowa i zimna aura.

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media

Rafakowcy próbowali raftingu 
sportowego w Krakowie

Rafakowcy pokonywali już malow-
nicze szlaki na rzece Rudzie, Ska-
wie, płynęli też doliną Małej Panwi. 
Tym razem zacumowali w Krako-
wie, w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
połączonym z klubem kajakarskim 
Kolna. Tam odbył się V Spływ Kaja-

kowy RAFAKO. Uczestnicy z kajaków 
przesiedli się do 5-osobowych ponto-
nów, na których próbowali swoich sił 
w sportowym raftingu na sztucznym 
torze kajakarstwa górskiego.

Pomysł okazał się strzałem w dzie-
siątkę, bo pracownicy raciborskiej 

spółki bawili się doskonale. Rewela-
cyjnej atmosfery nie popsuła nawet 
deszczowa aura, która od początku 
towarzyszyła uczestnikom pikniku 
rodzinnego. – Każdego roku biorę 
udział w  imprezie kajakowej or-
ganizowanej przez RAFAKO. Tym 
razem miała ona nieco inny cha-
rakter i ta zmiana była doskonała. 
Pływanie w pontonach na wzbu-
rzonych falach dostarczyło nam 
tyle emocji, że nawet dzisiejsza 
brzydka pogoda nie zdołała popsuć 
nam humorów – przyznał Roman 
Krupa z RAFAKO S.A. – Mimo że 
pontonem podczas raftingu pły-
wa się zdecydowanie trudniej 
niż kajakiem wzdłuż nurtu rzeki, 
to impreza bardzo mi się podoba. 
Dostarczyła nam wiele pozytyw-
nych emocji i adrenaliny. Ponadto 
mogliśmy się lepiej poznać i  na-
uczyć współpracy, bo aby płynąć 
5-osobowym pontonem i  się nie 
przewrócić, trzeba być niezwy-
kle zgranym zespołem. Ja już 
zaliczyłem jedną kąpiel  – mówił 

Załoga RAFAKO radzi sobie całkiem nieźle, jak na 
amatorów. Są niezwykle zwarci i zintegrowani. Doskonale 
współpracują, a przy okazji świetnie się bawią i czują 
w swoim towarzystwie. Widać, że lubią adrenalinę.

Każdego roku biorę 
udział w imprezie 
kajakowej 
organizowanej 
przez RAFAKO. Tym 
razem miała ona 
nieco inny charakter 
i ta zmiana 
była doskonała. 
Pływanie 
w pontonach na 
wzburzonych 
falach dostarczyło 
nam tyle emocji, 
że nawet dzisiejsza 
brzydka pogoda nie 
zdołała popsuć nam 
humorów.

z uśmiechem Henryk Majnusz 
z RAFAKO S.A.

Przesiadka z  kajaka do 
pontonu ucieszyła wszystkich 
uczestników pikniku. – Od pięciu 
lat organizujemy spływy kaja-
kowe dla załogi RAFAKO. Tym 
razem postanowiliśmy nieco 
zaryzykować i zmienić formu-
łę imprezy. Tradycyjny spływ 
kajakowy przenieść na wody 
stojące  – Starorzecze Wisły. 
Jednak zanim rozpoczęliśmy 
zajęcia na akwenie, rafakowcy 
mogli spróbować raftingu na 
sztucznym torze kajakarstwa 
górskiego. Widząc, jak dobrze 
się bawią, mamy pewność, że 
zmiana była jak najbardziej 
słuszna  – przyznał Krzysztof 
Pawełek z firmy AMB Stefania 
Pawełek.

Warto podkreślić, że rafting 
na Torze Kajakarstwa Górskie-
go w  Krakowie jest niezwykle 
emocjonujący. Spiętrzenie wody 
i uzyskanie prędkości przepływu 
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na poziomie 15m/s to znacznie 
więcej wrażeń dla uczestników 
niż rafting na niektórych rze-
kach górskich. Co oczywiście 
potwierdzili sami uczestni-
cy. – Płynęło się świetnie. Woda 
w porównaniu do temperatury 
powietrza była ciepła. Nawet 
deszczyk nie przeszkadzał 
nam w dobrej zabawie. Co roku 
uczestniczymy w imprezie ka-
jakowej, ale tegoroczna edycja 
zdecydowanie była najlepsza! – 

zwarci i  zintegrowani. Dosko-
nale współpracują, a przy oka-
zji świetnie się bawią i  czują 
w swoim towarzystwie. Widać, 
że lubią adrenalinę – podkreślał 
Eryk Lejmel, instruktor kaja-
karstwa z Krakowskiego Klubu 
Kajakarstwa Górskiego Kolna.

– Udało nam się połączyć 
zabawę z  wyczynem. Ludzie 
z  RAFAKO po raz kolejny po-
kazali, że stanowią zgrany 
team, który potrafi dzielnie 
walczyć z  żywiołem niezależ-
nie od pogody. Kolna Kraków 
jest świetnie przygotowanym 
ośrodkiem, gdzie można miło 
spędzić wolny czas. Nie zabra-
kło również gier i atrakcji dla 
najmłodszych. Dzieci miały 
zagwarantowaną stałą opiekę. 

Można było także popływać 
kajakami i smoczymi łodziami 
po spokojnej, stojącej odnodze 
Wisły. Bardzo fajną sprawą był 
też trening i zawody łucznicze 
przeznaczone dla różnych grup 
wiekowych. Pierwsze miejsca 
zostały oczywiście nagrodzo-
ne! Konkurencja prowadzona 
była przez doświadczonego 
łucznika z klubu w Krakowie, 
który udzielał cennych rad 
i wskazówek. Może ktoś złapie 
bakcyla łucznictwa?….zoba-
czymy – mówił Janusz Rydzak, 
Kierownik Zespołu Promocji 
Produktu w  RAFAKO S.A., or-
ganizator przedsię wzięcia.

– Sam spływ pontonami (raf-
ting) rwącą rzeką przeznaczo-
ny był dla śmiałków. Patrząc 

chwaliła Katarzyna Kaleta 
z RAFAKO S.A. Podobnego zda-
nia był Zenon Jabłoński, zapalo-
ny amator kajakarstwa. – Mnó-
stwo emocji, ciepła przyjemna 
woda, szybkie muldy tworzące 
zwarty nurt rzeki i doskonała 
zabawa  – tak najlepiej mogę 
opisać dzisiejszą imprezę – po-
twierdził Zenon Jabłoń ski 
z RAFAKO.

Uczestnicy do swojej dyspo-
zycji mieli cztery 6-osobowe pon-

tony. Nad ich bezpieczeństwem 
czuwali instruktorzy (w każdym 
pontonie płynął sternik), oprócz 
tego na brzegu czuwali ratowni-
cy. Dodatkowo każdy z uczestni-
ków wyposażony został w kask, 
kamizelkę ratunkową i pagaje.

Współpracę z  grupą rafa-
kowców chwalili instruktorzy, 
którzy towarzyszyli im w  roli 
sterników.  –  Załoga RAFAKO 
radzi sobie całkiem nieźle, jak 
na amatorów. Są niezwykle 

na zmagania rafakowskich 
ekip z nurtem, falami i wirami, 
powiem krótko: Brawo i wyrazy 
szacunku – dodał J. Rydzak.

Oprócz atrakcji na wodzie 
dla uczestników przygotowano 
również trening strzelania z łuku, 
naukę tańca liniowego country, 
ciepłe posiłki oraz gry i zabawy 
dla najmłodszych.

Udało nam się połączyć 
zabawę z wyczynem. 
Ludzie z RAFAKO po 
raz kolejny pokazali, 
że stanowią zgrany 
team, który potrafi 
dzielnie walczyć 
z żywiołem niezależnie 
od pogody. Kolna 
Kraków jest świetnie 
przygotowanym 
ośrodkiem, gdzie można 
miło spędzić wolny 
czas. Nie zabrakło 
również gier i atrakcji 
dla najmłodszych. Dzieci 
miały zagwarantowaną 
stałą opiekę. Można 
było także popływać 
kajakami i smoczymi 
łodziami po spokojnej, 
stojącej odnodze Wisły. 
Bardzo fajną sprawą 
był też trening i zawody 
łucznicze przeznaczone 
dla różnych grup 
wiekowych. 

Sam spływ pontonami (rafting) rwącą 
rzeką przeznaczony był dla śmiałków. 
Patrząc na zmagania rafakowskich 
ekip z nurtem, falami i wirami, powiem 
krótko: Brawo i wyrazy szacunku.
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Reprezentacja RAFAKO w kolarstwie ponownie wywalczyła drużynowy tytuł Mistrzów Polski Energetyków 
w Maratonie Rowerowym MTB Tauron Cup. Raciborską spółkę reprezentowało 11 osób.

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media

Mistrzostwo Polski Energetyków 
dla kolarzy MTB z RAFAKO

W Krakowie 7 maja odbyły się VIII Mi-
strzostwa Polski Energetyków w  Ma-
ratonie Rowerowym MTB Tauron Cup. 
Zawody zorganizowało TKKF „Energia” 
przy TAURON Dystrybucja S.A. w  ra-
mach ogólnopolskiego cyklu Skandia 
Maraton Lang Team 2016. Na starcie 
ustawiło się blisko 2 tysiące zawodników, 
w tym aż 190 przedstawicieli szeroko 
pojętej branży energetycznej. – Z roku 
na rok przybywa zawodników, co nas 
ogromnie cieszy. Kolarstwo staje się co-
raz popularniejsze. W końcu jazda na 
rowerze to doskonała forma rekreacji 
dla całej rodziny – mówi Czesław Lang, 
pomysłodawca i organizator Skandia 
Maraton Lang Team, jeden z najpopu-
larniejszych polskich kolarzy.

z podjazdami. Osobiście jestem zadowo-
lony ze swojego startu, ale najbardziej 
cieszy mnie zwycięstwo drużynowe, bo 
to dobrze rokuje, jeśli chodzi o cele zało-
żone na ten sezon przez RAFAKO MTB 
Team  – mówi Łukasz Woźniakowski, 
projektant z RAFAKO S.A. – Trasa była 
bardzo szybka i jednocześnie można było 
się wykazać w terenie, który w tej części 
Krakowa jest bardzo ciekawy dla kola-
rzy. Udało mi się wywalczyć 3. miejsce, 
mimo że konkurencja w tym roku była 
bardzo duża na dystansie Medio, więc 

Firmę RAFAKO S.A. reprezentowało 
11  pracowników, w  tym 1 kobieta. Za-
wodnicy z  raciborskiej spółki pokony-
wali dystans Mini (24 km), Medio (64 km) 
i Grand Fondo (90 km). Na dystansie Mini 
najlepszy z załogi był Mirosław Bołdys, 
który zajął 2. miejsce. Natomiast dystans 
Medio najszybciej przejechał Łukasz 
Woźniakowski, zdobywając złoty medal, 
a na trzeciej pozycji uplasował się Łukasz 
Kocurek. – Trasa była bardzo podobna 
do tej z ubiegłego roku. Zarówno wtedy, 
jak i  dziś dobrze mi się jechało. Poza 
tym lubię Kraków, więc przyjemność 
była podwójna. Jednym utrudnieniem 
był wjazd na Kopiec Kościuszki. Ponad-
to trasa była interwałowa, widziałem, 
że wielu zawodników miało problemy 

Firmę RAFAKO S.A. 
reprezentowało 
11 pracowników, 
w tym 1 kobieta. 
Zawodnicy 
z raciborskiej spółki 
pokonywali dystans 
Mini (24 km), Medio 
(64 km) i Grand 
Fondo (90 km).

jestem zadowolony. Teraz szybko się 
przebieram i jadę do Skawiny, aby wes-
przeć reprezentację RAFAKO w Mistrzo-
stwach Polski Energetyków w Biegu na 
10 km, które właśnie się rozpoczynają 
i  niestety zmuszony jestem zrezygno-
wać z  udziału w  dekoracjach  – przy-
znaje Łukasz Kocurek z  RAFAKO  S.A. 

Kolejny zawodnik drużyny, Marek 
Łapin, zajął trzecie miejsce na dystan-
sie Grand Fondo. Łączna suma punktów 
pozwoliła rafakowcom obronić pozycję 
lidera sprzed roku. – Jestem zadowo-

lony ze swojego startu, bo wykonałem 
plan, jaki sobie założyłem. Celowałem 
w trzecie miejsce i się udało. Za rok doło-
żę jeszcze więcej treningów i może uda 
mi się wskoczyć o jeden poziom podium 
wyżej. Sama trasa była długa (90 km) 
i  wymagającą. Pokonywaliśmy dużo 
górek i zjazdów. Cała sztuka polegała 
na tym, żeby dobrze rozłożyć siły – ko-
mentuje po dotarciu do mety Marek 
Łapin z RAFAKO S.A.

Dariusz Dębski, choć na podium nie 
stanął, zawody uważa za udane. Dla 
niego liczy się przede wszystkim dobra 
zabawa i zdrowa rywalizacja. – W tym 
roku było więcej błota na drodze. Sama 
trasa była bardzo techniczna, wymaga-
jąca. Trzeba było uważać na wystające 
korzenie. Mimo wszystko, wyścig uwa-
żam za udany – relacjonuje tuż po dotar-
ciu do mety Dariusz Dębski z RAFAKO.

Piękna, wiosenna pogoda, duch ry-
walizacji oraz doskonałe humory jeszcze 
długo po zawodach towarzyszyły repre-
zentacji RAFAKO.

Puchar dla 
zwycięzców
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KOSSAKOWIE
Jak twierdzą historycy sztuki, Kossakowie – rodzina wszechstronnie utalentowana malarsko – zawsze 

będą pokazywani. Jesienią 2015 roku ich malarstwo prezentowało Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 
wiosną 2016 roku pokazywało Kossaków toruńskie Muzeum Okręgowe, a tego lata mogliśmy podziwiać 
ich bogaty dorobek artystyczny w Sopocie. Państwowa Galeria Sztuki w tym mieście odważnie podjęła 

wyzwanie i zaprezentowała blisko 200 obrazów Juliusza, Jerzego, Wojciecha, Jerzego, Karola i Leona. 

Tekst: Lidia Prętka, manager galerii, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Fotobank.PL/PGS; Archiwum Fundacji PBG
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Pod koniec sierpnia miałam oka-
zję odwiedzić wystawę. Z dumą 
oglądałam ekspozycję, w której 
ponad jedną czwartą stanowiły 
obrazy Fundacji PBG. Impo-
nujący zbiór w  lekkiej, letniej 
aranżacji na białych ścianach 
nowoczesnego wnętrza galerii 
nabrał interesującego charak-
teru. Od początku lipca do po-
czątku października wystawę 
obejrzała zapewne spora licz-
ba odwiedzających. Sopocka 
Galeria, położona w  centrum 
międzynarodowego kurortu, 
licznie odwiedzanego przez tu-
rystów, wśród wielu atrakcji za-
proponowała malarstwo polskie 
przełomu wieków XIX i XX, ma-
larstwo rodzajowe, obyczajowe, 
sceny batalistyczno-historyczne, 
portrety jeźdźców i ich koni. Bez 
wątpienia wystawa wzbudziła 
wiele zachwytów i emocji. 

Cieszymy się, że kolekcja Fun-
dacji PBG wzbogaciła sopocką 
wystawę pt.: „Kossakowie”.

Z dumą oglądałam 
ekspozycję, w której 
ponad jedną czwartą 
stanowiły obrazy Fundacji 
PBG. Imponujący zbiór 
w lekkiej, letniej aranżacji 
na białych ścianach 
nowoczesnego wnętrza 
galerii nabrał interesującego 
charakteru.
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Ochronka „Jurek”, funkcjonująca 
dzięki wsparciu Fundacji PBG, to 
pierwsza profesjonalna rodzinno-
podobna placówka działająca przy 
Towarzystwie Przywracania Rodziny. 
Rodzinnopodobna, ponieważ jedno-
razowo w ochronce przebywa tylko 
sześcioro dzieci.

Od 1 stycznia 2004 roku Ochron-
ka funkcjonuje w  Poznaniu przy 
ul. Ochota 15.

Głównym celem działalności 
Ochronki „Jurek” jest pomoc dzie-
cku osamotnionemu w powrocie do 
rodziny naturalnej, o ile jest to moż-
liwe, lub umieszczenie go w rodzinie 
zastępczej czy adopcyjnej.

Okres, w którym dziecko zostaje 
zabrane ze środowiska rodzinnego 
i umieszczone w placówce, jest nie-
zwykle stresujący. Organizując małą, 
rodzinną placówkę, stwarzamy lep-
sze warunki i możliwości, pozwalają-
ce przywrócić poczucie bezpieczeń-
stwa. Indywidualny kontakt dziecka 
z opiekunem sprzyja wyjaśnieniu mu 
przyczyn trudnej sytuacji życiowej, 
a  także ułatwia pracę z dzieckiem 
w  celu zaakceptowania nowej rze-
czywistości.

Obecnie w Ochronce przebywają 
dzieci w  wieku wczesnoszkolnym 
i  starsze. Ochronka otrzymuje na 
swoją działalność dofinansowanie 
z Miasta Poznania. Wkład własny za-
pewniają darczyńcy, firmy, fundacje 
i osoby indywidualne.

Fundacja PBG dla Ochronki
Funkcjonowanie Ochronki „Jurek” 
jest możliwe dzięki systematyczne-
mu wsparciu Fundacji PBG, która od 
2004 roku nieodpłatnie użycza dom 
jednorodzinny, w którym funkcjonu-
je placówka, i przekazuje dotacje na 
pokrycie kosztów za media – ener-
gię elektryczną, gaz, telefon, wywóz 
śmieci, wodę i kanalizację. Ponadto 

Ochronka 
„Jurek”

Dzieci z Ochronki wraz z wychowaw-
czyniami i Panią Prezes Fundacji PBG 
Małgorzatą Wiśniewską

KONTAKT:
Fundacja PBG
ul. Skórzewska 35
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
tel. +48 61 66 51 700
faks +48 61 66 51 701

KRS 0000368977
REGON 301585789
NIP 777 318 94 57
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego.

Konta bankowe:
Fundacja PBG
Konto statutowe: 14 1140 1124 0000 
5909 4000 1001
Konto gospodarcze: 84 1140 1124 0000 
5909 4000 1002

www.fundacjapbg.pl
e-mail: fundacja@fundacjapbg.pl

Fundacja zakupiła na potrzeby pla-
cówki samochód osobowy i finansu-
je zakupy obiadów dla wszystkich 
dzieci z Ochronki. Od lat pracownicy 
spółek z Grupy PBG przekazują wy-
chowankom placówki paczki z oka-
zji świąt i wpłacają systematycznie 
drobne kwoty na rzecz Ochronki, 
finan sując wyjazdy wakacyjne i pre-
zenty urodzinowe dla dzieci.

Funkcjonowanie Ochronki „Jurek” jest możliwe dzięki 
systematycznemu wsparciu Fundacji PBG, która od 2004 
roku nieodpłatnie użycza dom jednorodzinny, w którym 
funkcjonuje placówka, i przekazuje dotacje na pokrycie 
kosztów za media.

Tekst: Karolina Kubica-Kamińska, 
starszy specjalista ds. regulacji 

korporacyjnych, PBG oil and gas 
Zdjęcie: Piotr Mierzwa

mailto:fundacja%40fundacjapbg.pl?subject=
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W imprezie biorą udział zarówno biorcy, 
jak i dawcy organów, dzięki którym ci 
pierwsi mogą żyć i  normalnie funk-
cjonować w społeczeństwie. Co więcej, 
osoby z  przeszczepionymi organami 
udowadniają, że ich życie po trans-
plantacji nie jest bierną egzystencją, lecz 
jest pełne aktywności, w  tym niezwy-
kłej często aktywności fizycznej. Wśród 
uczestników Biegu są osoby, które po 
przeszczepie wielokrotnie udowadnia-
ły, że niemożliwe nie istnieje, startując 
w  maratonach, zdobywając trudne 
górskie szczyty, rywalizując jak równy 
z równym z pełnosprawnymi sportow-
cami w różnorodnych dyscyplinach.

W Biegu po Nowe Życie udział biorą 
również znane osoby ze świata sportu 
i  kultury, które, przyciągając publicz-
ność oraz dziennikarzy, sprawiają, że 
to ważne przesłanie o potrzebie wspie-
rania polskiej transplantologii dociera 
do jak największej rzeszy społeczeństwa. 
Wśród uczestników Biegu, oprócz jej naj-
ważniejszego ambasadora i inicjatora 
Przemysława Salety, są tak znane na-
zwiska, jak Szymon Ziółkowski, Grażyna 
Torbicka, Agata Młynarska, Olgierd Łu-
kaszewicz, Ewa Kuklińska, Andrzej Pą-
gowski i wiele innych znanych osób, któ-
re przyłączyły się do tej szlachetnej akcji.

Podczas 9. Biegu zorganizowano po-
nadto skuteczną próbę bicia Rekordu 
Guinnessa w największej liczbie osób 
uczestniczących w profesjonalnej lekcji 
Nordic Walking. Do bicia tego rekordu 
zgłosiło się ponad 600 osób, dokładna 
liczba osób zostanie wkrótce oficjalnie 
opublikowana na stronach Księgi Re-
kordów Guinnessa.

Sam Bieg po Nowe Życie po raz 
pierwszy odbył się w zmienionej formule. 
Do tej pory była to rywalizacja 3-oso-
bowych sztafet nordic walking, w skład 
których wchodziła gwiazda, osoba po 
przeszczepie oraz przedstawiciel spon-
sora. Tym razem czas nie był mierzony, 
cała 3-osobowa sztafeta wyruszała na 
trasę razem, a do nich dołączały oso-
by bijące wcześniej Rekord Guinnessa. 
Przez Park Łazienkowski maszerowa-
ły więc całe grupki osób z gwiazdami 
ekranu na czele. Była więc okazja do 
integracji, wspólnych rozmów i pamiąt-
kowych zdjęć. Formuła ta była również 
atrakcyjniejsza dla widzów zgromadzo-
nych przy trasie marszu, którzy mogli 
dopingować duże barwne grupy masze-
rujących osób.

Wsparcie polskiej transplantologii 
wpisuje się w szereg innych działań na 
rzecz ochrony zdrowia i propagowania 
zdrowego trybu życia podemowanych 
zarówno przez RAFAKO, jak i Fundację 
PBG. Inicjatywy na rzecz ochrony zdro-
wia oraz popularyzacji sportu i rekreacji 
wspierane są nie tylko na szczeblu lokal-
nym, lecz także w skali całego kraju.

W sobotę 17 września 2016 roku w warszawskich Łazienkach Królewskich odbył 
się 9. Bieg po Nowe Życie, przedsięwzięcie sportowo-rekreacyjne, którego celem 

jest pokazanie, jak ważne jest ratowanie życia dzięki transplantacji organów. 
RAFAKO S.A. jest jednym ze stałych partnerów tej cyklicznej imprezy.

Tekst: Piotr Karaś, Dyrektor Biura Marketingu RAFAKO S.A.

RAFAKO wspiera 
polską transplantologię

Wsparcie polskiej 
transplantologii wpisuje 
się w szereg innych działań 
na rzecz ochrony zdrowia 
i propagowania zdrowego 
trybu życia podejmowanych 
zarówno przez RAFAKO, jak 
i Fundację PBG. 
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W tym roku hasłem przewodnim Pikniku 
było zdrowie, poza sportowymi aktywnoś-
ciami towarzyszyło nam więc zdrowe je-
dzenie, a chętni mogli bezpłatnie wykonać 
badanie poziomu cukru i cholesterolu we 
krwi.

Piknikowanie rozpoczęliśmy pokazem 
oraz nauką gry w  koszykówkę, zajęcia 
poprowadzili koszykarze z drużyny Śląsk 
Wrocław (17-krotny Mistrz Polski).

Następnie urokliwe dziewczyny z  fir-
my Fit and Jump zaprosiły wszystkich do 
sportowej aktywności. Nauczyły Nas ska-
kać na trampolinach, co okazało się wcale 
nie takie łatwe.

Już po raz XIX na terenie naszej firmy w Wysogotowie, w sobotę 17 września bawiliśmy się podczas Pikniku 
Babie Lato. Tradycyjnie nie zabrakło atrakcji dla najmniejszych i nawet dla tych nieco starszych.

Tekst: Hanna Gajewska, wolontariat pracowniczy, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Piotr Mierzwa

XIX Piknik Babie Lato: Na zdrowie!

Najbardziej 
wyczekiwaną 
atrakcją bez 
zwątpienia był 
I Rodzinny Bieg 
Pracowników 
Grupy PBG, 
który okazał 
się prawdziwą 
olimpijską 
dyscypliną 
w wykonaniu 
naszych dzieci 
oraz nas samych.

Najbardziej wyczekiwaną atrakcją bez 
zwątpienia był I  Rodzinny Bieg Pracow-
ników Grupy PBG, który okazał się praw-
dziwą olimpijską dyscypliną w wykonaniu 
naszych dzieci oraz nas samych.

W kategorii bieg dziecięcy następują-
ce miejsca uzyskali: miejsce 5: Krzysztof 
Hossa czas: 15,90 s; miejsce 4: Julia Sikora 
czas: 15,31 s; miejsce 3: Basia Stankiewicz 
czas: 15,26 s; miejsce 2: Olga Korzeniewska 
czas: 14,85 s; miejsce 1: Lucjan Korzeniewski 
czas: 13,61 s. 

W kategorii bieg rodzinny następujące 
miejsca uzyskali: miejsce 3: Rodzina Kar-
wańskich z czasem 35,89 s; miejsce 2: Rodzi-

na Sikorów z czasem 30,91 s; miejsce 1: 
Rodzina Matusiaków z czasem 28,62 s.

W  kategorii freestyle wyróżnieni 
zostali: Małgorzata Wiśniewska – bieg 
z psem, Małgorzata Wiśniewska i Bea-
ta Kaczmarska – bieg w stroju sumo, 
Hanna Gajewska, Katarzyna Gajewska 
i Katarzyna Naczyńska – bieg ze związa-
nymi sznurowadłami na przemian, Piotr 
Mierzwa – bieg w stylu: Piciu z piciem. 

W kategorii „para” nagrodzeni zosta-
li: Nazariy Shklyarskyy i Daniel Szklar-
ski – 38,16 s.

Po emocjach związanych z biegiem 
przyszedł czas na chwilę odpoczynku, 
który zapewnił nam teatrzyk „Kolorowy 
obiad z Bajusiami”.

Nie mogło zabraknąć występu Hani 
Sztachańskiej oraz pokazu tanecznego 
grupy tanecznej West Point – podopiecz-
nych Fundacji PBG*, którzy swoimi 
występami uświetnili wspólne pikni-
kowanie.

Do zobaczenia za rok!

*Więcej w artykule Podopieczni  
Fundacji PBG.

Na zdjęciu powyżej: 
zwycięzcy biegu w ka-
tegorii bieg rodzinny. 

Zdjęcie po prawej:  
Małgorzata Wiśniewska 

i Beata Kaczmarska – 
freestyle w stroju sumo
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Stowarzyszenie Spektrum powstało w  grudniu 
2014 r. Obecnie ma pod swoją opieką 22 dzieci z za-
burzeniami oraz ich rodziny, w tym pracowników 
RAFAKO. Stowarzyszenie prowadzi działalność 
mająca na celu poprawę sytuacji życiowej rodzin 
dzieci z niepełnosprawnością: dzieci z autyzmem, 
zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dzie-
cięcym, zespołem Downa i niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Głównym celem stowarzyszenia jest 

STOWARZYSZENIA SPEKTRUM  
– pamiętajmy o potrzebujących 

Jak co roku podczas Dnia Energetyka poza zabawą i wspólnym świętowaniem pamiętaliśmy także 
o potrzebujących. Za pośrednictwem Fundacji PBG przeprowadzono zbiórkę publiczną, z której środki pieniężne 

zostały przeznaczone na terapię i rehabilitację niepełnosprawnych dzieci ze Stowarzyszenia Spektrum. 

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

pobieganie wykluczeniu społecznemu 
podopiecznych. Jedną z form jego rea-
lizacji jest zagwarantowanie możliwości 
aktywnego spędzania czasu w szerszym 
gronie rówieśników. Istotne dla Stowa-
rzyszenia jest także podnoszenie pozio-
mu świadomości społecznej poprzez sze-
rzenie wiedzy o tym, czym jest autyzm. 

W planach Stowarzyszenia jest zor-
ganizowanie dla rodziców i nauczycieli 
szkoleń prowadzonych przez wykła-
dowców z wyspecjalizowanych ośrod-
ków, a także zaproszenie do współpracy 
specjalistów i  wolontariuszy, np.  stu-
dentów, którzy chcieliby sprawdzić 
się w pracy z dziećmi z zaburzeniami. 
Zamierzenie, jakie Stowarzyszenie chce 
realizować małymi krokami, to urzą-
dzenie i wyposażenie sali gimnastycz-
nej, która posłuży do prowadzenia zajęć 
korekcyjnych. 

Nasze potrzeby są ogromne. Prosi-
my o wsparcie, które pomogłoby nam 
realizować nasze plany i cele. Jesteśmy 
wdzięczni za każdy gest wykonany 
w stronę naszych dzieci – zapewnia pre-
zes Stowarzyszenie, pani Katarzyna Ma-
ciejska, mama niepełnosprawnego Kuby.

zapewnienie najwyższej jakości zajęć terapeu-
tycznych dla dzieci z miasta i powiatu na miejscu 
w Raciborzu. 

Członkowie Stowarzyszenia Spektrum wywodzą 
się z grupy wsparcia dla rodziców dzieci z auty-
zmem, która działała przy raciborskiej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. Szukając lepszej 
drogi dla swoich dzieci, mamy postanowiły się 
zrzeszyć, aby w grupie móc walczyć o dobrą te-

rapię na terenie Raciborza. Zaczynały 
od zera, bez siedziby i  pieniędzy, ale 
miały najważniejsze – pomysł i zapał 
do działania. I to zaowocowało tym, że 
po niecałych dwóch latach stowarzysze-
nie może realizować założone cele: ma 
wyremontowaną siedzibę, w której pro-
wadzi zajęcia terapeutyczne, organizuje 
konferencje, integruje różne środowiska 
lokalne i  zachęca wolontariuszy do 
współpracy. Wszystko to udało się dzię-
ki ogromnej pomocy ludzi dobrej woli.

Pomoc niesiona przez Stowarzysze-
nie obejmuje działania zmierzające do 
poprawy zdrowia i jakości życia dzieci 
oraz członków ich rodzin m.in. poprzez 
prowadzenie różnorodnych zajęć te-
rapeutycznych. Ma także na celu za-

Członkowie stowarzyszenia ak-
tywnie poszukują sponsorów i  biorą 
udział w programach krajowych i eu-
ropejskich, które pozwalają pozyskiwać 
środki. Nawiązują współpracę z  do-
świadczonymi terapeutami i pozysku-
ją pieniądze na ich opłacenie poprzez 
pisanie projektów unijnych, udział 
w  konkursach rozpisywanych przez 
Urząd Miasta czy Starostwo Powia-
towe. Stowarzyszenie wspierają także 
przedsiębiorcy i prywatni darczyńcy. 
Przykładem jest udostępnienie przez 
jeden z raciborskich zakładów lokalu 
z dostępem do ogrodu. Ponieważ wy-
magał on gruntownego remontu, z po-
mocą przyszli darczyńcy z Raciborza, 
znane w Polsce stowarzyszenie „Piękne 
Anioły” oraz niezastąpieni wychowan-
kowie raciborskiego zakładu popraw-
czego, którzy za darmo przeprowadzili 
remont.

Stowarzyszenie Spektrum to nie tyl-
ko terapie, lecz także wspólne rodzinne 
uroczystości, pikniki, święta. Historia 
Stowarzyszenia pokazuje, że zapał, chęć 
do działania oraz serdeczni ludzie wokół 
mogą przenosić góry. 

Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć dzieci i ich rodziny, 
mogą przekazać darowiznę na konto Banku Spółdzielczego 
nr: 21 8475 0006 2001 0015 4817 0001. W imieniu 
rodzin Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy! 

Uczniowie z Ośrodka Szkolenia 
Zawodowego i wolontariusze 
z RAFAKO wraz z Prezes stowarzy-
szenia SPEKTRUM, panią Katarzyną 
Maciejską

Ewa Bugdoł z podopiecznym Stowarzyszenia Spektrum Kubą Maciejskim 
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MIEJSKI BIEG 
Z PRZESZKODAMI  

Największe wydarzenie sportowe w Polsce, którego głównym 
elementem jest Miejski Bieg z Przeszkodami – MEN EXPERT SURVIVAL 

RACE – królowało nad poznańską Maltą w ostatnią niedzielę lata.

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

Zdjęcia: Men Expert Survival Race; zdjęcia uczestników

Spółka z  Grupy PBG DOM  – PBG Eri-
go Projekt spółka z  ograniczoną od-
powiedzialnością Malta Hotel spółka 
komandytowo-akcyjna  – wpisała się 
w tę sportową rywalizację i działania 
CSR poprzez udostępnienie terenu, na 
którym odbył się bieg. 

Słabościom i ograniczeniom pokony-
wanym przez uczestników towarzyszyła 
także atmosfera pomocy i wzajemnej 
współpracy przy pokonywaniu prze-
szkód, czego doświadczyło czterech 
ochotników z  Grupy PBG biorących 
w biegu udział. Przeczytajcie ich relacje. 

Zapytano mnie, dlaczego Men 
Expert Survival Race? Zawsze 
byłam aktywną osobą, ale 
moja poważniejsza przygoda 
ze sportem zaczęła się po tym, 
jak zostałam mamą. Regular-
ne uprawianie aerobiku już mi 
nie wystarczało, więc zaczęłam 
uczęszczać na trening funkcjo-
nalny oraz biegać. Wtedy ko-
lega z pracy (dziękuję Michał) 
podsunął mi pomysł na start 
w Men Expert Survival Race. Na 
początku odmówiłam, ale idea 

sprawdzenia swoich możliwo-
ści, udowodnienia sobie, że dam 
radę, przełamania własnych 
słabości i  pozbycia się kom-
pleksów wzięła górę. Ponadto 
rywalizacja w  gronie ponad-
trzytysięcznej grupy dodawała 
dreszczyku emocji. Udało się! 
Zmęczona, ubłocona, z kilkoma 
siniakami i uśmiechem na twa-
rzy dotarłam do mety. Jedynie 
2  z  30  przeszkód sprawiły mi 
trudność (kolejna bariera do 
przekroczenia). Brawo Ja.

Magdalena Adamczyk
Specjalista ds. certyfikacji, PBG oil and gas

Kolega z pracy podsunął 
mi pomysł na start w Men 
Expert Survival Race. Na 
początku odmówiłam, 
ale idea sprawdzenia 
swoich możliwości, 
udowodnienia sobie, że 
dam radę, przełamania 
własnych słabości 
i pozbycia się kompleksów 
wzięła górę. Ponadto 
rywalizacja w gronie 
ponadtrzytysięcznej grupy 
dodawała dreszczyku 
emocji. Udało się! 
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Decyzja o starcie była bardzo sponta-
niczna, żeby nie powiedzieć na pogra-
niczu wróżącego kłopoty stwierdzenia 

„... potrzymaj mi piwo” lub „będę gwiazdą 
internetów”. Dla pewności, że dobrnę do 
mety, na towarzysza niedoli wytypowa-
łem moją małżonkę. Jej wrodzona ambi-
cja „łamacza czasówek” gwarantowała, 
że nie utknę na pierwszej (lub co więk-
szej) przeszkodzie, oczywiście wszystko 
z chęci pomocy każdemu startującemu. 

Kiedy już został ustalony skład oso-
bowy, należało ruszyć z przygotowania-
mi. Całe szczęście do biegu został jeden 
dzień, więc mityczne plany treningowe 
pozostały mityczne, a ja skupiłem się na 
odebraniu pakietów startowych. W je-
den dzień nic tak nie podniesie formy jak 
koszulka z napisem SURVIVAL.

Myśl o wzięciu udziału w biegu tereno-
wym z przeszkodami towarzyszyła mi 
już od dłuższego czasu, ale zawsze cze-
goś brakowało do podjęcia wyzwania. 
Może czasu, chęci, odwagi. Był strach 

To był mój pierwszy bieg z przeszkodami, 
więc moja opinia nie będzie poparta ani 
wiedzą, ani doświadczeniem. Wybrałem 
dystans 3 km, dopiero po biegu zrozu-
miałem, że to było mało. Wspaniała im-
preza, świetna organizacja, atmosfera, 
warunki, pakiet. Taki bieg generuje 
tylko pozytywną energię. Podczas nie-
go człowiek nie tylko sprawdza swoje 
siły, lecz także uczy się pomagać innym. 
Tak jak w życiu – mamy dużo przeszkód 
i jedynie od nas zależy, jaki podejmiemy 
wysiłek, by dotrzeć do celu.

Na mecie czekali moi kochani – żona 
i synek, których obecność dopingowała 
mnie przez cały ten dystans.

Nazariy Shklyarskyy
Specjalista ds. sprężarek i turbin, PBG oil and gas

Wspaniała impreza, świetna organizacja, atmosfera, warunki, pakiet. Taki bieg generuje tylko pozytywną 
energię. Podczas niego człowiek nie tylko sprawdza swoje siły, lecz także uczy się pomagać innym. Tak jak 
w życiu – mamy dużo przeszkód i jedynie od nas zależy, jaki podejmiemy wysiłek, by dotrzeć do celu.

Generalnie oceniam bieg Survival 
Race jako znacznie łatwiejszy od pół-
maratonu. Przy przeszkodach często 
ustawiały się kolejki, co pozwalało 
złapać oddech, nawiązywać nowe zna-
jomości i uczyć się na błędach innych. 
Buty i siebie musiałem wyprać dwa razy, 
żeby pozbyć się zapachu bajora z rzęsą 
wodną, w którym brodziliśmy po pas 
(pozdrawiam brodzących po szyję!). 
W przyszłym roku także pobiegnę, a póki 
co 6 listopada w Poznaniu odbywa się 
Runmageddon i już szukam kogoś, kto 

„potrzyma mi piwo”…

Muszę przyznać, że decyzja o starcie, 
cokolwiek szalona, była bardzo dobrą 
decyzją. Pozytywnie się zaskoczyłem, jak 
sprawnie poradziliśmy sobie z niemal 
wszystkimi przeszkodami (pozdrawiam 
przeszkody King-Kong i  Małpie-coś  – 
w przyszłym roku też spadnę). Jedno-
cześnie załamałem się tym, jak niektóre 
znacznie młodsze ode mnie osoby mę-

czyły się np. z przejściem przez coś na 
wzór płotu. Co oni robili, będąc dziećmi? 
Nie chodzili na „szczaw” albo „jabłka”? 
wtedy płot pokonywało się dwa razy, 
z czego ten powrotny znacznie szybciej... 
w dodatku do przerzucenia były przy-
najmniej dwa rowery, piłka, pompka 
z „igłą”, a to wszystko w korkach i bez 
nadzoru medycznego. 

Bruno Sawicz
Pracownik ds. systemów zabezpieczeń i multimediów, 
Lonar

przed nieznanym. W końcu się zdecy-
dowałem i w pewnym sensie troszkę 
miała na to wpływ świadomość, że 
kilkoro znajomych osób też weźmie 
udział w takim biegu. Nasze rozmowy 
i wzajemna motywacja spowodowały, 
że zapisałem się na Survival Race nad 
Maltą na dystansie 12 km z 50 przeszko-
dami i z niecierpliwością oczekiwałem 
na dzień biegu.

Do biegu przystąpiłem z marszu, bez 
żadnych przygotowań. Pomijając fakt, 
że biegowo czułem się całkiem dobrze, 
to jednak obawiałem się, czy poradzę 
sobie siłowo i  sprawnościowo na po-
konywaniu rozmaitych przeszkód na 
trasie. Sam bieg zachowam na długo 
w  pamięci. Wspaniała atmosfera, su-
per ludzie, trudna trasa  i wymagające 
przeszkody, ale dałem radę!

Bieg ukończyłem na 408 miejscu na 
1121  osób na mecie z  czasem 1  godz., 
50 minut  i 14 sekund, dobiegając wykoń-
czony, obolały, podrapany, ale z uśmie-
chem na twarzy i ogromną satysfakcją 
z mojego małego sukcesu.

 Teraz już myślę o kolejnym starcie. 
Chcę się sprawdzić ponownie i  znów 
podnieść poprzeczkę.

Jarosław Matusiak 
Starszy specjalista ds. automatyki i pomiarów, PBG oil and gas

Dla pewności, że dobrnę 
do mety, na towarzysza 
niedoli wytypowałem moją 
małżonkę. Jej wrodzona 
ambicja „łamacza czasówek” 
gwarantowała, że nie utknę 
na pierwszej (lub co większej) 
przeszkodzie, oczywiście 
wszystko z chęci pomocy 
każdemu startującemu. 

Jarosław Matusiak w trakcie biegu

Bruno i Kinga Sawicz na linii mety

Nazariy Shklyarskyy po ukończeniu biegu

Magdalena Adamczyk 
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Hania Sztachańska 
Hania ma prawie 11 lat. Jej najwięk-
szą pasją, którą rozwija od szóstego 
roku życia, jest muzyka, a w szcze-
gólności śpiew. Brała udział w naj-
większych i  najbardziej prestiżo-
wych konkursach wokalnych dla 
dzieci i młodzieży w Polsce i z po-
wodzeniem je wygrywała. Zdobyła 
m. in.:
• Złoty Aplauz na międzynarodo-

wym festiwalu w Koninie,
• I miejsce w ogólnopolskim festi-

walu „Wygraj Sukces” w Tarno-
brzegu,

• I miejsce w Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki Majki Jeżowskiej 
w Radomiu
oraz wiele, wiele innych. Dzięki 

wsparciu Fundacji PBG Hania mia-
ła okazję reprezentować Polskę na 
festiwalach w Portugalii i na Słowe-
nii, na których zdobyła odpowied-
nio Grand Prix i I miejsce.

Miała zaszczyt zaśpiewać na 
jednej scenie z  takimi artystami, 
jak: Majka Jeżowska, Piotr Cugow-
ski, Ania Szarmach oraz Natalia 
Szroeder. Występowała także z Or-
kiestrą pod batutą Zbigniewa Gór-
nego oraz Orkiestrą Reprezenta-
cyjną Sił Powietrznych z Poznania.

Mogliśmy Ją oglądać w  kilku 
programach telewizyjnych, takich 
jak: Mali Giganci, Petersburski Mu-
sic Show i Mali Światowcy.

Mimo tych licznych sukcesów, 
nadal pozostaje skromną dziew-
czynką.

Fundacja PBG za jeden z celów stawia sobie wspieranie młodych talentów. 
Dzięki pomocy Fundacji, a także swoim niezwykłym uzdolnieniom i ciężkiej 

pracy, osiągają oni najwyższe laury w międzynarodowych konkursach.

Tekst: Jacek Sztachański, kierownik projektu PBG oil and gas; 
Hanna Gajewska, wolontariat pracowniczy, Fundacja PBG 

Zdjęcia: Archiwum Fundacji PBG

Podopieczni Fundacji PBG

HANIA O SOBIE:
W wolnych chwilach (choć nie mam ich za wiele w ciągu tygodnia), 
lubię chodzić na spacery z moim psem, jeździć rowerem i na fishce. 
Lubię też słuchać muzyki, moimi ulubionymi wykonawcami są: 
Ariana Grande, Joss Stone, Aretha Franklin, Will I am, Edyta Górniak, 
Ania Szarmach i Piotr Cugowski (z dwoma ostatnimi miałam 
przyjemność zaśpiewać w duecie). Moimi ulubionymi zespołami są: 
Afromental, Black Eyed Peas, Lemon.
Lubię też oglądać filmy w zaciszu mojego pokoju. Ulubione to: 
trylogia „Władca pierścieni” i „Hobbit”, japońskie anime ze studia 
Ghibli oraz seria „Harry Potter”.
Pomimo wielu obowiązków pozaszkolnych, w szkole uczę się bardzo 
dobrze (uzyskałam czerwony pasek w 4 i 5 klasie), moim ulubionym 
przedmiotem jest muzyka.
Najbardziej na świecie lubię włoską kuchnię, a zwłaszcza spaghetti 
bolognese „made by mama”. Kocham lody (zwłaszcza kulkę Favora), 
mrożone sorbety, uwielbiam podkradać mrożone wiśnie, a nawet 
lód w kostkach, czyli wszystko to, czego wokalistka, w trosce o swój 
głos, powinna unikać.
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OD REDAKCJI
Podopiecznym Fundacji 
życzymy radości życia, 
pielęgnowania pasji 
i spełnienia marzeń!

AGATA ANDRYSIAK 
Mam 18 lat. Jestem uczennicą trzeciej klasy II Liceum Ogólnokształcącego 
w Poznaniu. Realizuję program IB – matury międzynarodowej i wszystkie 
przedmioty w mojej klasie prowadzone są w języku angielskim. Interesuję 
się matematyką i architekturą, dlatego po szkole uczęszczam na zajęcia 
z rysunku przygotowujące do tego kierunku studiow. Poza tańcem, który jest 
moją największą pasją i pochłania prawie cały mój wolny czas, kocham też 
podróżować i uczyć się języków obcych, bo uważam, że ich znajomość otwiera 
przed nami nowe możliwości i przełamuje bariery między ludźmi.

AGATA BŁACHOWIAK
Mam 20 lat i mieszkam w Poznaniu. 
Moją największą pasją jest taniec, 
ale oprócz tego fascynuję się 
muzyką. Przez 9 lat chodziłam 
do szkoły muzycznej, gdzie 
pokochałam tę sztukę i nauczyłam 
się gry na fortepianie oraz perkusji 
klasycznej. Obecnie jestem studentką 
informatyki, zarządzania oraz 
choreografii i techniki tańca.

GABRIELA TRYBA
Jestem 20-letnią studentką 
II roku dietetyki na 
Uniwersytecie Medycznym 
w Poznaniu. Interesuję się 
zdrowym trybem życia – 
zarówno jeśli chodzi o sport, 
jak i o żywienie. Gotowanie, 
które jest niejako częścią 
mojego kierunku, od kilku 
lat stanowi moją pasję. 
Oprócz tego interesuje się 
architekturą i dekoracją 
wnętrz.

West Point Crew 
West Point Crew to grupa taneczna założo-
na z inicjatywy Grzegorza Kuciaka i Łukasza 
Ludwi czaka, na co dzień trenująca w poznań-
skiej szkole Point Dance Studio.

Mimo że jest bardzo młodą formacją (jej 
członkowie trenują razem dopiero rok), w ze-
szłym sezonie wygrała wszystkie największe 
turnieje tańca w Polsce, m.in. Rytm Ulicy Piła, 
Check This Battle Zabrze, Liga Taneczna M1 
Dance Battle Poznań. Dzięki wsparciu i zaan-
gażowaniu Fundacji PBG, a przede wszystkim 
wiary w talent młodych, jako pierwsza w hi-
storii polskiego tańca wystąpiła na finałach 
World Of Dance w Los Angeles, po zdobyciu 
kwalifikacji na eliminacjach w Danii.

Podczas swoich występów West Point 
korzysta z wielu technik tanecznych – łączy 
muzykalność, precyzję oraz przekaz w jeden 
punkt.
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Jadąc pociągiem czy samolotem, wcho-
dząc do pojazdu mówimy „Dzień dobry”. 
Gdy chcemy w pociągu otworzyć okno, 
trzeba spytać o zgodę współpasażerów. 
Gdy zamierzamy zgasić światło, pytamy, 
czy nikt nie ma nic przeciwko temu, nie 
zaglądamy do laptopa, książki czy ga-
zety sąsiadowi – może się zdenerwować.

 Co kraj to obyczaj, w różnych częś-
ciach świata istnieją odmienne przesądy, 
gesty, tematy tabu. Nieporozumienie lub 
gafa czasami rozśmieszy naszego go-
spodarza, ale może też doprowadzić do 
konfliktu czy wzajemnej niechęci. 

A TERAZ KONKRETY
W Słowacji o wpadkę nietrudno, tutaj 
lepiej nikogo ani niczego nie „szukać”. 
Szukanie w  języku słowackim to wul-
garyzm, a słowo „zachód” to ubikacja, 
zwrot „Nech se paci” oznacza proszę 
bardzo. Przy toastach trzeba patrzeć 
innym w oczy, unikanie kontaktu wzro-
kowego jest wyrazem lekceważenia 
i nieszczerości.

W Hiszpanii wszyscy mówią głośno, 
szybko i z mniejszym dystansem do roz-
mówcy niż w Polsce. Punktualność nie 
leży w naturze Hiszpanów – trzeba być 
wyrozumiałym.

 W Grecji, gdy zostaniemy zaprosze-
ni do domu, wypada spóźnić się o oko-
ło 30 minut, bo o umówionej godzinie 
gospodarze jeszcze będą w  dresach 
sprzątać mieszkanie. Trzeba także pa-
miętać, że Grecy, podobnie jak Bułgarzy, 
odwrotnie niż my na „nie” kiwają głową 
pionowo, a na „tak” poziomo. 

SAVOIR VIVRE W PODRÓŻY

W świecie odmiennych języków, gestów i symboli o gafę nietrudno. 
Oto parę sposobów jak uniknąć nieporozumień i przekonać do 

siebie tureckiego, brazylijskiego czy japońskiego tubylca. 

Tekst: Ryszard Lewicki, „Rylew”, Fundacja PBG

W  Anglii jednym z  bardziej obraź-
liwych gestów jest znak wiktorii poka-
zywany wierzchem dłoni do rozmówcy. 
Anglicy cenią sobie przestrzeń osobistą, 
nie znoszą, gdy ktoś wpycha się do kole-
jek czy autobusu, przywiązują dużą rolę 
do etyki osobistej. 

W Skandynawii trzeba zachować dy-
stans wobec rozmówcy. Gdy wchodzimy 
do autobusu i są jeszcze wolne miejsca, 
nie dosiadamy się do nikogo, bo twój 
sąsiad będzie niezadowolony.

W Turcji poza hotelem trzeba zwra-
cać uwagę na ubiór. Nie należy chodzić 
w mini czy bluzkach na ramiączkach. 
Przed wejściem do meczetu trzeba za-
kryć całe ciało i zdjąć buty. Pokazywanie 
znaku „figi” to gest bardzo obraźliwy. Pi-
cie alkoholu przez islam jest zabronione. 

W  Senegalu kobiety muszą mieć 
przykryte włosy. Senegalczykom nie 
wolno robić zdjęć bez ich zgody, bo mogą 
zawołać policję i skasować filmy, chyba 
że zgodzą się na zdjęcie. 

W Wietnamie nie można fotografo-
wać kobiet w ciąży. Uważa się, że może 
to mieć zły wpływ na dziecko. Trzeba 
także unikać chwalenia noworodków, 
aby nie przyciągać na nich uwagi złych 
duchów. Wietnamki nie palą, nie piją al-
koholu, nie zakładają bikini, a kąpią się 
w ubraniach. Publicznie nie okazuje się 
tylu uczuć.

W Kambodży i innych krajach bud-
dyjskich nie należy pakować prezentów 
w  biały papier oraz wręczać białych 
kwiatów. Kolor ten zarezerwowany jest 
na pogrzeby. 

W krajach azjatyckich wypada ubie-
rać się skromnie, nie odsłaniać ramion. 
Należy też pamiętać o  zdjęciu butów 
przed wejściem do domu.

W Indiach Hindusi kręcą charakte-
rystycznie głową na boki. Może to ozna-
czać i „tak”, i „nie”. W kulturze indyjskiej 
nie ma zwyczaju mówić „nie” wprost. 
Lewa ręka jest nieczysta, wiadomo o co 
chodzi. 

W  Japonii nasi gospodarze mogą 
się poczuć urażeni, gdy w obuwiu wej-
dziemy na tradycyjną matę tatami. Ja-
pońska etyka jest tak złożona, że cięż-
ko obcokrajowcom dostosować się do 
wszystkich zasad. Japończycy są tego 
świadomi i nikt nie wyciąga katany – 

miecza. Ze znanych obyczajów bardzo 
miłym gestem jest obdarowanie gospo-
darzy prezentami, np. słodyczami.

W  Stanach Zjednoczonych ludzie 
częściej się uśmiechają niż w Europie. 
Często słowem „hello” na ulicy pozdra-
wiają nawet nieznajomych przechod-
niów. Słynne „how are you” to w  rze-
czywistości pozdrowienie, a nie pytanie. 
Najlepiej odpowiedzieć „fine, thanks”.

W Brazylii pozdrowienie Brazylijczy-
ka znakiem OK ze złączonym kciukiem 
jest wulgarne i obraźliwe. Brazylijczycy 
dotykają swoich rozmówców i klepią ich 
po ramieniu – staraj się nie odsuwać. 

W Gwatemali nie pytaj nikogo o ko-
rzenie czy pochodzenie, nie pytaj także 

o to, czy jest Indianinem. „Indio” oznacza 
bowiem również słowo „idiota”. Pojęcie 
to wywodzi się jeszcze z czasów kolo-
nialnych. Poza tym nie należy samemu 
wchodzić do slumsów bez przewodnika – 
to bardzo niebezpieczne.

A TERAZ CIEKAWOSTKI
W czasie pobytu w Niemczech w miesz-
kaniu niemieckim, kiedy  w  dowód 
wdzięczności chcesz uhonorować go-
spodynię wiązką czerwonych róż, mo-
żesz dostać po buzi. Czytelnik chyba 
domyśla się, dlaczego?

 Co kraj to obyczaj. Ja wolę moją 
kochaną ojczyznę. Tu wszystko wolno 
i tego się trzymajmy! 

W czasie pobytu 
w Niemczech 
w mieszkaniu 
niemieckim, 
kiedy w dowód 
wdzięczności 
chcesz uhonorować 
gospodynię wiązką 
czerwonych róż, 
możesz dostać po 
buzi. Czytelnik 
chyba domyśla się, 
dlaczego?

Londyn w obiektywie, fot. Olga Wieliczko
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Bydgoskie zawody triathlonowe są 
najstarszymi w Polsce na dystansie 
długim. Wzięło w nich udział niemal 
200 zawodników. Indywidualnie 
przygotowywała się do nich dwójka 
pracowników: Łukasz Kocurek oraz 
Paweł Klinik. Obydwaj uprawiają 
amatorsko sport, który pochłania 
im większość czasu. W  triathlonie 
pierwsze kroki postawili w zeszłym 
roku, jednak głód „dystansu” i chęć 
zmierzenia się z najbardziej presti-
żowym i  najdłuższym dystansem, 
czyli tzw.  IRONMANEM, spowodo-
wał, że postanowili wystartować 
w Triathlon Polska – Bydgoszcz Bo-
równo 2016. Wybór tej imprezy był 
podyktowany kilkoma czynnikami, 
m.in. terminem wydarzenia (koniec 
wakacji), co pozwoliło na lepsze przy-
gotowanie się, oraz prestiżem impre-
zy, ponieważ na dystansie pełnym 
rozgrywane były Mistrzostwa Polski.

Łukasz Kocurek
Starszy projektant w RAFAKO S.A.

Wyzwaniem dla mnie był dystans. 
Do tej pory startowałem co prawda 
w ciężkich zawodach, jakimi są ma-
ratony górskie MTB, jednak nigdy 
nie przekroczyłem czasu 4 godzin. 
Specyfika jazdy górskiej jest zupeł-
nie inna niż jazdy na czas po pła-
skim terenie, i to w dodatku przez 
180 km. Do tego dochodzi pokonanie 
prawie 4 km pływania i dystans ma-
ratonu, tj. 42 km. Nigdy wcześniej 
nie zmierzyłem się z takimi dystan-
sami, a tutaj trzeba było to zrobić 

Pracownicy RAFAKO S.A., Paweł Klinik i Łukasz Kocurek, wzięli udział w Triathlon Polska 2016 Bydgoszcz 
Borówno, gdzie zmierzyli się indywidualnie z pełnym dystansem Ironman. W zawodach wystartowały 
również dwie sztafety raciborskiej spółki, które pokonały dystans 1/2 Ironman oraz jego pełną formę.

Tekst: Magdalena Matusik, Adventure Media; Łukasz Kocurek, starszy projektant, RAFAKO S.A. 
Zdjęcie: Archiwum RAFAKO

Triathlon Bydgoszcz Borówno

nieprzerwanie. Przygotowywałem 
się do tego wyzwania bez dodat-
kowej pomocy osób znających się 
na treningu. Robiłem wybiegania 
i w weekend starałem się jeździć na 
rowerze dłuższe dystanse, do 90 km. 
Do tego byłem na około 8 zajęciach 
grupowych, gdzie uczyłem się tech-
niki pływania. Startu obawiałem się 
bardzo i  do samego końca myśla-
łem o… zmianie dystansu na połów-
kę. Szczególnie myśli powróciły po 
zawodach w Poznaniu, po których 
miałem spore obawy o ukończenie 
pełnego dystansu. Jednak należę 
do ludzi upartych i postanowiłem, 
że startuję niezależnie od wszyst-
kiego. Stres przed samym startem 
był chyba większy niż przed maturą, 
jednak po ukończeniu odcinka pły-
wackiego z czasem 1 godz. 14 minut 
byłem mocno podbudowany uzyska-
nym wynikiem. Od tego momentu 
przez najbliższe prawie 10 godzin 
analizowałem i liczyłem, jaki mogę 
uzyskać czas końcowy. Dodatkowym 
bodźcem dla mnie do ukończenia 
tego dystansu jest plan startowy 
na 2017 rok, ponieważ muszę mieć 
ukończony dystans Ironmana, aby 
dostać się na listę startową innych 
bardzo trudnych zawodów. Wrze-
sień to okres odpoczynku, jednak 
w październiku zaczynam już przy-
gotowania właśnie pod ten konkret-
ny start. Mam nadzieję, że uda mi 
się zrealizować plan, tym bardziej 
że teraz jestem dużo bardziej zdeter-
minowany i mam jasno i konkretnie 
określone cele.

Specyfika jazdy 
górskiej jest 
zupełnie inna niż 
jazdy na czas po 
płaskim terenie, i to 
w dodatku przez 
180 km. Do tego 
dochodzi pokonanie 
prawie 4 km 
pływania i dystans 
maratonu, tj. 42 km. 
Nigdy wcześniej 
nie zmierzyłem się 
z takimi dystansami, 
a tutaj trzeba 
było to zrobić 
nieprzerwanie.
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Paweł Klinik
Technolog w RAFAKO S.A.

Chęć wystartowania na dystansie dłu-
gim wzięła się z tego, że lubię wyzwania 
sportowe, które polegają na długotrwa-
łym wysiłku. Mogę wtedy sprawdzać 
swoje granice wytrzymałości. Dlatego 
też uczestniczę również w  zawodach 
biegowych na dystansach dużo dłuż-
szych od maratonu. Do tego lubię, jeśli 
wyzwania te są w  górach, gdzie do-
datkowym utrudnieniem są znaczne 
przewyższenia oraz konieczność poko-
nywania technicznych tras. Często takie 
zawody rozpoczynają się w nocy, aby 
zawodnicy mogli dobiec w ciągu dnia 
do mety. Moim najdłuższym wyzwaniem 
był Ultra Bieg, gdzie pokonałem dystans 
132 km i zajęło mi to ok. 24 godziny. Taki 
kolejny sprawdzian, gdzie dodatkowo 
do pokonania jest jeszcze odcinek pły-
wacki oraz trasa rowerowa, stanowi 
triathlon. Planuje na tym i innych dy-
stansach kolejne starty i niewątpliwie 
jest to dziedzina sportu, w której chcę 
się realizować.

Pozostali zawodnicy
W  bydgoskich zmaganiach udział 
wzięły także dwie sztafety reprezen-
tujące RAFAKO S.A. Podobnie jak 
obaj zawodnicy, z  pełnym dystan-
sem Ironman zmierzyli się Jakub 
Kuliś  (starszy referent), Paweł 
Szot (starszy ślusarz) i Magdalena 
Woskowska (specjalista). Natomiast 
Patrick Kuroczik (gienciarz), Paweł 
Zalewski (technolog) oraz Ryszard 
Baran (specjalista) walczyli na dy-
stansie średnim, zwanym również 
połówką Ironman (1,9 km pływania, 
90  km jazdy na rowerze i  21,1 km 
bieg).

Warto także wspomnieć, że poza 
triathlonem wielu pracowników 
RAFAKO S.A. ma na swoim koncie 
sukcesy sportowe w  różnych dzie-
dzinach  – biegają w  długodystan-
sowych biegach ulicznych oraz gór-
skich, w tym także w maratonach, 
startują w prestiżowych zawodach 
rowerowych, m.in. Skandia Maraton 
Lang Team, czy też w narciarskich 
mistrzostwach Polski organizowa-
nych przez branżę energetyczną.

Wielu pracowników 
RAFAKO S.A. ma na 
swoim koncie sukcesy 
sportowe w różnych 
dziedzinach – biegają 
w długodystansowych 
biegach ulicznych 
oraz górskich, w tym 
także w maratonach, 
startują 
w prestiżowych 
zawodach 
rowerowych.
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Każdy z nich znajduje czas na to, aby 
oderwać się od codziennych obowiąz-
ków, doskonalić grę w tenisa i brać czyn-
ny udział w życiu klubu, zgodnie z na-
szym hasłem „Kocham tenis cały rok‘’. 
Poza systematycznymi, cotygodniowy-
mi treningami, organizujemy turnieje 
tenisowe oraz wspólne wyjazdy krajowe 
i zagraniczne na turnieje ATP. Trenuje-
my cały rok dzięki udostępnionej przez 
PBG hali tenisowej z kortem ze sztucz-
ną nawierzchnią. Pierwsze turnieje, jak 
pamiętamy, odbywały się na terenach 
KW 04 w pobliżu rzeki Warty, był to rok 
1998. Później w różnych obiektach na-
szego miasta Poznania, także we Wroc-
ławiu oraz Lubawce, a przez ostatnich 
kilka lat turnieje organizowane są 
w centrum tenisowym w Sobocie – nie-
daleko Poznania.

Każdy turniej jest inny, ponieważ raz 
gramy w singla (w różnych kategoriach 
wiekowych), innym razem w debla, cza-
sami w parach mieszanych, w zależności 
od ilości osób biorących udział w turnie-
ju. Mamy też szczęście, że zawsze trafia-
my na słoneczną pogodę, co w dużym 
stopniu umila nam spędzony na kortach 
czas. Z powodzeniem bierzemy udział 
w  ogólnopolskich turniejach branżo-
wych – nasz kolega, Arek Jankowiak, 
kilkakrotnie sięgał po najwyższe trofea.

Bardzo mile wspominamy nasze wy-
jazdy na turnieje ATP, gdzie z bliska i na 
żywo mogliśmy oglądać fantastyczne 
pojedynki sław tenisowych z  całego 
świata. Niesamowite wrażenia odnie-
śliśmy, obserwując tenisowe zmagania 
w Sopocie, Paryżu, Barcelonie, Rzymie, 
Madrycie oraz Londynie (turniej ma-
sters) – szczególnie ten ostatni zapadł 

Po godzinach… RETURN
Historia Klubu Tenisowego RETURN jest nierozerwalnie powiązana z działalnością Grupy 

PBG. Pomysłodawcą powstania klubu byli państwo Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy, dla których tenis jest 
jedną z wielu pasji. Członkami klubu są przede wszystkim pracownicy oraz członkowie ich rodzin.

Tekst: Mariusz Łożyński, Wiceprezes Zarządu, PBG S.A.

nam w pamięć, bo mogliśmy dopingo-
wać ośmiu najlepszych tenisistów na 
świecie. Naszym marzeniem jest powrót 
do Londynu, ale tym razem na turniej 
wielkoszlemowy na kortach Wimble-
donu. Oczywiście przy okazji takich 
wyjazdów, poza czasem spędzonym na 
kortach, mieliśmy możliwość zwiedze-
nia tych przepięknych miast i bliższego 
poznania życia mieszkańców. 

Mimo przejściowych kłopotów PBG 
związanych z  upadłością układową, 
udało się nam przetrwać i kontynuować 
działalność klubu, choć w  skromniej-
szym niż kiedyś zakresie. Na szczęście 
dysponowaliśmy budżetem pochodzą-
cym ze środków własnych, tzn. składek 
członkowskich, który mogliśmy wyko-
rzystać na realizację postawionych ce-
lów i spełnienie marzeń. 

Myślę, że tak jak PBG wychodzi z opre-
sji, klub RETURN będzie się dalej rozwijał 
i powiększał. Chciałbym serdecznie za-
prosić wszystkich chętnych, którym bliski 
jest tenis, do wstąpienia w szeregi nasze-
go klubu. Czekamy na nowych kandyda-
tów, którzy może jeszcze nie wiedzą, jaki 
drzemie w nich potencjał do uprawiania 
tej dyscypliny sportu. Do zobaczenia!

Chciałbym 
serdecznie zaprosić 
wszystkich 
chętnych, którym 
bliski jest tenis, 
do wstąpienia 
w szeregi naszego 
klubu. Czekamy 
na nowych 
kandydatów, 
którzy może jeszcze 
nie wiedzą, jaki 
drzemie w nich 
potencjał do 
uprawiania tej 
dyscypliny sportu. 
Do zobaczenia!

Pierwsze turnieje, jak pamiętamy, odbywały się na terenach 
KW 04 w pobliżu rzeki Warty, był to rok 1998. Później 
w różnych obiektach naszego miasta Poznania, także 
we Wrocławiu oraz Lubawce, a przez ostatnich kilka lat 
turnieje organizowane są w centrum tenisowym w Sobocie – 
niedaleko Poznania.
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Zawody rozgrywane były na 
łowisku nr 619 Sudół przy pięk-
nej słonecznej pogodzie. Do-
świadczeni entuzjaści łowienia 
wiedzą, że nie zawsze słonecz-
na aura sprzyja wędkowaniu. 
Uczestnicy zawodów musieli 
więc zastosować odpowiednie 
sztuczki, by zainteresować ryby 
przynętą.

Przygotowania do zmagań 
to wielka tajemnica każdego 
zawodnika. Wędkarze osobiście 
przygotowują sobie przynętę, 
której receptur chronią jak oka 
w głowie. – O sukcesie wędkarzy 

stanowią w dużej mierze kom-
pozycja, konsystencja i zapach 
zanęty. Pomimo koleżeńskiej 
i  sympatycznej atmosfery, ry-
walizacja jest zacięta. Bowiem 
z  najlepszych zawodników 
podczas mistrzostw wyłania-
na jest trzyosobowa druży-
na, która reprezentuje naszą 
Spółkę w Mistrzostwach Polski 
Energetyków w  wędkarstwie 
spławikowym. Tam w ostatnich 
dwóch latach zdobyliśmy tytuł 
Mistrzów Polski – mówi Roland 
Przybyła z  sekcji wędkarskiej 
przy RAFAKO S.A. – Wędkarstwo 

to nie tylko rywalizacja w  za-
wodach, ale przede wszystkim 
jedna z form wypoczynku. Obco-
wanie z przyrodą daje niepowta-
rzalną okazję do odreagowania 
stresu i poprawy samopoczucia. 
Najważniejsze, aby wędkarz 
jeździł na ryby, a nie po ryby – 
przyznaje Roland Przybyła.

W zawodach o tytuł Mistrza 
Sekcji po blisko 4 godzinach 
zmagań zwyciężył Zbigniew 
Smereka. Pierwszym wicemi-
strzem został Roland Przybyła, 
a drugim Zbigniew Ciołek. Gra-
tulujemy!

Z początkiem czerwca sekcja wędkarska działająca przy RAFAKO zorganizowała zawody 
dla miłośników łowienia ryb. W zmaganiach licznie uczestniczyli pracownicy raciborskiej 

spółki, emeryci oraz uczniowie przyzakładowych warsztatów szkolnych.

Tekst: Aleksandra Dik, Adventure Media 
Zdjęcie: Archiwum sekcji wędkarskiej RAFAKO

Zawody sekcji wędkarskiej w RAFAKO
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Quentin i jego sąsiadka Margo mieszkają na przed-
mieściach Orlando, na Florydzie. Jako dzieci spędzali 
ze sobą mnóstwo czasu na wspólnych grach i zaba-
wach. Z  biegiem lat ich drogi rozeszły się. Margo, 
piękna, zbuntowana dziewczyna stała się jedną z naj-
popularniejszych w szkole, Quentin to przeciętniak 
spędzający czas głównie z kolegami.

Na kilka tygodni przed ukończeniem liceum Margo 
zjawia się w środku nocy w oknie sypialni Quentina. 
Informuje go, że jej chłopak zdradził ją z najlepszą 
przyjaciółką, a pozostali przyjaciele, wiedząc o incy-
dencie, milczeli. Margo uznała, że nielojalni znajomi 
zasługują na karę i obmyśliła zemstę. Do jej wykonania 
potrzebuje wspólnika, najlepiej z samochodem. Do tej 
roli Quentin wydał się jej idealny.

Quentin, oczarowany tajemniczą Margo, zgadza 
się jej towarzyszyć. Wspólnicy włamują się do domów 
kolejnych przyjaciół Margo, realizując plan. Po za-
kończonej misji Margo i Quentin wchodzą na dach 
jednego z wieżowców. Oglądają panoramę miasta, 
a Margo opowiada Quentinowi o papierowych mia-
stach. Są to fikcyjne miejsca, oznaczane na mapach 
przez ich twórców, tak aby mogli rozpoznać, kiedy ich 
prace są kopiowane.

Wspólnicy wracają do domów nad ranem. Następ-
nego dnia chłopak nie może doczekać się spotkania 
z Margo. Ta jednak nie pojawia się w szkole. Po kilku 

dniach nieobecności Margo zaniepokojony Quentin 
odwiedza rodziców dziewczyny. Ci informują go, że 
to nie pierwszy raz, kiedy ich córka uciekła z domu. 
Zgłosili jej zaginięcie i cierpliwie czekają, aż się pojawi.

Quentin przypomina sobie rozmowę o  papiero-
wych miastach. Dochodzi do wniosku, że dziewczyna 
przebywa w jednym z nich i postanawia ją odnaleźć.

„Papierowe miasta” to opowieść o szukaniu siebie 
i swojego miejsca na ziemi. O tym, że każdy z nas ocze-
kuje i potrzebuje od życia czegoś innego. Podążając 
za swoim przeznaczeniem, odbywamy podróż, która 
jest równie ważna jak miejsce, do którego zmierzamy.

JESIENNE LEKTURY
Jeszcze kilka dni temu pławiliśmy się w letnim słońcu, by nagle z dnia na dzień obudzić się w innej 
rzeczywistości, w której deszcz pada od rana do wieczora i wszystko jest trudniejsze do zniesienia. 

Na jesienną chandrę polecamy ciepłą herbatę, miękki koc i – oczywiście – dobrą książkę.

Tekst: Wiktoria Wiśniewska-Stadnik, dyrektor biura zarządu, PBG S.A.

PAPIEROWE MIASTA 
org. PAPER TOWNS

John Green

DRUGIE ŻYCIE
org. SECOND LIFE

S.J. Watson

Julia Plummer, fotograf z  zawo-
du, wiedzie z pozoru idealne życie. 
Mieszka na przedmieściach Londynu 
razem z mężem Hughem, który jest 
wziętym chirurgiem, oraz 13-letnim 
synem Connorem. Para adoptowała 
chłopca, gdy ten był niemowlakiem, 
ponieważ jego biologiczna matka, 
nastoletnia siostra Julii, Kate, nie 
była w stanie się nim zaopiekować. 
Od pewnego czasu rozżalona kobie-
ta, twierdząc, że chce odzyskać syna, 
wydzwania nocami do Julii.

Kolejny telefon jest niestety od po-
licji, która informuje Julię o śmierci 
siostry. Kate została znaleziona mar-
twa na jednej z uliczek Paryża, gdzie 
mieszkała. Policja szybko kwalifikuje 
wydarzenie jako napad na tle rabun-
kowym i nie szuka dodatkowych po-
szlak. W międzyczasie Julia spotyka 
się ze współlokatorką siostry, pró-
bując ustalić, co tak naprawdę się 
wydarzyło. Okazuje się, że jej siostra 
wiodła podwójne życie – stworzyła 
wirtualny profil i na jednym z portali 
zawierała liczne znajomości z męż-
czyznami, z którymi umawiała się 
również w tzw. realu na spotkania 
intymne.

Julia, przekonana, że mordercą 
jest jeden z  kochanków jej siostry, 
postanawia zarejestrować się na 
portalu i tam poszukać odpowiedzi. 
W konsekwencji wdaje się w romans 
z mężczyzną, który w sieci loguje się 
jako Lukas. Zaczynają wychodzić 
na jaw nieznane fakty z życia Julii 
sprzed małżeństwa. Okazuje się, że 
przez jakiś czas mieszkała ze swo-

Książka to ostrzeżenie 
przed mieszaniem 
życia realnego 
z wirtualnym. W dobie 
tak zaawansowanej 
technologii musimy 
pamiętać, że 
w prawdziwym życiu 
ludzie często okazują się 
nie tymi, za których się 
podają, nasze działania 
rodzą konsekwencje, 
a w razie problemów nie 
możemy się po prostu 
wylogować.

im ówczesnym chłopakiem Marcu-
sem w Berlinie, gdzie wiodła dość 
intensywne życie, lecząc się później 
z alkoholizmu i uzależnienia od nar-
kotyków.

Z czasem znajomość Julii i Luka-
sa staje się coraz bardziej intensyw-
na. Kobieta, gubiąc się w uczuciach, 
na które nie była przygotowana, na-
rażając swoją rodzinę, angażuje się 
w związek z mężczyzną, który mógł 
być zamieszany w śmierć jej siostry.

„Drugie życie” to trzymający 
w napięciu thriller psychologiczny. 
Książka to ostrzeżenie przed miesza-
niem życia realnego z wirtualnym. 
W dobie tak zaawansowanej techno-
logii musimy pamiętać, że w praw-
dziwym życiu ludzie często okazują 
się nie tymi, za których się podają, 
nasze działania rodzą konsekwencje, 
a w razie problemów nie możemy się 
po prostu wylogować.
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ŁAMIGŁÓWKA

SŁOWA

4 poziomo
arte

mole
lupa

waku
eban

5 poziomo
bolce
ewita

krowa
pasja
zalać

5 pionowo
monit
korek

6 poziomo
rolnik
trójka

wierch 
emiter

6 pionowo
rostok

moczar
postęp
roztok

włochy

7 poziomo
małpiak

pieczęć
palikot

perełka

7 pionowo
robokop
miętowo
zoopark
płetwal
zatorze

szampan

8 poziomo
dziadosz
kalibaba
kosmitka
rejsówka
podlaska
paprochy
zamęcina
motopięt
latarnia
podrajew

8 pionowo
operpani
podzamek
obliczać
nadzieja
bartosik
popielec
zapaszek

9 pionowo
lubaczewo
olimpiada
znaczenie

10 poziomo
strażpompa
przystanek
krzyżdrewo
krzyżowanie
kołowrotek

10 pionowo
pojezierze
wychowanek
rozlewanie
podjudzacz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Letni miesiąc
2. Przeciwsłoneczne
3. Najcieplejsza pora roku
4. Mebel plażowy
5. Na patyku
6. Chroni przed wiatrem na plaży
7. Rozwieszany między drzewami
8. Kąpiel słoneczna
9. Dmuchana na plaży

10. Bałtyckie

KRZYŻÓWKA
Dziękujemy za nadesłanie rozwiązań hasła marcowej krzyżówki. 

Prawidłowe rozwiązanie to „Wiosna”. Upominek od redakcji 
wędruje do pana Tomasza Centnera. Zachęcamy do zmierzenia 

się z aktualną krzyżowką – rozwiązanie prosimy przesyłać do 
30 października na adres redakcji: redakcja@fundacjapbg.pl

Autor: Joanna Gościńska, CFI

OD REDAKCJI:
Nasza Czytelniczka, pani Violetta Wilczyńska, przygotowała 
do wydania ciekawy obrazek zatytułowany „Iluzja 
rzeczywistości”. Dziękujemy pani Violetcie za dzielenie się 
pasją na łamach biuletynu i tym samym jego współtworzenie. 
Czekamy na Twoje zdjęcia, artykuły i rysunki!

Wpisz zaproponowane słowa w odpowiednie kratki tak, by słowa krzyżowały się ze sobą. Zamieszczamy 
wybór słów, z którego możesz skorzystać, wśród nich także dowolne propozycje stworzone przez autora. 
Możesz zastąpić je innymi słowami, jeśli takie znajdziesz. Dla ułatwienia w łamigłówce podana jest ilość 

liter. Rozwiązaną łamigłówkę prześlij na adres redakcji do 30 października: redakcja@fundacjapbg.pl

Autor: Eliasz Blecharczyk, pracownik ds. gospodarczych, Lonar

mailto:redakcja%40fundacjapbg.pl?subject=
mailto:redakcja%40fundacjapbg.pl?subject=
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 EURO 2016

Bartosz Szmidt

Barbara Wygnał

WYNIKI KONKURSU 

Szczególnie dziękujemy: Pawłowi Za-
lewskiemu, Łukaszowi Kozikowi, Oldze 
Wieliczko, Katarzynie Ośko i Bogdano-
wi Ogińskiemu. Zdjęcia wymienionych 
autorów przedstawiamy w „Ogniwie”.

Ponadto komisja postanowiła wy-
brać zdjęcia i przyznać nagrody nastę-
pującym osobom:
• Małgorzacie Muras,
• Lidii Prętkiej,
• Bogdanowi Ogińskiemu.

Nagrody niespodzianki zostaną wy-
słane do Państwa pocztą.

Zdjęcia wszystkich uczestników 
konkursu będziemy wykorzystywać 
w publikacjach takich jak kalendarze 
czy kolejne „Ogniwa”. Planujemy, tak jak 
w zeszłym roku, zorganizować wystawę 
Państwa zdjęć w kilku lokalizacjach.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia 
udziału w kolejnych konkursach foto-
graficznych.

WIDOK Z OKNA
rozstrzygnięcie konkursu 

fotograficznego

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, 
które nadesłały do nas swoje zdjęcia. Jest 

ich bardzo dużo, wszystkie piękne. 

Tekst: Joanna Perczyńska, Fundacja PBG

Lidia Prętka

Bogdań Ogiński

Małgorzata Muras

Z przyjemnością informujemy, że konkurs ogło-
szony w specjalnym wydaniu biuletynu Ogniwo 
na Euro 2016 został rozstrzygnięty. Dziękujemy 
wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali 
swoich sił. Jury składające się z Redakcji Biuletynu 
Korporacyjnego „Ogniwo” nagrodziło najciekaw-
sze zdjęcia.

Zwycięzcami są Bartosz Szmidt oraz Barbara 
Wygnał.

Zdjęcie nadesłane przez Bartosza Szmidta na-
grodzone zostało oficjalną piłką mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej EURO 2016 Beau Jeu oraz czapeczką 
z orzełkiem w barwach narodowych Polski. 

Barbara Wygnał za zwycięskie zdję-
cie otrzymała czapeczkę z orzełkiem 

oraz szalik w barwach narodo-
wych Polski.

Zwycięzcom gratulujemy, 
a pozostałym uczestnikom 

ogromnie dziękujemy za 
nadesłane zdjęcia!
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Autorstwo zdjęć, od góry: Janusz 
Władymiruk, Łukasz Kozik 

(zdjęcie lewe), Paweł Zalewski, 
Katarzyna Ośko 

Autorstwo zdjęć, od góry: Bogdan Ogiński (zdjęcie lewe z góry i prawe na dole), 
Paweł Zalewski (zdjęcia prawe), Janusz Władymiruk (zdjęcie lewe na dole)
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Z trudnym do wyrażenia bólem pragnie-
my zawiadomić, że w dniu 4 październi-
ka 2016 roku po ciężkiej walce z choro-
bą zmarł Pracownik PBG, nasz Kolega 
i Przyjaciel, Krzysztof Jacek. Wielu z nas 
znało go od dziecka. To w PBG spotkał 
miłość swojego życia, Justynę. Dla nas 
wszystkich byli i pozostaną przykładem 
kochającej się pary, która odważnie 
i niezłomnie trwała w miłości. Krzysiek 
był pasjonatem grafiki komputerowej, 
współtwórcą materiałów reklamo-
wych i strony internetowej PBG. Przede 
wszystkim jednak dla wielu z nas był naj-

lepszym Przyjacielem. Był pełen optymi-
zmu i odwagi. Odszedł za wcześnie. Miał 
31 lat. Ciężko znaleźć słowa, by wyrazić 
nasz ból. Żegnamy Cię Przyjacielu. Na 
zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Msza Święta w intencji śp. Krzysztofa 
Jacka zostanie odprawiona 28 paździer-
nika o godzinie 18.30 w kościele pw. św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie. 

Rodzicom, Żonie Krzysia i  Bliskim 
składamy wyrazy głębokiego współ-
czucia.

Zarządy i Pracownicy Spółek z Grupy 
PBG.

Odszedł Krzysztof Jacek
1985 – 2016



PBG Erigo zaprasza na nadmorski 
wypoczynek do Hotelu  

Hampton by Hilton.

Zainteresowane osoby zapraszamy 
do kontaktu pod numerem telefonu: 

605 470 751.
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