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Biuletyn Grupy PBG drukujemy na papierze kredo-
wym Claro: włókna celulozowe stosowane w pro-
dukcji Claro posiadają certyfikat PEFC, Claro jest 
produkowany zgodnie z normami ISO 9001, ISO 
14001, EMAS, OHSAS 18001, Claro podlega całko-
witemu recyklingowi. Certyfikaty PEFC i ISO 14001 
wiążą się z przestrzeganiem podczas produkcji 
norm środowiskowych i ograniczaniu negatywne-
go wpływu na środowisko naturalne.

Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pracę i własność. 
Tego samego oczekuje od innych. Dlatego też moż-
liwość kopiowania i rozpowszechniania tekstów, 
dokumentów i zdjęć dostępnych w wydawnictwach 
Grupy PBG jest ograniczona do osób uprawnio-
nych. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian 
w nadesłanych tekstach.

© Wszelkie prawa zastrzeżone | PBG 2015
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„Ogniwo” kontynuuje tradycję firmowych 
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„PBG Info” (2004), „PBG Wiadomości”(2005–2009), 
„Nasza Grupa = Twój sukces” – Biuletyn 
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numeru z 1997 roku.
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Szanowni Państwo

Oddajemy w Wasze ręce letnie wydanie biu-
letynu korporacyjnego „Ogniwo”. Znajdziecie 
w nim wiele ciekawych artykułów i relacji. 

Przeczytacie m.in. o wmurowaniu kamie-
nia węgielnego pod budowę nowej elektro-
ciepłowni oraz o nowych rynkach w zasięgu 
RAFAKO.

W  specjalnym wywiadzie dla „Ogniwa” 
przedstawiamy zespół Biura Konstrukcyjno-

-Projektowego RAFAKO i obiecujemy, że ciąg 
dalszy nastąpi! Po raz pierwszy prezentujemy 
ostatnie realizacje PBG oil and gas w terenie 
oraz ludzi, którzy za nimi stoją!

W dziale Nauka, Edukacja, Rozwój możecie 
zapoznać się z relacjami z Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego i Konferencji EuroPower, 
na których obecne było RAFAKO, a także do-
wiedzieć się o tym, jak ważne jest przestrze-
ganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy 
na czynnych obiektach i sieciach gazowych!

Ponadto przypominamy, dlaczego warto 
być CSR i dzielimy się z Czytelnikami bogatym 
doświadczeniem i działalnością Grupy PBG 
w inicjatywach społecznie odpowiedzialnych. 

Nie zapomnijcie przeczytać porad Rylewa, 
który tym razem poleca bezpieczne opalanie 
oraz doniesień o wielu niesamowitych sporto-
wych pasjach Pracowników Grupy PBG!

Oczywiście polecamy przepisy na letnie 
przysmaki, dobrą książkę, odprężającą mu-
zykę i film.

Dziękujemy wszystkim Pracownikom 
i Przyjaciołom Grupy PBG, którzy współtwo-
rzyli to piękne wydanie.

Zapraszamy Was, Drodzy Czytelnicy, do 
współpracy! Nadsyłajcie do Redakcji Wasze 
teksty i obowiązkowo zdjęcia!

Czekamy na Wasze wrażenia po lekturze 
nowego wydania.

Życzymy relaksu, ciekawej lektury i inspi-
racji wraz z „Ogniwem”!

Joanna Januszewska 
Redaktor naczelna
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RUSZYŁA BUDOWA ELEKTROCIEPŁOWNI 
W GRUPIE AZOTY ZAK S.A.

22 maja na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. odbyło się uroczyste 
wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej elektrociepłowni.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 

Wykonawcą inwestycji jest RAFAKO.
Kontrakt o wartości ok. 320 mln zł net-
to podpisany został niemalże dokładnie 
rok temu. – To drugi największy po Ja-
worznie kontrakt zdobyty przez nas 
w 2014 r. Realizacja inwestycji zapla-
nowana została na 29 miesięcy. Jest to 
bardzo ambitny harmonogram. Mamy 
za sobą 12 miesięcy realizacji projektu, 
które wskazują na znaczne jego za-
awansowanie – powiedziała podczas 
uroczystości Agnieszka Wasilewska-
-Semail, Prezes Zarządu i Dyrektor Ge-
neralna RAFAKO S.A. Do tej pory udało 
się już zakontraktować 80 proc. dostaw. 
Na ukończeniu jest budowa wyspy kotło-
wej. Kilka dni przed uroczystością wmu-
rowania kamienia węgielnego z powo-
dzeniem przeprowadzona została próba 
ciśnieniowa walczaka. 

– Cieszymy się, że współpracujemy 
z firmą z regionu, wspierając jej roz-
wój. Właśnie wmurowaliśmy kamień 
węgielny, wszystkie prace idą zgodnie 
z harmonogramem, więc w 2016 r. po-
winniśmy oddać w Kędzierzynie Nową 
Elektrociepłownię – powiedział Adam 
Leszkiewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor 
Generalny Grupy Azoty ZAK S.A.

Przedmiotem umowy jest realiza-
cja etapu 1  zadania inwestycyjnego 
pn. „Nowa elektrociepłownia w Grupie 

Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn 
S.A.”, które zawiera budowę, dostawę 
urządzeń i  usług oraz uruchomienie 
kotłowni z kotłem pyłowym, o wydaj-
ności 140  Mg/h pary o  temperaturze 
495ºC i  ciśnieniu 7,5  MPa, opalanym 
węglem kamiennym, budowę i dostawę 
urządzeń i usług oraz uruchomienie tur-
bozespołu upustowo-kondensacyjnego 
o mocy ok. 25 MWe w istniejącej maszy-
nowni, o parametrach wlotowych pary: 
temperatura 490ºC i ciśnienie 7,0 MPa. 
Kędzierzyńska elektrociepłownia będzie 
nowoczesnym obiektem, produkującym 
energię elektryczną na potrzeby Grupy 
Azoty ZAK S.A., spełniającym surowe 
normy środowiskowe, obowiązujące od 
2016 r. Dzięki zastosowanej technologii 
obiekt zapewni inwestorowi 7-krotne 
obniżenie zużycia energii elektrycznej 
i 5-krotny spadek emisji pyłów. Popioły, 
otrzymywane w procesie spalania węgla 
jako produkt uboczny, będą sprzedawa-
ne do okolicznych cementowni, co roz-
wiąże problem ich składowania. Termin 
realizacji projektu przewidziany jest na 
koniec października 2016 r.

– Energetyka jest kluczem do rozwoju 
chemii. Za kilka lat firmy przemysłowe, 
w szczególności chemiczne, będą funk-
cjonowały tylko wówczas, jeżeli będą 
miały przezbrojoną szeroko rozumianą 

Kędzierzyńska 
elektrociepłownia będzie 
nowoczesnym obiektem, 
produkującym energię 
elektryczną na potrzeby 
Grupy Azoty ZAK S.A., 
spełniającym surowe 
normy środowiskowe, 
obowiązujące od 2016 r. 
Dzięki zastosowanej 
technologii obiekt 
zapewni inwestorowi 
7-krotne obniżenie 
zużycia energii 
elektrycznej i 5-krotny 
spadek emisji pyłów.

To drugi największy 
po Jaworznie 
kontrakt zdobyty 
przez nas w 2014 r. 
Realizacja 
inwestycji 
zaplanowana 
została na 
29 miesięcy. Jest 
to bardzo ambitny 
harmonogram. 
Mamy za sobą 
12 miesięcy 
realizacji projektu, 
które wskazują 
na znaczne jego 
zaawansowanie.

Prezes RAFAKO S.A. Agnieszka Wasilewska-Semail, fot. Justyna Korzeniak
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energetykę w  kierunku nie-
dużych, nowoczesnych jedno-
stek z niską emisją i bardzo wy-
soką sprawnością. Ten projekt 
jest jednym z kroków milowych 
dla Grupy Azoty ZAK S.A. – tak 
o rozpoczętym projekcie powie-
dział Paweł Jarczewski, Prezes 
Zarządu Grupy Azoty S.A.

– To kolejna inwestycja pro-
wadzona przez RAFAKO w re-
gionie, którą możemy nazwać 
„czystą węglową technologią”. 
Jest ona oparta o polski węgiel 
i pokazuje, że to, co elektrownia 
wyprodukuje jako produkt 
uboczny procesu spalania, nie 
będzie już tak szkodliwe dla 
środowiska. Jeszcze bardziej 
cieszy nas to, że będzie ona re-
alizowana w oparciu o polskie 
firmy, bo w RAFAKO zawsze na 
pierwszym miejscu staramy się 
stawiać rodzime technologie 
i współpracę z polskimi podwy-

konawcami – podkreśliła prezes 
Agnieszka Wasilewska-Semail. 

– Praktycznie cała wyspa 
kotłowa, na którą składa się 
kocioł oraz instalacje ochrony 
środowiska, budowana jest 
w oparciu o nasze know-how. 
W tej inwestycji, którą realizu-
jemy w  systemie „pod klucz”, 
stosujemy nasze rozwiązania 
i  technologię, dzięki czemu 
jestem pewny, że będzie to 
dobrze zrobione, w  terminie 
i bez żadnych ryzyk technicz-
nych. Wartością dodaną jest 
fakt, że ta inwestycja ma duże 
znaczenie dla lokalnego rynku 
pracy, gdyż będziemy starali 
się wykorzystywać potencjał 
lokalnych firm. To z kolei stymu-
luje rozwój lokalnej społeczności 
i regionu – powiedział Krzysz-
tof Burek, Wiceprezes Zarządu 
RAFAKO S.A. i Dyrektor ds. Han-
dlowych.

To kolejna inwestycja prowadzona przez RAFAKO w regionie, którą 
możemy nazwać „czystą węglową technologią”. […] Jeszcze bardziej 
cieszy nas to, że będzie ona realizowana w oparciu o polskie firmy, bo 
w RAFAKO zawsze na pierwszym miejscu staramy się stawiać rodzime 
technologie i współpracę z polskimi podwykonawcami

Na zdjęciu powyżej poświęcenie nowej budowy, poniżej Prezes 
RAFAKO S.A. pani Agnieszka Wasilewska-Semail oraz Wiceprezes Zarządu 
pan Krzysztof Burek. Fot. archiwum RAFAKO SA tuż przed wmurowaniem 
kamienia węgielnego pod budowę nowej elektrociepłowni

Zakłady Grupy Azoty  S.A., fot. Grupa Azoty S.A.

– Ważny w dzisiejszym no-
woczesnym świecie jest klimat, 
w którym ludzki pot materia-
lizuje takie inwestycje, jak ta 
nowoczesna elektrociepłow-
nia, jak przetwarzanie myśli 
polskich naukowców i techno-
logów. To są przykłady, które 
pokazują, że nie tylko „Polak 
potrafi”, ale że Polak może być 
przykładem dla innych  – po-
wiedział obecny podczas uro-
czystości Włodzimierz Karpiń-
ski, Minister Skarbu Państwa. 
Publicznie odczytał list premier 
Ewy Kopacz, w którym szefowa 
rządu gratulowała Grupie Azoty 
realizacji tej inwestycji.

W wydarzeniu uczestniczy-
ło wielu znamienitych gości, 
wśród których, oprócz przed-
stawicieli zarządów inwestora 
i  wykonawcy oraz Ministra 
Skarbu Państwa byli m.in. ks. 
biskup Paweł Stobrawa, parla-
mentarzyści, przedstawiciele 
województwa opolskiego, in-
stytucji badawczo-naukowych 
oraz lokalni samorządowcy. 
Sygnatariuszami aktu erekcyj-
nego byli minister Włodzimierz 
Karpiński, Prezes Zarządu Gru-
py Azoty S.A. Paweł Jarczewski, 
Prezes Zarządu Grupy Azoty 
ZAK S.A. Adam Leszkiewicz, 
Prezes Zarządu RAFAKO  S.A. 
Agnieszka Wasilewska-Semail, 
Dyrektor Jednostki Bizneso-
wej Energetyka Arnold Scheit. 
Uroczystego wmurowania ka-
mienia węgielnego, obok wyżej 
wymienionych, dokonał także 
Wiceprezes RAFAKO Krzysztof 
Burek. Na koniec plac budowy 
został poświęcony przez ks. bi-
skupa Pawła Stobrawę. 

Budowa elektrociepłowni wpi-
suje się w szerszy plan inwesty-

cyjny na lata 2015 – 2020. W tym 
czasie Grupa Azoty zamierza 
zainwestować w  rozwój swojej 
infrastruktury ok. 1,5 mld zł. Jak 
podkreślił prezes Paweł Jarczew-
ski, tylko w tym roku podobnych 
wydarzeń, związanych z budową 
nowych obiektów (nie tylko ener-
getycznych) w  ramach Grupy 
będzie jeszcze co najmniej sześć.

– Grupa Azoty ZAK S.A. to dla 
nas jeden z kluczowych klien-
tów. Jesteśmy zainteresowani 
kolejnymi planami inwestycyj-

nymi Grupy, w  szczególności 
dotyczącymi energetyki i chcie-
libyśmy uczestniczyć w ich re-
alizacji – podsumowała prezes 
RAFAKO S.A.

Grupa Azoty S.A.  to duża 
grupa kapitałowa, której fila-
rem są cztery spółki, niegdyś 
najważniejsze polskie zakła-
dy chemiczne, mieszczące się 
w Kędzierzynie-Koźlu, Policach, 
Puławach i Tarnowie oraz inne 
spółki, funkcjonujące pod jedną 
wspólną marką. 

Grupa Azoty 
ZAK S.A. to 
dla nas jeden 
z kluczowych 
klientów. Jeste-
śmy zaintereso-
wani kolejnymi 
planami inwesty-
cyjnymi Grupy, 
w szczególności 
dotyczącymi 
energetyki 
i chcielibyśmy 
uczestniczyć 
w ich realizacji. 
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CHIŃSKI RYNEK  
W ZASIĘGU RAFAKO

O wejście i utrzymanie się na rynku chińskim walczy wiele firm z całego 
świata. Związane z nim perspektywy i potencjał kuszą także inwestorów 

z Polski. RAFAKO S.A. jest jednym z tych przedsiębiorstw, którym 
się to udało. Spółka SANBEI-RAFAKO już od 20 lat z powodzeniem 

funkcjonuje na tamtejszym rynku i jest, jak dotąd, drugą pod względem 
wielkości firmą w Chinach z udziałem polskiego kapitału. 

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media

Dzięki tej spółce RAFAKO ma zamiar 
znacząco poszerzyć rynki zbytu na 
swoje produkty, przede wszystkim na 
instalacje ochrony środowiska, redu-
kujące poziom m.in. pyłów i  tlenków 
siarki, które będzie oferować chińskim 
elektrowniom i elektrociepłowniom pra-
cującym w oparciu o bloki energetycz-
ne opalane węglem. SANBEI-RAFAKO, 
mimo ogromnej konkurencji, na prze-
strzeni lat umocniła swoją pozycję, prze-
de wszystkim na terenie Chin północno-

-zachodnich. Firma eksportuje produkty 
do Mongolii, Iranu i Wietnamu. 

Szanse na powodzenie planów 
RAFAKO zwiększają też starania Chin 
o  organizację w  2022  r. zimowych 
Igrzysk Olimpijskich, które mają odbyć 
się w mieście Zhangjiakou, w którym 
Spółka ma swoją siedzibę (w prowincji 
Hebei, liczącej ok. 69,8 mln mieszkańców 
i 180 tys. km2 powierzchni). A co wspól-
nego ma sportowa impreza z energety-
ką i działalnością RAFAKO? Otóż chiński 
rząd, w ramach przygotowań do olim-
piady, za cel postawił sobie poprawę ja-
kości powietrza przez znaczącą reduk-
cję zanieczyszczeń emitowanych przez 
elektrownie i elektrociepłownie. Ugrun-
towana obecność SANBEI-RAFAKO, 
poparta na przestrzeni lat licznymi 
już referencjami, znajomość realiów 
tamtejszego rynku oraz doświadczenie 
i referencje RAFAKO w zakresie budo-
wy instalacji ochrony środowiska, a do 
tego sprzyjający kontekst gospodarczy – 
wszystko to daje RAFAKO duże szanse 
na powodzenie realizacji planów, które 
przy okazji też bardzo dobrze wpisują 
się w strategię polskiej firmy.

– Zamierzamy wejść na zagraniczne 
rynki zdecydowanie w większym zakre-
sie, niż ma to miejsce obecnie. Współ-
praca z chińską spółką jest tu dla nas 
bardzo ważna. Chiny coraz większą 
wagę przywiązują do ochrony środo-
wiska i planują w tym kierunku znaczą-
ce inwestycje, szczególnie przed rokiem 
2022. Widzimy w tym duży potencjał dla 
naszych produktów i rozwiązań techno-
logicznych, z sukcesem wdrażanych na 
terenie Europy – mówi Agnieszka Wa-
silewska-Semail, Prezes Zarządu i Dy-
rektor Generalna RAFAKO S.A., która 
pełni także funkcję Wiceprezes Zarządu 

SANBEI-RAFAKO. – Niedawno mieliśmy 
okazję rozmawiać z członkami zarządu 
SANBEI-RAFAKO na temat obszarów, 
które moglibyśmy wspólnie realizować. 
Jeszcze w tym roku planujemy wizytę 
w Chinach. Przed naszą firmą stoi duża 
szansa na zdobycie niezwykle istotnego 
rynku zbytu, którą mamy zamiar wy-
korzystać – dodaje prezes RAFAKO S.A.

Okazją do rozmów na temat wspól-
nej przyszłości była wizyta członków 
zarządu SANBEI-RAFAKO w Raciborzu, 
podczas której doszło do podpisania for-
malnych dokumentów umożliwiających 
dalsze funkcjonowania spółki przez na-
stępne 20 lat. 

A wszystko zaczęło się w 1994 roku, 
kiedy to powstała spółka joint venture 
SANBEI-RAFAKO, która oficjalnie zosta-
ła zarejestrowana i przez to formalnie 
rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 
1995 r. Została założona przez RAFAKO, 
które wówczas nosiło nazwę Fabryka 
Kotłów RAFAKO S.A. Udziałowcami były 
także Zakład Sanbei Kotłów Przemy-
słowych Przedsiębiorstwo Państwowe 
z Zhangjiakou oraz Chińskie Centrum 
Dystrybucji i Handlu z Warszawy (agen-
cja rządowa chińskiego Ministerstwa 
Handlu i Usług). Przez lata struktura 
właścicielska SANBEI-RAFAKO ulegała 
rozmaitym modyfikacjom i w rezultacie 
tego obecnie udziałowców jest dwóch: 
Zakład Sanbei i RAFAKO, a w posiada-
niu raciborskiej Spółki jest 26,23 proc. 
udziałów.

Gdy 20 lat temu była podpisywana 
umowa i statut Spółki, była ona drugą co 
do wielkości kapitału (pierwotnie 10 mln 
USD) spółką polsko-chińską, a pierwszą 
jeśli chodzi o  spółki produkcyjne. Na 
dzień dzisiejszy jest to jedna z najdłu-
żej funkcjonujących spółek z udziałem 
kapitału polskiego w Chinach i wciąż 
jedna z największych. 

Od samego początku w pracach po-
wołanej Spółki uczestniczył obecny Wi-
ceprezes RAFAKO S.A., Krzysztof Burek, 
który w dalszym ciągu nadzoruje, jako 
członek zarządu SANBEI-RAFAKO, dzia-
łalność firmy. – RAFAKO, szczególnie na 
początku, bardzo angażowało się w roz-
wój spółki. Wysłaliśmy tam swoją kadrę 
specjalistów, którzy spędzili tam niejed-
nokrotnie wiele lat, aby przekazać wie-

Chiny coraz 
większą wagę 
przywiązują do 
ochrony środo-
wiska i planują 
w tym kierunku 
znaczące inwe-
stycje, szczegól-
nie przed rokiem 
2022. Widzimy 
w tym duży 
potencjał dla 
naszych produk-
tów i rozwiązań 
technologicz-
nych, z sukcesem 
wdrażanych na 
terenie Europy.
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dzę dotyczącą zorganizowania 
procesów produkcji i  projek-
towania, wdrożyć procedury 
kontroli jakości, zasady nowo-
czesnego zarządzania firmą 
i pomóc wdrożyć nasze techno-
logie kotłowe. Obecnie firma jest 
już samodzielna, bardzo dobrze 
radzi sobie nie tylko na rynku 
chińskim, ale także eksportuje. 
Generalnie teraz są to dwa typy 
produktów: kotły i  wieże wia-
trakowe. Podstawą produkcji 
kotłowych są małe kotły energe-
tyczne, rzędu 25 – 50 ton pary na 
godzinę, choć do kilku ciepłowni 
udało się sprzedać już większe, 
o mocy 70 MW. Z kolei od prawie 
10 lat Spółka SANBEI-RAFAKO 
rozwija swoją produkcję w za-
kresie energetyki odnawialnej, 
w  szczególności produkując 
maszty do elektrowni wiatra-
kowych. Do tego celu spółka 
powołała 7 lat temu swoją spół-
kę – córkę, która specjalizuje się 
właśnie w masztach wiatrako-
wych. W sumie do tej pory zosta-
ło wyprodukowanych już ponad 
1300 sztuk takich masztów na 
rynek chiński i za granicę. My-
ślę, że to najlepiej obrazuje skalę 
potencjału rynku i możliwości 
naszej spółki – mówi Krzysztof 
Burek, Wiceprezes RAFAKO SA 
i Dyrektor ds. Handlowych. 

– Na przestrzeni minionych 
20 lat nasza współpraca ukła-
dała się bardzo dobrze, a przy-
jaźń między naszymi firmami 
jest bardzo głęboka. RAFAKO 
wiele nam pomogło, przysyła-
jąc nam swoich specjalistów 
i  kształcąc naszych pracow-
ników. Obecnie rozmawia-
my o  technologiach z  zakre-
su ochrony środowiska, m.in. 
odsiarczania i odpylania spa-

lin. Chcemy modernizować 
chińskie kotły i  elektrocie-
płownie. RAFAKO jest w tej 
dziedzinie liderem na eu-
ropejskim rynku, a  w  Chi-
nach zapotrzebowanie 
na takie rozwiązania już 
jest bardzo duże i  będzie 
nadal rosło  – mówi Qiao 
Jin Hua, Prezes Zarządu 
SANBEI-RAFAKO. Wspólnie 
z Zhang Shu Lin, członkiem 
zarządu SANBEI-RAFAKO 
(którym towarzyszyło jesz-
cze kilku przedstawicieli de-
legacji chińskiej) w siedzibie 
RAFAKO  S.A., w  Raciborzu, 

podpisali przedłużenie funk-
cjonowania Spółki, a co za 
tym idzie nowej umowy i sta-
tutu na kolejne 20 lat. Oby-
dwaj też byli przy założeniu 
firmy. – Od tego czasu goś-
ciliśmy tu jeszcze kilkana-
ście razy. RAFAKO bardzo 
się rozwinęło. Z producenta 
kotłów stało się generalnym 
wykonawcą – mówi Zhang 
Shu Lin. Chińczycy bardzo 
dobrze oceniają też zmiany 
w Zarządzie RAFAKO S.A. – 
Wybór pani Agnieszki Wa-
silewskiej-Semail na stano-
wisko prezesa był bardzo 

Moment podpisania przedłużenia funkcjonowania Spółki 
SANBEI-RAFAKO na kolejne 20 lat. Na zdjęciu Qiao Jin Hua prezez 
SANBAI-RAFAKO oraz Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes RAFAKO SA.

Członkowie Zarządu 
SANBEI-RAFAKO 
podczas oficjalnego 
podpisania 
dokumentów, 
fot. Aleksandra Dik

dobrym ruchem. Ma ona 
doświadczenie w bankowo-
ści, a to jest bardzo ważne, 
żeby wiedzieć, jak zarzą-
dzać finansami, szczególnie 
w takiej branży. Wiceprezes 
Krzysztof Burek jest specja-
listą w  swojej dziedzinie, 
ma dużą wiedzę techniczną 
i handlową. Oboje stanowią 
bardzo dobry duet – ocenia 
Tian Yixing, Prezes Funda-
cji Sinopol z Warszawy, a jed-
nocześnie członek Zarządu 
Spółki SANBEI-RAFAKO, któ-
ry też w 1994 r. był jednym 
z założycieli Spółki.

Na przestrzeni 
minionych 20 lat 
nasza współpraca 
układała się bardzo 
dobrze, a przyjaźń 
między naszymi 
firmami jest bardzo 
głęboka. RAFAKO 
wiele nam pomogło, 
przysyłając nam 
swoich specjalistów 
i kształcąc naszych 
pracowników. 
Obecnie rozmawia-
my o technologiach 
z zakresu ochrony 
środowiska, m.in. 
odsiarczania 
i odpylania spalin. 
Chcemy modernizo-
wać chińskie kotły 
i elektrociepłownie. 
RAFAKO jest w tej 
dziedzinie liderem 
na europejskim 
rynku, a w Chinach 
zapotrzebowanie na 
takie rozwiązania 
już jest bardzo duże 
i będzie nadal rosło.

Spółka SANBEI-RAFAKO rozwija swoją produkcję w zakresie 
energetyki odnawialnej, w szczególności produkując maszty do 
elektrowni wiatrakowych. Do tego celu spółka powołała 7 lat temu 
swoją spółkę – córkę, która specjalizuje się właśnie w masztach 
wiatrakowych. W sumie do tej pory zostało wyprodukowanych 
już ponad 1300 sztuk takich masztów na rynek chiński i za granicę. 
Myślę, że to najlepiej obrazuje skalę potencjału rynku i możliwości 
naszej spółki.

Spółka SANBEI-RAFAKO 
produkuje kotły i urządzenia 
pomocnicze, zbiorniki ciśnie-
niowe, konstrukcje stalowe, 
a od 2008 r. także urządzenia 
dla energetyki ciśnieniowej. 
Od 2008  r. posiada upraw-
nienia do produkcji kotłów 
i zbiorników ciśnieniowych 
klasy „A”, tj. na wszelkie pa-
rametry ciśnienia. Posiada 
certyfikaty ISO 9000:1 oraz 
ISO 14000:1. Zatrudnia 
ok. 800  osób i  zajmuje po-
wierzchnię ok. 180  000  m2, 
w  tym 1/3 pod dachem. Kil-
ka lat temu, na podstawie 

decyzji władz Zhangjiakou, 
realizujących plan restruktu-
ryzacji przestrzennej miasta, 
spółka musiała przenieść się 
do nowo wyznaczonej stre-
fy przemysłowej, oddalonej 
o  20  km od pierwotnej sie-
dziby. Proces przeprowadzki 
trwał ok. 2  lat, całkowicie 
zakończył się pod koniec 
zeszłego roku i praktycznie 
odbył się bez uszczerbku na 
funkcjonowaniu firmy.
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PIĘKNIE WIDZĘ TO, CO ROBIĘ
PBG oil and gas w terenie 

W lipcowym wydaniu Ogniwa przedstawiamy krótkie sprawozdanie z prowadzonych aktualnie 
przez PBG oil and gas prac w terenie. Popatrzcie na fotorelację z aktualnych realizacji.

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

Rafał Filipiak, kierownik ds. technologicznych, PBG oil and gas  

Piotr Szłapka, kierownik robót, PBG oil and gas
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Zakres prac: prefabrykacja warsztato-
wa ZZU208AC (DN500/500), ZZU208BD 
(DN500/500), ZZU206c1 (DN500/100), 
hydrauliczne próby ciśnieniowe ukła-
dów, odgazowanie i  przeazotowanie 
gazociągu DN500  na długości około 
14,5 km; naspawanie fittingów i króćców 
na gazociągu DN500 i DN100, herme-
tyczne wstrzymanie przepływu na gazo-
ciągu DN500 i DN100, montaż bypassu 
DN80  na czas prowadzenia remontu, 
montaż wcześniej sprefabrykowanych 
układów, likwidacja króćców w miejsco-
wości Zbrudzewo i Pysząca, likwidacja 
ZZU207 oraz ZZU206a.

Prefabrykacja warsztatowa wykona-
na została przez brygady DT-1, DT-2, DT5.

Modernizacja oraz remont gazociągu DN500  
relacji Krobia-Poznań wraz z odboczką DN100  
do miejscowości Śrem. 

Wstawianie  zaworów. Montaż zasuw RMA na ZZU208BD, fot. Rafał Filipiak

Wstawianie układu ZZU 208AC na gazociągu DN500, fot. Tomasz Kania

Z uwagi na ciężkie 
warunki terenowe 

(wysoki poziom wód 
gruntowych i bliskie 

sąsiedztwo rzeki 
Warty) koniecznością 

było zabicie na całej 
budowie igłofiltrów 
celem odwodnienia 

terenu, fot. Rafał 
Filipiak

Izolowanie 
ZZU208AC po 

hydraulicznych 
próbach 

ciśnieniowych,  
fot. Rafał 

Filipiak 

Spawanie zasuw RMA na ZZU208AC, 
fot. Rafał Filipiak

W  historii firmy to 
już drugi remont na 
tym układzie. Pierw-
szy miał miejsce 
15  lat temu, wyko-
nany przez brygadę 
pod kierownictwem 
śp. Zbigniewa Kończa-
ka. Dziś to wyzwanie 
i odpowiedzialność za 
kontynuowanie prac, 
które rozpoczął nasz 
kolega.

Zakres prac: spre-
fabrykowanie śluzy 
w 90% w  hali, po 
zakończeniu etapu 
montażu poddanie 
próbie ciśnieniowej 
na budowie.

Wyżej wymienio-
ne  prace warsztato-
we i w terenie wyko-
nały brygady GPT, 
DTH i DAP.

Przebudowa układu śluzy 1111 E na 
gazociągu w/c DN500 PN 6,3 Mpa relacji 
Skwierzyna-Barlinek w miejscowości 
Ciecierzyce.

Montaż układów w terenie wykonały 
brygady DT-1 i DT-5 pod czujnym okiem 
Tomasza Kani, kierownika robót. 

Prace hermetyczne wykonała bry-
gada DTH pod kierownictwem Marka 
Witkowskiego, kierownika robót.



16 17Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

NA SZE R E A L IZ ACJ E

Po lewej: zastosowanie technologii 
TD Wiliamson, która pozwala na 
remont danego odcinka gazociągu 
lub modernizację układu śluz 
przy nieprzerwalnym przepływie 
gazu. Na zdjęciu widoczny bypass 
na gazociągu. Powyżej fragment 
gazociągu naziemnego charak-
terystyczny dla śluz odbiorczych, 
fot. Rafał Filipiak

Zakres prac: zadaszenie bla-
chą trapezową ok. 3 km esta-
kad, zarówno na części lądowej 
jak i morskiej, prowadzących 
gazociągi od miejsca roztanko-
wania statku w części morskiej 
do zbiorników LNG usytułowa-
nych w części lądowej.

Praca w trudnych warun-
kach pogodowych – w klima-
cie morskim, w okresie zimo-
wym i przy dużej wilgotności. 

Prace wykonane przez 
brygadę DTH pod kierowni-
ctwem Marka Witkowskiego 

Montaż zadaszenia estakad TLNG

z  udziałem pracowników 
działu DAP oraz kolegów 
z firmy Energomontaż Połu-
dnie Katowice.

Prace podlegały codzien-
nym kontrolom i  szcze-
gólnemu nadzorowi służb 
BHP. Przy zbyt silnym wie-
trze musiały być przerywane. 
Cały asortyment elektrona-
rzędzi był akumulatorowy 
z uwagi na obostrzenia BHP, 
m.in. ze względu na ostrą 
krawędź blachy (przewody 
mogły zostać przerwane).

Na zdjęciu poniżej część 
morska estakady, jeszcze 
niezadaszona, a na zdjęciach 
po prawej żmudne i trudne 
prace nad jej zadaszeniem, 
fot. Rafał Filipiak

Na zdjęciu 
po lewej 
część lądowa 
estakady, już 
po zadaszeniu, 
fot. Rafał Filipiak
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Oto ludzie, których talent, 
pasja i zaangażowanie stoją 
za realizacją budów PBG oil 
and gas – nasze brygady:

DT-1 w składzie: Jakub 
Czerwiński, Jakub 
Kubaczyk, Kazimierz 
Kupidura, Włodzimierz 
Lonc, Roman Rejmaniak, 
Przemysław Rybarczyk, 
Grzegorz Szymański.

DT-1

DT-5

Za każdą z naszych inwestycji stoi sztab utalentowanych i oddanych swojej pracy ludzi. 
Poniżej prezentujemy osoby, bez których realizacje PBG oil and gas nie byłyby możliwe.  

Tekst: redakcja 

Zdjęcia brygad: Piotr Mierzwa, Fundacja PBG

KTO STOI ZA PRACAMI TERENOWYMI 
PBG OIL AND GAS

DAP

GPT
DTH

DT-2

DT-2 w składzie: Robert 
Gronowski, Karol Habrych, 
Jarosław Maciaszek, Marek 
Michalak, Marek Mucha, 
Michał Nowak, Mieczysław 
Pawełczyk, Adam Ratajczak, 
Perz Ryszard – kierownik 
robót.

DT-5 w składzie: Tomasz 
Freitag, Tomasz Gołza, 
Marcin Kania, Michał 

Klapa, Tadeusz Lenard, 
Andrzej Marciniak, Sebastian 
Sarbaczewski, Benon 
Tomaszewski, Tomasz Kania – 
kierownik robót. 

DTH w składzie: Maciej 
Baranowski, Przemysław 
Brzeziński, Radosław 
Kamieniczny, pod 
kierownictwem Marka 
Witkowskiego, kierownika 
robót. 

DAP w składzie: Marek Kałek,  
Witold Kołodziej, Maciej 
Pawełczyk, Łukasz Platta, 
Mariusz Radłowski, Adam 
Krupa  – kierownik robót AKPiE.

GPT w składzie: Piotr 
Brodowski, Paweł Grześkowiak, 
Robert Hauke, Roman Kutzner, 
Mariusz Pawłowski, Tadeusz 
Putkowski, Janusz Szymański, 
Sidoruk Szymon – kierownik 
robót.

Wszystkim kolegom 
i koleżankom 
zaangażowanym w realizację 
projektów PBG oil and gas 
życzymy powodzenia, 
i trzymamy kciuki za pomyślą 
realizację zadań oraz przyszłe 
kontrakty! 
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• wykonano 90% instalacji 
technologicznych na Ośrodku 
Produkcyjnym Dzieduszyce,

• trwa postój technologiczny 
Ośrodka Produkcyjnego Dzie-
duszyce, w trakcie którego 
Zamawiający dokona prze-
glądu istniejących instalacji, 
a my z kolei będziemy mogli 
wykonać niezbędne włącze-
nia do instalacji, 

• dostarczono i zamontowano 
wszystkie zbiorniki na OP 
Dzieduszyce,

• wybudowano przyłącze ener-
getyczne SN do strefy przyod-
wiertowej D-3,

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
DZIEDUSZYCE

O projekcie PBG oil and gas w Dzieduszycach pisaliśmy na łamach wiosennego wydania „Ogniwa”. 
Zobaczcie, co już widać na placu budowy i przeczytajcie o najnowszych postępach.

Opracował: Jacek Sztachański, project manager, PBG oil and gas

• wybudowano przyłącze ener-
getyczne nn od strefy D-3 do 
strefy D-2/D-4k,

• wybudowano rurociąg mię-
dzyobiektowy DN80 pomię-
dzy strefami D-2/D-4k a D-3,

• dostarczono 3 z 4 kontenerów 
technologicznych,

• dostarczono 100% pomp,
• wykonano 95% robót ogólo-

budowlanych,
• trwa modernizacja systemu 

sterowania,
• rozpoczęły się prace zwią-

zane z montażem systemu 
ochrony.

Pomost obsługowy zbiorników 
ropy, fot. Piotr Jesionek

Seperator V-400 
oraz droga dojazdowa 
i plac manewrowy 
do stacji wody DEMI, 
fot. Piotr Jesionek

Posadowienie 
zbiornika na ścieki 
ze stacji wody DEMI, 
fot. Piotr Jesionek

Filtroseparatory,  
fot. Piotr Jesionek

Bieżące osiągnięcia na projekcie w Dzieduszycach:

Obecnie pracują  
tu brygady  
GPT i DT-2.
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W dniu 17 kwietnia 2015 r. PBG 
oil and gas Sp. z o.o. jako lider 
w konsorcjum z firmami: Robert 
Łukasik Zakład Usług Budowla-
nych oraz Tektonike Sp. z  o.o., 
podpisała z PGNiG S.A. umowę 
o  Generalną Realizację Inwe-
stycji pn. „Zagospodarowanie 
Złoża Radoszyn”. Jest to kolejny 
znaczący kontrakt pozyskany 
przez Spółkę w ostatnim czasie 
w sektorze ropy naftowej i gazu, 
a dla Zamawiającego realizacja 
o szczególnym znaczeniu strate-
gicznym. Inwestycja realizowa-
na jest w trybie Projektuj i Buduj, 
co oznacza, że Spółka odpowia-
da zarówno za przygotowanie 
dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem niezbędnych po-
zwoleń, realizację dostaw, wyko-
nanie robót budowlano-monta-
żowych oraz przeprowadzenie 
rozruchu i uzyskanie pozwole-
nia na użytkowanie. Inwesty-
cja obejmuje budowę nowego 
Ośrodka Centralnego Radoszyn 
(istniejący ośrodek zostanie ro-
zebrany przez Zamawiającego), 
a w szczególności budowę ukła-
du uzdatniania ropy naftowej 
otrzymanej z  płynów złożo-
wych oraz bloku energetyczne-
go, który będzie zasilany gazem 

PBG oil and gas prowadzi prace w Radoszynie i w Rembelszczyźnie. Na fotografie z terenów budowy 
musimy jeszcze poczekać. Zespołom pracującym nad tymi realizacjami życzymy powodzenia! 

Tekst: Gniewomir Dziadek, inżynier budowy, PBG oil and gas 

Zdjęcie: Tomasz Sobczak

ZAGOSPODAROWANIE ZŁOŻA 
RADOSZYN

otrzymanym z eksploatacji zło-
ża. W zakresie objętym umową 
jest również zagospodarowanie 
sześciu odwiertów, budowa linii 
energetycznej średniego napię-
cia o długości ok. 9 km, budowa 
budynków administracyjno-

-socjalnych oraz przebudowa 
istniejącej drogi dojazdowej do 
OC Radoszyn o długości 1,7 km. 

Całkowita wartość Inwestycji to 
69.243.902,44 złotych netto. 

Obecnie w związku z Inwesty-
cją trwają intensywne prace pro-
jektowe zmierzające do zatwier-
dzenia przez Zamawiającego 
projektu technologicznego, prace 
projektowe związane z Projektem 
Budowlanym oraz kontraktacje 
kluczowych dostaw.

Inwestycja jest planowana 
do ukończenia na 25  listo-
pada 2016 r. Realizacja jest 
prowadzona przez konsor-
cjum spółek PBG oil and gas – 
PI Ćwiertnia, ELTEL, którego 
liderem jest PBG oil and gas. 
W ramach rozbudowy tłocz-
ni zbudowane zostaną trzy 
nowe agregaty sprężające, 

składające się ze sprężarek 
wirowych i  napędzających 
je turbin gazowych, każda 
o  mocy nominalnej ponad 
7 MW. Oprócz tego do wyko-
nania jest cała infrastruk-
tura towarzysząca, łącznie 
z  częścią budowlaną i  roz-
budową instalacji zarów-
no gazu procesowego, jak  

REALIZACJA TŁOCZNI 
REMBELSZCZYZNA 

Projekt „Realizacja Tłoczni Rembelszczyzna” to rozbudowa istniejącej tłoczni gazu ziemnego 
w Rembelszczyźnie koło Warszawy. Inwestorem jest Operator Gazociągów Przemysłowych 

GAZ-SYSTEM S. A. Całkowita wartość projektu to 168 860 710 złotych brutto.

Bartłomiej Jankowiak, project manager, PBG oil and gas

i pomocniczych. W zakresie 
projektu znajduje się również 
modernizacja rozdzielni SN 
oraz drobne prace moder-
nizacyjne istniejących elek-
trycznych oraz spalinowych 
sprężarek gazu. Inwestycja 
jest na etapie projektowa-
nia, obecnie przeprowadza-
ne są kontraktacje. Na placu 

budowy trwają już prace 
przygotowawcze i stawianie 
zaplecza budowy. 

Powyżej zdjęcie pierwszej 
z turbin napędzających agre-
gat sprężający po testach 
fabrycznych, gotowej do wy-
syłki na montaż w  autono-
micznym kontenerze termo 
i dźwiękoszczelnym.

Wszystkim 
kolegom 
i koleżankom 
zaangażowa-
nym w realizację 
projektu Rado-
szyn życzymy 
powodzenia, 
i trzymamy kciu-
ki za pomyślą re-
alizację zadania!  
– redakcja.
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BIURO PROJEKTOWO- 
-KONSTRUKCYJNE RAFAKO

Pierwsze spotkanie – c.d.n.

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne RAFAKO to zespół liczący 310 pracowników, profesjonalistów, 
codziennie wykonujących swoją pracę z zapałem i zaangażowaniem. 

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

Zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media

Narada 
projektowa 
projektantów 
kotła z 
kierownictwem 
budowy 
bloku J910 
w El. Jaworzno.
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W  niezwykle ciekawej rozmowie 
z Joanną Januszewską Biuro Projekto-
wo-Konstrukcyjne RAFAKO przedsta-
wiają: Norbert Lejeune, Dyrektor Biura 
Projektowo-Konstrukcyjnego, Ireneusz 
Kierepka, kierownik zespołu pracowni 
projektowo-konstrukcyjnych kotłów 
i  instalacji ochrony środowiska, Jerzy 
Mazurek, kierownik zespołu pracowni 
projektowych instalacji ochrony środo-
wiska i  Wiesław Zabłocki, kierownik 
zespołu pracowni projektowych kotłów. 

SZEFOWIE
Szefem biura konstrukcyjno-projekto-
wego w RAFAKO S.A. jest pan Norbert 
Lejeune. Łączny staż pracy to 34 lata, 
w tym w RAFAKO 20 lat. Zaczynał od 
stanowiska asystenta, teraz kieruje 
pracą całego Biura Konstrukcyjno-

-Projektowego. 
Ireneusz Kierepka, staż pracy 18 lat, 

początki również jako asystent. Obec-
nie kieruje pracą zespołu pracowni 
projektowo-konstrukcyjnych odpowia-
dających za wykonstruowanie tego, co 
pracownicy pracowni projektowych 
przedstawiają w  formie cyfr, wizji 
procesów technologicznych i  reakcji 
np. chemicznych (odbywają się one 
w określonej przestrzeni, którą należy 
wykonstruować, a  później przeliczyć 
pod względami wytrzymałościowymi, 
tak aby spełniła wymogi postawione 
w pracowniach projektowych).

Jerzy Mazurek, z RAFAKO S.A. zwią-
zany od 20  lat. Wcześniej, przez rok 
pracował na Politechnice Śląskiej. Kie-
ruje zespołem pracowni projektowych 
instalacji ochrony środowiska. Obszar, 
którym się zajmuje, jest niewiele starszy: 
sekcja, której pierwszym zadaniem było 
rozpoznawanie technik oczyszczania 
gazów, została powołana w 1989 roku. 
Zarządza trzema obszarami: pracow-
nia instalacji odsiarczania spalin, pra-
cownia instalacji odazotowania spalin 

oraz pracownia projektów badawczo-
-rozwojowych. 

Wiesław Zabłocki jako młody inży-
nier przyjechał z Warszawy do Racibo-
rza na okres 5 lat. Ponieważ – jak sam 
mówi – był jednym z tych projektantów, 
którzy dobrze rokują, został w RAFAKO 
do dziś. Staż pracy 34  lata. Odpowia-
da za technologie kotłowe – koncepcje 
i  projekty podstawowe. Zarządza ze-
społem pracowni, na które składają się: 
pracownia kotłów konwencjonalnych, 
fluidalnych i biomasowych, pracownia 
automatyzacji i części elektrycznej i pra-
cownia wspomagania projektowania 
(modelowanie 3D, obliczanie rurocią-
gów okołokotłowych, rurociągi łączące 
kocioł z turbiną lub z kolektorem pary 
świeżej). 

TROCHĘ HISTORII I PROTOTYP KOTŁA 
FLUIDALNEGO
Joanna Januszewska: Jakie były po-
czątki biura?

Norbert Lejeune: W 1953 roku 
powstał zalążek biura konstruk-
cyjnego. To było niewielkie biuro 
konstrukcyjne, które w  miarę 
upływu lat rozwijało się i w la-
tach 60. już pracowało na rzecz 
własnych projektów i produko-
wało kotły dla polskiej energe-
tyki zawodowej i przemysłowej, 
bazując na własnym know-how. 
Początki Rafakowskiej myśli 
technicznej to nie tylko nasze 
własne biuro konstrukcyjne, ale 
również współpraca z wieloma 
firmami zachodnimi. Wspólnie 
z nimi, początkowo nabywając 
wiedzę licencyjną, następnie 
realizując wspólnie projekty, 

niejednokrotnie ucząc się wza-
jemnie od siebie, rozwinęliśmy 
własne know-how i dzisiaj na-
sze biuro projektowe jest jednym 
z wiodących na rynku europej-
skim, jeśli nie światowym. 

JJ: Historia i doświadczenie biu-
ra są tak bogate, że chyba nie 
sposób wyróżnić jednego projek-
tu, który zasługiwałby na szcze-
gólną uwagę. 
Ireneusz Kierepka: Każdy z pro-
jektów jest wyzwaniem, ponie-
waż każdy z nich jest inny. Do-
datkowo wspieramy bardzo 
silnie całą wytwórnię w RAFAKO, 
która niezależnie od prac projek-

towych naszego biura wytwarza 
bardzo wiele elementów czy na-
wet całych obiektów w zakresie 
części ciśnieniowej, konstrukcji 
stalowej i  części paleniskowej. 
Oznacza to, że musimy upo-
rać się z wymaganiami bardzo 
wielu klientów, w  tym projek-
tantów naszego biura, a także 
naszej konkurencji. Jeśli cho-
dzi o wyzwania konstrukcyjno-

-realizacyjno-wytwórcze, biu-
ro konstrukcyjne, wspierając 
wytwarzanie w naszym zakła-
dzie, ma od zawsze do czynie-
nia z rynkiem energetycznym 
całego świata, biurami naszej 
bezpośredniej konkurencji. Wy-

Początki Rafa-
kowskiej myśli 
technicznej to 
nie tylko nasze 
własne biuro 
konstrukcyjne, 
ale również 
współpraca 
z wieloma firma-
mi zachodnimi. 
[…] Dzisiaj nasze 
biuro projekto-
we jest jednym 
z wiodących na 
rynku europej-
skim, jeśli nie 
światowym.

Od lewej: Wiesław 
Zabłocki, kierownik 
zespołu pracowni 
projektowych kotłów.
Norbert Lejeune – 
Szef biura konstruk-
cyjno-projektowego 
w RAFAKO S.A. 

Od lewej: Ireneusz 
Kierepka, kierownik 

zespołu pracowni 
projektowo-

-konstrukcyjnych 
kotłów i instalacji 

ochrony śro-
dowiska; Jerzy 

Mazurek, kierownik 
zespołu pracowni 

projektowych 
instalacji ochrony 

środowiska 

Bogactwo rozwiązań projektowych, które zawsze przechodziły przez Biuro 
Projektowo-Konstrukcyjne, a w efekcie końcowym przez technologów i przez naszą 
wytwórnię, zawsze było dla nas źródłem szerokiej wiedzy i platformą łączącą nas 
z całym światem. 

Część pracowników 
Pracowni Projektowej 

Instalacji Odsiarczania 
Spalin TK32
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zwania są dla nas zatem co-
dziennością. Zarówno dla 
całego zakładu, biura kon-
strukcyjnego, jak i konstruk-
torów, którzy spotykają się 
niekiedy z  bardzo dziwny-
mi konstrukcjami, które 
muszą przelać w geometrię, 
a w efekcie końcowym na ry-
sunek. Bogactwo rozwiązań 
projektowych, które zawsze 
przechodziły przez Biuro 
Projektowo-Konstrukcyjne, 
a w efekcie końcowym przez 
technologów i  przez naszą 
wytwórnię, zawsze było dla 
nas źródłem bogatej wiedzy 
i platformą łączącą nas z ca-
łym światem. Właśnie o  to 
chodzi, że nasze produkty to 
nie tylko to, co rozpoczęło się 
się w głowach naszych pro-
jektantów procesowych, to 
jeszcze bardzo wiele produk-
tów, których sami nie stwo-
rzyliśmy od podstaw, a  jed-
nocześnie jesteśmy bardzo 
dumni, że współtworzyliśmy 
je dla bardzo wielu potężnych 
elektrowni. Praca zbiorowa, 
zarówno biura konstrukcyj-
nego, jak i projektowego oraz 
wytwórni, w praktyce sięga-
ła swoimi wpływami na cały 
świat. Wszędzie pracują kot-

ły, które bądź zaprojektowali-
śmy, bądź skonstruowaliśmy, 
a często w dużej mierze też 
wytworzyliśmy. Nawet jeżeli 
chwalą się tym inni. 

Jerzy Mazurek: Dodam, 
że jeżeli chodzi o  rynek 
oczyszczania spalin, to w Pol-
sce sięgamy prawie połowy 
tego rynku, gdzie druga poło-
wa to rozproszone realizacje 
różnych światowych koncer-
nów, które się tym zajmują. 

Wiesław Zabłocki: Dla 
mnie jest ważne, że jeste-
śmy dość mile postrzegani 
na rynku tureckim jako do-
stawcy kotłów, którzy po-
trafią robić dobre moder-
nizacje. Po transformacji 
dostaliśmy największy kon-
trakt zagraniczny na moder-
nizację dwóch naszych kot-
łów w elektrowni Yenikoy. Na 
rynku tureckim nasza pozy-
cja jest dość wysoka, także 
jeśli chodzi o kotły fluidalne.

NL: Trzeba zrozumieć 
pewną cechę Rafakowską. 
Rafako ma dwa filary. Jeden 
to produkcja elementów kot-
łowych na bazie obcej doku-
mentacji, i z tego RAFAKO jest 
znane od lat, kiedy było tylko 
i wyłącznie wytwórnią. Dru-

gim filarem jest projektowa-
nie własne, według własnej 
myśli technicznej i własnego 
know-how.

Kiedyś produkcja na ba-
zie obcej dokumentacji prze-
ważała w obrotach RAFAKO 
(80%). Dzisiaj szala przechy-
liła się w stronę realizacji pro-
jektów. Realizacja projektów 
i własne projektowanie to dziś 
nasza siła. To dzisiaj jesteśmy 
współtwórcami największych 
projektów energetycznych 
w Polsce w Opolu i Jaworznie.

Mało kto wie, że jaworzni-
cki kocioł fluidalny to proto-
typ. Nigdy nie zbudowaliśmy 
kotła fluidalnego w 100% na 
biomasę. To jest kocioł, dla 
którego opracowaliśmy, 
wspólnie z Politechniką Czę-
stochowską, zupełnie nowy 
kształt komory paleniskowej, 
jej dolnej części, który po-
zwolił na odpowiedni zapłon 
biomasy i  na rozprowadze-
nie ciepła w  komorze pale-
niskowej. To jest kompletnie 
nowatorski pomysł i to warto 
podkreślić. Cała reszta kotła 
jest kotłem tradycyjnym flui-
dalnym, natomiast kształt 
komory i  to rozwiązanie, 
które tam zostało wprowa-
dzone, są zupełnie nowator-
skie i prototypowe. 

REKRUTACJA I SUKCESJA 
JJ: W jaki sposób dzielicie się 
Panowie bogatym doświad-
czeniem zdobywanym przez 
lata pracy z zespołem, który 
liczy 310 pracowników?

NL: Sztafeta pokoleń ma miej-
sce w każdej dziedzinie życia. 
W życiu zawodowym również. 

Trzeba zrozumieć 
pewną cechę 
Rafakowską. Rafako 
ma dwa filary. Jeden to 
produkcja elementów 
kotłowych na bazie 
obcej dokumentacji 
i z tego RAFAKO jest 
znane od lat, kiedy 
RAFAKO było tylko 
i wyłącznie wytwórnią. 
Drugim filarem jest 
projektowanie własne, 
według własnej myśli 
technicznej i własnego 
know-how.

Pracownicy odchodzą na 
emerytury, zmieniają zakła-
dy pracy, umierają. To jest 
normalny proces, w związku 
z czym rekrutacja stale ma 
miejsce. Mamy cały przekrój 
wiekowy – od pracowników, 
którzy dzisiaj mają 24 lata, do 
pracowników, którzy sięgają 
blisko 80 lat. To są nasi eme-
ryci, którzy pracują dla nas 
na umowach zlecenia. Są to 
doświadczeni wiekiem, sta-
żem pracy i wiedzą, niezwy-
kle cenni pracownicy, którzy 
swoje bogate doświadczenie 
przekazują młodszym poko-
leniom. To ważne, żeby była 
zmiana, żeby sztafeta poko-
leń miała miejsce. Emeryci 
chcą pracować, a my bardzo 
chętnie korzystamy z ich do-
świadczeń. 

Młody narybek projekto-
wy „walką” zdobywa szlify 
generalskie. Zostaje włączo-
ny od pierwszego dnia pra-
cy w  proces projektowania 
i  uczy się fachu pod okiem 
starszych kolegów. W miarę 
upływu lat to nie kto inny, 
ale właśnie oni będą prze-
kazywać „pałeczkę sztafety” 
swoim następcom. 

DOBRZE ZORGANIZOWANI 
I KOTLARKI
JJ: Biuro Projektowo-Kon-
strukcyjne RAFAKO to średniej 
wielkości przedsiębiorstwo. 
Jak Panowie zarządzacie du-
żym zespołem? 

NL: Mamy strukturę orga-
nizacyjną, która pozwala na 
sprawne zarządzanie pra-
cownikami. Rozpoczynając 
projekt, dzielimy go na frag-

menty, nazywane przez nas 
zespołami, które są opra-
cowywane dokumentacyj-
nie przez komórki właściwe 
kompetencyjnie. Jeżeli jest 
do opracowania np. doku-
mentacja projektowa części 
wysokoprężnej, to to zada-
nie wykonuje odpowiednio 
dedykowana pracownia. Je-
żeli jest to dokumentacja np. 
z zakresu odazotowania spa-
lin wówczas to zadanie jest 
kierowane do innej itd. Ra-
zem tworzą jeden projekt, 
jedną instalację, jeden obiekt 
energetyczny. 

Kierownicy zespołów pro-
jektowych są tymi, którzy 
dzielą zadania projektowe 
na poszczególne pracownie. 
Kierownicy pracowni dzielą 
zadania na poszczególne ze-
społy projektowe lub na kon-
kretnych pracowników. Kiedy 
tylko struktura projektowa 
dla danego projektu zosta-
nie ustalona, wówczas pro-
jekt biegnie życiem projektu. 
Zarządza nim kierownik 
projektu, który jest pracow-
nikiem służb realizacji, ma 
wyznaczonych projektantów 
prowadzących w  poszcze-
gólnych pracowniach. Pro-
jekt biegnie własną ścieżką 
realizacyjną, a  kierownicy 
pracowni nadzorują, wspo-
magają, dodają lub ujmują 
zasoby projektowe. Służy im 

do tego program Primavera. 
To w nim m.in. bilansują za-
soby. W ten właśnie sposób 
odbywa się zarządzanie pro-
jektem i pracą biura projek-
towo-konstrukcyjnego.

JJ: Procentowo ile jest Panów 
a ile Pań w zespole?

NL: Pań jest niewiele. Najwię-
cej pań, aż 19, jest w zespole 
ochrony środowiska. W  su-
mie w biurze doliczylibyśmy 
się około 40 kobiet. 

Kotlarz to ten, 
który zajmuje się 
kotłami, a Kotlarka 
to kobieta w tej 
samej branży. Jedno 
jest pewne, kobiety 
łagodzą obyczaje 
i inaczej wygląda 
narada tylko w gro-
nie męskim, a inaczej 
z udziałem kobiet.

Część pracowników 
Zespołu Pracowni 
Projektowych Kotłów TK2

Część pracowników 
Archiwum wraz 

z kierownikiem Henrykiem 
Rabczukiem, drugi z lewej, 

Grupa Archiwizacji K41

Część pracowników 
Pracowni Projektowo- 

-Konstrukcyjnej 
Instalacji 
Paleniskowych, 
Zespół Projektowy 
K132
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Danuta 
Jazłowiecka-

-Macioł, 
Pracownia 
Projektowa 
Kotłów 
Fluidalnych 
i Biomaso-
wych K22

Część pracowników Pracowni Projektowej Kotłów Fluidalnych i Biomasowych K22 
wraz z pracownikami Zespołu Planowania i Rozruchu TK6

Część pracowników Pracowni Projektowo Konstrukcyjnej 
Instalacji Paleniskowych, Zespół Projektowy K131

Zdjęcie z prawej: 
część pracow-

ników Pracowni 
Konstrukcyjnej 
Kotłów, Zespół 

Projektowy K113

IK: W  każdym razie pro-
cent się zwiększa, a w dziale 
projektowo-konstrukcyjnym 
Kotlarek jest coraz więcej.

JJ: Kotlarek?
NL: Tak. Kotlarz to ten, 

który zajmuje się kotłami, 
a Kotlarka to kobieta w tej sa-
mej branży. Jedno jest pew-
ne, kobiety łagodzą obycza-
je i inaczej wygląda narada 
tylko w gronie męskim, a ina-
czej z udziałem kobiet.

PO GODZINACH
JJ: Czy pomimo dużej ilości 
pracy macie Panowie czas 
na nieformalne spotkania 
z załogą?

JM: W naszym dziale spotka-
nia odbywają się na dwóch 
płaszczyznach. Są spotkania 
organizowane przez grupy 
projektowe pracowników, 
którzy ze sobą współpracu-
ją i dobrze się ze sobą czują, 
więc razem się też spotykają. 

Także ja jestem zapraszany 
do udziału w nich.

Są także grupy pracowni-
ków, których łączą wspólne 
zainteresowania, wspólna 
pasja, jak sport – żeglarstwo 
czy siatkówka. Natomiast 
z tego co obserwuję w prak-
tyce, pracownicy najbardziej 
zżywają się ze sobą, pracu-
jąc i  podejmując wspólne 
wyzwania.

NL: Są też imprezy or-
ganizowane na poziomie 
RAFAKO, jak np. ostatni 
spływ kajakowy, w  którym 
uczestniczyłem. W takich wy-
darzeniach biorą też udział 
pracownicy Biura. Uważam, 
że jest to doskonała okazja, 
by zawrzeć bliższą znajo-
mość z pracownikami. 

C.D.N.
O planach na przyszłość i nie-
zwykłych projektach czytaj-
cie w  jesiennym wydaniu 
biuletynu. 

Zdjęcie z lewej: 
Janusz Gładysz 
(z przodu) i Grze-
gorz Porembski 
(z tyłu), Dział 
Komputerowego 
Wspomagania Pro-
jektowania TK4 

Przemysław 
Pakuła, Dział 

Komputerowego 
Wspomagania 
Projektowania 

TK4 
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Wizyta pracowników 
Grupy PBG z Wysogotowa 
w Raciborzu i siedzibie firmy 
RAFAKO S.A.

Na rzece Skawie odbywa się 
IV Spływ Kajakowy pracow-
ników RAFAKO S.A. wraz 
z rodzinami.

We Wrocławiu odbywa się 
półmaraton na dystansie 
nieco ponad 21 km – kolejna 
impreza biegowa, w której 
uczestniczą pracownicy 
RAFAKO S.A. w składzie: 
Magdalena Woskowska, 
Gabriela Sobczyk, Paweł 
Klinik, Jan Wilczek, Krzysztof 
Jeremicz, Paweł Zalewski, 
Robert Gemzam, Bartosz 
Główka i Rafał Rydzak.

Na terenie budowy 
Terminala LNG  Świnoujściu 
odbywa się kolejna już 
akcja sprzątania Ziemi 
w ramach Światowego Dnia 
Środowiska.

Powołanie członków Rady 
Nadzorczej RAFAKO S.A. 
na VIII kadencję – Jerzy 
Wiśniewski, Dariusz Sar-
nowski, Piotr Wawrzyno-
wicz, Przemysław Schmidt, 
Dariusz Szymański, Adam 
Szyszka, Małgorzata 
Wiśniewska.

Ministrem Sportu i Turystyki 
zostaje Adam Korol – pol-
ski wioślarz, czterokrotny 
mistrz świata, mistrz olim-
pijski na Igrzyskach Olim-
pijskich w Pekinie. W latach 
kariery sportowej wspierany 
przez Fundację PBG.

Łukasz Chalastra, 
Łukasz Kocurek i Łukasz 
Woźniakowski – zawod-
nicy KKS RAFAKO MTB 
Team zwycięzcami Beskidy 
MTB TROPHY – jednego 
z najbardziej wymagają-
cych, etapowych wyścigów 
kolarstwa górskiego Europy 
Centralnej.

Trzy sztafety triathlonowe 
RAFAKO S.A. (dwie męskie, 
jedna mieszana, łącznie 
9 pracowników) na dystansie 
¼ Iron Man w Borzygniewie 
(gmina Mietków koło Wrocła-
wia). Całkowity dochód z im-
prezy przeznaczony na cel 
charytatywny. W zawodach 
uczestniczy Ewa Bugdoł.
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W siedzibie głównej PBG 
odbywa się X Spotkanie 
Rady Nadzorczej i Zarządu 
z Pracownikami.

Na poznańskiej Malcie 
odbywają się zawody 
Challenge Poznań w triat-
hlonie, w których startują: 
triathlonistka Ewa Bugdoł, 
sponsorowana przez 
RAFAKO S.A., oraz pracow-
nicy Grupy PBG. 

Ustalenie ceny emisyj-
nej i ostatecznej liczby 
akcji oferowanych przez 
RAFAKO S.A.
 
Początek kolejnego ważnego 
etapu przy budowie Elektro-
wni Jaworzno – palowanie 
pod płytę fundamentową 
kotłowni.

Publikacja prospektu 
emisyjnego akcji spółki 
RAFAKO S.A.

RAFAKO S.A. – wybór 
biegłego rewidenta do 
badania sprawozdań 
finansowych: Ernst & Young 
Audyt Polska Sp. z o.o. s.k.

Zawarcie umowy 
o plasowanie akcji przez 
RAFAKO S.A.  Zatwierdzenie 
przez Komisję Nadzoru 
Finansowego prospektu 
emisyjnego akcji 
RAFAKO S.A.

W fabryce RAFAKO S.A. roz-
poczyna się produkcja kotła 
pyłowego do elektrowni 
Jaworzno, który będzie miał 
124 m wysokości.

Na terenie Wysogotowa 
uroczyste otwarcia nowego 
oddziału DHL Freight 
Poznań, mieszczącego się 
w należącym do Grupy PBG 
budynku H.

Powołanie członków Rady 
Nadzorczej PBG S.A. na 
VIII kadencję – Maciej Bed-
narkiewicz, Małgorzata 
Wiśniewska, Andrzej 
Stefan Gradowski, Dariusz 
Sarnowski – oraz podjęcie 
decyzji w sprawie kon-
tynuacji oddelegowania 
Członków Rady Nadzorczej 
do następujących zadań: 
Małgorzaty Wiśniewskiej 
do samodzielnego pełnie-
nia – we współpracy z Za-
rządem Spółki – czynności 
nadzorczych w zakresie ko-
ordynacji prac związanych 
z wprowadzeniem nowej 
struktury organizacyjnej 
w Spółce; Przemysława 
Szkudlarczyka do samo-
dzielnego pełnienia czyn-
ności nadzorczych poprzez 
koordynację i nadzór nad 
procesem dezinwestycji.

Rada Nadzorcza na podsta-
wie rekomendacji Komitetu 
Audytu wybrała spółkę 
Ernst & Young Audyt Polska 
Sp. z o.o. Sp.k. do badania 
sprawozdań finansowych za 
2015 rok.

Ósma lokata Ewy Bugdoł 
podczas Mistrzostw Świata 
ITU w Triathlonie na 
Dystansie Długim, Motala, 
Szwecja. 

Dzieci z Ogniska Tenisowego 
TKKF RAFAKO rozpoczynają 
uczestniczestnictwo 
w obozie sportowym 
w Czechach.  

Zakończenie roku 
szkolnego w Oddziale 
Szkolenia Zawodowego 
RAFAKO S.A. w Raciborzu.
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WYDARZENIA – GRUPA PBG
Opracowała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej PBG S.A.

27

27

25

23 RAFAKO S.A. – zmia-
na hipoteki umownej 
łącznej do kwoty 
300.000.000,00 zł oraz 
złożenie oświadczenia 
o poddaniu się egze-
kucji w formie aktu 
notarialnego w trybie 
art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu 
postępowania cywil-
nego (co do obowiązku 
zapłaty bankowi PKO BP 
wszelkich wierzytelno-
ści mogących powstać 
z Umowy Kredytu, do 
maksymalnej wysokości 
300.000.000,00 zł).

Złota odznaka Polskiego 
Związku Zapaśniczego 
dla RAFAKO S.A. za 
wieloletnią współpracę 
i wspieranie, wręczona 
podczas Międzynarodo-
wych Mistrzostw Polski 
Juniorów i Kadetów w za-
pasach w stylu wolnym, 
Gmina Rudnik (okolice 
Raciborza).

RAFAKO S.A. – zawarcie 
aneksu do umowy limitu 
kredytowego wielocelo-
wego z PKO BP S.A.

30

30
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Uroczyste wmurowanie 
kamienia węgielnego pod 
budowę nowej elektrocie-
płowni na terenie Grupy 
Azoty, Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn S.A.

Drużyna KKS RAFAKO 
MTB Team zdobywa złoto 
w VII Mistrzostwach 
Polski Energetyków 
w Maratonie Rowerowym 
MTB – TAURON CUP na 
Krakowskich Błoniach.

Grupa PBG publikuje wyniki 
finansowe za I kwartał 
2015 roku.

Sąd Rejonowy w Poznaniu 
wyznacza nowy 
termin głosowania 
nad układem PBG.  
W związku  zarządzeniem 
głosowania w Grupach, 
Sąd wyznacza trzy dni na 
Zgromadzenie Wierzycieli. 
Głosowania odbędą się 
w dniach 3, 4 oraz 5 sierpnia.

RAFAKO S.A. – podwyższe-
nie kapitału zakładowego 
Spółki w ramach kapitału 
docelowego w drodze emisji 
akcji zwykłych na okaziciela 
Spółki serii J.

RAFAKO S.A. i Ośrodek 
Szkolenia Zawodowego 
RAFAKO na Powiatowych 
Targach Pracy, Edukacji 
i Przedsiębiorczości na 
Zamku Piastowskim 
w Raciborzu.

RAFAKO S.A. 
wyposaża pracownię 
informatyczną w Zespole 
Szkół Mechanicznych 
w Raciborzu w wydajny 
serwer i nowoczesny ploter 
(urządzenie niezbędne do 
nauki zawodów związanych 
z informatyką). 

Pracownicy RAFAKO S.A. 
biorą udział w VII Mistrzo-
stwach Polski Energetyków 
w biegu na 10 km Pracowni-
ków Branży Energetycznej 
w ramach XIII Międzyna-
rodowego Biegu Skawiń-
skiego, Mistrzostwach 
Polski Firm i Instytucji 
w Biegu Ulicznym na 10 km 
w Jastrzębiu-Zdroju oraz 
Biegu Bez Granic na 10 km.

PBG S.A. w upadłości 
układowej składa do 
sądu aktualne propozycje 
układowe. Ze złożeniem 
propozycji układowych 
Spółka wnioskuje 
o wyznaczenie nowego 
terminu zgromadzenia 
wierzycieli w celu zawarcia 
układu z wierzycielami.

Zarząd RAFAKO S.A. 
podpisuje z Powszechną 
Kasą Oszczędności Bankiem 
Polskim S. A. Aneksu do 
Umowy limitu kredytowego 
wielocelowego, o której 
Emitent informował 
w Raporcie Bieżącym 
nr 24/2014.

Podczas Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia 
zostaje powołana do życia 
Rada Nadzorcza PBG 
VIII kadencji.

Odbywa się Europejski 
Kongres Gospodarczy 
z udziałem Agnieszki 
Wasilewskiej-Semail, prezes 
RAFAKO S.A.

PBG oil and gas zawiera, 
jako lider konsorcjum 
z PGNiG w Warszawie, 
Oddział w Zielonej Górze, 
umowę na kompleksową 
realizację inwestycji 
„Zagospodarowanie 
złoża Radoszyn”. Wartość 
zawartego na 30 miesięcy 
kontraktu wynosi  
85.170.000,00 złotych. 

Zarząd PBG S.A. w upadłości 
układowej składa w Sądzie 
Rejonowym Poznań Stare 
Miasto wniosek o zmianę 
terminu Zgromadzenia 
Wierzycieli. Pierwotnie ter-
min wyznaczono na koniec 
kwietnia. Spółka w poro-
zumieniu z Wierzycielami 
wnosi o przesunięcie go do 
końca czerwca tego roku.

W Grupie PBG ma miejsce 
XV Spotkanie Informacyjno-
-Szkoleniowe pod hasłem: 
„Kiedy 2+2=5. Efektywne za-
rządzanie danymi w organi-
zacji – informacja zwrotna 
informacją zarządczą”. 

Grupa PBG publikuje wyniki 
finansowe za 2014 rok.

RAFAKO partnerem Biegu 
po Nowe Życie – imprezy 
promującej ideę transplan-
tacji.

PBG oil and gas na targach 
w Muskacie – Oman.

16

13

12

15

9

29

29

20

17

13

27

14

11

24

WYDARZENIA – GRUPA PBG
Ciąg dalszy ze strony 33 

W Y DA R ZEN I A

22

KW
IE

CI
EŃ



36 37Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

W Y DA R ZEN I A

Program spotkania był bardzo bogaty 
i  intensywny. Pierwszego dnia goście 
z PBG, z Wiceprezesem PBG Mariuszem 
Łożyńskim na czele zwiedzili RAFAKO, 
począwszy od tzw. pałacyku, czyli daw-
nego Domu Strzeleckiego. Odremonto-
wany budynek dziś pełni funkcję repre-
zentacyjną Spółki (w części mieszczą się 
biura). Tu odbywają się najważniejsze 
uroczystości firmowe. Na wyjątkowe 
okazje „pałacyk” udostępniany jest tak-
że mieszkańcom Raciborza. Budynek 
powstał w 1896 r. jako okazała siedziba 
Raciborskiego Bractwa Kurkowego. Po 
wojnie został wyznaczony na pierwszą 
siedzibę firmy. To tu, można rzec – za-
częła się historia dzisiejszego RAFAKO. 

W pałacyku goście z PBG zostali po-
witani przez przedstawicieli Zarządu 
RAFAKO S.A.: Wiceprezesa ds. Handlo-
wych Krzysztofa Burka i  Wicepreze-
sa ds.  Realizacji Projektów Tomasza 
Tomczaka, a  także Dyrektora ds. Za-
rządzania Personelem Annę Zembaty-

-Łęską, która była odpowiedzialna za 
organizację spotkania oraz Dyrekto- 
ra ds. Finansowania i Zastępcę Dyrek-
tora ds. Finansowych Joannę Zwolak.

– Bardzo dziękuję, że przyjęliście to 
zaproszenie i  przyjechaliście do nas 
tak liczną i ciekawą grupą. Skład jest 
zróżnicowany i tak dobrany, abyśmy 
mogli w  atmosferze koleżeńskiego 
spotkania porozmawiać o przyszłości 

– okiem przesympatycznej pani Oli Dik współpracującej 
z biuletynem „Ogniwo” już ponad rok!

Dwa dni pełne atrakcji w miłej i koleżeńskiej atmosferze – tak w skrócie można podsumować pobyt prawie 
50-osobowej grupy pracowników PBG w Raciborzu, którzy w ramach spotkania integracyjno-szkoleniowego, 

w dniach 23 – 24 czerwca, spotkali się z równie liczną grupą pracowników RAFAKO.

Tekst: Aleksandra Dik, Adventure Media 

DWA DNI PEŁNE WRAŻEŃ 

niektórych działów – o tym, w jaki spo-
sób będziemy się organizować. Chcie-
libyśmy pokazać wam RAFAKO, czym 
się zajmujemy, co robimy oraz Racibórz, 
który jest pięknym miastem – powitał 
gości Wiceprezes Tomasz Tomczak, dla 
którego wizyta pracowników PBG miała 
szczególny charakter: minął rok, odkąd 
został członkiem zarządu RAFAKO S.A., 
wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa 
PBG S.A. 

– Cieszę się z  tak licznej obecności 
oraz tego, że możemy pochwalić się tym, 
co robi RAFAKO, projektami, które są dla 
nas powodem do dumy  – powiedział 
Wiceprezes Krzysztof Burek, który za-
prezentował gościom historię RAFAKO 
oraz najważniejsze projekty. 

Specyfikę firmy, profil 
i  charakterystykę działal-
ności przybliżył przybyłym 
Piotr Karaś, Dyrektor Działu 
Marketingu RAFAKO S.A. 

Po prezentacji i  poczę-
stunku tradycyjnym śląskim 

„kołoczem” goście zostali 
oprowadzeni po halach pro-
dukcyjnych RAFAKO. Spore 
wrażenie na zwiedzających 
zrobił Ośrodek Szkolenia Za-
wodowego, w którym kształci 
się pracowników młodocia-
nych w kierunku ślusarz-spa-
wacz na potrzeby RAFAKO. 

Po części związanej z pre- 
zentacją firmy przyszła 
pora na przybliżenie historii 
miasta, w  którym RAFAKO 
ma swoją siedzibę. Pierw-
sza historyczna wzmianka 
o  Raciborzu pojawiła się 
już w 1108 r. w kronice Galla 
Anonima, a od 1172 r. Miesz-
ko I Plątonogi władał już od-
dzielnym Księstwem Raci-

borskim. Poznawanie historii 
grodu nad Odrą goście z PBG 
rozpoczęli od zwiedzania 
Browaru Zamkowego, który 
w  całej Polsce słynie z  wy-
bornych gatunków piw, m.in. 
Raciborskiego, Miodowego, 
Twierdzowego, Rżniętego. 
Nic w  tym dziwnego, gdyż 
jest to najstarszy funkcjonu-
jący obecnie browar w Polsce, 
którego działalność datowa-
na jest na 1567 r. 

Piwo ważone jest tu w tra-
dycyjny sposób, w otwartych 
kadziach, na bazie najlep-
szych surowców, w małych 
partiach. 

Zwiedzanie zakończyło 
się degustacją złocistego 
napoju z pianką... ale na tym 
nie zakończyła się podróż po 
historii Raciborza. Tuż obok 
Browaru znajduje się odre-
staurowany Zamek Piastow-
ski. Według historycznych 
przekazów w II połowie XII w. 

zamek był siedzibą dwo-
ru Mieszka I  Plątonogiego, 
władcy Polski. „W I połowie 
XIII w. rozpoczęto wznoszenie 
pierwszych partii murowa-
nych zamku. Około 1290 roku 
książę Przemysł zlecił budo-
wę gotyckiej kaplicy, która 
otrzymała wezwanie św. 
Tomasza Becketa z  Canter-
bury, angielskiego męczen-
nika. Wezwanie upamięt-
nia spór między biskupem 
wrocławskim Tomaszem  II 
a  księciem Henrykiem  IV 
Probusem, którego finał, 
opisany przez Jana Długo-
sza, rozegrał się w Raciborzu. 
Zamek, w  którym schronił 
się biskup, oblegały wojska 
Probusa. Ostatecznie doszło 
do pojednania, a wdzięczny 
za to biskup ustanowił przy 
kaplicy kolegiatę. Kanonicy 
przebywali tu do 1416 roku. 
Znawcy nie mają wątpliwo-
ści, że kaplica stanowi dziś 

Dziedziniec Zamku Piastowskiego, 
fot. Aleksandra Dik

Program spotkania 
był bardzo bogaty 
i intensywny. Pierwszego 
dnia goście z PBG, 
z Wiceprezesem PBG 
Mariuszem Łożyńskim 
na czele zwiedzili 
RAFAKO, począwszy 
od tzw. pałacyku, 
czyli dawnego 
Domu Strzeleckiego. 
Odremontowany 
budynek dziś pełni 
funkcję reprezentacyjną 
Spółki (w części mieszczą 
się biura). Tu odbywają 
się najważniejsze 
uroczystości firmowe.

Pełna integracja, fot. Aleksandra Dik

Po części związanej 
z prezentacją firmy 
przyszła pora na 
przybliżenie historii 
miasta, w którym 
RAFAKO ma swoją 
siedzibę. Pierwsza 
historyczna wzmianka 
o Raciborzu pojawiła się 
już w 1108 r. w kronice 
Galla Anonima, 
a od 1172 r. Mieszko 
I Plątonogi władał już 
oddzielnym Księstwem 
Raciborskim.
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Za bramą Zamku 
Piastowskiego zakończyła 
się podróż w czasie, ale nie 
atrakcje jakie jeszcze czekały 
na gości. Ostatnim punktem 
dnia był przejazd do ośrodka 
Aqua-Brax w Szymocicach, 
gdzie odbyło się spotkanie 
integracyjne z pracownikami 
RAFAKO. 

Mateusz Niedźwiecki, fot. Aleksandra Dik

Była z nami Pani 
Prezes M. Wiśniewska, 
fot. Aleksandra Dik

Poznawanie historii grodu nad Odrą goście z PBG rozpoczęli od 
zwiedzania Browaru Zamkowego, który w całej Polsce słynie z wybor-
nych gatunków piw, m.in. Raciborskiego, Miodowego, Twierdzowego, 
Rżniętego. Nic w tym dziwnego, gdyż jest to najstarszy funkcjonujący 
obecnie browar w Polsce, którego działalność datowana jest na 1567 r. 

Browar w Raciborzu, fot. Aleksandra Dik

najcenniejszy tego typu obiekt w Polsce. 
Nazywana jest perłą górnośląskiego go-
tyku, bądź też, ze względu na podobień-
stwa do słynnej paryskiej kaplicy, śląską 
Saint-Chapelle. Ze starych przekazów 
wiadomo, że niegdyś przechowywano 
tu i czczono święte relikwie, najpraw-
dopodobniej szczątki kanonizowanego 
biskupa z Canterbury.” (źródło: goraci-
borz.pl i zamekpiastowski.pl). 

Obecnie Zamek Piastowski jest ot-
warty dla zwiedzających. W  salach 
dostępne są wystawy stałe i czasowe. 
Obiekt pełni także funkcję użytkową – 
użycza sali konferencyjnej pod orga-
nizację wydarzeń kulturalno-oświato-
wych, na dziedzińcu odbywa się szereg 
imprez plenerowych i jarmarków. Orga-
nizowane są tu też szkolenia dla przed-
siębiorców, m.in. dotyczące możliwości 
pozyskiwania dofinansowań do działal-
ności gospodarczej. Po Zamku oprowa-
dził gości przewodnik, Grzegorz Nowak, 
który opowiedział o historii i legendach 
związanych z obiektem.

Za bramą Zamku Piastowskiego 
zakończyła się podróż w czasie, ale nie 

atrakcje, jakie jeszcze czekały na gości. 
Ostatnim punktem dnia był przejazd 
do ośrodka Aqua-Brax w Szymocicach, 
gdzie odbyło się spotkanie integracyjne 
z pracownikami RAFAKO. 

– Dzień był bardzo urozmaicony 
i mam bardzo miłe wrażenia. Mieliśmy 
okazję zjeść pyszne „kołocze”. Było dużo 
atrakcji: mogliśmy zobaczyć kotły, wal-
czaki, Browar, Zamek, zjeść obiad na 
Rynku. Największe wrażenie wywarł 
na mnie Browar. Można było zobaczyć 
w  jaki sposób ważone jest piwo, jak 
różnią się poszczególne etapy ważenia. 
Podobały mi się okolice Raciborza, jest 
dużo zieleni. Jeżeli chodzi o samą wizy-
tę, to na pewno przekłada się na inte-
grację, lepsze kontakty międzyludzkie. 
Ważne jest to, że możemy się zobaczyć, 
na żywo, nie tylko usłyszeć. Możemy 
porozmawiać na różne tematy, pożar-
tować. Wtedy tworzy się zupełnie inna 
relacja, co na pewno będzie sprzyjać 
w dalszych kontaktach zawodowych – 
podsumowała pierwszy dzień Joanna 
Januszewska, kierownik ds. komunika-
cji korporacyjnej, PBG. Wieczorna integracja, fot. Joanna Januszewska

Atrakcje przypadły do gu-
stu także Annie Hosie, która 
w PBG oil and gas pełni funkcję 
kierownika działu zaopatrze-
nia. Wyjątkowo smakował jej 
tradycyjny śląski obiad. Spore 
wrażenie zrobiła na niej wizyta 
w Browarze i ogólna atmosfera 
wycieczki. – Jestem bardzo za-
skoczona tutejszą gościnnością, 
usłyszeliśmy wiele ciepłych słów. 
Ludzie są tu bardzo mili i otwar-
ci – zapewniła pani Anna. 

– Bardzo cieszę się, że miałam 
okazję spotkać się ze znajomymi, 
pokazać im RAFAKO i Racibórz. 
Osoby, które tu przyjechały są 
pozytywnie zaskoczone gościn-
nością, serdecznym przyjęciem 
i  bogatym programem wizy-
ty  – potwierdza Aleksandra 
Byczkowska, która ponad pół 
roku wcześniej przeszła z PBG 
do RAFAKO. 

Drugiego dnia obie grupy – 
pracowników PBG i  RAFAKO 
pojechały do Jaworzna, gdzie 
zwiedziły Elektrownię Jaworz-
no, w  tym oddany kilka lat 
temu do użytku blok biomaso-
wy zbudowany przez RAFAKO 
oraz plac budowy największe-
go obecnie bloku na parametry 
nadkrytyczne 910 MW, realizo-

wanego przez RAFAKO w kon-
sorcjum z PBG. 

Było to trzecie tego typu spot-
kanie integracyjno-szkoleniowe 
w  ramach Grupy PBG. Pierw-
sze miało miejsce w 2012 roku; 
wtedy RAFAKO zostało zapro-
szone przez PBG na budowę 
LMG do Międzychodu. Nato-
miast w 2014 roku pracownicy 
RAFAKO zwiedzili sztandarowe 
projekty realizowane przez PBG, 
m.in. terminal gazowy w Świno-
ujściu oraz stadion w Poznaniu. 

– Zeszłoroczna wizyta była 
bardzo udana i  postanowili-
śmy kontynuować tę tradycję. 
W spotkaniu uczestniczą osoby 

Wieczorna 
integracja, 
fot. Seba-
stian Kłobu-
szyński
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z rożnych obszarów firm: począwszy od 
służb administracyjnych, skończywszy 
na kadrze zarządzającej, pracownikach 
zajmujących się produkcją, projekto-
waniem, handlem, jakością. Możemy 
wymienić swoje doświadczenia i spo-
strzeżenia. Często znamy się z maili, te-
lefonów, a to jest okazja, żeby poznać 
się osobiście. W Jaworznie mogliśmy się 
pochwalić czymś, co zostało stworzone 
przez nas – potężnymi obiektami zapro-
jektowanymi przez naszych projektan-
tów, naszych ludzi. Mamy być z czego 
dumni. To również bardzo dobra okazja 
do tego, by nasi pracownicy zobaczyli 
obiekty, które budujemy. Zwykle pra-
cownicy na hali produkcyjnej widzą tyl-
ko niewielki fragment, element, którym 
się zajmują. Tu mogą zobaczyć całość, 
która robi ogromne wrażenie – powie-
działa Anna Zembaty-Łęska, Dyrektor 
Biura Zarządzania Personelem. 

A jakie wrażenia z wizyty w RAFAKO 
mieli goście? – Spodziewałem się, że na 
terenie RAFAKO jest wszystko dobrze 
zorganizowane, ale byłem zaskoczo-
ny stanem idealnym i panującym tu 
porządkiem. Zaskoczyły mnie miej-
sca, gdzie uczniowie się szkolą i uczą 
spawania. Wygląda to bardzo profe-
sjonalnie. Ale przecież RAFAKO na ca-
łym świecie znane jest z jakości. Takie 
spotkania integracyjne są bardzo po-
trzebne, ludzie mają okazję wymienić 
poglądy, poznać się. Łatwiej jest się 
później komunikować, jak się komuś 
spojrzało w oczy. Trzeba kultywować 
tę tradycję. Jest to sposobność do tego, 
aby ludzie pracujący w różnych dzia-
łach mieli okazję zobaczyć na żywo, jak 
wygląda budowa. Jeżeli ktoś pracuje 
całe życie w księgowości to widzi taki 
projekt jedynie przez pryzmat faktur 
i  statystyk. Na żywo ogrom chłodni, 

bloków naprawdę robi wrażenie – po-
wiedział Mariusz Łożyński, Wiceprezes 
PBG, który podkreślił, że obie spółki – 
RAFAKO i PBG – realizują najważniejsze 
w Polsce inwestycje i są polskimi firma-
mi. – Jestem z tego dumny – zapewnił 
wiceprezes PBG.

WRAŻENIA UCZESTNIKÓW:
Leszek Łabecki, PBG, kierownik robót 
budowlanych, biuro projektowe PBG 
Warszawa. RAFAKO jest polską firmą, 
która od samego początku do końca re-
alizuje taki projekt jak Jaworzno. Produ-
kuje elementy, jednocześnie montuje je 
i daje na to gwarancje. W Polsce niewiele 
jest takich firm, które to potrafią. Bardzo 
dobre wrażenie zrobiło na mnie to, że 
RAFAKO szkoli także młodych ludzi, bu-
duje kadrę, która w przyszłości zasili sze-
regi firmy. W trakcie tej wizyty spotkali 
się fachowcy z różnych dziedzin i branż. 
Mieliśmy okazję poznać się, wymienić 
poglądami, podzielić doświadczeniem. 
Generalnie bardzo miło spędziliśmy czas. 

Tomasz Kruszona, PBG, kierownik 
budowy i robót. Pierwszy dzień był dla 
nas bardzo ciężki. Wiązał się z nocną po-
budką i długą podróżą, ale generalnie 
był bardzo udany. Moje pozytywne wy-
obrażenia o RAFAKO pokryły się z tym 
co zobaczyłem. Największym zasko-
czeniem była dla mnie skala produkcji. 
Nie spodziewałem się, że jest taka duża. 
W przeszłości też pracowałem w dużym 
zakładzie produkcyjnym, więc mam sen-
tyment do tego typu działalności. Teraz 
jestem kierownikiem robót w kopalni 
gazu i ropy naftowej Radoszyn. 

Rafał Taube, PBG, kierownik działu 
serwisu. Moje wrażenia są bardzo po-
zytywne. Spodziewałem się, że RAFAKO 
jako przedsiębiorstwo jest dobrze zor-
ganizowane. To, co zobaczyłem, potwier-

dziło moje przypuszczenia. W Raciborzu 
jestem pierwszy raz i uważam, że jest to 
piękne, małe miasto. Pierwszy raz mam 
także bezpośredni kontakt z pracowni-
kami RAFAKO, wyglądają na bardzo 
sympatycznych.

Ireneusz Kierepka, RAFAKO, Biuro 
Projektowe. Wycieczka była bardzo po-
uczająca. Jestem autorem jednej ściany 
w kotle bloku biomasowego w Jaworz-
nie, który zwiedziliśmy. Nigdy wcześniej 
nie widziałem tego obiektu w całości. 
Wrażenia są niesamowite. Widać, że 
jest to kocioł na wysokim poziomie. 
Mieliśmy też okazję poznać pracowni-
ków PBG i dzięki temu te dwa światy, 
reprezentujące zarówno różne branże, 
jak i regiony kraju spotkały się. 

Hubert Fojcik, RAFAKO, Wydział W4. 
Spotkanie uważam za bardzo udane. 
Zarówno pierwszy, jak i  drugi dzień 
były niezwykle ciekawe. Miałem okazję 
rozmawiać z człowiekiem, który kiero-
wał budową stadionu narodowego i do-
wiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. 
Kolegów z  PBG interesowała powódź 
z 1997 r., jak wyglądał wtedy Racibórz, 
zakład, który był całkowicie wówczas 
zalany. Takie szkolenia mogłyby być or-
ganizowane nawet częściej. Już sama 
wyprawa do Jaworzna była pożyteczna 
i miała edukacyjny walor.

Zbigniew Olszak, RAFAKO, kierownik 
utrzymania ruchu. Ekipa PBG składa-
ła się w dużej mierze z młodych ludzi, 
w większości kobiet, co oczywiście było 
bardzo pozytywne. Bardzo ciekawy był 
dla mnie wyjazd do Jaworzna. Pracuję 
w RAFAKO od 24 lat w służbach pomoc-
niczych. Zwykle widzę tylko fragmenty 
projektów realizowanych przez naszą 
firmę. Teraz miałem okazję zobaczyć, 
jak wygląda całość i zrobiło to na mnie 
ogromne wrażenie.

Z wizytą w Jaworznie, 
fot. Joanna Januszewska

Uczestnicy wyjazdu 
odwiedzają Jaworzno, 
fot. Maciej Ciesielski

Spodziewałem się, że na terenie RAFAKO jest wszystko dobrze 
zorganizowane, ale byłem zaskoczony stanem idealnym 
i panującym tu porządkiem.
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EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 
z udziałem  

Agnieszki Wasilewskiej-Semail 
Europejski Kongres Gospodarczy zgromadził wielu znamienitych gości. Jednym z partnerów Kongresu 
było RAFAKO Grupa PBG. Prezes Zarządu, pani Agnieszka Wasilewska-Semail wzięła udział w dwóch 

debatach poświęconych m.in. innowacjom w energetyce i górnictwie oraz problemom wpływu regulacji 
państwa i Unii Europejskiej na strukturę i skalę inwestycji w energetyce oraz doświadczeniu 

i unikatowym kompetencjom firm budujących wielkie projekty energetyczne w Polsce.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, PBG
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Panele poświęcone energety-
ce na Europejskim Kongresie 
Gospodarczym w  Katowi-
cach były skoncentrowane 
głównie na kwestiach zwią-
zanych z nowymi Inwestycja-
mi, ich finansowaniem oraz 
kwestami innowacyjności 
w tym sektorze. Nikt nie miał 
natomiast wątpliwości co do 
tego, że przyszłość polskiej 
energetyki związana jest 
i być powinna z węglem. 

Wiceminister Skarbu Zdzi-
sław Gawlik przyznał, że jest 
zadowolony z postępu prac 
na największych budowach – 
w Opolu, Jaworznie i Kozie-
nicach. 

Każdy z  tych projektów 
rodził się w bólach, pamięta-
my, ile zabiegów trzeba było 
podejmować, aby było Opole, 
jak wiele, żeby było Jaworz-
no  – powiedział minister Zdzi-
sław Gawlik. Realizując zna-
czące projekty energetyczne, 
budujemy zarazem nowe 
kompetencje wykonawcze. 
Czuję też satysfakcję, że bu-
dujemy kompetencje jak 
Finowie, którzy kiedyś budu-
jąc, również uczyli się, więc 
jak zbudujemy na przykład 
elektrownię jądrową, może-
my te kompetencje sprzeda-
wać – dodał. 

Piotr Chełmiński, członek 
Zarządu ds. Rozwoju i Ener-
getyki PKN Orlen podkreślał, 
że koncern od dawna inwe-
stuje w energetykę zawodo-
wą. 

 – Trudno sobie wyobrazić 
rafinerie i petrochemie bez 
pary i  energii elektrycznej, 
jesteśmy znacznym konsu-
mentem tych mediów, dla-

tego uznaliśmy, że na ener-
getyce można zbudować 
dodatkową wartość PKN 
Orlen – powiedział Chełmiń-
ski.  – Kiedy zakończymy 
Inwestycje we Włocławku 
(643 MW) i w Płocku (600 MW) 
staniemy się znaczącym gra-
czem w  energetyce, mamy 
szanse odciążyć potrzeby 
innych firm. Naszym zda-
niem wysokosprawna koge-
neracja oparta na gazie ma 
ogromną przyszłość. 

  Wspomniał też o  stara-
niach związanych z wydoby-
ciem gazu łupkowego i ropy 
łupkowej. Od kwietnia Orlen 
ma w  Kanadzie dwie spół-
ki w  tej branży, a  w  gazie 
upatruje paliwa przyszłości. 
Stwierdził też, że to, co naj-
bardziej przeszkadza w  bi-
znesie związanym z energe-
tyką, to niepewność kwestii 
regulacyjnych. 

To, że źródłem bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski 
powinny być nasze narodo-
we paliwa, podkreślał w trak-
cie dyskusji Dariusz Marzec, 
Wiceprezes Zarządu ds. Roz-
woju PGE, który powiedział, 
że kraj, który ma własne pa-
liwa, nie musi importować 
paliw do produkcji energii.

– Ale oczywiście, jako 
członek Unii Europejskiej, 
która kładzie duży nacisk na 
oddziaływanie na środowi-
sko, musimy mieć sprawne 
i przyjazne dla środowiska 
jednostki wytwórcze. Muszą 
być nowoczesne, efektywne 
i  jak najbardziej niskoemi-
syjne  – powiedział Dariusz 
Marzec. Wszyscy mówią 
o nowych blokach, że inwe-

stycja – to nowy blok, tym-
czasem my więcej wydajemy 
na modernizację i poprawia-
nie starych jednostek, dopa-
sowywanie ich do norm, niż 
na budowę nowych. Polskie 
firmy energetyczne nie mają 
wyjścia – muszą energię dla 
polskiej gospodarki wypro-
dukować po konkurencyjnej 
cenie i w sposób jak najmniej 
agresywny dla środowiska – 
dodał.

 Ponieważ kraj potrzebuje 
bezpieczeństwa energetycz-
nego, spółki energetyczne nie 
mogą sobie jednak pozwolić 
na zdominowanie przez jed-
no źródło energii – stąd inwe-
stycje także w  Odnawialne 
Źródła Energii i plany doty-
czące energetyki jądrowej. 

Zakłady nie mogą praco-
wać tylko wtedy, kiedy wieje 
wiatr – podsumował Marzec. 

 Zauważył też, że w Euro-
pie zamyka się dziś elektro-
wnie gazowe, bo ceny gazu 
są za wysokie, w efekcie bez 
pary technologicznej, bez 
elementu kogeneracji, nie da 

się dziś wpleść gazu w system 
energetyczny. 

 Polska ma dziś znacznie 
mniejsze problemy z  ener-
getyką, bo naśladowaliśmy 
firmy z zachodu, które dziś 
rezygnują z  tego, co przed 
laty było dla nich prioryteta-
mi. Tymczasem w energetyce 
trzeba patrzeć na wiele lat 
do przodu – na dziesiątki lat 
wręcz. Skoro bowiem nowe 
bloki kosztują ok. 11 mld PLN, 
to zwrot jest przewidziany na 
30 lat. Jednak to nie takie pro-
ste – energetyka to regulacje, 
więc bardzo trudno prowa-
dzić inwestycje, jeśli się nie 
ma przewidywalności oto-
czenia regulacyjnego. Przy-
kładów jest wiele – wciąż nie 
wiadomo np., czy po 2018 bę-
dzie wsparcie dla kogeneracji. 

A energetyka, ze względu 
na ogromne nakłady i koszty 
inwestycji potrzebuje przewi-
dywalności otoczenia regula-
cyjnego. 

Niech będzie lepsze lub 
gorsze tylko niech będzie pew-
ne, żeby wiedzieć jakie będzie, 

Panele poświęcone 
energetyce na 
Europejskim Kongresie 
Gospodarczym 
w Katowicach były 
skoncentrowane 
głównie na kwestiach 
związanych z nowymi 
Inwestycjami, ich 
finansowaniem 
oraz kwestami 
innowacyjności 
w tym sektorze. Nikt 
nie miał natomiast 
wątpliwości co do tego, 
że przyszłość polskiej 
energetyki związana 
jest i być powinna 
z węglem. 

RAFAKO Grupa PBG.   – Są 
na naszym rynku giganci 
światowi, ale nie mamy 
kompleksów, będąc dziś fir-
mą średniej wielkości w tej 
skali i nie mając jeszcze na 
świecie takiej pozycji jak 
choćby Alstom czy Hitachi – 
powiedziała Agnieszka 
Wasilewska-Semail. Dla 
nas jest jednak niezmiernie 
istotne, że z takimi partnera-
mi możemy się spotykać na 
rynku krajowym, który bę-
dzie naszym głównym ryn-
kiem – choć nie rezygnujemy 
też z zagranicy oczywiście.

Zdaniem Prezes Zarządu 
RAFAKO jest „skazane” na 
doskonałość realizacyjną, bo 
nie ma takiego potencjału dy-
wersyfikacji swojego portfela 
projektów.

– Nie patrzymy, że coś się 
strasznego stanie, jak się 
Jaworzno wybuduje, bo zdo-
będziemy dodatkowe unika-
towe kompetencje i referen-
cje. Czy wykorzystamy je na 
budowie kolejnych nowych 
bloków, czy na innych budo-

Wszyscy mówią o no-
wych blokach, że inwe-
stycja – to nowy blok, 
tymczasem my więcej 
wydajemy na moder-
nizację i poprawianie 
starych jednostek, 
dopasowywanie ich do 
norm, niż na budowę 
nowych. Polskie firmy 
energetyczne nie mają 
wyjścia – muszą ener-
gię dla polskiej gospo-
darki wyprodukować, 
po konkurencyjnej 
cenie i w sposób jak 
najmniej agresywny 
dla środowiska.

z resztą sobie poradzimy – za-
pewniał wiceprezes PGE. Wtó-
rował mu Paweł Orlof z Enea. 

Oglądajmy się na inne 
kraje, ale wyciągajmy wnio-
ski, uczmy się na ich błę-
dach – powiedział Orlof, przy-
wołując przykład Francji, 
która postawiła na energe-
tykę jądrową już po kryzysie 
w 1971 roku i Niemiec, które 
jeszcze trzy lata temu mia-
ły super mix w  swojej ener-
getyce z węgla kamiennego, 
brunatnego, OZE i energety-
ki jądrowej, a dziś stawiają na 
węgiel kamienny, bo system 
wsparcia dla OZE doprowa-
dził do tego, że za dużo jest 
drogiej energii z tych źródeł. 
Tymczasem specyfiką pol-
skich miast jest to, że każ-
de ma system ciepłowniczy, 
gdzie może działać kogene-
racja. 

Prowadzący debatę za-
stanawiał się, czy w Polsce 
jest dość mocy, by… nowe 
moce budować. Wszyst-
kich uspokoiła Agnieszka 
Wasilewska-Semail, Prezes 

Europejski Kongres Gospodarczy i partnerzy sesji, fot. Aleksandra Dik

Europejski Kongres 
Gospodarczy cieszy 
się jak co roku dużym 
zainteresowaniem, 
fot. Aleksandra Dik
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wach nie ma dziś znaczenia – 
będziemy je po prostu mieli. 
A dywersyfikacja jest z na-
szego punktu widzenia nie-
zbędna, by efektywnie nasz 
biznes prowadzić – dodała. 

 Wskazała, że RAFAKO ma 
dziś połowę przychodów z re-
alizacji inwestycji w ochronę 
środowiska i  uważnie się 
przygląda temu, co się w tym 
zakresie dzieje i będzie działo, 
zarówno w zakresie instalacji 
odsiarczania, jak i odazoto-
wania, ale też – o czym się 
dziś jeszcze nie mówi – w wy-
chwytywaniu rtęci. RAFAKO 
nie zapomina też, że ma 
przed sobą szansę w postaci 
modernizacji wykonanych 
przed laty instalacji kotło-
wych, aby były one bardziej 
sprawne i  przyjazne środo-
wisku.

– Dla nas ważne jest w ja-
kim kierunku pójdzie mix 
energetyczny – wtedy sami 
wybierzemy jedną ze ścieżek 
w zakresie badań i rozwoju, 
będziemy wiedzieć więcej na 
czym się koncentrować, by 
pójść w dobrym kierunku – 
mówiła Prezes RAFAKO. 

Kolejny branżowy panel, 
poświęcony był innowacjom 
w  energetyce i  górnictwie. 
Przy takim temacie nie mo-
gło zabraknąć RAFAKO.

Firma od lat stosuje włas-
ne unikatowe technologie, 
które systematycznie udo-
skonala i rozwija – właśnie 
technologiami a  nie sumą 
bilansową, konkurując z naj-
większymi na świecie.

– Wpisanie innowacyjno-
ści w  istotne warunki za-
mówienia jest proste, ale 

w energetyce na dobry pa-
tent trzeba niekiedy pocze-
kać kilka lat – trzeba nową 
technologię wymyślić, roz-
winąć, przetestować   – 
wskazywała Prezes RAFAKO 
Agnieszka Wasilewska – Se-
mail. Tymczasem akcenty są 
niewłaściwie rozłożone jeśli 
chodzi o wsparcie – warto, 
żeby inwestorzy też chcieli 
ponosić ryzyko współfinan-
sowania nowych rozwiązań, 
bo inaczej będziemy poświę-
cali badania siły i środki na 
coś, co teoretycznie – i prak-
tycznie  – jest doskonałe, 
ale w  każdej chwili inwe-
stor może tego nie zechcieć. 
Poza tym często zamiast nie-
widzialnej ręki rynku, decy-
zje podejmuje widzialna ręka 
administracji, podczas gdy 
czasem najlepiej nie prze-
szkadzać – dodała. 

Przypomniała też, że 
RAFAKO na razie niewiele 
ma z  opracowanej techno-
logii wychwytywania rtęci, 
bo wyprzedza ona dzisiejsze 
przepisy  – nie ma bowiem 
rtęci w normach emisyjnych. 
Mimo to RAFAKO prowadzi 
intensywne badania w tym 
zakresie, podobnie jak w in-
nych obszarach ochrony 
środowiska.

 Wszystko po to, żeby nasz 
brudny węgiel uczynić jak 
najczystszym  – podsumo-
wała Prezes RAFAKO. 

Piotr Piela z Ernst & Young 
przytoczył badania, z których 
jasno wynika, że nasz węgiel 
ma przed sobą przyszłość. 
Nawet USA w  2045  roku 
chcą z  węgla produkować 
35% energii. A  my powinni-

śmy być przygotowani na 
wdrażanie nowych techno-
logii w tym zakresie.

– Jest dużo środków 
w programach, ale nie sztu-
ka wydać, sztuka spożytko-
wać z korzyściami te środki – 
mówił Piela, podkreślając, 
że Niemcy są dziś większym 
producentem węgla niż Pol-
ska, zaś świat nie odwróci 
się od węgla jeszcze długo – 
za duży byłby to koszt dla 
gospodarki. Trzeba jednak 
pamiętać, że Unia Europej-
ska raczej nie zmieni zdania 
w kwestii polityki klimatycz-
nej – dlatego zamiast z nią 
walczyć, lepiej pracować nad 
coraz lepszymi technologia-
mi dla węgla i wykorzystać 
czas, który mamy. Tak robią 
Niemcy, które do 2022  wy-
łączą wszystkie reaktory 
jądrowe. 

Na temat czystych tech-
nologii węglowych dużo do 
powiedzenia miał profesor 
Wojciech Nowak z Centrum 
Energetyki AGH, uczelni, 
z którą ściśle współpracuje 
RAFAKO. 

  – Dzięki naszym bada-
niom mamy dziś w  Polsce 
największe bloki energe-
tyczne, najnowocześniejsze 
technologie, a  inni nam za-
zdroszczą, że możemy spalać 
wszystko, łącznie z naszym 
nienajlepszym węglem  – 
stwierdził profesor Nowak. 

 Dziś to u nas Chińczycy 
uczą się technologii fludial-
nej, bo w  Chinach, mimo 
że rozwijają też inne tech-
nologie, większość bloków 
powstaje właśnie w tej tech-
nologii – dodał.

Podsumowując znaczenie 
innowacji w branży energe-
tycznej, profesor Krzysztof 
Żmijewski stwierdził, że 
innowacje stosują dziś naj-
mądrzejsi. 

– U nas nie ma jeszcze in-
nowacyjności, owszem są 
jej ślady, ale jeszcze nie do 
końca idziemy, co najwyżej 
patrzymy w  dobrym kie-
runku – grzmiał naukowiec. 
Bo nie ma innowacyjności 
bez wdrożenia jej w biznes, 
a  jeśli nawet innowacyj-
ność oznacza zwiększenie 
ryzyka, bo stosuje coś, na 
co nie ma gwarancji idącej 
z doświadczenia, to mądre 
państwo powinno zapew-
nić minimalizację ryzyka. 
Szczególnie jeśli coś jest 
i nie zostało wdrożone a inni 
się boją to wdrożyć   – pod-
sumował. 

  W  trakcie Kongresu 
omawiano też kwestię na-
kładów, jakie w najbliższym 
czasie trzeba będzie po-
nieść na Inwestycje w Ener-
getyce. Według szacunków, 
nakłady w  Europie na in-
westycje dotyczące energe-
tyki i gazownictwa w latach 
2010 – 2020  mają wynieść 
nawet bilion euro. Na Polskę 
przypada ok. 25  mld euro. 
Ale energetyka, która kiedyś 
była ulubieńcem instytu-
cji finansowych, jako stabil-
ny klient, dziś ma problem 
z finansowaniem dużych in-
westycji, bo zwrot z kapitału 
jest rozłożony na długie lata. 
Wszystko przez ryzyko zwią-
zane z niskimi cenami ener-
gii elektrycznej, a także nie-
stabilnym prawem i polityką 

klimatyczną. Najwięksi Inwesto-
rzy na polskim rynku, czyli PGE, 
Tauron, Enea i Energa, co praw-
da nie mają problemów z dostę-
pem do kapitałów, ale zgodnie 
czekają na możliwości związane 
z pozyskaniem dofinansowania 
na inwestycje ze środków unij-
nych na lata 2014 – 2020, które 
dotąd miały marginalny udział 
w finansowaniu projektów ener-
getycznych. 

Wpisanie innowacyjno-
ści w istotne warunki 
zamówienia jest proste, 
ale w energetyce na dobry 
patent trzeba niekiedy po-
czekać kilka lat – trzeba 
nową technologię wymy-
ślić, rozwinąć, przetesto-
wać. Tymczasem akcenty 
są niewłaściwie rozłożone 
jeśli chodzi o wsparcie – 
warto, żeby inwestorzy 
też chcieli ponosić ryzyko 
współfinansowania 
nowych rozwiązań, bo 
inaczej będziemy poświę-
cali badania siły i środki 
na coś, co teoretycz-
nie – i praktycznie – jest 
doskonałe, ale w każdej 
chwili inwestor może tego 
nie zechcieć. 

Nie ma innowacyjności bez wdrożenia 
jej w biznes, a jeśli nawet innowacyjność 
oznacza zwiększenie ryzyka, bo stosuje 
coś, na co nie ma gwarancji idącej 
z doświadczenia, to mądre państwo 
powinno zapewnić minimalizację ryzyka. 
Szczególnie jeśli coś jest i nie zostało 
wdrożone, a inni się boją to wdrożyć.

Nie patrzymy, że coś się strasznego stanie jak się Jaworzno wybuduje, bo zdo-
będziemy dodatkowe unikatowe kompetencje i referencje. Czy wykorzystamy 
je na budowie kolejnych nowych bloków, czy na innych budowach nie ma dziś 
znaczenia – będziemy je po prostu mieli. A dywersyfikacja jest z naszego punk-
tu widzenia niezbędna, by efektywnie nasz biznes prowadzić

Prezes RAFAKO S.A. Agnieszka Wasilewska-Semail, fot. Aleksandra Dik
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Dwudniową konferencję, któ-
ra odbywała się w  dniach 
8 – 9 kwietnia 2015 r. w Hotelu 
Westin, rozpoczęło wystąpie-
nie wicepremiera i ministra 
gospodarki Janusza Piecho-
cińskiego. Po wicepremierze 
głos zabrał sekretarz sta-
nu w  Ministerstwie Gospo-
darki Jerzy Pietrewicz, któ-
ry wystąpił z  prezentacją 
wprowadzającą pn. „Polity-
ka energetyczna UE i Polity-
ka Energetyczna Polski w ce-

zurze 2030  oraz 2050  roku. 
Dotychczasowe prioryte-
ty, sukcesy i porażki. Współ-
działanie wspólnotowe czy 
sprzeczności narodowych 
interesów?”. 

W dalszej części konferen-
cji odbyły się cztery panele 
dyskusyjne, w których wzię-
li udział eksperci z różnych 
dziedzin i  branż związa-
nych (bezpośrednio lub po-
średnio) z polskim rynkiem 
energii. W  gronie uczestni-

Szpakowski, Dyrektor Biura Zarzą-
dzania Ryzykiem Regulacyjnym, PKN 
ORLEN. Wiesław Kaczmarek, Minister 
Gospodarki w  1997  r., Minister Skar-
bu Państwa w  latach 2001 – 2003, Ja-
cek Piechota, Minister Gospodarki 
w  latach 2001 – 2003  oraz w  2005  r., 
Janusz Steinhoff, Wicepremier w  la-
tach 2000 – 2001, Minister Gospodarki 
w latach 1997 – 2001, PwC i Piotr Woź-
niak, Minister Gospodarki w  latach 
2005 – 2007, Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Środowiska, Główny Geolog 
Kraju w latach 2011 – 2013.

Dzień zakończył się Wielką Galą Lide-
rów Świata Energii, podczas której wrę-
czone zostały nagrody przyznawane za 
osiągnięcia dokonane w 2014 roku.

Drugi dzień EuroPower rozpoczął 
się panelem dyskusyjnym „Polski rynek 
energii jest zorientowany na odbiorcę. 
Prawda czy fałsz?”. W gronie panelistów 
była Agnieszka Wasilewska-Semail, 
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna 
RAFAKO  SA. Obok niej zasiedli repre-
zentanci m.in. KGHM, Orange, ENEA, 
TAURON. Panel moderowany przez 
dziennikarkę Agnieszkę Łakomą doty-
czył zagadnień związanych m.in. z rela-
cjami z klientem, czyli norm prawnych, 
praktyką, mapą odbiorców energii 
elektrycznej i gazu, ofert, na jakie mogą 
liczyć duzi i mali odbiorcy oraz popra-
wą własnej efektywności energetycznej 
przez klientów. 

– Panel poświęcony był próbie od-
powiedzi na pytanie, czy polski rynek 
dystrybucji energii jest nakierowany na 
odbiorcę. Były tu reprezentowane spół-
ki energetyczne oraz firmy zrzeszające 
inne podmioty, co pokazuje, jak szeroki 
jest to temat. Odpowiedź na pytanie nie 
jest łatwa, bo trudno jest zdefiniować 
odbiorcę energii: odbiorca indywidual-
ny i przemysłowy to podmioty podle-
gające różnym regulacjom. Dlatego też 
pojawia się kolejne pytanie: czy można 
mówić o  jednym rynku? I  to również 

próbowaliśmy podczas tego 
panelu zdefiniować  – rela-
cjonowała po zakończeniu 
dyskusji Agnieszka Wasilew-
ska-Semail. – To był bardzo 
ciekawy temat, choć odległy 
od tego, czym zawodowo zaj-
muje się RAFAKO. Jednak tak 
naprawdę cena energii jest 
dla nas także bardzo ważna. 
Po pierwsze od tego, w jaki 
sposób będzie się kształtowa-
ła, zalezy to, w taki sposób 
będzie też kształtować się 
popyt na nowe inwestycje. 
Jeżeli ścieżka cenowa będzie 
nieefektywna, wówczas po-
dejście spółek energetycz-
nych do inwestycji, szcze-
gólnie w nowe moce, może 
ulec zmianie. Po drugie, tak-
że jesteśmy odbiorcą energii, 
czyli klientem. Koszty ener-
gii są istotnym elementem 
kosztów generowanych 
przez Spółkę, a  to też ma 
wpływ na naszą rynkową 
konkurencyjność  – dodała 
A. Wasilewska-Semail.

KONFERENCJA EUROPOWER 
Z UDZIAŁEM RAFAKO

W Warszawie odbyła się XXI edycja konferencji EuroPower. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu RP, firm 
z branży energetycznej, podmiotów oraz instytucji świadczących specjalistyczne usługi doradcze i finansowe 
dla energetyki zawodowej oraz klientów indywidualnych. RAFAKO było jednym z partnerów tego wydarzenia. 

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media

ków byli m.in. Maciej Bando, 
Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki, Tomasz Dąbrow-
ski, Dyrektor Departamentu 
Energetyki, Ministerstwo 
Gospodarki, Janusz Lewan-
dowski, Poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Marek Wosz-
czyk, Prezes Zarządu, PGE 
Polska Grupa Energetyczna, 
Janusz Steinhoff, Wicepre-
mier w  latach 2000 – 2001, 
Minister Gospodarki w  la-
tach 1997 – 2001, PwC i Piotr 

Czy polski rynek 
dystrybucji energii 
jest nakierowany na 
odbiorcę? Odpowiedź na 
pytanie nie jest łatwa, bo 
trudno jest zdefiniować 
odbiorcę energii: 
odbiorca indywidualny 
a przemysłowy to 
podmioty podlegające 
różnym regulacjom. 
Dlatego też pojawia się 
kolejne pytanie, czy można 
mówić o jednym rynku?

Konferencja co roku cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem specjalistów 
z branży, fot. Aleksandra Dik
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Prezes RAFAKO wzięła 
udział także w panelu dysku-
syjnym podsumowującym 
warszawską konferencję: 

„Rozwój energetyki: finanso-
wanie-inwestycje-przetargi-

-wykonawstwo”. Uczestniczy-
li w nim także przedstawiciele 
banków, Giełdy Papierów 
Wartościowych czy też Po-
limexu-Mostostalu, który 
reprezentowała Wiceprezes 
Zarządu Joanna Makowie-
cka-Gaca. To właśnie do obu 
pań, reprezentujących dwie 
najważniejsze spółki z  sek-
tora przemysłu ciężkiego, 
skierowane zostało pytanie 
o przyszłość tego typu firm 
po inwestycyjnym boomie 
w energetyce, jaki obserwo-
wany jest obecnie. 

– Co po Jaworznie, Opolu, 
Kozienicach? – pytał modera-
tor Rafał Zasuń, redaktor na-
czelny portalu internetowego 
wysokienapiecie.pl.

– Zmiana jest zapisana 
w DNA całej ekonomii, cze-
go dowodem jest fakt, że 
sektor przemysłu ciężkiego 
w energetyce zawodowej na 
tej konferencji reprezentują 
kobiety – tak prezes RAFAKO 
rozpoczęła odpowiedź na to 
pytanie. – Dlatego nie boimy 
się zmian. RAFAKO jak na 
razie związane jest przede 
wszystkim z sektorem paliw 
kopalnych. Oprócz budowy 
nowych, perspektywicznym 
obszarem są modernizacje 
już istniejących obiektów. 
Ale też patrzymy w innych 
kierunkach. Jest jeszcze ry-
nek zagraniczny, choć tam 
jest większa konkurencja. 
Prowadzimy badania w za-

kresie nowych technologii. 
Dywersyfikujemy portfel 
zamówień w zakresie insta-
lacji ochrony środowiska. 
Dla nas świat nie skończy się 
na Jaworznie, Opolu, czy też 
szeregu innych mniejszych 
inwestycji. Po prostu zmieni 
się krajobraz energetyczny 
w kontekście użycia węgla 
kamiennego czy brunatnego 
jako podstawowych paliw 
i to będzie dla nas, jak i wie-
lu innych firm, wyzwanie – 
przyznała prezes Agnieszka 
Wasilewska-Semail.

Podczas panelu porusza-
ne były także zagadnienia do-

Co po Jaworznie, Opolu, Kozienicach? […] Nie boimy się zmian. RAFAKO jak na razie związane jest przede 
wszystkim z sektorem paliw kopalnych. Oprócz budowy nowych, perspektywicznym obszarem są modernizacje 
już istniejących obiektów. Ale też patrzymy w innych kierunkach. Jest jeszcze rynek zagraniczny, choć tam jest 
większa konkurencja. 

Prowadzimy badania w zakresie nowych technologii. 
Dywersyfikujemy portfel zamówień w zakresie instalacji 
ochrony środowiska. Dla nas świat nie skończy się na Jaworznie, 
Opolu, czy też szeregu innych mniejszych inwestycji. Po prostu 
zmieni się krajobraz energetyczny w kontekście użycia węgla 
kamiennego czy brunatnego jako podstawowych paliw i to 
będzie dla nas, jak i wielu innych firm, wyzwanie

tyczące źródeł finansowania 
inwestycji, rynku zamówień 
publicznych czy też zakre-
su, w  jakim spółki Skarbu 
Państwa powinny korzystać 
z  możliwości rynku kapita-
łowego. 

– Myślę, że mieliśmy po-
żyteczną konferencję, dzięki 
której przysłużyliśmy się do 
realizacji ważnego celu, czyli 
wzrostu kapitału społeczne-
go, tak niezbędnego dla pol-
skiej gospodarki – podsumo-
wał na zakończenie dr Leszek 
Juchniewicz, Przewodniczą-
cy Rady Programowej Kon-
ferencji. 

Prezes RAFAKO S.A. Agnieszka Wasilewska-Semail podczas wystąpienia, fot. Aleksandra Dik
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Młodzież gościła u nas w ramach pro-
gramu Instytutu Produkcji przy Uni-
wersytecie Cambridge, którego celem 
było lepsze zrozumienie znaczenia pro-
dukcji w Europie Środkowowschodniej, 
w  tym zaobserwowanie praktycznej 
strony funkcjonowania polskich przed-
siębiorstw i ich rozwoju na tle polskiej 
gospodarki. Ponadto celem wizyty było 
poznanie kultury i historii naszego kraju. 
Poza Poznaniem goście odwiedzili Kra-
ków, Gdańsk i Toruń. Wyjazd był formą 
nagrody dla studentów z najlepszymi 
wynikami.

Grono studentów było prawdziwie 
międzynarodowe. Wśród uczestników 
mieliśmy młodzież z: Niemiec, Austra-
lii, Włoch, Wenezueli, Meksyku, Chin, 
Kanady, Turcji, Singapuru i  Stanów 
Zjednoczonych. W takim towarzystwie 
nasze powitanie musiało być równie 
międzynarodowe. Po angielsku gości 
przywitali: Mariusz Łożyński wicepre-
zes Zarządu PBG, Lidia Prętka mana-
ger PBG Gallery, Jacek Balcer dyrektor 
ds. komunikacji korporacyjnej oraz 
Krzysztof Sielicki specjalista ds. wdrożeń  
i utrzymania systemów biznesowych. 
Po chorwacku Duszko Brkić, progra-
mista, po bułgarsku Katarzyna Kliszko, 
specjalista ds. administracyjnych, a po 
rosyjsku – Olga Cegielska młodszy spe-
cjalista ds. przygotowania ofert. Na za-
kończenie miałam okazje powiedzieć 
parę słów w języku niemieckim, ojczy-
stym dla niektórych z nich, co było miłą 
niespodzianką.

Podczas spotkania goście wysłuchali 
niezwykle ciekawych prezentacji. Michał 
Maćkowiak, dyrektor biura relacji inwe-
storskich, opowiedział o obecnej sytuacji 
prawno-ekonomicznej Spółki PBG, o jej 
historii w kontekście przeprowadzonych 
realizacji, debiucie na giełdzie i ostatnich 
finansowych trudnościach oraz naszej 
pracy w drodze do zawarcia układu, czy-
li przedstawił, na czym polega pierwszy 
na taką skalę w Polsce proces układowy.

Następnie Karol Puk, dyrektor ds. przy- 
gotowania kontraktów, przedstawił stu-
dentom historię zrealizowanych przez 
Spółkę kontraktów, wyjaśnił, w jaki spo-
sób podejmujemy się trudnych i wyma-
gających wyzwań oraz odpowiedział na 
szereg pytań, jakie pojawiły się po jego 
ciekawej prelekcji. Studenci z wyraźnym 
zainteresowaniem i ciekawością dopy-
tywali o szczegóły. 

Ponadto nasze realizacje goście 
mogli obejrzeć w formie filmów video, 
w tym m.in. relacje z budowy stadionów 
na Euro 2012.

Międzynarodowe spotkanie z  mło-
dzieżą było dla nas, pracowników biu-
rowych, okazją do zobaczenia małego 
wycinka funkcjonowania naszej orga-
nizacji poza murami firmy. Na co dzień 
bowiem nasi koledzy z obszaru pozyski-
wania kontraktów, relacji inwestorskich 
i innych obszarów prezentują ją naszym 
klientom. 

Nie zabrakło akcentów mniej formal-
nych. Pani Lidia Prętka zaprezentowała 
naszą firmową galerię, w której goście 

MIĘDZYNARODOWY ASPEKT PRACY 
W NASZEJ ORGANIZACJI, CZYLI WIZYTA 

STUDENTÓW Z CAMBRIDGE W PBG

Miałam wyjątkową przyjemności i okazję uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu, jakim 
była wizyta studentów z brytyjskiej uczelni Cambridge w siedzibie Grupy PBG. 

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

Zdjęcia: Joanna Gościńska, PBG oil and gas

mogli podziwiać aktualną wy-
stawę. W porze lunchu wybrali-
śmy się na wspólny posiłek. Była 
to okazja, by wysłuchać wrażeń 
studentów na temat pobytu 
w Polsce, a także do wymiany 
ciekawych spostrzeżeń jeśli 
chodzi o różnice kulturowe i do-
świadczenia międzynarodowe. 

Studenci wyjechali od nas 
z  małymi upominkami, a  tak-
że anglojęzycznym wydaniem 
naszego biuletynu „Ogniwo”. 
W podziękowaniu za przyjęcie 
otrzymaliśmy dyplom uznania 
za gościnę i ciekawą wizytę. Nie 
zabrakło oczywiście wspólnej 
fotografii do firmowego albu-
mu i uścisków dłoni. Cieszymy 
się, że mogliśmy przekazać 
i podzielić się ponad 20-letnim 
doświadczeniem Grupy PBG 
na rynku. Wierzymy, że wizyta 
w Wysogotowie, w naszej siedzi-
bie, była dla młodych studentów 

ciekawa poznawczo i edukująca. 
Myślę, że w imieniu wszystkich 
pracowników uczestniczą-
cych w  spotkaniu mogę śmia-
ło powiedzieć, że możliwość 
reprezentowania spółki było 
ważnym i odpowiedzialnym za-
daniem, a także przyjemnością. 
Serdecznie pozdrawiamy i  ki-
bicujemy naszym koleżankom  
i kolegom, którzy budują i pozy-
skują nowe kontrakty dla Grupy 
PBG w Polsce i świecie!

P.S.
Nasze wrażenia z wizyty przed-
stawiliśmy kadrze dyrektorów 
podczas poniedziałkowej na-
rady, którzy pozazdrościli nam 
udziału w tak ciekawym wyda-
rzeniu. Dyrektorzy zgłosili chęć 
wysłuchania prezentacji Micha-
ła i Karola podczas najbliższej 
możliwej okazji – oczywiście po 
angielsku!

Grono studentów 
było prawdziwie 
międzynarodowe. Wśród 
uczestników mieliśmy 
młodzież z: Niemiec, 
Australii, Włoch, 
Wenezueli, Meksyku, 
Chin, Kanady, Turcji, 
Singapuru i Stanów 
Zjednoczonych. W takim 
towarzystwie nasze 
powitanie musiało być 
równie międzynarodowe.

Dyplom uznania 
dla Spółki 
PBG SA wrę-
czony podczas 
spotkania w 
siedzibie firmy 
na Wysogoto-
wie. Powyżej 
na zdjęciu 
uczestnicy 
spotkania
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Joanna Gościńska
specjalista ds. marketin-
gu: Cieszę się, ze miałam oka-
zję uczestniczyć w bardzo mi-
łym i interesującym spotkaniu 
ze studentami z Cambridge. 
Atmosfera spotkania była wy-
jątkowa. Prezentacje kolegów 
były bardzo ciekawe, a wspól-
ny posiłek był okazją do wy-
miany naszych poglądów i po-
znania nowych obyczajów.

Michał Maćkowiak
dyrektor biura relacji inwestor-
skich: Zaskoczeniem dla mnie 
był młody wiek naszych gości. 
Jednakże, pomimo tego faktu, 
wydawało mi się, że posiadają 
szeroki zasób wiedzy na różne 
tematy związane z ekonomią 
i gospodarką. Jestem rad, że 
mogliśmy zaprezentować tym 
zdolnym, młodym ludziom 
naszą Spółkę oraz Grupę Kapi-
tałową. Być może w przyszło-
ści, kiedy osoby te będą pełnić 
funkcje zarządcze w różnego 
rodzaju przedsiębiorstwach, 
nasze drogi zejdą się ponownie. 

Joanna Januszewska, 
kierownik ds. komunikacji korporacyjnej: Dla mnie osobiście była to bardzo cieka-
wa i ucząca wizyta. Cieszyłam się, że miałam okazję opowiedzieć nie tylko o mojej 
pracy, mieście i kraju, w który mieszkam, ale także dowiedzieć się, jak studiuje się 
w Cambridge, jaka pogoda jest w Wenezueli zimą a co lubią mieszkańcy Australii. 

Karol Puk
dyrektor ds. przygotowania 
kontraktów: Wizyta stu-
dentów z Cambridge była 
niewątpliwie niecodziennym 
wydarzeniem w kalendarzu 
PBG. Odnoszę wrażenie, że 
każdy ze studentów znał na-
szą spółkę – choćby ze strony 
internetowej. Zadawali wiele 
ciekawych pytań, między 
innymi dotyczących kwestii 
technicznych, ekonomicznych, 
jak i związanych z aktualną 
kondycją PBG. Wyjechali pod 
dużym wrażeniem zrealizowa-
nych projektów w obszarze 
oil and gas, infrastruktury, 
budownictwa oraz energetyki.

Międzynarodowe 
spotkanie 
z młodzieżą było dla 
nas, pracowników 
biurowych, okazją 
do zobaczenia 
małego wycinka 
funkcjonowania 
naszej organizacji 
poza murami 
firmy. Na co dzień 
bowiem nasi 
koledzy z obszaru 
pozyskiwania 
kontraktów, relacji 
inwestorskich 
i innych obszarów 
prezentują ją naszym 
klientom. 

Wrażenia  
uczestników

Michał Maćkowiak 
prezentuje PBG

„Ogniwo” pojechało 
w świat

Studenci z Cambridge podczas 
prezentacji  Karola Puka

Michał Maćkowiak opowiedział 
o obecnej sytuacji prawno-ekono-
micznej Spółki PBG, o jej historii, 
debiucie na giełdzie i ostatnich 
finansowych trudnościach. Karol Puk 
przedstawił natomiast historię zrea-
lizowanych przez Spółkę kontraktów, 
wyjaśnił, w jaki sposób podejmuje-
my się trudnych i wymagających 
wyzwań. 
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W latach 60. – 70. XX w., kie-
dy RAFAKO, a  dokładnie 
Raciborska Fabryka Kotłów, 
dopiero rozwijało swoją 
działalność, na porządku 
dziennym była praca kobiet 
w  warsztacie. Panie obsłu-
giwały tam głównie tokarki 
i suwnice. Jednak pod koniec 
ubiegłego stulecia zawody 
te, jak i  wiele innych, stały 
się głównie męską domeną. 
Ale… historia kołem się toczy 
i choć kobiet wciąż jest więcej 
w biurach, w sektorze usług, 
edukacji czy służbie zdrowia, 
to jednak tradycyjny podział 
na zawody typowo męskie 
i typowo kobiece powoli ule-
ga zatarciu. Kobiety coraz 
śmielej wkraczają w  świat 
specjalizacji, które dotych-
czas były zdominowane 
przez mężczyzn i  pokazują, 
że nie boją się nowych wy-
zwań. 

Nie dziwi nas już kobieta 
pracująca w służbach mun-
durowych czy transporcie 
publicznym. Panie prowadzą 
pociągi, tramwaje i autobusy 
i są cenione przez pasażerów 
za uprzejmość i wysoką kul-
turę jazdy. Są mniej agresyw-
ne na drodze, prowadzą bez-
pieczniej, delikatniej. Wiele 
z nich doskonale radzi sobie 
również prowadząc firmy bu-
dowlane oraz pracując w za-
wodzie spawacza. – Kobieta- 
spawacz w naszym kraju to 

Spawacz to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Do niedawna 
wykonywali go głównie mężczyźni, teraz taka szansa stanie też przed kobietami. 

Tekst: Aleksandra Dik, Adventure Media

KOBIETA MOŻE BYĆ SPAWACZEM

nowość, chociaż w Anglii czy 
krajach Skandynawskich pa-
nie od lat obsługują automa-
ty spawalnicze i radzą sobie 
z nimi niejednokrotnie lepiej 
niż niejeden mężczyzna- pod-
kreśla Anna Zembaty- Łęska, 
Dyrektor Biura Zarządzania 
Personelem w  RAFAKO S.A. 
dodając, że RAFAKO też chce 
dać paniom szansę rozwoju 
w tym kierunku. 

– Kilka lat temu dyrektor 
Jerzy Kowalik po wizycie 
w  wytwórni w  Brnie pod-
dał nam pod rozwagę pro-
pozycję zatrudnienia ko-
biet do obsługi automatów 
spawalniczych. Widział, jak 
w tamtym zakładzie panie 
dobrze sobie z  nimi radzą. 
Zainteresowaliśmy się tema-

tem, ponieważ spawanie jest 
w zasięgu kobiet. Nie jest już 
tak uciążliwe dla zdrowia 
jak kiedyś. Ponadto spawa-
nie wymaga precyzji, dobrej 
koordynacji ruchowej, a te 
cechy akurat są domeną 
pań – mówi Anna Zembaty-

-Łęska. 
W  RAFAKO funkcjonuje 

Oddział Szkolenia Zawodo-
wego, gdzie odbywają się 
kursy spawalnicze. Nauka 
jest na bardzo wysokim po-
ziomie i  prowadzona jest 
na najnowocześniejszych 
sprzętach. – Wiemy, że spa-
wacz to jeden z najbardziej 
poszukiwanych zawodów na 
rynku pracy. Mając na uwa-
dze sytuację demograficzną 
i niepokojąco rosnącą liczbę 

bezrobotnych pań, chcemy 
dać im szansę się przekwa-
lifikować. W tym celu podję-
liśmy współpracę z  Powia-
towym Urzędem Pracy 
w Raciborzu, aby w ramach 
programu unijnego „Polity-
ka równych szans” kierować 
zainteresowane osoby do 
nas na szkolenie – tłumaczy 
Jan Zdziebczok, Kierownik 
Ośrodka Szkolenia Zawodo-
wego w RAFAKO S.A. Kobiety, 
które zdecydują się na zmia-
nę zawodu i  wezmą udział 
w  kursie, po jego zakończe-
niu zdobędą podstawowe 
umiejętności spawalnicze 
oraz książeczkę spawacza. – 
Posiadając takie umiejętno-
ści można spawać drobne 
elementy albo zająć się ar-

tystyczną metaloplastyką. 
Jednak panie, które będą 
chciały kontynuować naukę 
w  tym zawodzie, podnieść 
swoje kwalifikacje, zdobić 
uprawnienia TIG, MAG itp., 
oczywiście będą miały taką 
możliwość. Ponadto, podob-
nie jak w przypadku naszych 
pracowników młodocianych 
może zostać podpisana 
z nimi umowa, że po zakoń-
czeniu nauki przyjmiemy je 
do pracy – dodaje Kierownik 
OSZ.

Teraz tylko od racibor-
skich kobiet zależy, czy będą 
chciały podjąć wyzwanie 
i rozpocząć pracę w nowym 
zawodzie, poszukiwanym na 
rynku nie tylko polskim, ale 
także za granicą. 

Kilka lat temu 
dyrektor Jerzy 
Kowalik po wizy-
cie w wytwórni 
w Brnie poddał 
nam pod rozwa-
gę propozycję 
zatrudnienia 
kobiet do obsługi 
automatów 
spawalniczych. 
Widział, jak 
w tamtym 
zakładzie panie 
dobrze sobie 
z nimi radzą. Za-
interesowaliśmy 
się tematem, po-
nieważ spawanie 
jest w zasięgu 
kobiet. Nie jest 
już tak uciążliwe 
dla zdrowia jak 
kiedyś. Ponadto 
spawanie wy-
maga precyzji, 
dobrej koordyna-
cji ruchowej, a te 
cechy akurat są 
domeną pań.

Wiemy, że spawacz, to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów 
na rynku pracy. Mając na uwadze sytuację demograficzną 
i niepokojąco rosnącą liczbę bezrobotnych pań, chcemy dać im 
szansę się przekwalifikować. W tym celu podjęliśmy współpracę 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu, aby w ramach 
programu unijnego „Polityka równych szans” kierować 
zainteresowane osoby do nas na szkolenie.

Wszystkie zdjęcia pochodzą 
z hali montażowej na 
Wysogotowie, fot. Piotr 
Mierzwa
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“DO YOUR JOB BEAUTIFULLY” 
Dni Przedsiębiorczości w Poznaniu

Poznań inspiruje przedsiębiorców – pod takim hasłem w II połowie kwietnia na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się VIII edycja Forum Gospodarczego 

Metropolii Poznań organizowana przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową. 

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

Obok ekspertów w  dziedzi-
nie przedsiębiorczości, takich 
jak Jacek Jaśkowiak, Prezy-
dent Miasta Poznania, Pre-
zes Stowarzyszenia Metro-
polii Poznań, Wojciech Kruk, 
Prezydent Wielkopolskiej 
Izby Przemysłowo-Handlo-
wej czy prof. dr hab. Marian 
Gorynia, Rektor Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Pozna-
niu, po raz pierwszy w Polsce, 

na specjalne zaproszenie or-
ganizatorów z  wykładem 
inauguracyjnym wystą-
pił dr. Ernesto Sirolli. Włoch, 
założyciel Instytutu Sirolli, 
twórca autorskiej metody 
Entrprise Facilitation®, któ-
ra wspiera w rozwoju przed-
siębiorczości lokalne władze 
na całym świecie. 

Jego wystąpienie, ener-
gia, niesamowita charyzma 

i optymizm zaraziły uczest-
ników wykładu, a byli nimi 
mali i  duzi przedsiębiorcy, 
ludzie z  pasją i  inicjatywą, 
którzy przyjechali na Forum 
Gospodarcze do Poznania po 
wiedzę i inspirację. 

W niezwykle ciekawy i in-
spirujący sposób opowiadał 
o tym, co jest ważne przy za-
kładaniu i  prowadzeniu fir-
my oraz własnej działalno-

ści gospodarczej. Odwołał 
się do przykładu inicjatyw 
przeprowadzanych w  Afry-
ce, których celem było orga-
nizowanie przedstawicieli 
małych społeczności w gru-
py przedsiębiorców wzajem-
nie korzystających ze swoich 
usług i umiejętności. 

Następnie przekazał, co 
jest kluczem efektywności 
i powadzenia. Wymienił trzy 
najważniejsze elementy, któ-
re składają się na sukces każ-
dego przedsiębiorstwa: pro-
dukt, finanse i  marketing. 
Podkreślił, że każdy człowiek 
ma unikalny talent do two-
rzenia i bycia odpowiedzial-
nym za jeden z tych aspektów. 
Do your job beutifully – wy-
konuj swoją pracę pięknie – 
zachęcał. Zaznaczył z całym 
przekonaniem, że nie ma jed-
nak na świecie ani jednej oso-
by, która potrafiłaby pięknie 
zajmować się jednocześnie 
wszystkimi trzema aspekta-
mi. Mało tego, oznajmił, że nie 
napisano nawet żadnej książ-
ki na jej temat, choćby nawet 
fantastycznej! 

Przy prowadzeniu własne-
go biznesu najistotniejsze jest 
to, by każdy z trzech elemen-
tów funkcjonował na bardzo 
dobrym poziomie. Jeśli nie 
zajmują się nimi specjaliści 
w danej dziedzinie, wówczas 

szwankuje efektywność fir-
my. Dlatego tak ważne jest, 
by powierzać ich wykonanie 
ekspertom, dzielić między 
nich pracę i obowiązki, ufać 
w to, że wykonają ją pięknie. 
Dzięki takiemu podejściu 
możliwe jest efektywne pro-
wadzenie przedsiębiorstwa! 
Zarówno dużego jak i małego. 
Jedna osoba nie może jedno-
cześnie odpowiadać za trzy 
wymienione obszary (choć 
jest to bardzo częste, szcze-
gólnie w  małych firmach), 
ponieważ zawsze poziom wy-
konania pozostałych dwóch 
będzie gorszy i słabej jakości. 
W dużej organizacji zaufanie 
do kompetencji pracowników 
i powierzanie zadań profesjo-
nalistom, ekspertom, specja-
listom w  dziedzinie, którą 
realizują w  piękny sposób, 
przynosi zysk. 

Wydarzenie zgromadziło 
wielu młodych i bardziej do-
świadczonych przedsiębior-
ców z Wielkopolski. Było oka-
zja do wymiany doświadczeń 
i wizytówek. Formuła wykła-
du, który przyjął Ernesto 
Sirolli, sprzyjała zawieraniu 
znajomości i  nawiązywa-
niu biznesowych kontaktów, 
zgodnie z głównym przesła-
niem, którym się podzielił: 
nie ma ani jednej osoby, któ-
ra potrafi pięknie i efektyw-
nie prowadzić przedsiębior-
stwo w pojedynkę!

Zapraszam do wysłucha-
nia wykładów Ernesto, któ-
re obejrzeć można za po-
średnictwem platformy TED 
pod adresem: https://www.
ted.com/talks/ernesto_sirolli_
want_to_help_someone_shut_
up_and_listen?language=plw.

Są trzy najważniejsze elementy, które składają się na sukces 
każdego przedsiębiorstwa: produkt, finanse i marketing. Każdy 
człowiek ma unikalny talent do tworzenia i bycia odpowiedzialnym 
za jeden z tych aspektów… nie ma jednak na świecie ani jednej osoby, 
która potrafiłaby pięknie zajmować się jednocześnie wszystkimi 
trzema aspektami. Dlatego tak ważne jest, by powierzać ich 
wykonanie ekspertom, dzielić między nich pracę i obowiązki, ufać 
w to, że wykonają je pięknie. 

Wystąpienie 
Ernesto 
Sirolli, jego 
energia, 
niesamowita 
charyzma 
i optymizm 
zaraziły 
uczestników 
wykładu.

Wystąpienie Ernesto Sirolli, fot. Kinga Wilczyńska

Publiczność zgromadzona na wykładzie Ernesto Sirolli, fot. Mariusz Forecki
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Przepisy związane z BHP są szczegóło-
wo uregulowane w całym szeregu bran-
żowych aktów prawnych. Nasi inwesto-
rzy tacy jak PGNiG, GAS-SYSTEM SA czy 
też Polska Spółka Gazownicza nakładają 
na nas dodatkowe wymagania związa-
ne z BHP, dlatego pracując w trudnych 
warunkach, często w terenie, gdzie cięż-
ko jest dojechać, w strefie zagrożenia 
wybuchem musimy być zawsze czujni 
i  do każdej pracy podejść z  należytą 
staranności i dokładnością. Mamy po-
nad 20-letnie doświadczenie zarówno 
w małych projektach, jak i tych wielkich, 
takich jak Kopalnia Gazu i Ropy Lubia-
tów-Międzychód-Grotów, Rozbudowa 
Podziemnego Magazynu Gazu Wierz-
chowice, Tłocznia Gazu Rembelszczyzna, 
jak również Terminal gazu skroplonego 
LNG w Świnoujściu, budowa strategicz-
na dla interesu naszego kraju, pierwsza 
nie tylko w Polsce, ale i w naszej części 
Europy, realizowana w międzynarodo-
wym konsorcjum. Na każdym z  tych 
projektów staramy się, aby sprawy 
związane z BHP były priorytetem. Warto 
odnotować odbywający się cyklicznie na 
Budowie LNG Dzień BHP, podczas któ-
rego mają miejsce pokazy związane np. 
z bezpieczną pracą na wysokości, pracą 
na rusztowaniach itp. Możemy pochwa-
lić się również tym, iż podczas kontroli 

BEZPIECZNA PRACA NA CZYNNYCH 
OBIEKTACH I SIECIACH GAZOWYCH

Wszystkie prace wykonywane na czynnych obiektach i sieciach gazowych wiążą się ze szczególnym 
niebezpieczeństwem, a co za tym idzie zagrożeniem dla zdrowia i życia pracujących tam ludzi. Gaz jako substancja 

wybuchowa stwarza bardzo duże ryzyko groźnych wypadków, dlatego podczas pracy związanej z budową 
i eksploatacją sieci gazowych ważne jest bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Tekst: Przemysław Nowak, główny specjalista ds. bhp i p.poż., PBG oil and gas

powiednie procedury udzie-
lania pomocy i minimalizacji 
zagrożeń dla zdrowia i życia 
pracowników.

Oprócz szeregu oraz do-
datkowych uprawnień, jakie 
pracownicy, którzy pracują 
w  strefie zagrożenia wybu-
chem muszą posiadać, nie-
zbędny jest sprzęt, taki jak: 
metanomierze, eksplozyme-
try, tlenomierze oraz apa-
raty powietrza sprężonego, 
a  także odzież trudnopal-
na – antystatyczna oraz od-
powiednie środki ochrony in-
dywidualnej.

Nad bezpieczeństwem 
pracuje również cały sztab 
ludzi, którzy dbają, aby każ-
dy mógł bezpiecznie wrócić 
do domu. Życzmy sobie, aby 
podczas pracy nasze urzą-
dzenia pomiarowe zawsze 
pokazywały 0% metanu. 

służb zewnętrznych nasi inwestorzy nie 
mają do nas zastrzeżeń związanych 
z wykonywaną pracą. 

Po wybuchu gazu w Jankowie Przy-
godzkim w listopadzie 2013 roku pogląd 
na sprawy związane z bezpieczeństwem 
pracy nabrał nowego znaczenia. Jeszcze 
bardziej zaostrzono przepisy i wzmożo-
no kontrole na budowach.

By zminimalizować zagrożenie wy-
stąpienia wypadków pracownicy szko-
leni są corocznie z zasad BHP, a każde 
stanowisko oceniane jest pod kątem 
ryzyka zawodowego. W  firmie obo-
wiązuje również system zarządzania 
bezpieczeństwem PN-N 18001 oraz od-

Po wybuchu 
gazu w Jankowie 
Przygodzkim 
w listopadzie 
2013 roku pogląd na 
sprawy związane 
z bezpieczeństwem 
pracy nabrał nowego 
znaczenia. Jeszcze 
bardziej zaostrzono 
przepisy i wzmożono 
kontrole na budowach.

HSE world day 2015, fot. Marcin Stankowski

HSE world day 2015, fot. Marcin Stankowski

Nad bezpieczeństwem 
pracuje również cały sztab 
ludzi, którzy dbają, aby 
każdy mógł bezpiecznie 
wrócić do domu. Życzmy 
sobie, aby podczas 
pracy nasze urządzenia 
pomiarowe zawsze 
pokazywały 0% metanu. 
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VOCABULARY – SŁOWNICZEK 

shadow – cień 
sweltering hot – upał 

sunshade – parasol przeciwsłoneczny

Hot town, summer in the city 
Back of my neck getting dirt and gritty 
A been down, isn’t it a pity?
Doesn’t seem to be a shadow in the city 
All around people looking half dead 
Walking on the sidewalk hotter than a match head 
But at night it’s a different world 
Go out and find a girl 
Come on, come on and dance all night 
Despite the heat it will be alright 
And babe, don’t you know it’s a pity
The days can’t be like the night 
In the summer in the city 
Cool town, evening in the city 
Dressed so fine and looking so pretty 
Cool cat looking for a kitty 
Gonna look in every corner of the city 
Till I’m weezing like a bus stop 
Running up the stairs gonna meet you on the roof top
But the night it’s a differnt world… 

 – lato w mieście 

Have you ever had a chance to spend your holiday in the city? Or maybe you have  
visited during summer one of the most beautiful towns in Poland or somewhere abroad?  

Czy kiedykolwiek miałeś okazje by spędzić wakacje w mieście? A może latem 
odwiedziłeś jedno z pięknych polskich miast lub jakieś za granicą?

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

Zdjęcie: Małgorzata Wiśniewska, prezes Fundacji PBG

SUMMER IN THE CITY

If there was a sweltering hot you were 
probably looking for a shadow or 
a sunshade. But at night? It was a dif-
ferent world…

Do you remember this famous song 
of Joe Cocker’s from early nineties?

Go and read the meaning and listen 
to the song via you tube. Enjoy!

Jeśli był upał prawdopodobnie szuka-
łeś cienia lub parasola przeciwsłonecz-
nego. Ale w nocy? To już inny świat…

Pamiętacie tą słynna piosenkę Joe 
Cockera z początku lat 90.? 

Przeczytajcie jej znaczenie i przypo-
mnijcie sobie słuchając jej na you tube. 
Dobrej zabawy!

Nagrzane miasto, lato w mieście
Po karku spływa mi kurz i brud
Bycie w centrum, czyż nie jest głupie?
Nie wydaje się by był w mieście cień
Dookoła ludzie wyglądają jakby byli już na pół martwi
Krocząc chodnikiem gorętszym niźli główka zapałki
Ale nocą to już jest inny świat
Wyjdź na zewnątrz i znajdź dziewczynę
Dalej, rusz się i tańcz całą noc
Pomimo upału wszystko będzie w porządku
Och mała, wiesz jaka to szkoda, że
Dni nie mogą być takie jak noce
Latem w mieście
Chłodne miasto, wieczór w mieście
Ubierany tak wytwornie i wyglądając tak ładnie
Fajny kocur szuka swojego kociaka
Przeszuka każdy kąt w mieście
Aż sapiąc jak przystanek autobusowy
Biegnąc po schodach spotka cię na dachu budynku
Ale nocą to już jest inny świat…

Źródło: tekstowo.pl
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO  
W ODDZIALE SZKOLENIA 

ZAWODOWEGO RAFAKO S.A.

Za nimi trzy lata intensywnej nauki i pracy, dzięki której zyskali wiedzę, 
nowe umiejętności, doświadczenie, ale przede wszystkim dobry 

zawód i gwarancję zatrudnienia. Mowa o blisko 60 absolwentach 
Zespołu Szkół Mechanicznych, którzy w RAFAKO uczyli się 

zawodu ślusarz-spawacz, jako pracownicy młodociani. 

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media

W  czwartek, 25  czerwca w  mu-
rach Domu Strzeleckiego RAFAKO 
odbyło się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego 2014/15 z udziałem 
prezesów RAFAKO S.A., dyrektorów 
i nauczycieli. Po raz pierwszy w hi-
storii na wspólnej sali, rok szkolny 
żegnały wszystkie trzy klasy. Była to 
nie tylko dobra okazja do podsumo-
wania trzyletniej nauki w „Mechani-
ku”, praktyk w Oddziale Szkolenia 
Zawodowego oraz na wydziałach 
produkcji w RAFAKO S.A., ale przede 
wszystkim do wyróżnienia najzdol-
niejszych uczniów. 

Jak co roku trzej najlepsi absol-
wenci otrzymali nagrody w  kon-
kursie „Złota Przyłbica”. – W tym 
konkursie oceniamy umiejętności 
spawalnicze (teorię i  praktykę). 
Odchodzący rocznik to wyjątkowo 
silna i energiczna grupa młodych 
ludzi, która wykazywała się nie-
przeciętnymi zdolnościami spawal-
niczymi i dużą wiedzą w tym zakre-
sie. Żałuję, że musieliśmy wybrać 
tylko 3 kandydatów do wyróżnie-
nia „Złotą Przyłbicą”, ponieważ na 
taki tytuł zasługuje jeszcze co naj-
mniej 10 młodych spawaczy – przy-
znał Jerzy Lis, mistrz praktycznej 
nauki zawodu w Ośrodku Szkolenia 
Zawodowego w RAFAKO S.A.

Zwycięzcami tegorocznego kon-
kursu zostali:
• I miejsce – Błażej Baszczok, IIId Z
• II miejsce – Sylwiusz Pachel, IIId Z
• III miejsce – Rafał Cyranka, IIId Z

Tradycyjnie zwycięzcy otrzyma-
li cenne nagrody ufundowane przez 
RAFAKO S.A. (I miejsce – spawarka, 
II miejsce – zestaw elektronarzędzi, 
III miejsce – zestaw kluczy nasado-
wych). Oprócz powyższych nagród 
otrzymali również pamiątkową 
przyłbicę (złotą, srebrną i brązową – 
odpowiednio do zajętego miejsca). – 
Od najmłodszych lat fascynowało 
mnie spawanie. Często podpatry-
wałem tatę, a później już sam pró-
bowałem spawać. Cieszę się z na-
grody, a  jeszcze bardziej, że po 
ukończeniu szkoły od razu mogę 
pracować w  wyuczonym zawo-
dzie – mówił Błażej Baszczok, ab-
solwent III D ZSM w Raciborzu, zwy-
cięzca w konkursie „Złota Przyłbica”. 
Jako mały chłopiec podobne zainte-
resowania miał zdobywca II miejsca 
w konkursie – Sylwiusz Pachel. – Lu-
bię spawać, moim marzeniem jest 
wyjechać do Norwegii na platformę 
wiertniczą i tam pracować w wy-
uczonym zawodzie. Póki co, odkła-
dam marzenia na później i rozpo-
czynam pracę w RAFAKO – zdradza 

Odchodzący rocznik to wyjątkowo 
silna i energiczna grupa młodych ludzi, 
która wykazywała się nieprzeciętnymi 
zdolnościami spawalniczymi i dużą 
wiedzą w tym zakresie. Żałuję, że 
musieliśmy wybrać tylko 3 kandydatów 
do wyróżnienia „Złotą Przyłbicą”, 
ponieważ na taki tytuł zasługuje jeszcze 
co najmniej 10 młodych spawaczy 

Uroczyste zakończenie 
roku szkolnego  
w OSZ RAFAKO S.A.,  
fot. Justyna Korzeniak
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Sylwiusz Pachel absolwent 
klasy III D ZSM. – Miło otrzy-
mać takie wyróżnienie, 
szczególnie, że konkurencja 
była naprawdę duża. Ale nie 
poprzestaję na tym, chciał-
bym jeszcze doszkolić swoje 
umiejętności oraz skończyć 
szkołę średnią – mówił z ko-
lei trzeci nagrodzony „Przy-
łbicą”, Rafał Cyranka z  III 
D ZSM. 

Podczas uroczystości do-
ceniono także zaangażowa-
nie w  naukę i  nagrodzono 
po 3 uczniów z każdej klasy, 
którzy otrzymali najwyższą 
średnią ocen. – Minął kolejny 
rok, dziękuję za trud włożo-
ny w naukę i pracę, lecz teraz 
widzimy tego efekty. Z więk-
szymi lub mniejszymi sukce-
sami, ale skończyliście kolej-
ny etap nauki a dodatkowo 
zyskaliście zawód, bardzo 
poszukiwany na dzisiejszym 
rynku pracy  – podkreślał 
Jan Zdziebczok, kierownik 
Ośrodka Szkolenia Zawodo-
wego w  RAFAKO  S.A.  – Na 
szczególne wyróżnienie za-
sługuje dziś Stefan Krańczyk, 
uczeń Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w Raciborzu, któ-
ry zajął I miejsce w konkur-
sie z j. niemieckiego, uczył się 
zawodu w  OSZ oraz jedno-
cześnie uczęszczał do szko-
ły średniej  – kontynuował 
J. Zdziebczok.  – Stefan na-
uką i ciężką pracą inwestu-
je w  swoją przyszłość, tak 
jak nasza firma inwestu-
je w  rozwój młodych osób. 
W tym roku w nowoczesny 
sprzęt i narzędzia wyposa-
żyliśmy 6 stanowisk. Dodat-
kowo kursy pedagogiczne 

przeszło kolejnych 33  pra-
cowników RAFAKO, a  od 
tego roku odbywa się w na-
szej placówce egzamin pań-
stwowy – wymieniał kierow-
nik OSZ w RAFAKO S.A. 

Rok szkolny z  uczniami 
ZSM i OSZ pożegnała prezes 
RAFAKO Agnieszka Wasilew-
ska-Semail. – Jeśli myślicie, 
że to koniec nauki, to grubo 
się mylicie. Moi drodzy, pa-
miętajcie o tym, że człowiek 
uczy się całe życie. Jesteście 
młodymi ludźmi i  pewnie 
życie jeszcze nie raz was 
zaskoczy. Sama jestem 
przykładem, że życie potrafi 
zaskakiwać. Gdyby kilka lat 
temu ktoś mi powiedział, że 

będę stała tu z wami i prze-
mawiała w roli prezesa tak 
dużej firmy jak RAFAKO, 
nigdy bym w to nie uwierzy-
ła. Dostałam szansę i tę szan-
sę wykorzystałam. Wam też 
życzę, abyście nie marnowa-
li swoich życiowych szans 
i  dobrze je wykorzystali  – 
przekonywała Agnieszka 
Wasilewska-Semail, prezes 
RAFAKO S.A.

Zakończenie roku szkol-
nego nie mogło się odbyć 
bez dyrektora Zespołu Szkół 
Mechanicznych w  Racibo-
rzu Sławomira Janowskie-
go, który każdorazowo pod-
kreśla, że współpraca jego 
placówki z RAFAKO układa 

się znakomicie. – Szkoły za-
wodowe i technika stają się 
coraz popularniejsze. Bra-
kuje jednak chęci ze strony 
pracodawców do współpra-
cy z tymi placówkami. Aby 
móc dobrze wyszkolić fa-
chowca, musi on uczyć się 
wiedzy praktycznej. Takich 
praktyk nie zapewni szkoła. 
Dzięki wieloletniej, wzorowej 
współpracy z  RAFAKO na-
sza szkoła wyucza specjali-
stów, którzy w dodatku mają 
gwarantowane zatrudnienie, 
dlatego z roku na rok mamy 
coraz większy nabór – przy-
znał Sławomir Janowski, 
dyrektor ZSM w  Raciborzu. 
Taki model przygotowania 
do zawodu popiera również 
Anna Zembaty-Łęska, dyrek-
tor Biura Zarządzania Per-
sonelem.  – Po ukończeniu 

Minął kolejny rok, 
dziękuję za trud 
włożony w naukę 
i pracę, lecz teraz 
widzimy tego 
efekty. Z większy-
mi lub mniejszymi 
sukcesami, ale 
skończyliście 
kolejny etap 
nauki a dodat-
kowo zyskaliście 
zawód, bardzo 
poszukiwany na 
dzisiejszym rynku 
pracy

Zwycięzcy tegorocznego 
konkursu: Błażej Baszczok, 

Sylwiusz Pachel, Rafał 
Cyranka, fot. Justyna 

Korzeniak 

Uroczyste zakończenie 
roku szkolnego  

w OSZ RAFAKO S.A.,  
fot. Justyna Korzeniak

3-letniej nauki wszyscy ab-
solwenci zostają przyjętyci 
na zakład. Posiadają już fa-
chową wiedzę i  umiejętno-
ści, więc doskonale spraw-
dzają się jako pracownicy. 
Dzięki praktykom na tere-
nie zakładu poznają specy-
fikę pracy i zasady panują-
ce w firmie. Po zakończeniu 
edukacji mamy już pracow-
ników „szytych na miarę”, 
czyli takich jakich potrzebu-
jemy, kształconych według 
naszych wymagań, z umie-
jętnościami niezbędnymi do 
tego, aby dobrze wykonywać 
pracę i zaznajomionych już 
z zakładem – podsumowała 
Anna Zembaty-Łęska, dyrek-
tor Biura Zarządzania Perso-
nelem dodając, że z 61 absol-
wentów, 60  podjęło pracę 
w RAFAKO S.A. 

Po ukończeniu 3-letniej nauki wszyscy 
absolwentów zostają przyjętyci 
na zakład. 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. Po zakończeniu 
edukacji mamy już pracowników 
„szytych na miarę”, czyli takich 
jakich potrzebujemy, kształconych 
według naszych wymagań, 
z umiejętnościami niezbędnymi do 
tego, aby dobrze wykonywać pracę 
i zaznajomionych już z zakładem

Dzięki wieloletniej, wzorowej współpracy z RAFAKO nasza szkoła wyucza 
specjalistów, którzy w dodatku mają gwarantowane zatrudnienie, dlatego z roku 
na rok mamy coraz większy nabór

Uroczyste 
zakończenie roku 
szkolnego w OSZ 

RAFAKO S.A.,  
fot. Justyna 

Korzeniak
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CSR

Wraz z rozwojem naszej organizacji jej 
założycielce i zarządy mieli na uwadze 
otaczające nas środowisko naturalne, 
lokalne społeczności i  interesariuszy. 
Już wtedy, gdy ani skrót CSR nie był po-
pularny ani szeroko propagowane dzia-
łania społecznie odpowiedzialne, mieli 
świadomość, mieli strategię i misję, by 
najbliższe otoczenie obejmować ochro-
ną i uwagą a także zgodnie ze strategią 
zrównoważonego rozwoju (sustainabili-
ty) stymulować ich rozwój i wzrost. 

Misja właścicieli znalazła swoje od-
zwierciedlenie nie tylko w  wielu szla-
chetnych i profitujących działaniach, ale 
została głęboko zakorzeniona w świado-
mości wszystkich pracowników Grupy 
PBG. Także dla spółki RAFAKO, należącej 
od 2011 roku do Grupy PBG, działania 
społecznie odpowiedzialne nie są i nigdy 
nie były obojętne. 

W 2011 rok PBG jako spółka notowa-
na na giełdzie weszła w skład Respekt 
Index, spółek odpowiedzialnych spo-
łecznie spełniając tym samym wyso-
kie standardy i wymogi. W ślad za nią 
w 2013 roku do spółek notowanych w Re-
spekt Index dołączyła spółka RAFAKO.

Inicjatyw, ale i potrzeb w zakresie 
CSR stale nie brakuje. Podejmowanych 
jest mnóstwo akcji zmierzających do 
wyrównania szans w słabszych, mniej 
zamożnych środowiskach m.in. pod-
niesienie poziomu ochrony środowiska, 
rozbudzenie i kształtowania młodych 

WARTO BYĆ CSR!
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest nierozerwalną częścią Grupy PBG. Po angielsku 

Corporate Social Responsibility – CSR (wymowa si, es, ar), a dla naszych potrzeb 
skrót oznaczający ni mniej ni więcej jak – Ciągle Robimy Swoje! 

Tekst i zdjęcia: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, PBG S.A.

talentów. Wspaniałe jest to, że rozu-
miemy potrzeby słabszych, możemy 
korzystać z dostępnych nam środków 
i mieć swój udział w dzieleniu się tym 
co sami posiadamy i tym co stanowi 
wypracowany zysk naszej organizacji. 

 Na łamach biuletynu, w  stałej 
zakładce CSR, czytamy o  wielu szla-
chetnych i  niecodziennych inicjaty-
wach. Ważne jest by propagować idę 
społecznej odpowiedzialności, nie 
tylko biznesu. Zwiększać świadomość 
wśród przedsiębiorców i  instytucji, 
które mogą poprzez swoją działal-
ność i wpływy kształtować podejście 
CSR w  społeczeństwie. Dlatego PBG 
było obecne podczas zorganizowanej 
przez Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su Konferencji pt.: „Biznes, samorząd, 
nauka a społeczna odpowiedzialność”. 

Przypadło mi w  udziale 
uczestniczenie i reprezento-
wanie Grupy PBG podczas 
konferencji. Specjalnie dla 
Czytelników biuletynu przy-
gotowałam relacje z  tego 
niecodziennego wydarzenia. 
Jak zawsze wysłuchanie cie-
kawych debat było inspiru-
jące i otwierające na nowe 
pomysły i działania, a na te 
jak się okazuje, jest stałe za-
potrzebowanie w społeczeń-
stwie. 

Czytajcie relację z konfe-
rencji, której jednym z inicja-
torów był założyciel Teatru 
Kamienica, wrażliwy na po-
trzeby CSR, doskonały aktor 
Emilian Kamiński. 

11. czerwca 2015 roku Teatr 
Kamienica w Warszawie stał 
się miejscem gromadzącym 
ekspertów w dziedzinie spo-
łecznej odpowiedzialności. 
Byli wśród nich przedstawi-
ciele nauki, biznesu i  samo-
rządów. Podczas 4  paneli 
tematycznych poruszano 
bieżące problemy, dzielono 
się dobrymi praktykami i do-
świadczeniem oraz zastana-
wiano nad udoskonalaniem 
działań mających na celu 
zrównoważony rozwój. 

Zgromadzonych gości 
powitała Anna Biszkowie-
cka redaktor naczelna Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, 
prof. dr hab. Piotr Ostaszew-
ski – profesor ds. dydaktyki 
i studentów Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie oraz 
Emilian Kamiński, gospodarz 
i dyrektor Teatru Kamienica, 
prezes Fundacji ATUT. Zna-
miennym dla wydarzenia 
i wpisującym się w tematykę 

społecznej odpowiedzialno-
ści był odbywający się w tym 
samym czasie na deskach te-
atru, w sąsiedniej sali, spek-
takl pt. „My dzieci z Dworca 
Z00”. Spektakl skierowany do 
młodzieży w ramach progra-
mu walki z narkomanią. 

Podczas pierwszego pa-
nelu dyskusyjnego tematem 
przewodnim był efekt syner-
gii, który można osiągnąć 
dzięki współdziałaniu środo-
wisk kultury, nauki, instytu-
cji państwowych i samorzą-
dowych, a także podmiotów 
gospodarczych. Za proble-
matyczne uznano brak wy-
znaczonej przez państwo 
strategii rozwoju, która wy-
znaczałaby wspólny kieru-
nek, a także martwe przepisy 
ustawy dotyczącej partner-
stwa publiczno-prywatne-
go w  Polsce. Za pozytywny 
przejaw takiego współdzia-
łania przytoczono przykład 
inicjatywy rządu Korei, gdzie 

firma LG produkująca te-
lefony współpracuje i  an-
gażuje do projektu studen-
tów. Jako przykład realizacji 
spójnej strategii rozwoju 
podano współdziałanie na-
uki i biznesu w kształceniu 
do zawodów, których obec-
nie brakuje na rynku. Dobrą 
praktyką w tym obszarze są 
między innymi szkoły przy-
zakładowe oraz studia szyte 
na miarę dokształcające pra-
cowników. Uznano, że efektu 
synergii można poszukiwać 
i tworzyć go w lokalnych spo-
łecznościach, zaczynając od 
niewielkich rzeczy czego 
przykładem jest np. podno-
szenie komfortu życia osób 
starszych np. poprzez ucze-
nie seniorów obsługi kom-
putera. 

Podczas panelu nie zabra-
kło statystyk i  ciekawostek. 
Między innymi w ostatnich 
badaniach za osoby szczegól-
nie elastyczne i posiadające 

Ważne jest by 
propagować 
idę społecznej 
odpowie-
dzialności, nie 
tylko biznesu. 
Zwiększać świa-
domość wśród 
przedsiębiorców 
i instytucji, które 
mogą poprzez 
swoją działal-
ność i wpływy 
kształtować 
podejście CSR 
w społeczeń-
stwie. Dlatego 
PBG było 
obecne podczas 
zorganizowanej 
przez Forum 
Odpowiedzial-
nego Biznesu 
Konferencji 

Sport jest związany z kulturą, nie istnieją bez siebie te dwa 
światy. Chcemy ludziom dostarczać wzruszeń. Nie ma drugiego 
takiego medium jakim jest sport, który dostarcza wzruszeń – 
mówił Bogusław Trojan. […] Sport buduje tkankę wychowawczą 
społeczeństwa. Jest pedagogiczny, musi więc pełnić rolę 
wychowawczą a wychowanie to kultura

W dyskusjach panelowych – 
społecznie odpowiedzialni, 

fot. Joanna Januszewska 

Teatr Kamienica – miejsce w którym debatowali uczestnicy konferencji, fot. Joanna Januszewska 
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umiejętność dostosowania 
się do wymagań rynku wska-
zano humanistów, którzy 
stale dokształcają się i  zdo-
bywają nowe kompetencje. 
Natomiast kierunkiem naj-
bardziej popularnym wśród 
tegorocznych maturzystów 
okazała się być informaty-
ka. Ten trend na szczęście 
w chwili obecnej odpowiada 
aktualnym zapotrzebowa-
niom rynkowym. 

Efektu synergii między 
nauką a  kulturą dopatrzył 
się także Emilian Kamiński 
w dyskusji z Bogusławem Tro-
janem, członkiem zarządu pił-
ki ręcznej. Przede wszystkim 
sport to także kultura, kul-
tura fizyczna, która edukuje, 
pełni funkcję pedagogiczną 
i dostarcza wzruszeń. 

Sport jest związany z kul-
turą, nie istnieją bez siebie 
te dwa światy. Chcemy lu-
dziom dostarczać wzruszeń. 
Nie ma drugiego takiego me-
dium jakim jest sport, który 
dostarcza wzruszeń – mówił 
Bogusław Trojan. 

Sport buduje tkankę wy-
chowawczą społeczeństwa. 
Jest pedagogiczny, musi 
więc pełnić rolę wychowaw-
czą a wychowanie to kultu-
ra – spuentował Emilian Ka-
miński.

Ważną kwestię poruszył 
także pan Krzysztof Kunik, 
dyrektor zarządzający Polish 
Soccer Skills, kładąc nacisk 
na konieczność inwestowa-
nia w dzieci i rozwój wśród 
nich kultury fizycznej. Pod-
kreślił, że celebrytom sportu 
łatwiej jest uzyskać wsparcie 
finansowe w przeciwieństwie 

do programów szkolenio-
wych, a to właśnie te budują 
dobre nawyki wśród dzieci. 

W  kolejnym panelu dys-
kutowano na temat działal-
ności fundacji w Polsce oraz 
współpracy z podmiotami go-
spodarczymi i samorządami.

Dyskusję rozpoczął Emi-
lian Kamiński twierdzeniem, 
z którym zgodzi się zdecydo-
wana większość powołują-
cych fundacje. Pokreślił, że 
nie potrzebował zdefiniowa-
nej idei CSR, po to by stworzyć 
fundację i pomagać ludziom. 
Zastanawiano się jakie są 
zatem cele ich powoływania. 
Przede wszystkim powołanie 
fundacji obok biznesu dają 
jej formę prawną by móc 
świadczyć pomoc najbar-
dziej potrzebującym. Z przy-
toczonych statystyk okazuje 
się, że w Polsce jest 12 tysięcy 
fundacji, a dla porównania 
w  Stanach Zjednoczonych, 
35  tysięcy. Jednak jeśli cho-
dzi o odpowiedź na pytanie 
w ilu akcjach społecznych jest 
zaangażowany statystyczny 
Amerykanin jest ich od 3 do 
6, podczas gdy w Polsce mniej 
niż 1 na osobę. Duża ilość fun-
dacji w Polsce wynika między 
innymi z dużej chęci pomocy 
oraz tzw. mikrodziałania 
fundacji, głównie lokalne-
go i  miejscowego. Zwróco-
no także uwagę, by gminy 
były bardziej aktywne oraz 
współdziałały z fundacjami 
a nie były przez nie wyręcza-
ne. W obliczu wielu różnych 
potrzeb społecznych podkre-
ślono, by rolą fundacji było 
także dawanie przysłowiowej 
wędki, ucząc w  ten sposób 

potrzebujących sięgania po 
potrzeby i możliwości. 

Podczas panelu dotyczą-
cego ekologii głos zabrał m.in. 
Stanisław Tamm z  Urzędu 
Miasta Poznania podając za 
przykład działania CSR w ob-
szarze ekologii, współpracę 
podpoznańskiej firmy Solaris 
z  Politechniką Poznańską  – 
projekt finansowany z  bu-
dżetu miasta, którego celem 
jest intensywne rozwijanie 
technologii ograniczających 
emisję spalin. Zaznaczył, że 
w  niedalekiej przyszłości 
w  Poznaniu powstaną par-
kingi dla samochodów elek-
trycznych z możliwością ich 
tankowania. Ponadto po-
dał za przykład promowa-
ny przez samego prezyden-
ta miasta ruch rowerowy 
w mieście. W dyskusji nie za-
brakło głosów, że nakłady na 
ekologię wymagają kosztów 
także tych społecznych. Plan 
wprowadzenia ruchu tylko 
dla samochodów elektrycz-
nych w  centrach miastach 
wiąże się z  koniecznością 
wymiany samochodów przez 
mieszkańców co z  pewnoś-
cią będzie dla nich dotkliwe 
finansowo. W dyskusji za do-
bry przykład podano Wiedeń, 
który 70% energii elektrycz-
nej uzyskuje we własnym 
zakresie np. dzięki wiatra-
kom. Poruszono także smut-
ny problem śmieci wyrzu-
canych poza wysypiskami 
przez dorosłych obywateli. 
Podkreślono, że świadomość 
i  edukacja jest kluczem do 
ekologicznego środowiska.

Na zakończenie w panelu 
dotyczącym „Troski o rozwój, 

zdrowie i  integrację pracow-
ników” w  ciekawej dyskusji 
wskazano na wagę aspektów 
dotyczących motywacji i komu-
nikacji z pracownikami. Wymie-
niano dobre praktyki stosowa-
ne w tym obszarze. Za istotne 
uznano kulturę organizacyjną 
i wartości organizacji, które są 
kluczem do dobrej integracji 
pracowników i poczucia bycia 
w  pracy docenionym. Trzecią 
istotną funkcję przyznano 
transparentności jako wpły-
wającej na aspekt efektywności, 
dobrego samopoczucia i mają-
cej swój udział w tworzeniu po-
zytywnego miejsca pracy. Co 
ciekawe w  dyskusji na temat 
integracji pracowników z firmą, 
przedstawiciel Urzędu Miasta 
Poznania zapewnił o  dużym 
poziomie integracji jeśli chodzi 
o pracowników urzędu. Wynika 
to z faktu, że pracownicy służą 
nie tylko firmie, ale także mia-
stu – każdy dzień ich pracy to 
rozwój ich miasta. 

Podsumowaniem była kon-
kluzja pani profesor Grażyny 

Aniszewskiej ze Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie odwołu-
jąca się do motywacji zewnętrz-
nej i wewnętrznej. Zewnętrzna – 
jako metoda kija i marchewki, 
i  wewnętrzna odwołującą się 
do potrzeb i postaw pracowni-
ków. Z satysfakcją przyznała, że 
wewnętrzne sposoby motywa-
cji – dobra życzliwa atmosfera, 
oczekiwanie inicjatywy i  krea-
tywności od pracowników, sprzy-
jają rozwojowi firm i ich samych. 
Są działaniami sprzyjającymi 
motywacji wewnętrznej, kształ-
tując w  pracowniku poczucie 
przynależności do firmy. 

Na zakończenie konferencji 
odbyła się uroczystość wręcze-
nia nagród Laureatom Progra-
mu „Liderzy Społecznej Odpo-
wiedzialności  – Dobra Firma, 
Dobry Pracodawca, EkoFirma” 
oraz Laureatom Programu 

„Przyjazna Gmina”, wśród któ-
rych nagrodę dla gminy Poznań 
odebrał Stanisław Tamm z Urzę-
du Miasta Poznania.

Wśród inicjatyw poruszonych 
podczas konferencji jest wiele 

tych, które Grupa PBG reali-
zuje w ramach swojej strategii 
CSR. Ciągle, więc Róbmy Swoje. 
Bądźmy społecznie odpowie-
dzialni w firmie, wśród lokalnej 
społeczności, mieście i miejscu 
w którym żyjemy. Propagujmy 
postawę CSR. Idźmy nawet da-
lej, podczas kolejnych konferen-
cji weźmy udział w  gronie pa-
nelistów! Podzielmy się naszym 
bogatym doświadczeniem i wie-
dzą. Warto się nią dzielić, warto 
być CSR!

Zapraszam do zakładki CSR 
i lektury aktualnych inicjatyw 
podejmowanych w Grupie PBG .

Wśród inicjatyw 
poruszonych podczas 
konferencji jest 
wiele tych, które 
Grupa PBG realizuje 
w ramach swojej 
strategii CSR. Ciągle, 
więc Róbmy Swoje. 
Bądźmy społecznie 
odpowiedzialni 
w firmie, wśród lokalnej 
społeczności, mieście 
i miejscu w którym 
żyjemy. Propagujmy 
postawę CSR. Idźmy 
nawet dalej, podczas 
kolejnych konferencji 
weźmy udział w gronie 
panelistów! Podzielmy 
się naszym bogatym 
doświadczeniem 
i wiedzą. Warto się nią 
dzielić, warto być CSR!

W pierwszych dniach lipca Papież 
Franciszek rozpoczął 7 dniową pielgrzymkę 
do Ekwadoru, Boliwii i Paragwaju. Jej 
myślą przewodnią jest pokój, ekologia, 
zrównoważony rozwój i sprawiedliwość 
społeczna. 

W dyskusjach panelowych – społecznie odpowiedzialni, fot. Joanna Januszewska 
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CZARODZIEJSKIE 
DRZEWO

Pięknego kwietniowego dnia, w tym samym czasie w trzech 
miejscach w Polsce, zaprzyjaźnione z Fundacją PBG dzieci 

i dorośli, a w tym pracownicy Grupy PBG, wzięli udział 
w wyjątkowym wydarzeniu jakim było sadzenie drzew 

na terenie wokół firmy w Wysogotowie, w nadleśnictwie 
Szymocice w Raciborzu oraz w Smólsku. 

Joanna Gościńska, specjalista ds. marketingu, PBG oil and gas

Jak pisałam na łamach wiosennego 
wydania biuletynu, zgłosiliśmy się do 
konkursu „Czarodziejskie Drzewo” orga-
nizowanego przez Stowarzyszenie Eko-
logiczno-Kulturalne Klub Gaja. Celem 
konkursu jest wyłonienie laureatów za 
osiągnięcia w programie edukacji ekolo-
gicznej Święto Drzewa w 4 kategoriach: 
za największą ilość posadzonych drzew, 
za działania na rzecz ochrony klimatu 
(m.in. działania związane z oszczędza-
niem energii, wody, segregacją odpa-
dów, promowanie ekologicznego stylu 
życia), za współpracę i ilość uczestników 
(nawiązywanie współpracy z różnymi 
podmiotami i  społecznością lokalną, 
zawiązywanie partnerstw na rzecz 
środowiska) oraz za najciekawsze prze-
prowadzenie działań. Myślę, że osiągnę-
liśmy całkiem niezły wynik nie tylko jeśli 
chodzi o liczby, ale i o atmosferę samego 
wydarzenia, o naukę przez zabawę, jaką 
zapewniliśmy dzieciom. 

Akcja sadzenia drzew okazała się 
ogromną radością dla zaproszonych 
dzieci, a także ich opiekunów. Do Wyso-
gotowa przyjechały dzieci z poznańskich 
szkół: Społecznej Dębinki i  Społecznej 
Czwórki, a także z Ochronki Jurek, wspie-
ranej przez Fundację PBG. Z naszego za-
proszenia skorzystał również Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne Pan Tadeusz Czajka.

W tym samym czasie w Raciborzu 
drzewka sadziły: dzieci z Domu Dziecka 
z Gorzyczek oraz uczniowie z Oddzia-
łu Szkolenia Zawodowego w RAFAKO, 
którzy przygotowali dla nas specjalne 
narzędzia ułatwiające wykonanie doł-
ków pod drzewka. W Smólsku natomiast 
drzewka sadziła młodzież ze szkoły 
w Kruszynie. Wydarzeniem zaintereso-
wały się lokalne media, które rozpropa-
gowały naszą akcję (m.in. GŁOS WIELKO-
POLSKI, naszraciborz.pl i radio vanessa). 

Sprawozdanie z podjętych działań 
oczywiście wysłaliśmy do Klubu Gaja. 
Z niecierpliwością oczekujemy na wy-
ników konkursu, w  którym nagrodą 

Z OSTATNIEJ CHWILI
Jak dowiedziała się redakcja Ogniwa; 
Fundacja PBG, Rafako Grupa PBG 
i Dwór Smólsk – otrzymują Nagrodę 
Czarodziejskiego Drzewa 2015 za 
posadzenie 2150 drzew oraz dotarcie 
z ideą sadzenia drzew do szerokiej opinii 
społecznej! Rozdanie nagród odbędzie się 
9. października 2015 roku, w Warszawie 
podczas inauguracji 13. edycji programu 
Święto Drzewa.
Serdecznie gratulujemy!
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jest statuetka Czarodziejskiego Drze-
wa wręczana podczas inauguracji pro-
gramu Święto Drzewa – 9 października 
2015  roku, w  Warszawie. Trzymamy 
kciuki!

Dla wszystkich dzieci, które z niesa-
mowitym zaangażowaniem, ciekawoś-
cią i radością podjęły się tego niesamo-
witego wyzwania Fundacja PBG skład 
szczególne podziękowania. Życzymy ra-
dosnego obserwowania, jak wzrastają 
posadzone przez Was drzewa!

Zgłosiliśmy się do konkursu „Czarodziejskie 
Drzewo” organizowanego przez 
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne 
Klub Gaja. Celem konkursu jest wyłonienie 
laureatów za osiągnięcia w programie 
edukacji ekologicznej Święto Drzewa 
w 4 kategoriach: za największą ilość 
posadzonych drzew, za działania na 
rzecz ochrony klimatu, za współpracę 
i ilość uczestników oraz za najciekawsze 
przeprowadzenie działań. 

Wysogotowo Racibórz Smólsk

Ilość uczestników: 80 78 50

Ilość posadzonych drzew:
100 sadzonek świerku, lipy, 

jarzębiny i klonu
2 000 młodych sosen 50 sadzonek

Miejsce sadzenia drzew: Wysogotowo, teren firmy
Szymocice, teren 

nadleśnictwa
Smólsk

Nadleśnictwa, które wsparły akcję: Konstantynowo Rudy Raciborskie

Wyniki 
akcji 
sadzenia 
drzew 
w liczbach

Akcja sadzenia drzew w Smólsku, fot. Tomasz Szmajda, Andrzej Nowacki 

Małgorzata Wiśniewska (na zdjęciu powyżej) 
Prezes Fundacji PBG również włączyła się do akcji 
sadzenia drzew; poniżej dzieci w trakcie sadzenia 
drzew na Wysogotowie, fot. Piotr Mierzwa

Dzieci z Domu Dziecka z Gorzyczek oraz uczniowie 
z Oddziału Szkolenia Zawodowego w RAFAKO podczas 

kwietniowego sadzenia drzew, fot. Aleksandra Dik
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Kiedy wspominam bardzo 
interesujący opis wydarze-
nia w Pałacu Narodów – sie-
dzibie ONZ w Genewie – pod 
tytułem „Wyjątkowe wyda-
rzenie w Genewie” („Ogniwo” 
nr 2/2011), którego autorką 
jest pani prezes Małgorzata 
Wiśniewska, a  dotyczy on 
naszego zaangażowania 
w  inicjatywę, jaką była wy-
stawa „Papież Jan Paweł  II 
na znaczkach pocztowych 
świata 1978 – 2005” towarzy-
sząca konferencji pt. „Pro-
mocja Praw Człowieka i Jan 
Paweł II”, od razu kojarzy mi 
się on z WAŻNYMI SPOŁECZ-
NIE PROJEKTAMI FUNDACJI 
PBG. Takich projektów Fun-
dacja ma już kilka.

Makiety stadionów 
wybudowanych przez 
Grupę PBG na mistrzostwa 
Europy w piłce nożnej 
EURO 2012
Pomysł ten narodził się jako 
jeden z pierwszych. Dziś ma 
już swoją historię. Makiety 
trzech stadionów, Stadionu 
Narodowego, Stadionu PGE 
Arena w Gdańsku i Inea Sta-
dionu w Poznaniu, będące nie 
tylko wiernym odzwierciedle-
niem, ale i artystyczną wizją 
autora tego dzieła, poznań-

OD INSPIRACJI DO KREACJI
Kultura, dziedzictwo narodowe, nasza historia, religia to obszary naszego życia, bez których nie funkcjonowałby 
dzisiejszy, nieustannie pędzący do przodu, świat. Tak to się dzieje, że nie ma przyszłości bez przeszłości. To co za 
nami, co jest dziełem naszych poprzedników, czym zachwycamy się do dzisiaj lub co wspominamy z szacunkiem, 

może ze wzruszeniem lub oburzeniem – to wartości, na których budujemy dzisiejszą rzeczywistość.  

Tekst: Lidia Prętka, manager galerii, Fundacja PBG

skiego rzeźbiarza Romana 
Kosmali, zgodnie z zamysłem 
projektu Fundacji PBG „wę-
drują” po Polsce. Dzięki na-
szym prezentacjom makiety 
mogą podziwiać osoby, które 
dotąd nie widziały stadionów 
i nie będą miały szansy obej-
rzeć ich, zwłaszcza z bliska. 
Opisy znajdujące się na ma-
kietach podają najistotniej-
sze dane liczbowe, parame-
try i  informacje dotyczące 
wielkości tych najnowocześ-
niejszych obiektów sporto-
wych w naszym kraju. Obok 

opisów w alfabecie polskim 
łatwo odszukać te same opi-
sy w Braille’u. Ten znaczący 
szczegół umożliwia ludziom 
słabowidzącym i  niewido-
mym „zobaczyć” stadiony po-
przez dotyk, a także zapoznać 
się z unikatowymi na skalę 
europejską rozwiązaniami, 
nowoczesnymi technologia-
mi i nietypowymi konstruk-
cjami, jakie zastosowano 
przy budowie stadionów. 

Aktualnie makiety sta-
dionów prezentowane są 
w  biurowcu Skalar Office 

Center w Poznaniu przy ulicy 
Góreckiej 1. To piętnasta już 
z  kolei ekspozycja makiet. 
Konsekwentna realizacja 
projektu od roku 2012  po-
zwala na wybór ciekawych 
miejsc na terenie naszego 
miasta (jak na przykład Po-
litechnika Poznańska, Targi 
Budma na MTP) i kraju (jak 
Strysza Buda na Kaszubach, 
Racibórz, Warszawa czy 
Wrocław). Zainteresowanie 
makietami stadionów jest 
zawsze spore, zwłaszcza, 
że oglądający nie tylko je 
podziwiają i są dumni z no-
woczesnych polskich aren 
sportowych, ale i przy okazji 
wspominają miłe przeżycia 
z Euro 2012 roku. Dzięki na-
szym staraniom niemalże 
w  każdej z  tych ciekawych 
lokalizacji prezentacje ma-
kiet stadionów odwiedzają 
też grupy osób słabowidzą-
cych i  niewidomych, co po-
twierdza naszą aktywność 
na rzecz pomocy i wyrówny-
wania szans osobom z niepeł-
nosprawnością. 

Okruchy historii
W  ramach projektu cyklicz-
nego Galerii pt. „Okruchy hi-
storii”, który zapoczątkował 
nasz były pracownik, Łukasz 
Kaczor miało miejsce w  na-
szej Spółce kilka ciekawych 
wystaw i  wydarzeń związa-
nych z tzw. rekonstrukcjami 
historycznymi. Aktualny pro-
jekt Fundacji PBG to mobilna 
prezentacja pt. „Bitwa o Mon-
te Cassino”. Celem tej ekspo-
zycji jest przypomnienie jego 
odbiorcom ważnego histo-
rycznie okresu walk o niepod-
ległość oraz bohaterstwa pol-
skich żołnierzy w zwycięskiej 
walce o wzgórze Monte Cas-
sino podczas II wojny świa-
towej. Ostatecznie linie nie-
mieckie zostały przełamane 
18 maja, zarówno dzięki natar-
ciom 2 Korpusu Polskiego, jak 
i Francuskiego Korpusu Eks-
pedycyjnego oraz brytyjskiej 
78  Dywizji. Bitwa zaliczana 
jest do najbardziej zaciekłych 
w II wojnie światowej. 

Autorami wyboru ma-
teriałów oraz opracowania 

Ważnych 
społecznie 
projektów 
Fundacja PBG 
ma już za 
sobą kilka.

W ramach projektu 
cyklicznego Galerii 
pt. „Okruchy 
historii”, który 
zapoczątkował nasz 
były pracownik, 
Łukasz Kaczor, 
miało miejsce 
w naszej Spółce 
kilka ciekawych 
wystaw i wydarzeń 
związanych z tzw. 
rekonstrukcjami 
historycznymi. 
Aktualny projekt 
Fundacji PBG to 
mobilna prezentacja 
pt. „Bitwa o Monte 
Cassino”.

Wystawa pt. „Stanisław Gliwa, bitwa okiem artysty – linoryty” zagościła w maju w holu Biblioteki 
Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej w Collegium Maius w Poznaniu, fot. Piotr Mierzwa 

Fragment mobilnej prezentacji 
pt. „Bitwa o Monte Cassino”, 
fot. Piotr Mierzwa
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merytorycznego prezentacji 
są Małgorzata Wiśniewska 
i  Paweł Sieradzki. Wystawa 
przedstawia ciekawe linoryty 
artysty-typografa, Stanisława 
Gliwy, obrazujące i upamięt-
niające walki na wzgórzach 
Monte Cassino. Materiały te 
udostępnione zostały dzięki 
uprzejmości Prezesa Fundacji 
Archiwum Helveto-Polonicum 
we Fryburgu w  Szwajcarii. 
Wystawa jest też prezentacją 
unikatowych fotografii ar-
chiwalnych, pochodzących 
ze zbiorów Instytutu Polskie-
go i Muzeum gen. Sikorskie-
go w Londynie. Fotomontaże 

Zygmunta Haara, ilustrujące 
rozdziały z książki Melchiora 
Wańkowicza pt. „Bitwa o Mon-
te Cassino”, uzupełniają wy-
brane cytaty. Wystawa pod 
nieco innym tytułem – „Stani-
sław Gliwa, bitwa okiem ar-
tysty – linoryty” – miała swo-
ją premierę w ubiegłym roku 
w siedzibie Polskiej Misji Kato-
lickiej w Lozannie, dokładnie 
18 maja, w 70. rocznicę bitwy. 
Była też prezentowana w na-
szej Spółce w  Wysogotowie. 
Natomiast w tym roku w maju 
mieliśmy możliwość pokaza-
nia jej w holu Biblio teki Wy-
działu Filologii Polskiej i Kla-

sycznej w  Collegium Maius 
w Poznaniu. 

Papież Pielgrzym – Jan 
Paweł II na znaczkach pocz-
towych świata 1978 – 2005 
Ksiądz profesor Waldemar 
Chrostowski, czołowy polski 
biblista, został uhonorowany 
pod koniec ubiegłego roku 
prestiżową nagrodą Josepha 
Ratzingera. Jesteśmy dumni, 
że polski biblista, wielki intelek-
tualista, badacz teologii katoli-
ckiej, jako pierwszy Polak, spot-
kał się z najwyższym uznaniem 
Rady Naukowej prestiżowej 
Nagrody Ratzingera, przy-

Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, 
czołowy polski biblista, to także filatelista, 
zapalony kolekcjoner znaczków pocztowych, 
należący do grona 25 kolekcjonerów na świecie 
posiadających pełną kolekcję znaczków z Janem 
Pawłem II, jakie ukazały się na świecie podczas 
jego pontyfikatu. 

Wystawa reprodukcji kolekcji 
znaczków swoją pierwszą 
prezentacje miała w czerwcu 
tego roku w kościele p.w. NNMP 
w Poznaniu, fot. Lidia Prętka
 

Celem ekspozycji 
jest przypomnienie 
ważnego historycznie 
okresu walk 
o niepodległość 
oraz bohaterstwa 
polskich żołnierzy 
w zwycięskiej walce 
o wzgórze Monte 
Cassino podczas II 
wojny światowej.
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znawanej przez Watykańską 
Fundację Josepha Ratzingera – 
Benedykta XVI. 

Ksiądz profesor to także 
fila telista, zapalony kolekcjo-
ner znaczków pocztowych, 
należący do grona 25  kolek-
cjonerów na świecie posiada-
jących pełną kolekcję znacz-
ków z Janem Pawłem II, jakie 
ukazały się na świecie podczas 
jego pontyfikatu. Ten bogaty, 
liczący blisko 2 tysiące znacz-
ków zbiór po raz pierwszy zo-
stał pokazany szerokiej pub-
liczności podczas konferencji 

„Promocja Praw Człowieka 
i Jan Paweł II” w Pałacu Na-
rodów, siedzibie ONZ w Gene-
wie. Przygotowana na tę oko-
liczność wystawa zachwyciła 
nie tylko miłośników filateli-
styki. Cieszyliśmy się ogrom-
nie, że wystawę, za zgodą ks. 
profesora, mogliśmy oglądać 
parę miesięcy później w PBG, 
podczas naszego pracowni-
czego pikniku. 

Pani prezes Małgorzata 
Wiśniewska uznała, że tak 
wyjątkowy zbiór wart jest 
pokazywania, docierania 
do odbiorców, podkreślania 
jego wartości i uświadamia-
nia Polakom, jak wielkim au-
torytetem i atencją darzyły 
naszego papieża różne na-
rody świata. Znaczki z jego 
podobizną, projektowane 
przez znakomitych artystów, 
rysowników, malarzy, choć 
w rękach prywatnych, nale-
żą już dziś do zbiorów dzie-
dzictwa kulturowego świata. 
Są też wyrazem uznania dla 
religii rzymskokatolickiej 
i Głowy tego Kościoła. Warto 
przypomnieć, że żaden inny 

człowiek w tak krótkim cza-
sie nie stal się bohaterem 
znaczków pocztowych w tylu 
krajach. 

W  Fundacji PBG w  tym 
roku powstał projekt, który 
jest jakby kontynuacją upub-
liczniania kolekcji księdza 
profesora Chrostowskiego. 
On sam wyraził zgodę na 
nasze działania, które do-
prowadziły do powstania 
reprodukcji kolekcji oraz jej 
adaptacji graficznej. 

Wystawa reprodukcji ko-
lekcji znaczków miała już 
swoje pierwsze prezentacje 
w czerwcu. 

Kościół p.w. NNMP w Pozna-
niu (13.06. – 20.06.2015) 
Wystawa reprodukcji znacz-
ków ks. prof. Waldemara 
Chrostowskiego pt. „Papież 
Pielgrzym – Jan Paweł II na 
znaczkach pocztowych świa-
ta 1978 – 2005”, zaprezento-
wana została w kościele p.w. 
Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny na poznańskich 
Ratajach. Nasza wyjątkowa 
ekspozycja towarzyszyła 
niecodziennej uroczystości, 
instalacji relikwii Jana Pawła 
II jaka miała miejsce w tym-
że kościele w dniu 17 czerwca, 
poprowadzonej przez arcy-
biskupa Marka Jędraszaka, 
metropolitę łódzkiego.

Kościół p.w. św. Antoniego 
Padewskiego w  Przeźmie-
rowie (20.06 – 29.06.2015) 
Tym razem ekspozycja trafiła 
do kościoła w Przeźmierowie 
na terenie gminy Tarnowo 
Podgórne, w której ma swo-

ją siedzibę nasza Spółka. 
Parafia p.w. św. Antoniego 
Padewskiego z radością przy-
jęła naszą autorską wystawę. 
W dniu 21 czerwca podczas 
Festynu Parafialnego zgro-
madzeni licznie mieszkańcy 
Przeźmierowa i okolic mieli 
szansę obejrzeć to dzieło, któ-
rego adaptację graficzną wy-
konał w całości nasz fotograf 
i grafik, Piotr Mierzwa. 

Prezentacja realistycznego 
malarstwa polskiego prze-
łomu XIX i XX wieku 
To kolejny ważny projekt 
cykliczny związany z  pre-
zentowaniem obrazów z ko-
lekcji Państwa Jerzego i Mał-
gorzaty Wiśniewskich – nie 
tylko w naszej Galerii, tutaj 
w Wysogotowie, ale także na 
okolicznościowych wysta-
wach w  Muzeach Narodo-
wych, jak na przykład w MN 
w Krakowie, w  Muzeum 
Okręgowym w  Suwałkach 
czy w Domu Pracy Twórczej 
w pałacu w Radziejowicach 
pod Warszawą. 

FUNDACJA PBG 
i działająca 
przy niej PBG 
Gallery nie 
tylko wspierają 
i inspirują, ale 
także kreują 
pomysły, dzielą 
się nimi z innymi 
przekazując 
tym samym 
uniwersalne  
i ponadczasowe 
wartości różnym 
środowiskom 
i społecznościom. 

Kolekcja znaczków o Janie Pawle II, 
kościół p.w. św. Antoniego 

Padewskiego w Przeźmierowie
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Czy potrzebne są definicje sztu-
ki? Poczytajmy, co kiedyś sądzili 
o tym artyści. 

Jedna powiada, że sztuka 
służy temu, by odnaleźć, roz-
poznać, opisać, utrwalić nasze 
przeżycia, wewnętrzną rzeczy-
wistość. Stanisław Witkiewicz 
tak pisał do syna (list z 21 stycz-
nia 1905 roku): „Przy malowaniu 
dąż tylko do bezwzględnego od-
dania tego obrazu, który masz 
na myśli. Malarstwo jest ukaza-
niem sobie i innym tego obrazu, 
który się w nas tworzy”. Jest to 
teoria podobna do „teorii ekspre-
sji”, ale sięga głębiej – sztuka jest 
nie tyle wyrażeniem, ile pozna-
waniem życia wewnętrznego. 

Druga ujmuje sztukę jako 
odtworzenie tego, co w świecie 
jest wieczne. Stanisław Przyby-
szewski pisał (Confiteor w „Ży-
ciu”, III, 1899): „Sztuka jest odtwo-
rzeniem tego, co jest wieczne, 
niezależne od wszelkich zmian 
i  przypadkowości, niezawisłe 
ani od czasu, ani od przestrzeni, 
a więc odtworzeniem istotności, 
tj. duszy, życia duszy we wszyst-
kich jej przejawach”. 

Trzecia zapowiedź teorii: 
„Sztuka jest sposobem uchwy-
cenia tego, co inaczej nie jest 
uchwytne, co przekracza ludz-
kie doświadczenie” (wg. Włady-
sława Tatarkiewicza, wielkiego 
teoretyka  i filozofa, historyka 
sztuki, estetyka przełomu XIX 
i XX wieku).

PBG GALLERY – GALERIA SZTUKI

Poprzestańmy na trzech wy-
wodach teoretycznych sprzed 
wieku i przejdźmy do… dzisiej-
szej rzeczywistości. 

Prowadząc Galerię, mamy 
niełatwe zadanie pokazania arty-
sty i jego twórczości, z jednej  stro-
ny, i wcielenia się w konkretnego 
odbiorcę, widza, gościa – człowie-
ka, z drugiej. Czy ma on jakieś 
życzenie, marzenie, pragnienie 
odkrycia w obrazach kolejnego 
artysty tego, co jest piękne, fa-
scynujące a może inne, nieznane? 

Świat sztuki, dziś tak prze-
bogaty i niejednorodny, umow-
ny, nierealistyczny, oparty na 
interpretacji, ciągle jednak nie 
wychodzi ze schematu czy ukła-
du ARTYSTA I JEGO DZIEŁO. Idąc 
dalej, możemy powiedzieć ARTY-
STA I JEGO PASJA.

 Dlatego już dziś zapraszamy, 
wszystkich Pracowników z Gru-
py do PBG do udziału we wspól-
nej wystawie pt. MAM TALENT. 

To cykliczny projekt PBG Gal-
lery pn. „Pracownicy Grupy PBG 
prezentują”.

Świat sztuki, dziś tak przebogaty i niejednorodny, umowny, nierealistyczny, oparty 
na interpretacji, ciągle jednak nie wychodzi ze schematu czy układu artysta 

i jego dzieło. Idąc dalej, możemy powiedzieć: artysta i jego pasja.

Tekst: Lidia Prętka, manager galerii, Fundacja PBG

Dlatego już dziś 
zapraszamy, 
wszystkich 
Pracowników 
z grupy do 
PBG do udziału 
we wspólnej 
wystawie 
pt. „Mam talent”. 
To cykliczny 
projekt PBG 
Gallery pn. 
„Pracownicy 
Grupy PBG 
prezentują”. 
Czekamy na 
Wasze zgłoszenia 
do 20 sierpnia na 
adresy: 
lidia.pretka@
fundacjapbg.pl; 
iwona.bis@
fundacjapbg.pl



84 85Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

CSR

Gramy dla Asi! – pod takim ha-
słem w  Miejskim Ośrodku Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Kuźni 
Raciborskiej odbył się niedzielny 
koncert charytatywny na rzecz 
44-letniej byłej pielęgniarki  z ra-
ciborskiego szpitala, Joanny 
Maciejskiej-Tul. Pani Joanna od 
lat walczy z chorobą nowotwo-
rową. Pokonała raka trzustki, 
przeszła jeszcze kilka innych 
skomplikowanych zabiegów. 
Obecnie nastąpiła u niej wznowa 
na tętnicy krezkowej z naciekami 
na pień trzewny. Dalsze leczenie 
jest bardzo kosztowne.  – Poja-
wiła się szansa na moje wyle-
czenie. Mogę się poddać telera-
dioterapii, jednak takie leczenie 
jest bardzo kosztowne, na ten 
cel potrzebuję aż 21  tys. euro. 
Dlatego z całego serca dziękuję 
ludziom, w tym firmie RAFAKO, 
za wsparcie i danie mi iskierki 
nadziei na lepsze jutro i na moż-
liwość przedłużenia życia. Nie 
mam słów, aby wyrazić moją 
wdzięczność, po prostu dziękuję, 
przez duże „D” – mówi wzruszona 
Joanna Maciejska-Tul. 

Pani Asia przez wiele lat 
śpiewała w zespole ARTON, ko-
cha muzykę, dlatego jej najbliż-
si  i  przyjaciele zorganizowali 

LICYTUJĄC KAMIZELKĘ JUSTYNY 
KOWALCZYK MOŻESZ POMÓC ASI!

W niedzielne popołudnie, 24 maja w MOKSiR w Kuźni Raciborskiej odbył się nastrojowy koncert charytatywny 
pt. Gramy dla Asi! Podczas wydarzenia odbyła się licytacja, na której można było nabyć m.in. plastron startowy 

Justyny Kowalczyk z Oberstdorfu przekazany przez RAFAKO S.A. Dochód przeznaczony zostanie na ratowanie życia 
Joanny Maciejskiej-Tul chorej na raka. Dalszą cześć licytacji przeniesiono na fanpage: MOKSiR w Kuźni Raciborskiej.

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media

koncert, na którym zbierano pie-
niądze na jej dalsze leczenie. Na 
scenie nie zabrakło występów jej 
dzieci, Jakuba i Natalii Tul, jak 
również jej samej. Podczas kon-
certu odbyła się licytacja przed-
miotów przekazanych przez 
darczyńców, jednym z nich była 
firma RAFAKO S. A. Raciborska 
Spółka podarowała kamizelkę 
oraz plastron startowy z presti-
żowych wyścigów w Tour de Ski 
w Oberstdorfie Justyny Kowal-
czyk wielokrotnej medalistki 
Igrzysk Olimpijskich, multi-
medalistki Mistrzostw Świata 
oraz czterokrotnej zdobywczy-
ni Kryształowej Kuli Pucharu 
Świata. Plastron zlicytowało 

Istnieje możliwość wpłacenia darowizny na 
subkonto Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych 
„Babiniec” z dopiskiem „DAROWIZNA 
NA program SKARBONKA – JOANNA 
MACIEJSKA-TUL” nr konta 
65 8475 1032 2004 3400 9428 0003.

dwóch młodych fanów „Kró-
lowej Śniegu”, 9-letni Dawid 
i  jego o  rok starszy brat 
Mateusz Szmitka. – Lubimy 
Justynę Kowalczyk, kibico-
waliśmy jej podczas każ-
dych zawodów. Teraz udało 
nam się wylicytować jej 
koszulkę startową z  zawo-
dów  w Oberstdorfie, będzie-
my mieli czym się chwalić 
przez kolegami, a przy oka-
zji mogliśmy komuś pomoc 
w  ratowaniu życia  – przy-
znają zgodnie Dawid i Mate-
usz Szmitka. Kamizelkę Ju-
styny Kowalczyk można było 
wylicytować na specjalnie 
przygotowanych aukcjach 
w fanpage MOSKiR w Kuźni 
Raciborskiej. Gadżety Justy-
ny Kowalczyk to nie wszystko, 
co można było kupić poma-
gając pani Joannie. 

W niedzielne popołudnie 
zlicytowano jeszcze atry-
buty prawdziwego kibica 
siatkówki: koszulkę, szalik 
oraz piłkę przekazaną przez 
ASSECO POLAND, sponsor 
tytularny Mistrza Polski 
ASSECO RESOVII. Ponadto 
obraz „Kotek”  – darczyńcą 
była Aneta Sielska, absol-
wentka edukacji artystycz-
nej.  – Pragnę serdecznie 
podziękować oraz złożyć 
wyrazy szczerego uznania 
firmie RAFAKO S.A. oraz po-
zostałym darczyńcom za za-
angażowanie oraz za szybkie 
i  bezinteresowne wsparcie 
naszej akcji charytatywnej 
na rzecz pani Joanny Tul, 
kobiety, która przez całe 
swoje zawodowe życie, jako 
pielęgniarka, pomagała rato-
wać zdrowie i życie innych 

Pojawiła się szansa 
na moje wyleczenie. 
Mogę się poddać 
teleradioterapii, jednak 
takie leczenie jest 
bardzo kosztowne, na 
ten cel potrzebuję aż 
21 tys. euro. Dlatego 
z całego serca dziękuję 
ludziom, w tym firmie 
RAFAKO, za wsparcie 
i danie mi iskierki 
nadziei na lepsze 
jutro i na możliwość 
przedłużenia życia. 
Nie mam słów, 
aby wyrazić moją 
wdzięczność, po 
prostu dziękuję, przez 
duże „D”

ludzi  – podkreśla Michał 
Fita, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji  w Kuźni Racibor-
skiej. – Warto podkreślić, że 
samą aukcję udało się zor-
ganizować i pozyskać fanty 
w niespełna tydzień. Ponadto 
podczas koncertu prowadzo-
na była kwesta. Dotąd udało 
nam się uzbierać blisko 5 tys. 
zł liczymy na to, że ludzi do-
brej woli będzie jeszcze wię-
cej – dodaje Michał Fita.

Licytacje wszystkich pozo-
stałych przedmiotów trwały 
do 1 czerwca.

Warto podkreślić, że 
samą aukcję udało 
się zorganizować 
i pozyskać fanty 
w niespełna 
tydzień. Ponadto 
podczas koncertu 
prowadzona była 
kwesta. Dotąd 
udało nam się 
uzbierać blisko 
5 tys. zł liczymy na 
to, że ludzi dobrej 
woli będzie jeszcze 
więcej.
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Pierwszego dnia wiosny Rynek w Wiśle zmienił się w tętniące życiem 
miasteczko sportowe pełne gwiazd. Tego dnia odbyła się tu bowiem VI edycja 

PZU Biegu Po Nowe Życie, promującego szczytną ideę transplantologii. 
RAFAKO po raz kolejny było partnerem tego przedsięwzięcia.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik

KAŻDY MOŻE!

Kolejna, 6. edycja PZU Biegu 
po Nowe Życie odbyła się 
21  marca pod patronatem 
Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego i  małżonki 
Prezydenta RP Anny Ko-
morowskiej. Każda edycja 
gromadzi plejadę polskich 
gwiazd: aktorów, muzyków, 
dziennikarzy, sportowców, 
którzy tym samym promu-
ją szczytną ideę transplan-
tologii. Także w  tym roku 
publiczność zgromadzona 
na wiślańskim Rynku mogła 
na żywo zobaczyć swoich 
idoli, m.in. Barbarę Kurdej-

-Szatan, Małgorzatę Potocką, 
Agnieszkę Więdłochę, Annę 
Gzyrę, Joannę Jabłczyńską, 
Marcina Mroczka, Olgę Borys, 
Łukasza i  Pawła Golców, 
Michała Olszańskiego, Iza-
belę Trojanowską, Mariusza 
Czerkawskiego, Monikę 
Pyrek, Martę Kuligowską, 
Artura Siódmiaka, Szymona 
Wydrę, Piotra Gruszkę, Iza-
belę Zwierzyńską, Olgę Kali-
cką, Piotra Świerczewskiego, 
Jerzego Mielewskiego. 

Nie zabrakło oczywiście 
Przemysława Salety, który 
od samego początku jest am-
basadorem akcji i promuje 

ją własnym przykładem. To 
właśnie on w 2007 roku oddał 
nerkę swoje córce Nicole. Po 
zabiegu doszło u  niego do 
komplikacji, cała Polska śle-
dziła walkę boksera, już nie 
na ringu, ale o własne życie. 
Wygrał i wrócił do czynnego 
uprawiania sportu. – Wtedy 
dużo mniej wiedziałem 
o  przeszczepach, siłą rze-
czy kosztowało to moją ro-
dzinę wiele więcej nerwów. 
Jednak to była naturalna de-
cyzja. Wiedziałem, że mogę 
pomóc córce, a polska trans-
plantologia jest na wyso-
kim poziomie. Oddałem się 
w ręce lekarzy i tyle – opo-
wiada Przemysław Saleta. 
W tegorocznej edycji wyda-
rzenia wystartowało ponad 
50  sztafet. Każda składała 
się z  3  zawodników: osoby 
po przeszczepie, przedsta-
wiciela sponsora oraz gwiaz-
dy. Zespoły rywalizowały 
ze sobą w  nordic walking. 
Sztafeta RAFAKO składała 
się z  Andrzeja Lewandow-
skiego, prezes RAFAKO Ag-
nieszki Wasilewskiej-Semail 
i Jarka Suskiego, perkusisty 
zespołu Carpe Diem. Fun-
dację PBG reprezentowały 

Z dumą 
wspieramy to 
wydarzenie, 
ponieważ idea, 
która za nim stoi 
jest niesamowicie 
szczytna. 
Bardzo dobrze, 
że gromadzi się 
wokół niej tylu 
znanych ludzi. 
[…] Cieszymy się, 
że RAFAKO może 
się przyczynić do 
propagowania 
tej wiedzy. 
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Bogusława Rygiel, prezes Fun-
dacji Małgorzata Wiśniewska 
oraz Małgorzata Potocka, ak-
torka. Bieg po Nowe Życie jest 
imprezą promującą idee świa-
domej zgody na pośmiertne 
przekazanie narządów oraz 
przeszczepów rodzinnych. 
RAFAKO S.A. już po raz kolejny 
było partnerem tego przedsię-
wzięcia. – Z dumą wspieramy 
to wydarzenie, ponieważ idea, 
która za nim stoi jest niesamo-
wicie szczytna. Bardzo dobrze, 
że gromadzi się wokół niej tylu 
znanych ludzi. Jako RAFAKO 
staramy się w miarę możliwo-
ści uczestniczyć we wszystkich 
akcjach, które mogą rzeczywi-
ście pomóc, nie tylko małym 
społecznościom, ale całej Polsce. 
Ta inicjatywa ma na celu uświa-
domienie, jak ważna jest trans-
plantologia, ile można dzięki 
niej uratować ludzkich istnień. 
Wystarczy tylko zgoda na po-
branie po śmierci narządów do 
przeszczepu. Cieszymy się, że 
RAFAKO może się przyczynić 
do propagowania tej wiedzy – 
mówi Agnieszka Wasilewska-

-Semail, Prezes Zarządu i dyrek-
tor Generalna RAFAKO S.A.

– Bieg po Nowe Życie jest wy-
darzeniem potrzebnym, choć 
dosyć nietypowym, ponieważ 
transplantacja jest dziedziną, 
w której nie brakuje pieniędzy 
na zabiegi czy specjalistów, ale 
brakuje świadomości. Tutaj 
nie chodzi o zbiórkę pieniędzy. 
W Polsce brakuje dawców, świa-
domości, że można po śmierci 
oddać organy, by tych trans-
plantacji było więcej i  więcej 
ludzkich istnień można dzięki 
temu uratować. Stąd propa-
gowanie tej idei ma sens i jest 

bardzo ważne. RAFAKO wspiera 
również Fundację Kardiochirur-
gii im. Zbigniewa Religi, gdzie co 
roku staramy się dofinansować 
budowę jakiegoś urządzenia 
niezbędnego do nowoczesnych 
operacji przeszczepu i budowy 
sztucznego serca. To jest druga 
dziedzina, w  którą jesteśmy 
zaangażowani już od kilku lat– 
mówi Piotr Karaś, Dyrektor 
Marketingu w RAFAKO S.A.

– Moja córka jest żywym 
przykładem tego, że warto 
wspierać tę inicjatywę. Ani ja, 
ani mój mąż nie kwalifikowali-
śmy się do przeszczepu rodzin-
nego i  czekaliśmy na dawcę 
niespokrewnionego. W  końcu 
udało się, ale wiele innych dzieci 
i dorosłych nadal czeka – mówi 
Ewelina Koreńczuk mama Oli, 
dziewczynki po przeszczepie, 
która jest podopieczną Funda-
cji For Life, działającej na rzecz 
dzieci przewlekle chorych i po 
przeszczepie. – Sam pomysł na 
promowanie tej idei jest wspa-
niały. Dzięki temu, że biorą 
w tym udział gwiazdy, przekaz 
trafia do większej liczby ludzi – 
dodaje mama Oli. 

– Cieszymy się, że taka for-
ma popularyzacji świadomego 
dawstwa i  szerzenia tej idei 
wśród społeczeństwa odbywa 
się już po raz kolejny. Możliwość 
zobaczenia ludzi po przeszcze-
pach uprawiających sport to 
żywe świadectwo tego, że trans-
plantacja i  oddawanie narzą-
dów przynosi wymierny efekt. 
To skłania także do zadania 
sobie pytania, czy podarował-
bym życie drugiej osobie – mówi 
Krystyna Murdzek, Prezes Pol-
skiego Stowarzyszenia Sportu 
po Transplantacji.

– W naszym kraju jest ponad 
20  tys. ludzi po przeszczepie. 
Znam osobiście wszystkie oso-
by, które biorą udział w  dzi-
siejszym biegu. Są to osoby 
zrzeszone w Polskim Stowarzy-
szeniu Sportu po Transplantacji, 
które założyłem w  2005  roku. 
W  związku z  tym spotykamy 
się regularnie 2  razy do roku 
na letnich i zimowych Mistrzo-
stwach Polski. Po za tym bierze-
my udział, w trochę mniejszym 
składzie, w europejskich i świa-
towych Mistrzostwach Osób po 
Transplantacji i Dializowanych. 
W  stowarzyszeniu najwięcej 
jest osób po przeszczepie nerki, 
cześć po przeszczepie wątroby, 
kilka osób po przeszczepie serca, 
czasami dołączają do nas osoby 
po przeszczepie trzustki, szpiku – 
cała gama różnych możliwości – 
wylicza prof. Andrzej Chmura, 
kierownik Katedry i Kliniki Chi-
rurgii Ogólnej i  Transplanta-
cyjnej w Warszawie. To właśnie 
w lutym, w Szpitalu Klinicznym 
Dzieciątka Jezus, kierowany 
przez niego zespół dokonał 
pierwszego w Polsce przeszcze-
pu krzyżowego, polegającego na 
tym, że w sytuacji, gdy jest para, 
w której jedna osoba potrzebuje 
przeszczepu nerki, ale jej part-
ner czy partnerka ze względu 
na niezgodność grup krwi lub 
zły dobór immunologiczny nie 
może być dawcą, można znaleźć 
inną parę, będącą w tej samej sy-
tuacji, z której dawca pasowałby 
do biorcy z pierwszej pary i od-
wrotnie. Wykonane przez prof. 
A. Chmurę zabiegi odbyły się 
bez powikłań, narządy, w tym 
przypadku nerki, podjęły pracę. 
Przeszczepienia krzyżowe tym 
łatwiej dobrać, im więcej par jest 

Cieszymy się, że taka forma 
popularyzacji świadomego 
dawstwa i szerzenia tej 
idei wśród społeczeństwa 
odbywa się już po raz kolejny. 
Możliwość zobaczenia ludzi po 
przeszczepach uprawiających 
sport to żywe świadectwo 
tego, że transplantacja 
i oddawanie narządów 
przynosi wymierny efekt. To 
skłania także do zadania sobie 
pytania, czy podarowałbym 
życie drugiej osobie.

Bieg po Nowe 
Życie jest 
wydarzeniem 
potrzebnym, 
choć dosyć 
nietypowym, 
ponieważ 
transplantacja 
jest dziedziną, 
w której nie 
brakuje pieniędzy 
na zabiegi czy 
specjalistów, 
ale brakuje 
świadomości. 
Tutaj nie chodzi 
o zbiórkę 
pieniędzy. 

w puli, na razie jest ich jeszcze 
mało. W Polsce przeszczepy od 
żywych dawców wynoszą jedy-
nie 5 proc., podczas gdy są takie 
kraje, gdzie ten odsetek sięga na-
wet 50. proc. 

– Nie wszyscy po przeszcze-
pie mogą uprawiać sport wy-

czynowy, raczej amatorski. Nie-
którzy mają zmiany związane 
z chorobą, która mogła się zda-
rzyć długo przed przeszcze-
pieniem, wykluczające ich ze 
sportu wyczynowego. Te oso-
by również biorą udział w róż-
nych zawodach i nawet jeżeli 

Na zdjęciach uczestnicy 6. edycji Biegu 
o Życie podczas oficjalnego zdjęcia 
zbiorowego oraz rozgrzewki. 
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– W Biegu po Nowe Życie 
uczestniczę po raz pierw-
szy. Jestem bardzo przejęta 
tym niesamowitym zaanga-
żowaniem gwiazd, celebry-
tów, sponsorów. Zabawa 
w świetle jupiterów to jedno, 
ale wspieranie tej szczytnej 
inicjatywy to najważniej-
sze, co jej przyświeca. Poza 
tym wspieranie tego typu 
akcji wpisuje się w  ideę bi-
znesu odpowiedzialnego 
społecznie, bliskiej Fundacji 
PBG i  całej naszej Grupie  – 
mówi Małgorzata Wiśniew-
ska, Prezes Fundacji PBG 
i  członek Rady Nadzorczej 
RAFAKO S. A. Obok M. Wiś-
niewskiej w sztafecie repre-

zentującej Fundację wzięła 
udział aktorka Małgorzata 
Potocka.

Udział gwiazd, osób, które 
są idolami w wielu różnych 
dziedzinach, od sportu, przez 
świat mediów czy muzyki, 
stanowiących wzór do naśla-
dowania dla wielu fanów jest 
niewątpliwym atutem tego 
przedsięwzięcia. Wielu z nich 
jest nie tylko twarzami akcji, 
ale też własną osobą daje 
przykład innym. Tak właś-
nie było z  Przemysławem 
Saletą i Robertem Sonikiem, 
zwycięzcą tegorocznego 
Rajdu Dakar. – Od wielu lat 
obserwowałem sportową 
karierę Przemka. Jednak to, 

przejdą dystans, którzy inni 
przebiegną, to czasem do-
stają największe brawa. Już 
sam ich udział w zawodach 
jest bardzo ważny, bo jest 
poparciem dla całej idei, że 
wszyscy po przeszczepie-
niu narządów powinni dą-
żyć do tego, aby wrócić do 
normalnego życia, a  nie 
uciekać w chorobę. Niestety, 
w naszym kraju mniej więcej 
70 procent osób po transplan-
tacji woli się trzymać na ubo-
czu. Nasze stowarzyszenie, 
choć założone w 2005 roku 
liczy ok. 200  członków na 
20 tys. osób po przeszczepie 
w Polsce – dodaje profesor 
A. Chmura.

że oddał nerkę swojej córce było 
dla mnie prawdziwą inspiracją 
i otworzyło oczy wielu innym 
ludziom. Gdy jakiś czas później 
Przemek zwrócił się do mnie 
z propozycją, bym został uczest-
nikiem tego projektu, nie waha-
łem się ani chwili. Moje osobiste 
zaangażowanie jest najlepszym 
sposobem pokazania, że doce-
niam wagę tego przedsięwzię-
cia. Jest ono konsekwencją za-
angażowania Przemka i  tego, 
czego mnie ono nauczyło oraz 
świadomości, jaką we mnie 
wzbudził  – mówi Robert Sonik. 

Także dla Marcina Mroczka, 
aktora znanego z serialu „M jak 
Miłość” inspiracją był inny zna-
ny polski aktor, Jarek Jakimo-
wicz. – To akcja, która ma bar-
dzo ważny cel edukacyjny. Aby 
polska transplantologia miała 
przyszłość, trzeba o niej dużo 
mówić, by ludzie mieli świa-
domość, że przeszczep nie wy-
klucza nas z aktywnego życia. 
Świetnymi przykładami są za-
równo Przemek Saleta, jak i Ja-
rek Jakimowicz, dzięki któremu 
zaangażowałem się w tę akcję. 
Widziałem, jak on po przeszcze-

pie żyje pełnią życia. Swoją oso-
bą fantastycznie promuje ideę 
transplantologii. Najważniejszą 
nagrodą jest dla niego życie jego 
syna, któremu oddał część wą-
troby – mówi Marcin Mroczek, 
który od lat uczestniczy w Bie-
gu po Nowe Życie, a w tym roku 
wziął udział w sztafecie, mimo 
złamanej nogi.

– Mam takie nazwisko, że 
nie sposób odmówić wspar-
cia tak szczytnej idei. Muszę 

Uczestniczka biegu, Agnieszka 
Wasilewska-Semail, Prezes 
Zarządu i dyrektor Generalna 
RAFAKO S.A.

Na zdjęciach w kolejności od góry: Prze-
mysław Saleta, przedstawicielki Fundacji 
PBG Bogusława Rygiel, prezes Fundacji 
Małgorzata Wiśniewska oraz Małgorzata 
Potocka, aktorka. 

Uczestnicy Biegu 
Po Nowe Życie 

Udział gwiazd, osób, które 
są idolami w wielu różnych 
dziedzinach, od sportu, przez 
świat mediów czy muzyki, 
stanowiących wzór do 
naśladowania dla wielu fanów 
jest niewątpliwym atutem 
tego przedsięwzięcia. Wielu 
z nich jest nie tylko twarzami 
akcji, ale też własną osobą 
daje przykład innym. Tak 
właśnie było z Przemysławem 
Saletą i Robertem Sonikiem, 
zwycięzcą tegorocznego 
Rajdu Dakar.

Zabawa w świetle 
jupiterów to jedno, 
ale wspieranie tej 
szczytnej inicjatywy 
to najważniejsze, co 
jej przyświeca. Poza 
tym wspieranie tego 
typu akcji wpisuje 
się w ideę biznesu 
odpowiedzialnego 
społecznie, bliskiej 
Fundacji PBG i całej 
naszej Grupie.
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wspierać tego typu akcje. – tak, 
żartobliwie, tłumaczy powody 
udziału w imprezie Sebastian 
Wątroba, aktor, były policjant. 
Każdy pomysł jest dobry, który 
pozwala na nagłośnienie tego 
typu idei i dotarcia do jak naj-
większej liczby osób, które nie 
mają świadomości, że tak nie-
wiele potrzeba do uratowania 
ludzkiego życia. Mocna konku-
rencja, świetne sztafety, dużo 
wspaniałych ludzi. Zauważmy, 
że w sportowcach po przeszcze-
pach jest dużo energii. Uczmy 
się tego od nich – dodaje aktor.

W tak licznym gronie osobi-
stości uczestniczących w  pro-
jekcie warto pamiętać także 
o prawdziwych bohaterach tej 
inicjatywy  – ludziach po prze-
szczepach narządów, którzy 
sami siebie żartobliwie nazywa-
ją „przeszczepkami”. To oni włas-
nym przykładem udowadniają, 
jak ważna jest to inicjatywa, po-
kazują jej sens oraz dają nadzie-
ję na powrót do aktywnego try-

bu życia tym wszystkim, którzy 
czekają na zabieg lub też są po 
transplantacji. Jedną z takich 
osób jest Andrzej Lewandowski, 
startujący w  składzie sztafe-
ty RAFAKO. Zabieg wykonany 
został u niego 14 lat temu i do 
tego czasu wielokrotnie zdobył 
Mistrzostwo Polski w pływaniu 
osób po transplantacji. 

– W Polsce nie ma żadnej edu-
kacji w tym zakresie. Transplan-
tologia kojarzy się tylko ze stra-
chem. A przecież tak naprawdę 
to jest pomaganie własnej ro-
dzinie, zwycięstwo i  szczęście. 
Ktoś pozostaje przy życiu. W bie-
gu biorą udział ludzie po prze-
szczepach i to jest fascynujące. 
Uważam, że takich akcji powin-
no więcej – przyznaje Małgorza-
ta Potocka, aktorka, startująca 
w sztafecie Fundacji PBG.

– Rywalizacja na trasie była 
zacięta. Widać, że niektórzy rze-
czywiście mocno się przykładali, 
bo dowodem na to były nawet 
pogubione na trasie kijki. Atmo-

sfera zawodów była wspania-
ła, publiczność dopingowała 
wszystkich. Impreza przyciąga 
dużo dobrej energii – tak swój 
udział w sztafecie, tuż po prze-
kroczeniu mety skomentowała 
Agnieszka Wasilewska-Semail, 
prezes RAFAKO.

– Dałam z siebie wszystko, po-
dobnie jak inni członkowie na-
szej sztafety. Nie wiem, które 
zajęliśmy miejsce, ale jakie by 
ono nie było, na pewno będzie 
zaszczytne. Serdecznie dzięku-
ję wszystkim, którzy nam kibi-
cowali, wspierali oklaskami. To 
było coś fantastycznego  – tak 
o swoich wrażeniach po dotarciu 
na metę powiedziała prezes Fun-
dacji, Małgorzata Wiśniewska. 

A  czy między sztafetami 
Fundacji PBG i  RAFAKO była 
rywalizacja?  – Obie drużyny 
się wspierały. Sukces jednej 
byłby zwycięstwem obu, ponie-
waż stanowimy jedną grupę – 
zgodnie zapewniały obie panie 
prezes. 

Rywalizacja 
na trasie była 
zacięta. Widać, 
że niektórzy 
rzeczywiście 
mocno się 
przykładali, bo 
dowodem na 
to były nawet 
pogubione na 
trasie kijki. 
Atmosfera 
zawodów była 
wspaniała, 
publiczność 
dopingowała 
wszystkich. 
Impreza 
przyciąga dużo 
dobrej energii.

Na zdjęciach podczas gali Prezes Fundacji PBG, pani Małgorzata Wiśniewska wraz 
z Prezes RAFAKO S.A. Agnieszką Wasilewską-Semail oraz Marcin Rej.
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RAFAKO S.A. od lat angażuje się 
w akcje charytatywne, chętnie 
pomaga tym, którzy tej pomocy 
najbardziej potrzebują. Corocz-
nie gra z Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy, obdarowuje 
podopiecznych z Domu Dziecka 
w  Gorzyczkach i  Samborowi-
cach, pośpieszyło z pomocą po-
wodzianom, m.in. z Bogatyni czy 
odległych Bałkanów, dołączyło 
do niedawno zorganizowane-
go koncertu charytatywnego 
na rzecz chorej pielęgniarki 
z Raciborza. Osóby i instytucje, 
które otrzymały pomocną dłoń 
ze strony raciborskiego zakładu 
można by długo wyliczać. Gdy 
na początku lat 90. XX w. prof. 
Zbigniew Religa zakładał Fun-
dację Rozwoju Kardiochirurgii 
RAFAKO S.A. również było jed-
nym z  darczyńców, aktywnie 
wspierających zabrzański ośro-
dek kardiochirurgii. 

Intensyfikacja współpra-
cy nastąpiła ponownie w  la-
tach 2011 – 2015. Wówczas to 
RAFAKO wsparło projekty 
naukowo-badawcze realizo-
wane w Instytucie Protez Serca 
Fundacji Rozwoju Kardiochi-
rurgii. – Na szczególną uwagę 
zasługuje zakup specjalistycz-

RAFAKO PRZYCZYNIA SIĘ DO 
RATOWANIA ŻYCIA

Specjalistyczny miernik na potrzeby programu „Budowa Robota Kardiochirurgicznego Robin Heart”, aparat 
fotograficzny do mikroskopu Axio Observer czy szkolenie z zakresu analizy danych statystycznych w ramach 

programu Statistica v10 ufundowało RAFAKO S. A. Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii. 
Owocna współpraca pomiędzy raciborską Spółką a zabrzańskim ośrodkiem kardiochirurgii trwa od lat.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media

szkolenie z zakresu analizy da-
nych statystycznych w ramach 
programu Statistica v10 został 
skierowany Kierownik Labora-
torium Badawczego w Pracowni 
Sztucznego Serca – dr inż. Ma-
ciej Gawlikowski. – Statystyczna 
analiza danych klinicznych jest 
fundamentalną metodą badaw-
czą we współczesnej medycynie, 
szczególnie w  nowoczesnym 
podejściu EBM (medycyny op-
artej na dowodach). Ukończe-
nie szkolenia, które odbyło się 
w Centrum Szkoleniowym Stat-
soft Polska w Krakowie, pozwoli 
kontynuować prace nad zwięk-
szeniem efektywności i skutecz-
ności stosowanych klinicznie 
protez serca oraz zdynamizuje 
prace nad nową generacją pro-
tez serca dla dzieci – podkreśla 
dr Marcin Karlik.

– Nie ma chyba wśród nas 
nikogo, kto nie wiedziałby, kim 
był prof. Zbigniew Religa i  to 
nie tylko dlatego, że stosunko-
wo niedawno wszedł na ekra-
ny film pokazujący jego walkę 
o możliwość przeprowadzania 
operacji przeszczepu serca  – 
mówi Piotr Karaś, dyrektor 
Biura Marketingu RAFAKO S.A. – 
RAFAKO wspiera wiele inicja-
tyw związanych z profilaktyką 
i ochroną zdrowia, a przecież 
w  przypadku kardiochirurgii 
mamy do czynienia nie tylko 
z ratowaniem zdrowia, ale prze-
de wszystkim życia człowieka. 
Jesteśmy dumni, że mamy tu na 

RAFAKO wspiera wiele 
inicjatyw związanych 
z profilaktyką 
i ochroną zdrowia, 
a przecież w przypadku 
kardiochirurgii mamy 
do czynienia nie 
tylko z ratowaniem 
zdrowia, ale przede 
wszystkim życia 
człowieka. Jesteśmy 
dumni, że mamy tu 
na Śląsku placówkę 
i współpracującą 
z nią Fundację, której 
celem jest rozwój tej 
dziedziny medycyny 
i w konsekwencji 
zwiększenie możliwości 
ratowania życia 
i zdrowia pacjentów 
nie tylko z naszego 
województwa. 

nego miernika na potrzeby pro-
gramu „Budowa Robota Kardio-
chirurgicznego Robin Heart” 
oraz aparatu fotograficznego 
do mikroskopu Axio Observer, 
pozwalającego na akwizycję 
obrazów mikroskopowych 
z hodowli komórkowych oraz 
preparatów histologicznych 
i  immunohistochemicznych  – 
wylicza dr Marcin Karlik, peł-
nomocnik Biura Marketingu 
i Promocji w Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii im. Prof. Zbi-
gniewa Religii w Zabrzu.

W  2015  r., dzięki wsparciu 
RAFAKO S.A. na specjalistyczne 

Śląsku placówkę i współpracu-
jącą z nią Fundację, której celem 
jest rozwój tej dziedziny medy-
cyny i  w  konsekwencji zwięk-
szenie możliwości ratowania 
życia i zdrowia pacjentów nie 
tylko z naszego województwa. 
Od początku naszej współpracy 
angażowaliśmy się we wsparcie 
konkretnych celów, które być 
może jednostkowo nie są duże, 
ale razem składają się na końco-
wy efekt, jakim jest na przykład 
budowa robota Robin Heart  – 
argumentuje Piotr Karaś.

Dzięki zaangażowaniu 
RAFAKO S.A. w rozwój polskiej 
kardiochirurgii możliwe jest 

wprowadzanie do praktyki kli-
nicznej najnowszych metod ra-
towania ludzkiego życia, gdy za-
grożone jest serce.  – Od wielu 
lat produkty i technologie będą-
ce wynikiem naszych badań ra-
tują wielu pacjentów. Taki efekt 
prac uważamy za największy 
sukces Fundacji Rozwoju Kardio-
chirurgii. Nie byłby on możliwy 
bez hojności i dobroci serca na-
szych sponsorów i darczyńców – 
przyznaje dr Karlik. Do tego gro-
na należy właśnie raciborska 
Spółka, której pomoc skutkuje 
rozwojem zaplecza aparaturo-
wego oraz zwiększeniem kom-
petencji pracowników.

Dzięki zaangażowaniu 
RAFAKO S.A. 
w rozwój polskiej 
kardiochirurgii możliwe 
jest wprowadzanie 
do praktyki klinicznej 
najnowszych metod 
ratowania ludzkiego 
życia, gdy zagrożone 
jest serce.

Na zdjęciach od góry: Laboratorium Centrum Chorob Serca Zabrze; Prezentacja robota Robin Heart, 
fot. Archiwum RAFAKO
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Katedra i  Klinika Chirur-
gii Ogólnej i  Kolorektalnej 
funkcjonuje w Szpitalu Miej-
skim przy ul. Szwajcarskiej 
po przeniesieniu ze Szpita-
la im. J. Strusia z dawnej sie-
dziby przy ul. Szkolnej. Klini-
ką kieruje prof. dr hab. Piotr 
Krokowicz. Przekrój zabie-
gów chirurgicznych wyko-
nywanych  w  Klinice  obej-
muje swoim zakresem całą 
chirurgię ogólną ze szczegól-

CZY WIESZ, ŻE CHIRURGIA  
MOŻE BYĆ KOLOREKTALNA?

Od 5 lat Fundacja PBG wspiera badania naukowe i prace prowadzone  
w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej w Poznaniu.

Tekst: prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz, specjalista chirurg, proktolog 

dr med. Karolina Horbacka, specjalista chirurg

nym uwzględnieniem opera-
cji jelita grubego, w tym no-
wotworów okrężnicy oraz 
operacji wykonywanych 
u  chorych z  nieswoistymi 
chorobami zapalnymi jelit: 
wrzodziejącym zapaleniem 
jelita grubego i chorobą Leś-
niowskiego-Crohna. Klinika 
Chirurgii Ogólnej i  Kolorek-
talnej należy do czołowych 
ośrodków w  kraju zajmują-
cych się diagnostyką i lecze-

niem chorób jelita grube-
go. Od stycznia br. w Klinice 
hospitalizowani i  operowa-
ni są pacjenci z nowotwora-
mi jelita grubego w ramach 
szybkiej terapii onkologicz-
nej. Z  uwagi na fakt pełnie-
nia 24h ostrych dyżurów na 
rzecz miasta, w  Klinice wy-
konywane są operacje z za-
kresu chirurgii całego prze-
wodu pokarmowego, również 
z wykorzystaniem metod la-

paroskopowych, operacje 
endokrynologiczne, plasty-
ki przepuklin jamy brzusznej.

Dzięki środkom prze-
kazanym przez Fundację 
PBG możliwy był zakup 
sprzętu, kursy dla chirur-
gów (TRUS  – Transrectal 
Ultrasonography, ultraso-
nografia dopplerowska, kur-
sy laparoskopowe w  kraju 
i  za granicą, kursy TEM  – 
Transanal Microsurgery), 
organizacje warsztatów dla 
młodych lekarzy i studentów 
(dotyczące technik szycia 
chirurgicznego i wykonywa-
nia zespoleń)  i  konferencji 
(ostatnia Konferencja Pol-
skiego Klubu Koloproktolo-
gii  w  sierpniu 2012  organi-
zowana przez naszą Klinikę 
w Poznaniu), udział naszych 
lekarzy w  konferencjach 
i  stażach zagranicznych 
(European Society of Colo-
proctology, konferencje chi-
rurgiczne i koloproktologicz-

ne w  Madrycie, Belgradzie, 
Londynie). Od 2010 roku pro-
wadzimy badania naukowe 
we współpracy z Katedrą Bio-
chemii UMP wykorzystując 
najnowocześniejsze badania 
do charakterystyki moleku-
larnej raków jelita grubego 
i  określenia czynników ma-
jących wpływ na stopień 
zaawansowania raka i jego 

zdolność do tworzenia prze-
rzutów. Dzięki środkom otrzy-
manym przez Fundację PBG 
możliwy był zakup odczynni-
ków do badań immunologicz-
nych, sprzętu – dewar na cie-
kły azot do przechowywania 
tkanek i materiału biologicz-
nego. Idea badań zmierza do 
oceny różnic w biologii raka 
jelita grubego w zależności 

Katedra i Klinika 
Chirurgii Ogólnej 
i Kolorektalnej 
należy do czołowych 
ośrodków w kraju 
zajmujących 
się diagnostyką 
i leczeniem chorób 
jelita grubego. 

Od góry: sala 
operacyjna Kliniki 
Chirurgii Ogólnej 
i Kolorektalnej, 
fot. Łukasz Gmerek; 
prof. dr hab. med. 
Piotr Krokowicz, 
specjalista chirurg, 
proktolog udziela 
wywiadu lokalnym 
mediom, fot. archi-
wum Kliniki
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od lokalizacji i stopnia zaawan-
sowania,  odpowiedzi na pyta-
nie co warunkuje dobrą reakcję 
niektórych typów nowotworów 
na chemioterapię i  jak można, 
mając tą wiedzę, wpływać na 
skuteczne leczenie.

Dzięki badaniom mamy na-
dzieję na lepsze zrozumienie 
biologii raków jelita grubego 
i w perspektywie znalezienie sku-
tecznych metod poprawy wskaź-
ników przeżycia pacjentów po 
leczeniu operacyjnym. O  wyso-
kim poziomie naszych wyników 
świadczy fakt, że w  ostatnich 
3 latach opublikowaliśmy kilka 
prac w  światowej klasy czaso-
pismach zajmujących się tym 
tematem (BMC Cancer, Mole-
cular Cancer Research, Journal 
of Cancer Research and Clinical 
Oncology). Bez wsparcia funda-
cji nasza działalność naukowa 
i rozwój kliniczny nie byłby moż-
liwy. W chwili obecnej ze wzglę-
du na bardzo ograniczone wspar-
cie finansowe ze strony Szpitala 
i Uniwersytetu Medycznego, dzia-
łalność naukowa Kliniki w dużej 
mierze opiera się na środkach 
uzyskanych z Fundacji PBG.

Rak jelita grubego (RJG) sta-
nowi drugą co do częstości przy-
czynę zgonów na nowotwory 
złośliwe w Polsce. Według danych 
European Society of  Medical 
Oncology RJG stanowi czwartą 
przyczynę zgonów z  powodu 
nowotworów złośliwych na świe-
cie – około 608 000 zgonów / rok. 
Wciągu 10  lat (1997 – 2007) ob-
serwowaliśmy zmniejszenie 
śmiertelności w państwach Unii 
Europejskiej głównie dzięki silnie 
rozwiniętemu systemowi badań 
przesiewowych, profilaktycznej, 
endoskopowej resekcji polipów 

gruczolakowych oraz coraz bar-
dziej efektywnym formom terapii 
skojarzonej. Niestety, wyniki le-
czenia tego nowotworu w Euro-
pie i na świecie odbiegają od uzy-
skiwanych w Polsce. Przeżycia 
5-letnie dla raka okrężnicy w za-
leżności od płci wyniosły w 2000 r. 
32,4:30,8% (K:M), a dla raka od-
bytnicy 33,2:24% (K:M). Odsetek 
ten w  Stanach Zjednoczonych 
w  latach 2000 – 2005  sięgał 
68,5% w odniesieniu do pacjen-
tów z rakiem odbytnicy. Różnice 
wynikają z podstawowej kwestii 
organizacji i  funkcjonowania 
systemu badań przesiewowych 
w krajach zachodnich, pozwala-
jącego na wczesną diagnostykę 
pacjentów z  rakiem jelita gru-
bego o niższym stopniu klinicz-
nego zaawansowania. W takich 
przypadkach zabieg operacyjny, 
niekiedy w  połączeniu z  radio- 
i chemioterapią, stwarza realne 
szanse dobrego rokowania i wy-
sokich wskaźników przeżycia 
w tej grupie chorych. Najkorzyst-
niejsze jest rozpoznanie raka je-
lita grubego w  stadium bezob-
jawowym. Można to osiągnąć 

poprzez badanie endoskopowe 
jelita grubego, czyli kolonosko-
pię. W Polsce obecnie wykonuje 
się bezpłatne badania przesie-
wowe (na które nie trzeba mieć 
skierowania) kolonoskopowe 
u pacjentów między 50 a 65 ro-
kiem życia. U  osób, u  których 
w rodzinie przynajmniej jeden 
krewny pierwszego stopnia (ro-
dzice, rodzeństwo, dzieci) miał 
raka jelita grubego, badanie 
takie wykonuje się w  ramach 
badań przesiewowych od 40 do 
49 roku życia. 

Czy raka jelita grubego 
można uniknąć? – Jest to jeden 
z nielicznych nowotworów zło-
śliwych, którego wystąpieniu 
można zapobiec. Jeśli w  kolo-
noskopii (zarówno wykonywa-
nej w  ramach badań przesie-
wowych, jak i  zleconej przez 
lekarza) wykryte zostaną poli-
py gruczołowe i te polipy zosta-
ną usunięte, to nie przekształcą 
się w raka. Wydaje się, że wpływ 
na zmniejszenie ryzyka raka 
jelita grubego może mieć dieta 
niskotłuszczowa, bogata w błon-
nik oraz owoce i warzywa.

Fundacja PBG, w ramach działań społecznie odpowiedzial-
nych, dzieli się wypracowanym przez Grupę PBG zyskiem. 
Powołana m.in. by wspierać działania związane z ochroną 
zdrowia, rozumie odpowiedzialność wynikającą z niesienia 
pomocy. Dlatego, nie boi się wspierać trudnych i skompli-
kowanych inicjatyw.

Dzięki środkom 
przekazanym 
przez Fundację 
PBG możliwy 
był zakup 
sprzętu, kursy 
dla chirurgów, 
organizacje 
warsztatów dla 
młodych lekarzy 
i studentów, 
i konferencji, 
udział naszych 
lekarzy 
w konferencjach 
i stażach 
zagranicznych. 

Sala operacyjna 
Kliniki Chirurgii 
Ogólnej i Kolorek-
talnej, fot. Łukasz 
Gmerek
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BEZPIECZNE OPALANIE 
Mimo powszechnej wiedzy o szkodliwości nadmiernego opalania, każdej wiosny 

wystawiamy się na pierwsze promienie słońca by naskórek nabrał złotego odcienia.

Tekst: Rylew, Ryszard Lewicki Fundacja PBG

Osoby, które mają więcej 
feomelaniny, charakteryzu-
jące się jasną karnacją oraz 
skłonnością do występowa-
nia piegów i włosów o ruda-
wym zabarwieniu (osobiście 
bardzo lubię, gdy kobieta ma 
piegi) znajdują się w grupie 
wyższego ryzyka zachoro-
wania na raka skóry o groź-
nej nazwie czerniak. 

Co zrobić, gdy opalenizna 
jest w modzie przez cały 
rok?
Bladość skóry kojarzy się 
z wątłością, niezdrowym try-
bem życia. Człowiek opalony 
jest uznawany za aktywne-
go, zdrowego i  prowadzą-
cego prawidłowy tryb życia. 

To, jak szybko się opala-
my, zależy także od miejsca 
na kuli ziemskiej. Turysta 
w Indonezji czy Ekwadorze, 
czyli w  państwach położo-
nych wokół równika, opali 
się szybciej niż w pobliżu bie-
guna czy w Polsce. Im Słoń-
ce „stoi” wyżej, tym promieni 
słonecznych dociera więcej. 
Drugim ważnym czynni-
kiem jest wysokość nad 
poziomem morza. Szybciej 
opalimy się w górach na wy-

sokości 3 – 4 tysięcy metrów, 
gdzie po kilku godzinach je-
steśmy „spaleni” na brąz. 

A teraz ciekawostki!
Światło ze słońca leci do zie-
mi około 8 minut. Słońce ma 
średnicę 109 razy większą od 
Ziemi. 

Oprócz popularnego opa-
lania się w  solarium coraz 
modniejsze staje się opalanie 
natryskowe. Na skórę rozpy-
la się preparat zawierający 
związek cukrowy DHA (dihy-
droxyaceton), który reagując 
z komórkami naskórka, daje 
mu brązowo złocisty kolor. 
Zabieg ten trwa 30  minut 
w  specjalnej kabinie. Jest 
też drugi sposób „sprytnego” 
opalania się – polega on na 
spryskiwaniu ciała prepara-
tem przy użyciu urządzenia 
Airbrush.

Plusem tego rodzaju 
metody jest to, że skóra nie 
ma kontaktu ze  szkodliwy-
mi promieniami UV, tak jak 
w  przypadku korzystania 
z solarium.

W obu przypadkach opa-
lania się efekt jest natych-
miastowy i utrzymuje się do 
10 dni. 

Od redakcji:
Życzymy pięknej wakacyjnej 
pogody i umiarkowanego 
korzystania z promieni 
słonecznych. Pamiętajcie 
o kremach z filtrem i nakryciu 
głowy kiedy będziecie przebywać 
na słońcu podczas upałów.
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Dnia 9  maja do pokonania 
było łącznie 20  km pagór-
kowatej trasy, do tego zmę-
czenie i litry wylanego potu. 
Najważniejsze jednak były 
duch rywalizacji i  niezapo-
mniane emocje, jakie towa-
rzyszyły RAFAKOwcom, któ-
rzy wystartowali w aż dwóch 
imprezach biegowych. Pierw-
sza, czyli VII Mistrzostwa Pol-
ski Energetyków w biegu na 
10  km Pracowników Bran-
ży Energetycznej, odbyła się 
w godzinach popołudniowych, 
w ramach XIII Międzynarodo-
wego Biegu Skawińskiego. Mi-
strzostwa Polski Firm i Insty-
tucji w  Biegu Ulicznym na 
10  km w  Jastrzębiu-Zdroju, 
odbyły się natomiast w godzi-
nach nocnych. W obu z nich 
wystartowała reprezentacja 
RAFAKO S.A. 

– Mistrzostwa Polski Ener-
getyków w  biegu na 10  km 
w Skawinie to nasza główna 
impreza branżowa  – mówi 
Krzysztof Jeremicz, kierow-
nik sekcji działu Kontrolingu 
w RAFAKO S.A., szef drużyny 
RAFAKO. W  Mistrzostwach 
mogą starować tylko pra-
cownicy elektrowni, elek-
trociepłowni i  spółek dys-
trybucyjnych oraz innych 

firm bezpośrednio współ-
pracujących z  energetyką. 
W tym roku zmagania odby-
ły się po raz siódmy. RAFAKO 
uczestniczyło w nich po raz 
piąty.  – W  2011  r. startowa-
ły dwie osoby, ja i Gabrysia 
Sobczyk. W  2012  r.  – cztery, 
w  2013  r.  – 8  osób, w  2014  – 
9  osób, a  w  tym roku aż 
12 osób: Magdalena Woskow-
ska – specjalista w  zespo-
le ds. Konsolidacji i Sprawo-
zdań Finansowych, Danuta 
Cwynar – starszy projektant 
w  Zakładzie Elektrofiltrów 
RAFAKO S.A. w  Pszczynie, 
Gabriela Sobczyk – ekono-
mistka w dziale Konsultingu 
w RAFAKO S.A., Paweł Klinik – 
pracownik Biura Technolo-
gicznego w RAFAKO S.A, Jan 
Wilczek – brygadzista W.2.2, 
Grzegorz Bulenda – starszy 
inspektor zespołu Badań Nie-
zniszczalnych w RAFAKO S.A., 
Krzysztof Jeremicz – kierow-
nik sekcji działu Kontrolingu 
w RAFAKO S.A., Ryszard Ba-
ran – specjalista w dziale Za-
kupów RAFAKO S.A., Paweł 
Zalewski – technolog w sek-
cji PT1, Radosław Szymi-
czek – technolog w sekcji PT3, 
Bartosz Główka – technolog 
w sekcji PT 2 i Rafał Rydzak  – 

ŚWIETNE WYNIKI RAFAKOWCÓW 
W BIEGACH ULICZNYCH 

W ciągu tygodnia zawodnicy reprezentujący RAFAKO z powodzeniem wystartowali w aż trzech imprezach 
biegowych. Drużyna składająca się z pracowników Spółki wzięła udział w VII Mistrzostwach Polski Pracowników 

Branży Energetycznej w ramach XIII Międzynarodowego Biegu Skawińskiego, Mistrzostwach Polski Firm 
i Instytucji w Biegu Ulicznym na 10 km w Jastrzębiu-Zdroju oraz „Biegu bez granic”, także na 10 km.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 

Na podium VII Mistrzostw Polski Energetyków w biegu na 10 km

Mistrzostwa Polski Energetyków 
w biegu na 10 km w Skawinie, 
to nasza główna impreza 
branżowa – mówi Krzysztof 
Jeremicz, kierownik sekcji działu 
Kontrolingu w RAFAKO S.A., szef 
drużyny RAFAKO. W Mistrzostwach 
mogą starować tylko pracownicy 
elektrowni, elektrociepłowni i spółek 
dystrybucyjnych oraz innych firm 
bezpośrednio współpracujących 
z energetyką. 

Trenujemy wspólnie od 3 lat. RAFAKOwcy to świetna, 
zgrana drużyna. Razem przygotowujemy się do 
startów w zawodach, w tym także w maratonach 
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technolog w sekcji PT 3 – wyli-
cza Krzysztof Jeremicz.

Jak się biegło w  tym 
roku?  – W  poprzednich la-
tach podczas biegu w  Ska-
winie zazwyczaj było 
deszczowo i  chłodno, co 
sprzyjało osiąganiu dobrych 
rezultatów. W tym roku było 
ciepło. Dla mnie ważne też 
było umiejętne rozłożenie sił 
pomiędzy dwa biegi jednego 
dnia. W Skawinie wystarto-
waliśmy o godz. 15.30, a już 
o  22.00  czekał nas kolejny 
wyścig w  Jastrzębiu-Zdro-
ju – przyznaje K. Jeremicz. – 
Do tej pory nie miałem 
doświadczeń z dwoma star-
tami jednego dnia. Nie wie-
działem, jak zareaguje mój 
organizm w  drugim bie-
gu i  jak to wpłynie na mój 
wynik i zmęczenie. Dlatego 
w Skawinie zacząłem bieg 
spokojnie, swobodnie, na 
luzie, stopniowo przyspie-
szając, co pozwoliło mi na 
poprawienie się o  62  miej-
sca na samej tylko drugiej 
połówce dystansu – doda-
je RAFAKOwiec. Na starcie 
ustawiła się również we-
teranka biegu w  Skawinie 
Gabriela Sobczyk. – Od lat 
uczestniczę w biegu w Ska-
winie. Tym razem pogoda 
dopisała, chociaż było bar-
dzo duszno. Trasa pagór-
kowata, czyli taka, jaką lu-
bię najbardziej. Ostatecznie 
bieg zakończyłam na 8 miej-
scu, w ubiegłym roku byłam 
6. W tym roku była bardzo 
duża konkurencja, prawie 
dwa razy więcej pań star-
towało niż dotychczas – re-
lacjonuje Gabriela Sobczyk. 

Pozostali zawodnicy re-
prezentujący raciborską 
Spółkę spisali się równie do-
brze jak pani Gabriela. Naj-
lepszy czas (38:55 m) uzyskał 
Paweł Klinik, co pozwoliło mu 
na zajęcie miejsca w pierw-
szej dziesiątce na ponad 
90  sklasyfikowanych osób. 
Wśród kobiet aż dwie zawod-
niczki z RAFAKO S.A. stanęły 
na podium – II miejsce zajęła 
Magdalena Woskowska, a III – 
Danuta Cwynar. Drużynowo 
RAFAKO S.A. w składzie: Pa-
weł Klinik, Jan Wilczek, Grze-
gorz Bulenda uplasowało się 
na III pozycji.

Medale i puchary RAFAKO
wcy przywieźli również z dru-
giej organizowanej tego dnia 
imprezy rangi mistrzowskiej. 
Mistrzostwa Polski Firm i In-
stytucji w Biegu Ulicznym na 
10 km, bo o nich mowa, odbyły 
się w Jastrzębiu-Zdroju w ra-
mach Silesia Run. Start biegu 
głównego rozpoczął się o godz. 
22.00. Zawody na dystansie 
10 km zorganizowano po raz 
drugi  RAFAKO S.A. i po raz 
drugi wzięło w nich udział. – 
W  zeszłym roku zajęliśmy 
I miejsce w klasyfikacji dru-
żynowej mężczyzn  – wspo-
mina lider RAFAKOwskiej 
drużyny. W tym roku druży-
na RAFAKO uplasowała się na 
II miejscu, tuż za Jastrzębską 
Spółką Węglową S.A. i przed 
Wodociągami. 

Kapitalnie zaprezento-
wał się Paweł Klinik, który 
z czasem 38:48 m w katego-
rii Firm i Instytucji zajął in-
dywidualnie I  miejsce, zdo-
bywając tytuł Mistrza Polski. 
Wśród kobiet świetnie spisa-

ła się Magdalena Woskowska, 
która wywalczyła II miejsce 
i  tytuł Wicemistrzyni Pol-
ski. Drużynowo RAFAKO S.A. 
w składzie: Paweł Klinik, Jan 
Wilczek, Grzegorz Bulenda, 
Krzysztof Jeremicz w katego-
rii mężczyzn zajęło II miejsce. 
Ponadto Paweł Klinik w Sile-
sia Run został sklasyfikowa-
ny na III miejscu w  katego-
rii M30, a Jan Wilczek – na 
II miejscu w kategorii M50.

Tydzień wcześniej druży-
na RAFAKO z powodzeniem 
startowała w Raciborzu, w ós-
mej edycji „Biegu bez granic”, 
który tradycyjnie odbył się 
3  maja i  wiódł ulicami mia-
sta. Impreza rozpoczęła się 
Biegiem Młodzieżowym oraz 
Nordic Walking na dystansie 
3,7 km. Kulminacyjnym punk-
tem imprezy był Bieg Główny 
na 10 km. Pobiegło w nim po-
nad 300 zawodników. 

RAFAKO S.A. w  Biegu 
Głównym reprezentowała 
16-osobowa drużyna: Gabrie-
la Sobczyk, Magdalena Wo-
skowska oraz Paweł Klinik, 
Jan Wilczek, Grzegorz Bu-
lenda, Piotr Kędzior, Krzysz-
tof Jeremicz, Ryszard Baran, 
Paweł Zalewski, Paweł Szot, 
Radosław Szymiczek, Roman 
Krupa, Zbigniew Szew-
czuk, Bartosz Główka, Rafał 
Rydzak i Piotr Sienkiewicz. 

Warte uwagi jest to, że po 
raz pierwszy w historii biegu 
pracownicy Spółki, oprócz ge-
neralnej, byli także klasyfiko-
wani w dodatkowej kategorii 
RAFAKO i rywalizowali o Pu-
char Prezesa RAFAKO S.A.

– Start naszej drużyny 
oceniam bardzo dobrze, wie-

le osób pobiło swoje życio-
we rekordy  – podsumował 
tegoroczny „Bieg bez granic” 
Krzysztof Jeremicz, szef dru-
żyny RAFAKO. – W naszej fir-
mie biega dużo więcej osób. 
Generalnie RAFAKOwcy są 
bardzo aktywni w wielu dy-
scyplinach sportowych, ta-
kich jak np. narty czy ro-
wery. Gorąco zachęcam do 
przyłączenia się do nas. Tre-
nujemy pod okiem profesjo-
nalnej trenerki – Beaty Szyjki. 
Same treningi nic nie kosztu-
ją, a w ten sposób można nie 
tylko zadbać o  swoją kon-
dycję, ale też uczestniczyć 
w prestiżowych zawodach – 
zachęca K. Jeremicz.

– Nasi reprezentanci star-
towali już w  tegorocznym 
maratonie w Krakowie. Co 
ważne, możemy liczyć na 
wsparcie Zarządu RAFA-
KO. Mamy przyznany nam 
budżet, dzięki któremu m.in. 
wkrótce będziemy mieć dru-
żynowe stroje – opisuje lider 
rafakowskiej drużyny.

– Trenujemy wspólnie od 
3  lat. RAFAKOwcy to świet-
na, zgrana drużyna. Razem 
przygotowujemy się do star-
tów w zawodach, w tym tak-
że w  maratonach  – mówi 
Beata Szyjka, trenerka dru-
żyny, zadowolona z  wyni-
ków swoich podopiecznych. 
Co ciekawe, każdy, i  to bez-
płatnie, może trenować pod 
okiem Beaty Szyjki. W  każ-
dą sobotę na stadionie OSiR 
w Raciborzu o godz. 9.30 od-
bywają się treningi w  ra-
mach akcji „Trójki” Polskie-
go Radia „Biegam bo lubię”. 
Jak przekonuje trenerka, to 

dobra okazja nie tylko dla 
tych, którzy już biegają, ale 
także dla wszystkich, którzy 
dopiero chcą rozpocząć przy-
godę z  tym sportem. Z  oso-
bami, które są na wyższym 
poziomie zaawansowania, 
w tym z członkami drużyny 
RAFAKOwskiej, Beata Szyj-
ka trenuje 3 razy w tygodniu. 

W klasyfikacji generalnej, 
zarówno w kategorii kobiet, 
jak i  mężczyzn, zwyciężyli 
zawodnicy z  Ukrainy. Bar-
dzo dobry wynik osiągnęła 
Magdalena Woskowska, któ-
ra wśród raciborzanek była 
szósta. – Dziś zrobiłam życio-
wy wynik. Biegło mi się bar-
dzo dobrze, pogoda dopisała – 
mówi Magdalena Woskowska, 
która biega od 4 lat i w tym 
roku ukończyła swój pierw-
szy maraton. 

– Biegam od 4 lat, ukończy-
łem już 5 maratonów. Ponad-
to startowałem w wielu krót-
szych biegach. – mówi Paweł 

W naszej firmie 
biega dużo więcej 
osób. Generalnie 
RAFAKOwcy są 
bardzo aktywni 
w wielu dyscyplinach 
sportowych takich 
jak np. narty czy 
rowery. Gorąco 
zachęcam do 
przyłączenia się do 
nas. Trenujemy pod 
okiem profesjonalnej 
trenerki – Beaty 
Szyjki. Same 
treningi nic nie 
kosztują, a w ten 
sposób można 
nie tylko zadbać 
o swoją kondycję, 
ale też uczestniczyć 
w prestiżowych 
zawodach.

Każdy, i to bezpłatnie, może trenować pod okiem Beaty 
Szyjki. W każdą sobotę, na stadionie OSiR w Raciborzu, 
o godz. 9.30 odbywają się treningi w ramach akcji „Trójki” 
Polskiego Radia „Biegam bo lubię”. Jak przekonuje trenerka, 
to dobra okazja nie tylko dla tych, którzy już biegają, 
ale także dla wszystkich, którzy dopiero chcą rozpocząć 
przygodę z tym sportem. Z osobami, które są na wyższym 
poziomie zaawansowania, w tym z członkami drużyny 
rafakowskiej, Beata Szyjka trenuje 3 razy w tygodniu. 

Klinik, który zwyciężył w kla-
syfikacji RAFAKO oraz wy-
walczył wysokie, 28.  miej-
sce w klasyfikacji generalnej 

„Biegu bez granic”. 
Zadowoleni ze swoich 

startów są także inni członko-
wie drużyny. Bartosz Główka 
podczas tegorocznego Biegu 
Bez Granic pobił życiowy re-
kord. Biega wspólnie z kolegą 
z pracy, Rafałem Rydzakiem, 
który namówił go do startów 
w zawodach. Paweł Zalewski 
biega od roku. Jego także na-
mówili koledzy z działu. 

W  klasyfikacji RAFAKO 
kobiet zwyciężyła Magdale-
na Woskowska, drugie miej-
sce zajęła Gabriela Sobczyk. 
W  kategorii mężczyzn na 
podium stanęli: Paweł Kli-
nik (I miejsce), Jan Wilczek 
(II miejsce) i Grzegorz Bulen-
da (III miejsce). Nagrody wrę-
czył Krzysztof Burek, Wice-
prezes Zarządu RAFAKO S.A. 
i Dyrektor ds. Handlowych.

RAFAKO S.A. w Biegu Głównym reprezentowała 16-osobowa drużyna: 
Gabriela Sobczyk, Magdalena Woskowska oraz Paweł Klinik, Jan Wilczek, 
Grzegorz Bulenda, Piotr Kędzior, Krzysztof Jeremicz, Ryszard Baran, Paweł 
Zalewski, Paweł Szot, Radosław Szymiczek, Roman Krupa, Zbigniew 
Szewczuk, Bartosz Główka, Rafał Rydzak i Piotr Sienkiewicz. 

Drużyna RAFAKO S.A. 
w składzie: Paweł Klinik, 
Jan Wilczek, Grzegorz 
Bulenda i Krzysztof Jeremicz 
w trakcie zwycięskiego 
biegu w Jastrzębiu Zdroju – 
RAFAKOwcy zajęli I miejsce 
w Mistrzostwach Polski 
Firm i Instytucji w biegu 
ulicznym na 10 km 



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

NA SZE PA SJ E

W  niedzielę, 21  czerwca br. 
odbył się IV  Spływ Kajakowy 
RAFAKO S.A. Ta forma spędza-
nia czasu wolnego na dobre wpi-
sała się w kalendarz imprez inte-
gracyjnych RAFAKO. Tym razem 
pracownicy RAFAKO wraz z ro-
dzinami podziwiali malownicze 
uroki Małopolski, a dokładniej 
okolic Wadowic i Zatoru. Tego-
roczny spływ organizowany był 
na rzece Skawa, a trasa liczyła 
około 20 km. 

Kajakarze po krótkim in-
struktażu spływ rozpoczęli 
w Wadowicach. Meta zlokalizo-
wana była w Zatorze. Warto pod-
kreślić, że nad bezpieczeństwem 
uczestników imprezy czuwali 
doświadczeni instruktorzy.

Jako pierwsi spływ ukończyli 
w dwuosobowym kajaku Jakub 
Niedzielski oraz Robert Koziar-
ski, którzy przyjechali razem 
z  rodzicami. Chłopcy zgodnie 
przyznali, że płynęło się im spo-
kojnie, bez żadnych niespodzia-
nek. – Ani razu się nie wywró-
ciliśmy  – podsumowali nieco 
rozczarowani. – Bardzo miła 
impreza integracyjna. Prosty 
spływ dla rodzin z dziećmi. Nie 
miałem większych trudności, 
żeby pokonać trasę – tak w skró-

RODZINNE ZMAGANIA KAJAKOWE 
NA RZECE SKAWA 

Przyjemna atmosfera, doborowe towarzystwo, sprawna organizacja oraz malownicze widoki – tak 
w skrócie można podsumować wrażenia uczestników IV Spływu Kajakowego RAFAKO S.A. Mimo 

niesprzyjającej pogody wzięło w nim udział aż 110 osób. Po raz pierwszy spływ odbył się rzeką Skawą. 

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media

cie zrelacjonował Grzegorz 
Brożek, Dyrektor Techniczno-

-Produkcyjny RAFAKO S.A. 
Nieco inaczej spływ oceniła 

Bożena Małczak-Koziarska, 
Dyrektor Biura Informatyki, 
która brała udział w  spływie 
już po raz czwarty, a tym razem 
płynęła z córką Malwiną.– Było 
trudniej niż w  ubiegłym roku. 
Trasa była bardziej wymagają-
ca. Płynęło się przyjemnie, choć 
trochę od tego wiosłowania bolą 
mnie ręce – podsumowała pani 
Bożena.

– Na zeszłorocznym spły-
wie nie było takich momentów, 
gdzie trzeba było się namęczyć, 
aby wykierować kajak. Naj-
większe emocje towarzyszyły 
mi na początku, na zakrętach, 
gdzie było dużo kamieni – powie-
działa Julka Kardynał, która na 
kajaki przyjechała razem z tatą. 

Ze swojego startu zadowo-
lona jest Małgorzata Suchy 
z  pszczyńskiego oddziału 
RAFAKO.  – W  zeszłym roku 
miałam swój kajakarski de-
biut. Na początku dzisiejszego 
spływu było wiele trudnych 
miejsc; ostre zakręty i  kamie-
nie. Kilka osób zaliczyło przez to 
przewrotki. Jednak końcówka 

trasy była już w porządku – po-
wiedziała. Grono osób biorących 
udział w organizowanych co rok 
spływach stale się powiększa. – 
W RAFAKO pracuję od niedaw-
na, stąd też pierwszy raz biorę 
udział w spływie. Bardzo podo-
ba mi się taka forma aktywno-
ści. Myślę, że będę częściej brał 
udział w wydarzeniach firmo-
wych, bo to bardzo dobra oka-
zja nie tylko do ciekawego spę-
dzenia czasu, ale też poznania 
kolegów z pracy – dodał Tomasz 
Staniszewski, Projektant w Biu-
rze Konstrukcyjnym.

Pogoda zmieniała się jak 
w  kalejdoskopie: raz świeciło 
słońce, po chwili padał deszcz. – 
Na spływie jestem po raz czwar-
ty, ale pierwszy raz w  takich 
warunkach pogodowych. Nie 
wziąłem odpowiedniego sprzę-
tu i przemokłem do suchej nitki. 
Trasa jest jedną z ciekawszych, 
na których miałem przyjem-
ność płynąć. Prześliczne mean-
dry oraz warstwa roślinna – re-
lacjonował Marek Niedzielski, 
Project Manager w Dziale Han-
dlowym Sprzedaży Elementów 
Kotłowych. 

– Pogoda nam nie dopisała, 
było tylko 14°C, zimno i  desz-

W niedzielę, 
21 czerwca br. odbył 
się IV Spływ Kajakowy 
RAFAKO S.A. Ta forma 
spędzania czasu 
wolnego na dobre 
wpisała się w kalendarz 
imprez integracyjnych 
RAFAKO. Tym razem 
pracownicy RAFAKO wraz 
z rodzinami podziwiali 
malownicze uroki 
Małopolski, a dokładniej 
okolic Wadowic i Zatoru. 
Tegoroczny spływ 
organizowany był na rzece 
Skawa, a trasa liczyła 
około 20 km. 

Pogoda nam nie dopisała, było tylko 14°C, zimno i deszczowo. Podziwiam ludzi, 
którzy płynęli mimo tak niesprzyjających warunków. Udowadniają, że RAFAKOwcy 
potrafią wytrzymać do samego końca, nie poddają się. Na mecie widać było 
uśmiechnięte twarze i satysfakcję z pokonania trasy.

Rafakowcy z rodzinami na spływie 
kajakowym, fot.  Aleksandra Dik

czowo. Podziwiam ludzi, którzy 
płynęli mimo tak niesprzyjają-
cych warunków. Udowadniają, 
że RAFAKOwcy potrafią wy-
trzymać do samego końca, nie 
poddają się. Na mecie widać 
było uśmiechnięte twarze 
i satysfakcję z pokonania tra-
sy – powiedział Janusz Rydzak, 
Kierownik Zespołu Promocji 
Produktu RAFAKO  S.A., który 
był odpowiedzialny za organi-

zację tegorocznego spływu.  – 
W  wydarzeniu mogły wziąć 
udział osoby, które ukończyły 
11. rok życia. Skawa klasyfiko-
wana jest jako rzeka górska 
i  z  uwagi na bezpieczeństwo 
najmłodszych uczestników 
podjęliśmy taką decyzję  – za-
znaczył J. Rydzak.  – W  spły-
wie bierze udział pewna stała 
grupa osób lubiąca spędzać 
dynamicznie czas; to są ludzie 
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uczestniczący również w zawo-
dach triathlonowych, narciar-
skich czy też bieganiu. Pracow-
nicy RAFAKO są aktywni przez 
cały rok – dodaje. Z kolei Jakub 
Sitek, Dyrektor ds. Realizacji 
Projektu Opole, Pełnomocnik 
Zarządu, uważa, że zmienna po-
goda wpływa na atrakcyjność 
spływu. – Deszcz, wiatr, słońce 
to idealna sprawa! W takich wa-
runkach spływ jest ciekawy, nie 
ma miejsca na nudę. Generalnie 
poprawiła się dyscyplina kaja-
kowiczów na wodzie. Z  roku 
na rok widać coraz większe 
doświadczenie uczestników. 
Nie ma już tylu zatorów czy też 
kolizji – podkreślił J. Sitek, który 
prywatnie pływa kajakami już 
od ponad 10 lat i brał udział we 
wszystkich spływach organizo-
wanych przez RAFAKO. 

RAFAKO. Z  kolei dla Łukasza 
Skrzypca, który na spływ przyje-
chał razem z siostrą, Katarzyną 
Skrzypiec, największą przeszko-
dą był brak wody w niektórych 
miejscach.  – Musiałem razem 
z  moim współtowarzyszem 
wyjść z kajaku i przenieść go na 
głębszą wodę – stwierdził. 

Pracownicy RAFAKO wyka-
zują się wyjątkową aktywnością 
sportową: zimą z powodzeniem 
rywalizują w  Mistrzostwach 
Energetyków w narciarstwie al-
pejskim, latem zdobywają trofea 
w kolarstwie górskim, coraz le-
piej radzą sobie w długodystan-
sowych biegach ulicznych. Spływ 
kajakowy nawiązuje do tej tra-
dycji, pozwala aktywnie spędzić 
czas wraz z rodziną oraz zinte-
growania się z kolegami z pracy. 

– Takie wyjazdy są potrzebne. 
Nasz pszczyński oddział dzieli 

od Raciborza, gdzie znajduje 
się główna siedziba firmy, spo-
ra odległość. Nie mamy zbyt 
wielu możliwości do kontaktu 
z kolegami, a takie wyjazdy są 
ku temu bardzo dobrą okazją – 
dodaje Katarzyna Skrzypiec, 
Kierownik Projektu w Zakładzie 
Elektrofiltrów RAFAKO w Pszczy-
nie.– Spotykamy się tu na stopie 
koleżeńskiej, w  innych warun-
kach, niż na co dzień. Takie 
imprezy pogłębiają przyjaźnie 
i więzi międzyludzkie. Po takich 
przeżyciach o wiele lepiej nam 
się pracuje – opowiada Ewelina 
Baran, Specjalista ds. Nadzoru 
Finansowo – Prawnego w Dzia-
le Realizacji Projektów, która 
razem z  mężem uczestniczy 
w wydarzeniu już po raz czwar-
ty. – Tego typu integracja po-
maga w kontaktach firmowych 
oraz wzajemnym zrozumieniu – 

mówi Grzegorz Ginalski, Pro-
jektant w Dziale Projektowym 
Kotłów Fluidalnych, który rów-
nież od samego początku bierze 
udział w  spływie.  – Zrezygno-
wałem z udziału w maratonie 
MTB na rzecz spływu. Dzisiaj 
są zawody w Jeleniej Górze, ale 
po niedawnym starcie w Wiśle 
chciałem zregenerować siły 
i dlatego wybrałem kajaki. Nie 
żałuję tej decyzji, choć miałem 
chwilę zwątpienia, gdy zaczął 
padać deszcz – dodaje.

– Takie wyjazdy są bardzo 
pozytywne. Część ludzi dopiero 
na nich ma okazję spotkać się 
osobiście. W  pracy wiele osób 
zna się tylko z nazwiska, a na 
wyjeździe może poznać się bli-
żej – mówi Adam Cieślik, Star-
szy Inspektor Jakości w Biurze 
Kontroli Jakości, podkreślając 
miłą atmosferę oraz sprawną 

Dużym wyzwaniem dla ka-
jakowiczów była „dodatkowa 
atrakcja” czekająca na nich 
w  środku trasy, czyli zapora 
wodna, którą musieli ominąć 
na nogach. Uczestniczy zmusze-
ni byli wyjść z wody i przenieść 
swoje kajaki około 200 m. – Naj-
bardziej zaskoczył mnie stopień 
wodny, przez który trzeba było 
przenieść kajak. Po raz pierwszy 
jestem na spływie organizowa-
nym przez RAFAKO na górskiej 
rzece. Wychowałem się nad Ro-
spudą, pochodzę z Mazur, więc 
kajakarstwo nie jest mi obce. 
Płynąłem sam, więcej siły mu-
siałem włożyć w wiosłowanie, 
ale miałem luksus w płyciznach, 
a było ich dosyć sporo, gdyż stan 
rzeki był dosyć niski – powiedział 
z  uśmiechem Jerzy Kozłow-
ski z  pszczyńskiego oddziału 

organizację.– Dzięki takim wy-
darzeniom posiada się wspól-
ne tematy i  wspomnienia, co 
niewątpliwie wpływa na póź-
niejsze kontakty zawodowe; 
znacznie lepiej rozwiązuje się 
codzienne problemy. Na wy-
jazdach służbowych nie ma po-
działów na dyrektora i pracow-
ników. Tutaj jesteśmy wszyscy 
na równych zasadach – mówi 
Norbert Lejeune, Dyrektor Biu-
ra Projektowo-Konstrukcyjnego 
RAFAKO S.A. Wspólnie z żoną jest 
jednym z bardziej doświadczo-
nych kajakarzy, gdyż wiosłuje 
już od 1977  roku.  – Pamiętam 
jeszcze czasy, gdy pływało się na 
kajakach drewnianych. Gdyby-
śmy dzisiaj operowali na takim 
sprzęcie, to z  pewnością tego-
roczny spływ należałby do mniej 
udanych – podkreśla N. Lejeune. 

– Nasze doświadczenie w ka-
jakarstwie pozwala na płynną 
jazdę, bez przewrotek. Razem 
z  mężem mamy taką zasadę, 
że płyniemy zawsze ostatni. 
Staramy się zamykać cały 
spływ, gdyż na końcu płynie 
się spokojniej oraz można kon-
trolować odległość między inny-
mi kajakarzami, co wpływa na 
bezpieczeństwo jazdy – dodaje 
Gabriela Lejeune.

Meta spływu kajakowego wy-
znaczona była w Zatorze. Tam na 
terenie parku rozrywki czekała 
na uczestników ciepła kolacja. 
Na świetnej zabawie, przy do-
brej muzyce i  grillu upłynął 
miły wieczór RAFAKOwcom. Na 
zakończenie imprezy organiza-
torzy jeszcze raz przypomnieli 
o  miejscu startu spływu, czyli 
Wadowicach, gdyż wszyscy zo-
stali poczęstowani słodkimi pa-
pieskimi kremówkami. 

Rafakowcy z rodzinami na spływie 
kajakowym, fot.  Aleksandra Dik

Takie wyjazdy 
są bardzo 
pozytywne. 
Część ludzi 
dopiero na 
nich ma okazję 
spotkać się 
osobiście. 
W pracy wiele 
osób zna się 
tylko z nazwiska, 
a na wyjeździe 
może poznać się 
bliżej.
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Zawody na dystansie 1/4 Iron 
Man, tj. 950  m pływania, 
45 km rower i 10,5 km biegu 
w  Mietkowie k/Wrocławia 
(dokładnie w Borzygniewie) 
organizowane są cyklicznie. 
W tym roku po raz pierwszy 
postanowiono do rywalizacji 
dołączyć sztafety firmowe, 
składające się z trzech osób 
z danej firmy, z których jedna 
płynie, druga jedzie rowerem, 
a trzecia biegnie. Rywalizacja 
odbywała się w trzech kate-
goriach: sztafety kobiet, męż-

SZTAFETA TRIATHLONOWA 
w wydaniu RAFAKOwców na 1/4 Iron Man w Borzygniewie

W sobotę, 13 czerwca w Borzygniewie (gmina Mietków koło Wrocławia) w firmowej sztafecie triathlonowej 
na dystansie 1/4 Iron Man RAFAKO S.A. reprezentowały trzy sztafety, dwie męskie i jedna mieszana, 

łącznie 9 pracowników. W zawodach wzięła udział również wielokrotna Mistrzyni Polski w triathlonie 
długim – Ewa Bugdoł. Całkowity dochód z imprezy przeznaczony został na cel charytatywny. 

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media

czyzn i mieszane (ostatecznie 
sztafeta kobieca nie zgłosiła 
się ani jedna). Cały dochód 
uzyskany podczas firmowych 
sztafet wsparł Fundację Po-
trafię Pomóc, która opiekuje 
się dziećmi z niepełnospraw-
nościami intelektualnymi 
i  ruchowymi. Celem była 
pomoc dla Ośrodka Rehabi-
litacyjno-Edukacyjnego pro-
wadzonego przez Fundację.

RAFAKO reprezentowały 
trzy sztafety: dwie męskie 
i jedna mieszana (w wymie-

nionej poniżej kolejności na 
pierwszym miejscu pływak, 
później rowerzysta i  na 
końcu biegacz): Jakub Kuliś, 
Dariusz Dembski, Krzysz-
tof Jeremicz zajęli 7 miejsce 
w kat. Open oraz 6 miejsce 
wśród sztafet męskich. Ko-
lejna w składzie: Dominik Za-
jonc, Łukasz Jeszka, Ryszard 
Baran uplasowała się na 
9. miejscu w kat. Open oraz 
na 3. miejscu wśród sztafet 
mieszanych. Ostatnia trzecia 
w składzie: Edyta Konieczny, 

Paweł Klinik, Magdalena Wo-
skowska wywalczyła 10 miej-
sce w kat. Open oraz 8 miejsce 
wśród sztafet mieszanych. – 
Pracownicy RAFAKO S.A. po 
raz pierwszy wzięli udział 
w zawodach triathlonowych. 
Część osób (Magda, Rysiek, 
Paweł i  ja) startowała pod 
szyldem RAFAKO S.A. w za-
wodach biegowych. Darek 
brał udział w  zawodach 
MTB, a Paweł Klinik oprócz 
biegów od roku startuje rów-
nież w triathlonie, na razie 
na nieco krótszych dystan-
sach, ale w  Poznaniu wy-
startuje na dystansie ½ Iron 
Man, a  w  przyszłym roku 
chciałby zrobić cały dystans 
Iron Man – mówi Krzysztof 
Jeremicz,  reprezentant 
firmy RAFAKO S.A. w  triat-
hlonie. W zawodach wzięła 
udział również Ewa Bugdoł, 
wielokrotna Mistrzyni Polski 
w triathlonie długim, wspie-
rana przez RAFAKO S.A.  – 
Był to pierwszy mój start 
po dłuższej przerwie i dzięki 
temu mogłam wykonać so-
lidny trening przed zbliża-
jącymi się Mistrzostwami 
Świata, które odbędą się 
za dwa tygodnie w Szwecji. 
Zwyciężyłam wśród kobiet 
i  uplasowałam się na 7  po-
zycji ze wszystkimi. Miłym 
akcentem było spotkanie za-
wodników z teamu RAFAKO, 
którzy startowali w sztafe-
tach firmowych – mówi Ewa 
Bugdoł, którą okrzyknięto 
ambasadorem Fundacji Po-
trafię Pomóc na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych z Wada-
mi Rozwojowymi. 

Drużyna RAFAKOwców 
spotkanie z mistrzynią triat-

hlonu wspomina bardzo 
miło. – Duże wrażenie zrobi-
ła na nas Ewa Bugdoł, która 
jest niezwykle sympatycz-
ną i skromną zawodniczką 
z nieodłącznym uśmiechem 
na twarzy. Nawet, podczas 
zawodów funkcjonowało 
takie określenie „zawsze 
uśmiechnięta Ewa”, bo swoją 
pozytywną energią zarażała 
wszystkich dookoła – podkre-
śla Krzysztof Jeremicz, który 
swój start oraz kolegów uwa-
ża za bardzo udany. – Część 
z nas po raz pierwszy w ży-
ciu brała udział w zawodach. 
Dotyczy to pływaków, a tak-
że rowerzysty Łukasza, ale 
wszyscy świetnie sobie po-
radzili – dodaje RAFAKOwiec.

Podczas zawodów termo-
metry wskazywały upalne 
temperatury, co było dodat-
kowym utrudnieniem. Dało 
się to szczególnie we znaki 
podczas biegania, gdyż zde-
cydowana większość trasy 
prowadziła po wale zbiornika, 
gdzie na próżno szukać cie-
nia. – Dla mnie był to debiut 
w triathlonie, choć akurat od-
powiedzialny byłem za część 
biegową, czyli za dyscyplinę, 
którą amatorsko uprawiam. 
Różnica pomiędzy klasycz-
nym biegiem a biegiem triat-
hlonowym polegała na tym, 
że na trasę mogłem wybiec 
dopiero wtedy, gdy swój start 
zakończył rowerzysta z mo-
jej sztafety. Drugą różnicą 
było to, że na trasie biegu nie 
wyprzedził mnie ani jeden 
zawodnik, za to ja wyprze-
dziłem kilkudziesięciu, gdyż 
w większości byli to zawod-
nicy, którzy startowali indy-
widualnie i byli już zmęczeni 

po dwóch konkurencjach  – 
komentuje K. Jeremicz.

Pozytywne wrażenia 
z  triathlonowych zmagań 
przywiózł także Jakub Ku-
liś, którego mocną stroną 
jest pływanie. – Organizacja 
stała na wysokim poziomie, 
a charytatywny cel uczestni-
ctwa firmowych sztafet do-
datkowo zachęcał do wzięcia 
udziału w zawodach. W pły-
waniu było trochę proble-
mów na starcie z uwagi na 
dużą liczbę uczestników 
startujących jednocześ-
nie. Pływanie w  jeziorze 
znacznie różni się od base-
nowego od ściany do ścia-
ny. Bardzo pomogły pianki 
pływackie zasponsorowane 
przez RAFAKO. W dużej mie-
rze dzięki nim udało nam się 
uzyskać satysfakcjonujące 
wyniki. Chociaż, nie ukry-
wam: wciąż jest nad czym 
pracować  – opowiada Jakub 
Kuliś, reprezentant racibor-
skiej Spółki. Pan Jakub za-
rażony atmosferą zawodów 
już zastanawia się nad star-
tem w pełnym triathlonie. – 
Wszystko zależy od znalezie-
nia odpowiedniej motywacji 
i czasu do różnorodnego tre-
ningu. Przed nami jeszcze 
start na dwa razy dłuższym 
dystansie w Poznaniu i nad 
tym się teraz skupiam. Ca-
łość może w przyszłym roku – 
dodaje J. Kuliś.

Wielu startujących w tych 
zawodach RAFAKOwców zła-
pało sportowego bakcyla i już 
przygotowuje się do kolej-
nych zmagań, które odbędą 
się 26  lipca w  Poznaniu na 
dystansie dwukrotnie dłuż-
szym, czyli ½ Iron Man. 

Duże wrażenie 
zrobiła na nas 
Ewa Bugdoł, która 
jest niezwykle 
sympatyczną 
i skromną 
zawodniczką 
z nieodłącznym 
uśmiechem na 
twarzy. Nawet, 
podczas zawodów 
funkcjonowało takie 
określenie „zawsze 
uśmiechnięta 
Ewa”, bo swoją 
pozytywną energią 
zarażała wszystkich 
dookoła
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Nic tak skutecznie nie integruje środo-
wiska tenisowego jak wspólne „deblowa-
nie”, w związku z tym formuła rozgrywek 
mogła być tylko jedna – gramy jednego 
seta, „każdy z każdym”. Emocjonujących 
i wyrównanych meczów nie brakowało, 
ale jak to w sporcie bywa – na podium 
są tylko trzy miejsca. Miejsce trzecie za-
jęła para Violetta Wilczyńska / Mariusz 
Dachtera, która w decydującym meczu 
musiała uznać wyższość pary Magda-
lena Wiśniewska-Karwańska / Daniel 
Rakiewicz, którzy to ostatecznie zajęli 
miejsce drugie. Zwyciężyła para Robert 
Czmok / Arkadiusz Jankowiak, która wy-
grała wszystkie pojedynki. Na koniec 
Prezes KT Return – Mariusz Łożyński 
odczytał oficjalne wyniki i wręczył zwy-
cięzcom drobne, tenisowe upominki. 
O  odpowiednie nawodnienie i  posiłki 
regeneracyjne zawodników zadbał szef 
kuchni Centrum Tenisowego SOBOTA.

Zachęcam gorąco, zwłaszcza damską 
część do bardziej licznego uczestnictwa 
w naszych turniejach. Dodatkową mo-
bilizacją niech będzie fakt, że bardzo 
często to właśnie pary mikstowe oka-
zują się lepsze i wygrywają z męskimi 
parami deblowymi. Tenis ziemny jest 
nieprzewidywalnym i pięknym sportem. 
Do momentu wygrania piłki meczowej, 
na korcie możliwe jest wyjście z każdej 
sytuacji. Dosłownie z każdej. Ot cała ta-
jemnica i magia tenisa:)

Jesienią br. planowana jest organi-
zacja wspólnego turnieju tenisowego – 
firm PBG oraz RAFAKO. Emocji z całą 
pewnością również nie zabraknie, a bę-
dzie to kolejna okazja do integracji pra-
cowników obu spółek. Wszystkim tenisi-
stom GK PBG życzę braku kontuzji oraz 
bardzo dobrej formy tenisowej. 

Z  tenisowymi pozdrowieniami, Arka-
diusz Jankowiak – sędzia KT RETURN.

TURNIEJ DEBLOWO-MIKSTOWY KLUBU 
TENISOWEGO RETURN PRZY PBG S.A.

13 czerwca br. w Centrum Tenisowym SOBOTA, w podpoznańskiej Sobocie 
odbył się deblowy turniej tenisowy Klubu Tenisowego RETURN (KT RETURN). 
W rozgrywkach wzięło udział 12 zawodników, tj. 6 par deblowo-mikstowych. 

Tekst: Arkadiusz Jankowiak, QHSE project manager, PBG oil and gas 

Zdjęcie: archiwum KT Return

Nic tak skutecznie nie 
integruje środowiska 
tenisowego jak 
wspólne „deblowanie”, 
w związku z tym 
formuła rozgrywek 
mogła być tylko jedna – 
gramy jednego seta, 
„każdy z każdym”. 
Emocjonujących 
i wyrównanych meczów 
nie brakowało, ale jak 
to w sporcie bywa – na 
podium są tylko trzy 
miejsca. 
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W  sobotę, 16  maja, w  miasteczku 
kolarskim zorganizowanym na kra-
kowskich Błoniach w  ramach Skan-
dia Maraton Lang Team odbyły się 
VII Mistrzostwa Polski Energetyków 
w  Maratonie Rowerowym MTB  – 
TAURON CUP, których organizatorem 
był TKKF „ENERGIA” przy TAURON Dys-
trybucja S.A. W mistrzostwach wzięło 
udział blisko 160 zawodników (w tym 
16  kobiet), reprezentujących 36  firm. 
Na linii startu stawiła się także mocna 
reprezentacja firmy RAFAKO S.A. 

Drużyna KKS RAFAKO MTB Team 
składająca się z 11 pracowników RAFAKO 
miała swoich przedstawicieli w trzech 
kategoriach: Mini, Medio i Grand Fondo. – 
W maratonie energetyków startuję po 
raz drugi. Od lat jeżdżę na rowerze, bo 
lubię ten sport. Lubię ducha rywalizacji, 
dlatego regularnie biorę udział w MTB 
Bike Maraton. Dziś do przejechania 
mam 20 km, jest piękna pogoda, więc 

ZŁOTO DLA RAFAKO MTB TEAM
Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna KKS RAFAKO MTB Team podczas tegorocznych VII Mistrzostw 

Polski Energetyków w Maratonie Rowerowym MTB – TAURON CUP, które odbyły się 16 maja na 
krakowskich Błoniach. Imprezę zorganizowano w ramach ogólnopolskiego cyklu Skandia Maraton 

Lang Team. Dodatkowo, Rafakowcy zdobyli cztery indywidualne medale, dwa złote i 2 srebrne. 

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media

powinno się dobrze jechać – mówił tuż 
przed startem Algis Brusokas, specja-
lista wiodący w dziale serwisu RAFAKO 
S.A., startujący na dystansie Mini. Blisko 
58 km do pokonania miał inny reprezen-
tant Łukasz Kocurek, weteran tych zawo-
dów. – Dzisiejsza trasa była wyjątkowo 
wymagająca, jak na Skandię. Trudności 
wynikały głównie z bardzo dużej ilości 
błota zalegającego na wielu odcinkach 
drogi. Najbardziej „w kość” dał mi wjazd 
na Kopiec Kościuszki, ale potem już do-
goniłem kolegę z RAFAKO i nawet udało 
mi się go minimalnie wyprzedzić. Mimo 
początkowych trudności wydarzenie 
uważam za bardzo udane. Była rywali-
zacja, piękna pogoda i jeszcze udało mi 
się wywalczyć srebrny medal w klasy-
fikacji indywidualnej Mistrzostw Polski 
Energetyków – przyznał Łukasz Kocurek, 
projektant w  Zakładzie Elektrofiltrów 
RAFAKO w  Pszczynie, reprezentant 
RAFAKO MTB Team, który zdecydowa-
nie poprawił swój ubiegłoroczny wynik – 
z 7. miejsca awansował na 2. w kat. M-3. 
Pozytywnie imprezę podsumowuje rów-
nież Grzegorz Ginalski, który utrzymał 
swoje 1. miejsce sprzed roku w kategorii 
M-3 MPE. – Dzisiejsze zawody należały 
do najtrudniejszych z serii Mistrzostw 
Polski Energetyków. Trasa nie należała 
do najłatwiejszych, głównie przez błotni-
ste ścieżki. W moim przypadku nie oby-
ło się bez drobnego wypadku, w  wy-
niku którego doznałem urazu kolana. 
Na szczęście uraz okazał się niegroźny 
i mogłem ukończyć cały 20 km dystans- 
mówił Grzegorz Ginalski, projektant 
w RAFAKO S.A. zdobywca 1. miejsca na 
dystansie Mini w kat. M-3 MPE. 

Piękne słońce, wiosenna aura i niezwy-
kła atmosfera kolarskiego święta – tak 
w skrócie można podsumować drugą 
w tym roku imprezę w ramach presti-
żowego cyklu maratonów rowerowych 
Skandia Maraton Lang Team. Pomy-
słodawcą i organizatorem jest Czesław 
Lang, jeden z  najpopularniejszych 
polskich kolarzy i sportowców. Wyścig 
jest imprezą otwartą, może w nim wy-
startować każdy, bez względu na wiek. 
Stąd na starcie ustawili się zarówno 
amatorzy, jak i  zawodowcy, których 
łączy wspólna pasja i  zamiłowanie 
do dwóch kółek. Maraton rozgrywany 
jest w 29 kategoriach wiekowych i na 
czterech dystansach: – Rodzinna Para-
da (9 km), Mini (20 km), Medio (58 km) 
i Grand Fondo (85 km). – Naszym celem 
jest przede wszystkim propagowanie 
zdrowego trybu życia, aktywnego wy-
poczynku i rekreacji. Organizując mara-
tony rowerowe chcemy popularyzować 
kolarstwo i turystykę górską w Polsce – 
przyznał Czesław Lang, organizator  
i  pomysłodawca Skandia Maraton 
Lang Team. – Cieszymy się, że z roku 
na rok bijemy rekordy frekwencji. 
W ubiegłym roku z krakowskich błoni 
wystartowało ponad 1500  miłośni-
ków jazdy na dwóch kółkach, w tym 
roku liczba biorących udział w  tym 
wydarzeniu podwyższyła się do 1800  
i  tym sposobem notujemy kolejny 
rekord – dodał Czesław Lang, który 
dodatkowo tego dnia obchodził swoje 
urodziny. W związku z tym nie zabrakło 
prezentów, kwiatów oraz tradycyjnego 

„Sto lat!” odśpiewanego przez tysiące 
miłośników kolarstwa. 

Wyścig jest imprezą 
otwartą, może 
w nim wystartować 
każdy, bez względu 
na wiek. Stąd na 
starcie ustawili się 
zarówno amatorzy, 
jak i zawodowcy, 
których łączy 
wspólna pasja 
i zamiłowanie do 
dwóch kółek.

Dzisiejsze zawody należały 
do najtrudniejszych 
z serii Mistrzostw Polski 
Energetyków. Trasa nie 
należała do najłatwiejszych, 
głównie przez błotniste 
ścieżki.
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Powód do dumy miał rów-
nież Łukasz Woźniakowski, 
startujący na najdłuższym 
dystansie krakowskiego ma-
ratonu – Grand Fondo. – Bar-
dzo dobrze mi się jechało. 
Trasa była wymagająca, ale 
bardzo dobrze oznakowana. 
Niewątpliwie trzeba było 
dać z  siebie wszystko, aby 
osiągnąć dobry wynik. Uwa-
żam, że impreza była świet-
nie zorganizowana  – przy-
znał Łukasz Woźniakowski, 
projektant w  pszczyńskim 
oddziale Elektrofiltrów 
RAFAKO S.A. zdobywca 
1. miejsca w kat. M-3 na dy-
stansie 85 km (Grand Fondo) 
w MPE. Również kapitan dru-
żyny rafakowców spisał się 
na medal. Piotr Kędzior, bo 
o nim mowa, zajął 2 miejsce 
w kat. M-4, pokonując 58 km, 
czyli trasę Medio.  – Trasa 
była wyjątkowo wymagają-
ca, zdecydowanie trudniej-
sza niż w ubiegłym roku. Po 
drodze napotykaliśmy wie-
le przeszkód, błota, kamieni. 
Było wiele trudnych pod-
jazdów, ale reprezentowa-
liśmy naszą firmę w silnym 
składzie, chociaż tym razem 
zabrakło naszego mocnego 
ogniwa, czyli Mirosława 
Bołdysa. Z  przyczyn nieza-
leżnych od niego musiał zre-
zygnować ze startu w tym 
maratonie – powiedział Piotr 
Kędzior, lider RAFAKO MTB 
Team na co dzień pełniący 
funkcję starszego projektan-
ta w biurze konstrukcyjnym 
RAFAKO S.A. 

Jak pokazała końcowa 
punktacja, nawet w  osła-
bieniu drużyna RAFAKO 

VII Mistrzostwa Polski Energetyków 
w Maratonie Rowerowym 
MTB – TAURON CUP z udziałem 
rafakowców, fot. Justyna Korzeniak 

Uczestnicy Maratonu Rowerowego  MTB – 
TAURON CUP na podium wraz z trofeum, 
fot. Justyna Korzeniak 

poradziła sobie znakomi-
cie i  wspólnie wywalczyła 
zwycięstwo w  VII Mistrzo-
stwach Polski Energetyków 
w Maratonie Rowerowym 
MTB – TAURON CUP. Wśród 
startujących byli również 
nowicjusze, m.in. Beata Szko-
da, pokonująca odcinek Mini 
oraz Paweł Klinik, któremu 
udało się przejechać dystans 
Medio. – Pierwszy raz staruję 
w zawodach kolarskich. Na 
początku miałem kilka wy-
wrotek, głównie przez błoto 
i natłok uczestników. Jednak 
mój start uważam za udany 
i doskonałą przygodę. Póki 
co, kolarstwo zostanie dla 
mnie jednorazową przygo-
dą, zdecydowanie wolę ma-
ratony w bieganiu, bo w tym 
czuję się dobrze – przyznał 
Paweł Klinik, pracownik 
biura technologicznego 
w RAFAKO S. A. Zadowolony 
ze swojego startu oraz kole-
gów z drużyny jest także Piotr 
Karaś, członek KKS RAFAKO 
MTB Team, na co dzień dy-
rektor biura marketingu 
w RAFAKO S.A. – Tego typu 
imprezy to, oprócz walki na 
trasie, wspaniała zabawa 
i  integracja pasjonatów ko-
larstwa górskiego z branży 
energetycznej. Jako drużyna 
startujemy od 4 lat, ale po raz 
pierwszy stanęliśmy na naj-
wyższym podium, co bardzo 
nas cieszy. W przyszłym roku 
będziemy więc bronili tytułu 
mistrzowskiego, a biorąc pod 
uwagę postępy, jakie czynią 
nasi czołowi zawodnicy, 
pewnie uda nam się utrzy-
mać naszą dominację – pod-
sumował Piotr Karaś. 

Tego typu imprezy, to oprócz walki na 
trasie, wspaniała zabawa i integracja 
pasjonatów kolarstwa górskiego z branży 
energetycznej. Jako drużyna startujemy 
od 4 lat, ale po raz pierwszy stanęliśmy 
na najwyższym podium, co bardzo nas 
cieszy. W przyszłym roku będziemy więc 
bronili tytułu mistrzowskiego, a biorąc 
pod uwagę postępy, jakie czynią nasi 
czołowi zawodnicy, pewnie uda nam się 
utrzymać naszą dominację.

Trasa była 
wyjątkowo 
wymagająca, 
zdecydowanie 
trudniejsza 
niż w ubie-
głym roku. 
Po drodze 
napotykaliśmy 
wiele prze-
szkód, błota, 
kamieni. Było 
wiele trudnych 
podjazdów, ale 
reprezento-
waliśmy naszą 
firmę w silnym 
składzie, 
chociaż tym 
razem zabra-
kło naszego 
mocnego 
ogniwa, czyli 
Mirosława 
Bołdysa.
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Z okazji jubileuszu – 10-lecia istnienia 
koła pan Mieczysław Janowski, prezes 
Koła Wędkarskiego Merlin, dzieli się 
z czytelnikami „Ogniwa” swoją ukocha-
ną pasją oraz zaprasza nowych członków, 
by dołączyli do wspólnego wędkowania.

Koło Wędkarskie Merlin istnieje przy 
PBG od 10 lat. Obecnie zrzesza ponad 
30 osób, wędkarzy pasjonatów, którzy 
rokrocznie spędzają swój wolny czas 
nad wodą i na łonie przyrody.

Joanna Januszewska: Jak często spo-
tykacie się na wspólnym wędkowaniu?
Mieczysław Janowski: Spotykamy się 
3 razy do roku. Całą zimę czekamy, by 
rozpocząć otwarciem sezonu wczesną 
wiosną, potem, w zależności od pogo-
dy, łowimy latem i kończymy na jesie-
ni. Wówczas ryba najlepiej bierze. Tuż 
przed zimą nabiera masy, dlatego moż-
na złowić większe okazy. 

Czy każdy, kto ma wędkę i ochotę, może 
się zająć wędkowaniem?
Nie, potrzebne jest specjalne po-
zwolenie. Trzeba być członkiem koła 
wędkarskiego oraz mieć ważną kartę 
wędkarską, która jest raz do roku od-
nawiana. Podczas egzaminu na kartę 
wędkarską trzeba wiedzieć między 
innymi, gdzie i  kiedy można łowić 
ryby, jakimi sposobami, oraz znać ich 
wymiary ochronne. W każdym kole są 
wyznaczone osoby, które egzaminują 
ochotników. U nas taką osobą jest Zdzi-
siu Chwiłkowski. 

Jakie są obowiązki prezesa Koła Węd-
karskiego Merlin?
Zajmuję się organizacją wspólnych wy-
jazdów i zawodów na łonie natury. Dbam, 
by przebiegały zgodnie z regulaminem 
Polskiego Związku Wędkarskiego.

Na czym zawody polegają?
Ryby łowimy około 5 godzin, wygrywa 
oczywiście ten, kto złowi największą 
rybę! Zawsze ryby wypuszczamy do 
wody, zwracając im wolność.

Z pewnością masz swoją ulu-
bioną rybę. 
Tak. Najbardziej lubię łowić 
waleczne drapieżniki, czyli 
szczupaki, sandacze i  oko-
nie. Z kolei najsmaczniejsze 
są dla mnie sandacze i oko-
nie. Uwielbiam sandacza 
w galarecie.

Odnoszę wrażenie, że węd-
kowanie zrobiło się ostatnio 
modne.
Tak, bardzo wiele osób zaczę-
ło łowić ryby i coraz więcej 
zajmuje się wędkarstwem. 
Ludzie specjalizują się w po-
łowie ryb. Są tacy, którzy ło-
wią tylko karpie. Sam sport 
zrobił się natomiast kosztow-
ny. Niektórzy pasjonaci inwe-
stują w wędkowanie dużo pie-
niędzy. Dla łowienia samych 
tylko karpi można kupić spe-
cjalny sprzęt, który kosztuje 
około 30 tysięcy złotych. Na 
jedną wyprawę sama kulka 
proteinowa do połowu ryb 
to wydatek około kilkuset zło-
tych. Natomiast nigdzie nie 
jest napisane, że na droższy 
sprzęt złowią się lepsze ryby. 
Dla mnie w łowieniu liczy się 
spokojne nastawienie – mogę 
złapać rybę, ale nie muszę. 

Czy możesz zdradzić niektó-
re tajniki łowienia?
Jasne; szczupaka, sandacza 
czy okonia złapiesz tylko na 
rybkę, bo to są drapieżniki, 
ewentualnie sandacz czy 
okoń da się czasem złapać na 
robaka. Natomiast, by złowić 
wigilijnego karpia podajesz 
zawsze przynętę stałą. Naj-
lepiej, jak jest to pszenica lub 
kukurydza. 

Stara zasada wędkarska 
mówi, że powinno się umieć 
łowić wszystkie ryby wszyst-
kimi znanymi sposobami. Są 
wędkarze, którzy łowią cały 
czas w tym samym miejscu, 
a  tymczasem trzeba umieć 
łowić wszędzie. 

Jak to zrobić?
Jeśli jeździsz rzadko na ryby 
lub łowisz w miejscu, które-
go nie znasz, patrz jak łowią 
miejscowi. Opowiem Ci hi-
storyjkę. 

Wybrałem się ze znajo-
mym o 4.00 rano, by łowić liny, 
w  nieznane nam wcześniej 
miejsce. Byliśmy przygoto-
wani, mieliśmy sprzęt i około 
10 rodzajów zanęt. Jednak od 
5.00 rano, gdy zaczęliśmy ło-
wienie, do 11.00 nic nie złapa-
liśmy, żadnej ryby. Zaczęliśmy 
zastanawiać się, gdzie popeł-
niliśmy błąd. Wtedy z pobli-
skiego kościoła przyszedł gość, 
stanął niedaleko nas, zdjął 
kapelusz, wyciągnął z  krza-
ków wędkę, rzucił rybom 
chleb i zaczął łowić. Wyciąg-
nął jednego lina, drugiego, 
trzeciego, czwartego i  przy 
piątym zakończył łowienie. 
Odstawił wędkę w krzaki, za-
łożył kapelusz i poszedł. To był 
miejscowy, który przy okazji 
pokazał nam, jak się łowi ryby. 
Przesiedliśmy się w miejsce, 
z  którego łowił, wyciągnęli-
śmy chleb, który na szczęście 
mieliśmy dla siebie na kanap-
ki i złowiliśmy w tym miejscu 
jeszcze ze dwa liny. 

W jaki sposób przekonałbyś 
niezdecydowanych, by dołą-
czyli do grona wędkarzy?

WĘDKOWANIE NASZĄ PASJĄ
Wywiad z prezesem Koła Wędkarskiego Merlin

Obok wielu ciekawych pasji pracowników Grupy PBG jest i taka, która wiąże się z ciszą, spokojem, 
bliskością natury i czasem spędzonym w gronie znajomych. Mowa o pasji wędkowania, 

którą pracownicy realizują dzięki przynależności do Koła Wędkarskiego Merlin.

Tekst: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej PBG

Po pierwsze, 
łowienie ryb 
to obcowanie 
z przyrodą 
i odpoczynek. Po 
drugie, ryby są 
bardzo zdrowe. 
Po trzecie, 
uczestnictwo w Kole 
Merlin związuje 
załogę. Fajne jest 
to, że podczas 
zawodów możemy 
rywalizować 
między sobą, 
a dzięki wspólnym 
wypadom załoga 
jest bardziej zgrana. 
Wędkarstwo to 
cisza, skupienie 
i całodniowy 
wypoczynek.

Po pierwsze, łowienie ryb to 
obcowanie z  przyrodą i  od-
poczynek. Po drugie, ryby 
są bardzo zdrowe. Po trzecie, 
uczestnictwo w Kole Merlin 
związuje załogę. Fajne jest to, 
że podczas zawodów może-
my rywalizować między sobą, 
a dzięki wspólnym wypadom 
załoga jest bardziej zgrana. 
Wędkarstwo to cisza, skupie-
nie i całodniowy wypoczynek.

Wszystkich pracowni-
ków Grupy PBG serdecznie 
zapraszam do kontaktu 
z Kołem Merlin i wkroczenia 
w nasze szeregi. Najbliższy 
wyjazd organizujemy już we 
wrześniu! Można zabrać ze 
sobą najbliższych i wspólnie 
spędzić czas na łonie przyro-
dy. W lasach o tej porze nie 
brakuje także grzybów. 

Zapraszam zatem na ryby 
i na grzyby…

Wszystkich 
pracowników Grupy 
PBG serdecznie 
zapraszam do 
kontaktu z Kołem 
Merlin i wkroczenia 
w nasze szeregi. 
Najbliższy wyjazd 
organizujemy 
już we wrześniu! 
Można zabrać ze 
sobą najbliższych 
i wspólnie spędzić 
czas na łonie 
przyrody. W lasach 
o tej porze nie 
brakuje także 
grzybów. 

Ciekawostki:
• karp jest smaczny, gdy waży nie więcej niż 2 kg; 
• szczupaki, sandacze, okonie, sumy i węgorze to ryby 

drapieżne;
• amur jest rybą roślinożerną;
• okres ochronny szczupaka trwa do 1 maja; 
• wymiary ochronne ryb to: okoń – 15 cm, karp – 30 cm,  

lin – 25 cm.

Pan Zenon Wyrwas, teść Tomka Kani, wygrał zawody! 
fot. Mieczysław Janowski

Michał Zboralski z synem i wielką rybą, fot. Mieczysław Janowski
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LATO,     
 LATO!

Lato w pełni na Wysogotowie. Tak wygląda latem  
siedziba PBG S.A. na Wysogotowie okiem naszego 
redakcyjnego kolegi – Piotra Mierzwy
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PREMIERY FILMOWE NA LATO!
Nareszcie lato! Większość z nas ma już na pewno zaplanowane wakacyjne wyjazdy wypełnione beztroskim 

wypoczynkiem, podróżą czy chociażby klimatycznym wieczornym spacerem. Dla tych, którzy w czasie 
wolnym lubią oderwać się na chwilę przy dobrym filmie, przedstawiamy propozycje wakacyjnych premier. 

Tekst: Anna Przybylska, Specjalista w biurze Audytu Wewnętrznego i Restrukturyzacji, PBG 

Źródło: www.filmweb.pl

Tak brzmią słowa popularnej 
piosenki z 1960 roku, rozpoczy-
nające oficjalnie sezon letni!

Rozpoczynamy od propozycji 
z  gatunku science fiction  – 
„Jurassic World”. 

Jest rok 2015. Od wydarzeń 
ukazanych w „Parku jurajskim” 
mijają 22 lata. Wyspa Isla Nublar 
wyposażona jest we w pełni dzia-
łający park rozrywki, w którym 
żyją przywrócone za pomocą 
klonowania dinozaury. Pewnego 
dnia prowadzący eksperymenty 
naukowcy tworzą zupełnie no-
wego dinozaura, który posiada 
cechy dwóch gadów: welocirap-
tora i  tyranozaura. Wszystko 
idzie zgodnie z planem do czasu, 
gdy stwór wymyka się z parku. 
Premiera tego przygodowego 
filmu w  Polsce zaplanowana 
została na 12 czerwca.

Myślę, że dobrą propozycją 
na ciepłe, letnie wieczory może 
być film „Lato w  Prowansji”. 
Piękne i klimatyczne krajobra-
zy południowo-wschodniej Fran-
cji zachwycą każdego. Genialnie 
komponują się z letnią aurą za 
oknem. Film opowiada o rodzeń-
stwie, które spędza wakacje 
w Prowansji u dziadka, którego 
z  powodu rodzinnych konflik-
tów nigdy wcześniej nie pozna-
ło. W roli głównej Jean Reno. Za-
praszam do kina od 26 czerwca. 

W czerwcowych premierach 
znalazła się również amerykań-
ska animacja „Minionki”. Tym 

razem poznamy historię Minion-
ków – od zarania dziejów do cza-
su, gdy w ich życiu pojawił się 
Gru. Gru zostaje zatrudniony 
przez tajną organizację, aby po-
wstrzymać złą Scarlet Overkill, 
która u boku męża, wynalazcy 
Herba, planuje przejąć władzę 
nad światem.

W lipcu natomiast na ekrany 
kin wchodzi izraelska produkcja 
„Yona” (premiera 24  lipca). To 
niezwykły film i  kino wysokie-
go artyzmu. Poetycka, a  jed-
nocześnie fabularna opowieść 
o  poetce i  poezji. O  młodym, 
buntowniczym etapie życia Yony 
Wallach, która mimo trudności 
i  załamania nerwowego staje 
się legendarną izraelską poetką.

Dla dzieci w lipcowe dni pole-
cam dwie propozycje:

– „W głowie się nie mieści” 
(premiera: 1 lipca) to przyjem-

Piękne i klimatyczne 
krajobrazy południowo-
wschodniej Francji zachwycą 
każdego. Genialnie komponują 
się z letnią aurą za oknem. 
Film opowiada o rodzeństwie, 
które spędza wakacje 
w Prowansji u dziadka, 
którego z powodu rodzinnych 
konfliktów nigdy wcześniej nie 
poznało. W roli głównej Jean 
Reno. Zapraszam do kina od 
26 czerwca. 

Już za parę dni, za dni parę 
Weźmiesz plecak swój i gitarę. (...)

Lato, lato, lato czeka,
Razem z latem czeka rzeka 
Razem z rzeką czeka las 
A tam ciągle nie ma nas.
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na produkcja studia Pixar opo-
wiadająca o Riley, którą kieruje 
5 uczuć: Radość, Strach, Gniew, 
Odraza i  Smutek. Gdy będzie 
musiała przeprowadzić się z oj-
cem do San Francisco, górę nad 
Radością wezmą inne uczucia. 
Na pewno przypadnie do gustu 
zarówno małym jak i  dużym 
dzieciom.

– „Koko smoko” (premiera: 
24 lipca) film dla małych miłoś-
ników smoków. 

Czas na propozycje sierp-
niowe. Rozpoczynamy od pią-
tej części cyklu filmów z Tomem 
Cruisem w roli agenta IMF czyli 
„Mission: Impossible. Rogue 
Nation”. Film wyreżyserował 
Christopher McQuarrie. Słyn-
ny agent wraz ze swoim ludź-
mi mierzy się z  organizacją 
Syndykat. Z ciekawostek, gra-
jący Ethana Hunta – Tom Cru-

ise wykonywał sceny wspinacz-
ki po boku samolotu bez użycia 
kaskaderów i efektów specjal-
nych. Samolot wzbił się w tych 
ujęciach na wysokość 1,5  km! 
Film na ekranach kin od 7 sierp-
nia.

Tego samego dnia swoją 
premierę będzie miała rów-
nież adaptacja kultowej książki 
francuskiego pisarza Antoine 
de Saint-Exupéry’ego opowia-
dająca historię pilota, który po 
rozbiciu swojego samolotu na 
Saharze spotyka Małego Księ-
cia. Twórcy „Kung-Fu Pandy” po-
stanowili wzbogacić go o dodat-
kową historię… Tego nie można 
przegapić, bo kto z nas nie zna 
tej historii?!

Spektakularny thriller akcji 
oparty na jednej z  najtragicz-
niejszych w historii wypraw na 
Mount Everest. Wszystko działo 

z  ekstremalnymi warunkami 
niedostępnego szczytu. „Eve-
rest” to film o granicach ludzkiej 
wytrzymałości – fizycznej i psy-
chicznej. Premiera: 18 września. 

Ostatnią wakacyjną propo-
zycją jest film „Więzień labi-
ryntu: Próby ognia” (premie-
ra: 25 września). Druga z cyklu 
ekranizacji bestsellerowych 
powieści Jamesa Dashnera, 

7 sierpnia swoją premierę będzie miała adaptacja kultowej 
książki francuskiego pisarza Antoine de Saint-Exupéry’ego 
opowiadająca historię pilota, który po rozbiciu swojego 
samolotu na Saharze spotyka Małego Księcia.

Spektakularny thriller 
akcji oparty na jednej 
z najtragiczniejszych 
w historii wypraw na 
Mount Everest. Wszystko 
działo się w maju 1996r., 
kiedy jednego dnia 
w śniegach Mount Everestu 
zginęło 15 wspinaczy. 
Film opowiada historię 
grupy ośmiorga 
himalaistów, którzy 
pod przewodnictwem 
Roba Halla (Jason 
Clarke) próbują zmierzyć 
się z ekstremalnymi 
warunkami niedostępnego 
szczytu. „Everest” to 
film o granicach ludzkiej 
wytrzymałości – fizycznej 
i psychicznej. Premiera: 
18 września. 

thriller science fiction, którego 
akcja rozgrywa się w świecie do-
tkniętym wielkim kataklizmem. 
Znalezienie wyjścia z Labiryntu 
miało być końcem. Żadnych wię-
cej niespodzianek, żadnych puz-
zli i żadnego uciekania. Thomas 
oraz reszta Streferów muszą 
w ciągu dwóch tygodni przejść 
przez najbardziej zniszczoną 
część Ziemi.

się w maju 1996r., kiedy jednego 
dnia w śniegach Mount Everestu 
zginęło 15 wspinaczy. Film opo-
wiada historię grupy ośmiorga 
himalaistów, którzy pod prze-
wodnictwem Roba Halla (Jason 
Clarke) próbują zmierzyć się 
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Pomyśl o  rzeczy, której na-
prawdę pragniesz. A  teraz 
wyobraź sobie sytuację, że 
wchodzisz do sklepu, a miły 
sprzedawca proponuje ci 
to, o czym zawsze marzyłeś. 
Koszt? Przysługa  – niewin-
ny żart. Co jesteś w  stanie 
zrobić za spełnienie swoich 
największych, najskrytszych 
marzeń?

Akcja książki rozgrywa 
się w  fikcyjnym miastecz-
ku Castle Rock, położonym 
gdzieś w Stanach Zjednoczo-
nych. Jest to mieścina, w któ-
rej życie toczy się bardzo po-
woli, a mieszkańcy wszystko 
o sobie wiedzą. Pewnego dnia 
do miasteczka przybywa ta-
jemniczy przybysz z  Euro-
py – Leonard Grant. Otwiera 
on mały antykwariat o  na-
zwie „Sklepik z marzeniami”. 
Szybko okazuje się, że rzeczy-
wiście w tym sklepie można 
kupić wszystko, o  czym się 

Dwie ambitne propozycje książkowe: Hause of Cards Michaela Dobbsa oraz Sklepik z Marzeniami Stephena 
Kinga, utrzymujące w napięciu i z dreszczykiem. Wiktoria Wiśniewska poleca Czytelnikom, których nie sposób 

oderwać od fascynującej lektury, którzy kochają oryginalne zwroty akcji i niecodzienne rozwiązania.

Tekst: Wiktoria Wiśniewska, dyrektor biura zarządu, PBG

PROPOZYCJE KSIĄŻKOWE NA LATO

SKLEPIK Z MARZENIAMI 
org. NEEDFUL THINGS

Stephen King

Koszt? 
Przysługa – 
niewinny żart. Co 
jesteś w stanie 
zrobić za 
spełnienie swoich 
największych, 
najskrytszych 
marzeń?

marzy. Co więcej, ceną za 
ukochane przedmioty nie są 
pieniądze a przysługi – nie-
winne żarty, w stosunku do 
osób trzecich. W ten sposób 
Grant niewoli dusze swoich 
klientów, którzy nie chcą re-
zygnować ze swoich marzeń. 

Miasteczko powoli po-
grąża się w chaosie. Tajem-
niczy Sprzedawca Marzeń 
wydobył z  mieszkańców to, 
co tkwiło w  najgłębszych 
zakamarkach ich dusz – za-
wiść, zachłanność, podwój-
ną moralność. Z pozoru mili, 
nieszkodliwi ludzie z każdą 
kolejną stroną książki stają 
się coraz bardziej bezlitośni 
i okrutni, nie zastanawiając 
się nad przyczynami i skut-
kami – łamią kolejne zasady 
i własne bariery. 

Tylko miejscowy szeryf 
Pangborn próbuje przeciw-
stawić się przybyszowi. Jed-
nak on również ma pewną 

słabość  – bardzo chciałby 
poznać sekret tajemniczej 
śmierci swojej żony i dziecka. 
Czy zdoła oprzeć się pokusie? 

„Sklepik z  marzeniami” 
to wielowątkowa książka 
o niezwykle ciekawej fabule. 
Autor tworzy niepowtarzal-
ny nastrój grozy, konstruuje 
intrygę i  wciąga do swego 
świata tak bardzo, że nie 
sposób oderwać się od lektu-
ry. To, co przeraża najbardziej, 
to świadomość, jak delikatna 
jest granica pomiędzy nor-
malnością a szaleństwem.

„Człowieka motywuje nie sza-
cunek, lecz strach. To na nim 
buduje się imperia i za jego 
sprawą wszczyna rewolucje. 
W tym tkwi sekret wielkich lu-
dzi. Kiedy ktoś się ciebie boi, 
zniszczysz go, zmiażdżysz, 
a w efekcie on zawsze obda-
rzy cię szacunkiem. Prymi-
tywny strach jest upajający, 
wszechogarniający wyzwa-
lający. Zawsze silniejszy od 
szacunku. Zawsze”.

Michael Dobbs, autor 
książki, przez wiele lat był 
politykiem, członkiem Partii 
Konserwatywnej, a  za ka-
dencji premiera Mayora, 
także członkiem gabinetu. 
Doradzał samej Margaret 
Thatcher. Obracając się 
w  tym specyficznym środo-
wisku, poznał od podszewki 
mechanizmy władzy. 

Swoje doświadczenia 
przekuł w  fascynującą opo-
wieść o tym, jak pozbyć się 
premiera przy wykorzysta-
niu niezwykle kunsztownej 
intrygi angażującej media, 
wykorzystującej partyjne 
rozgrywki i  tzw. brudne 
sprawy. Tak narodził się 
Francis Urquhart – doświad-
czony polityk, który choć nie 
sprawuje stanowiska w rzą-
dzie, pełni w  partii funkcję 
szarej eminencji. Urquhart 
jest bowiem rzecznikiem dy-

HOUSE OF CARDS
Michael Dobbs

scypliny partyjnej  – osobą, 
która o  swoich partyjnych 
kolegach wie wszystko – kto 
z kim sypia, kto bierze / daje 
łapówkę, kto ma problem 
z  alkoholem / narkotykami, 
kto bije żonę. Nic dziwnego, 
że Francisa boją się wszyscy. 

Jednak ambitny Francis 
marzy o  prawdziwej posa-
dzie i władzy. Swojej szansy 
upatruje w kolejnych wybo-
rach i tzw. przetasowaniach 
w rządzie. Kiedy sfrustrowa-
ny niezadowalającym po-
parciem wyborców premier 
przekreśla wszystkie plany 
Francisa, ten, upokorzony, 
postanawia za wszelką cenę 
wywalczyć sobie drogę na 
szczyt i przy okazji zemścić 
się na premierze. W  tym 
celu, pozbawiony uczuć 
i  skrupułów, bezwzględnie 
wykorzystuje swoją wiedzę 
o słabościach i pragnieniach 
otaczających go ludzi. 

„House of cards” to fascy-
nująca, pełna zwrotów akcji 
opowieść o  korupcji, mani-
pulacji i ambicji, która każe 
człowiekowi iść po trupach 
do celu. Powieść była przy-
czynkiem do powstania jed-
nego z  najlepszych seria-
li XXI  wieku o  tym samym 
tytule. Sięgając po tę pozycję 
przeczytacie początek tej fa-
scynującej historii. 

Człowieka motywuje nie 
szacunek, lecz strach. To 
na nim buduje się imperia 
i za jego sprawą wszczyna 
rewolucje. W tym tkwi sekret 
wielkich ludzi. Kiedy ktoś 
się ciebie boi, zniszczysz go, 
zmiażdżysz, a w efekcie on 
zawsze obdarzy cię szacunkiem. 
Prymitywny strach jest 
upajający, wszechogarniający 
wyzwalający. Zawsze silniejszy 
od szacunku. Zawsze.
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Xxanaxx 
TRIANGLES

Xxanaxx to duet muzyczny pochodzący 
z polski. Tworzy głównie muzykę elektro-
niczną. W skład zespołu wchodzą Klau-
dia Szafrańska oraz Michał Wasilewski. 
Grupa powstała w 2012 roku, a już rok 
później w sierpniu wydali swój debiu-
tancki mini-album „Xxanaxx EP”. 

W maju 2014 roku Xxanaxx nagrało 
swoją drugą płytę studyjną, tym razem 
długogrającą, pod tytułem „Triangles”. 

Wokalistka Klaudia znana jest z wy-
stępów w X-Factorze. Cechuje ją niezwy-
kle kruchy, delikatny głos, momentami 
brzmiący dziewczęco, niekiedy bardzo 
zmysłowo.  Michał z  kolei znany jest 
z  nieco pokręconych beatów. Zespół 
Xxanaxx zdaje się spajać te dwie mu-
zyczne osobowości, sprowadzając do 
wspólnego mianownika inspiracje obu 
wykonawców. 

Płyta „Triangles” brzmi genialnie, 
przynosi zestaw 12  znakomitych, wy-
bornych piosenek. Piosenek czarujących 
klimatem, z których każda różni się od 
pozostałych, tworząc niezwykle wcią-
gającą i zróżnicowaną całość. Z jednej 
strony zachwycającą niezobowiązują-
cym chilloutowym klimatem, z drugiej 
porywającą do tańca zapętlonymi bea-
tami. Wielobarwna elektroniczna płyta, 
na najwyższym światowym poziomie. 

Mój ulubiony utwór to „Store”. Nie-
zwykły głos pięknej wokalistki, super 
brzmienie...! To idealna płyta na lato!

PROPOZYCJE MUZYCZNE NA LATO
Propozycje muzyczne na lato przedstawia Asia Perczyńska

Autor: Asia Perczyńska, Fundacja PBG 

Źródło: www.zatopionywciszy.blogspot.com, www.way-of-survival.blogspot.com, www.cgm.pl

Selah Sue 
REASON

Pierwsze kroki  Selah Sue 
w muzycznym świecie z całą 
pewnością można zaliczyć 
do udanych. 22-letnia wów-
czas Belgijka zachwyciła 
słuchaczy swoim zachryp-
niętym i  oryginalnym wo-
kalem, a debiutanckim krąż-
kiem zaprezentowała się jako 
urocza, zdolna i pełna pasji 
wokalistka. Zebrała mnó-
stwo pochwał ze strony kry-
tyków, a jednocześnie zaczę-
to porównywać ją do Erykah 
Badu czy Lauryn Hill. 

W 2011 roku ukazał się jej 
debiutancki album zatytuło-
wany „Selah Sue”. Płytę pro-
mował singiel „This World”, 
który został wykorzystany 
w  reklamie telewizyjnej fir-
my Kinder Bueno.

Pod koniec października 
2012  roku Sue zagrała pod-
czas ceremonii ślubu pary 
królewskiej w Luksemburgu.

Florence + The Machine 
HOW BIG, HOW BLUE, 
HOW BEAUTIFUL

Choć artystka śpiewa w  tytułowym 
utworze o kalifornijskim niebie, to każde 
z tych określeń można idealnie odnieść 
do trzeciego albumu Florence And The 
Machine. Piękna tu pod dostatkiem, po-
tężne brzmienia, rozmarzone atmosfery 
to wszystko na jednej płycie. 

Od wydania „Ceremonials”, poprzed-
niego krążka, minęły już cztery lata. 

Nowe wydawnictwo Florence Welch 
i  jej zespołu zachwyca od pierwszego 

kontaktu. Z  każdym kolejnym odsłu-
chaniem dostarcza kolejnych wrażeń, 
pozwala odkrywać się na nowo. 

Warto ją mieć, pozwala choć przez 
chwilę pobujać w obłokach... Polecam!

W październiku 2014 roku 
Sue opublikowała swój nowy 
singiel „Alone”, który zwiasto-
wał premierę jej drugiej płyty 
studyjnej.  Na swoje drugie 
dzieło młoda artystka kazała 
swoim fanom czekać aż czte-
ry lata. W trakcie tego okre-
su miała okazję odwiedzić 
wiele studiów nagraniowych 
i  współpracować ze świa-
towej sławy producentami. 

Płyta „Triangles” brzmi genialnie, przynosi zestaw 
12 znakomitych, wybornych piosenek. Piosenek 
czarujących klimatem, z których każda różni się 
od pozostałych, tworząc niezwykle wciągającą 
i zróżnicowaną całość. Wielobarwna elektroniczna 
płyta, na najwyższym światowym poziomie.

Z ich pomocą stworzyła płytę 
będącą mieszanką popu, elek-
troniki, R&B, soulu i trip hopu. 
Po raz kolejny Selah Sue raczy 
słuchaczy swoim unikalnym 
brzmieniem, łączącym w so-
bie wiele gatunków muzycz-
nych, przy którym nie sposób 
się nudzić.

Album noszący nazwę 
 „Reason” ukazał się w marcu 
2015 roku.

Nowe wydawnictwo 
Florence Welch i jej 
zespołu zachwyca od 
pierwszego kontaktu. 
Z każdym kolejnym 
odsłuchaniem dostar-
cza kolejnych wrażeń, 
pozwala odkrywać się 
na nowo. 
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Spód ciasta:
• ¾ opakowania sucharów  

(ok. 200 – 230 g) 
• 400 lub 450 g nutelli 

Sucharki zmiksować w blen-
derze (powinny mieć struk-
turę bułki tartej). Nutellę 
podgrzać w mikrofali, tak by 
uzyskać płynną konsystencję 
i połączyć z sucharami. Bla-
chę średniej wielkości wyło-
żyć folią aluminiową i wylać 
gotową masę.

Masa: 
• 660 ml kremówki
• 200 ml kwaśnej śmietany 
• 4 łyżki cukru pudru
• 2 czubate łyżki żelatyny

Kremówkę ubić na sztywno, 
dodać cukier puder i kwaśną 
śmietanę oraz wlać wcześniej 

Składniki:
1 brokuł
2 jajka

2 pomidory
szklanka jogurtu natu-

ralnego
paczka sosu koper-

kowo ziołowego
średnia cebula lub 
szczypiorek
koperek

Wykonanie:
Brokuł i jajka ugoto-
wać i ostudzić, pokro-

ić w cząstki i układać 
na półmisku naprzemien-

CIASTO BEZ PIECZENIA  
Z TRUSKAWKAMI LUB MALINAMI 

KULINARIA

Składniki:
• kostka sera wę-

dzonego (białego)
• puszka kuku- 

rydzy 
• papryka 
• natka pietruszki
• trochę majonezu 

wymieszanego 
z jogurtem natu-
ralnym

• sól, pieprz do 
smaku 

Wykonanie:
Ser i paprykę pokroić 
w  kostkę, dodać ku-
kurydzę, posypać 
natką pietruszki, do-
dać sos i przyprawić 
do smaku. 

Składniki:
• ½ paczki makaronu świderki
• 1 seler konserwowy
• 3 ogórki kiszone 
• puszka kukurydzy 
• szczypiorek
• papryka
• ½ puszki ananasa
• 1 łyżeczka curry 
• mały jogurt naturalny 

Wykonanie:
Makaron ugotować i ostudzić. 
Seler, paprykę, ogórki i anana-
sa pokroić na kawałki. Składniki 
wymieszać, dodać jogurt, posy-
pać szczypiorkiem i curry.

rozpuszczoną w  ciepłej wo-
dzie żelatynę, połączyć, wy-
mieszać i  rozprowadzić na 
masie z nutelli.

Warstwa wierzchnia: 
• 300 – 400 g truskawek 

świeżych lub mrożonych
• 2 galaretki truskawkowe

Zamiennie można dać ma-
liny i wówczas galaretkę 
malinową

Truskawki świeże lub roz-
mrożone zmiksować. Galaret-
kę, 2  opakowania, rozpuścić 
w ½ litra wody i połączyć z tru-
skawkami. Lekko tężejącą gala-
retkę wylać na masę kremową 
i schłodzić w lodówce.

Polecam, 
Magdalena Dachtera

nie: cząstki brokuła, jaj-
ka i pomidora. Posypać 
drobno posiekaną ce-
bulką lub szczypiorkiem 
(można też dodać kope-
rek). Jogurt wymieszać 
z  paczką sosu koperko-
wo-ziołowego i dodać do 
warzyw.

Polecam 
Wiesława Chwiłkowska

SZYBKA SAŁATKA BROKUŁOWA SAŁATKA MAKARONOWA

SAŁATKA 
Z SEREM 
WĘDZONYM

Polecam, 
Anna Kubaczyk

Fot. Małgorzata Wiśniewska, Prezes Fundacji PBG
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Zapraszam najpierw na targ 
warzywno-owocowy, do mar-
ketu lub może do ogrodu 
babci, po sezonowe owoce 
(oczywiście nie taszczcie do 
domu siatek 10 kg – proszę!). 
Teraz koniecznie trzeba pójść 
do piwnicy (kto pamięta, co 
to jest?). Nie, nie żartowałam, 
tam chyba najlepiej „zdo-
być” parę słoików. Najlepiej, 
gdy są równe, śliczne, nie 
za duże. Uff. Teraz czas na 
chwilę w kuchni: dobra mu-
zyka i wspaniały humor to 
są warunki do pracy, której 
efekty zaskoczą wszystkich, 
a  nas samych najbardziej. 
Powodzenia! 

Do garnka (najlepiej pła-
skiego), wsypać cukier, dodać 
owoce – umyte i bez pestek 
(jeśli są), wcisnąć sok z pół 
cytryny (to moje ostatnie 
odkrycie), zagotować (TRZE-
BA PILNOWAĆ!!!). Koniecznie 
spróbować i delektować się 
wykwintnością konfitury. 
Zaproponować domowni-
kom lody z pyszną, gorącą, 
owocową polewą:)

Może wieczorem, kiedy 
już wszyscy pójdą spać, albo 
wcześnie rano zagotować 
ponownie, może trochę po-
mieszać, znów spróbować 
i włożyć do przygotowanych 
słoików (ja proponuję nie 

Smak lata zamknięty 
w słoiku

Witam wszystkich, którzy zgodnie z zasadą „codziennie 
zrób coś wyjątkowego” podejmą wyzwanie!

Tekst i zdjęcie: Małgorzata Wiśniewska, Prezes Fundacji PBG

do pełna – nawet do połowy 
słoika – mnie już nie smakuje 
konfitura, która długo otwar-
ta stoi w lodowce). Ważne, by 
zakręcać wyparzonymi na-
krętkami i zaraz odwracać 
do góry dnem. 

Teraz można tylko podzi-
wiać efekt pracy i  koniecz-
nie smakować konfiturę 
każdego dnia, nie czekając 
do zimy!!! 

Praca ta to wspaniały 
moment na bycie z sobą lub 
z  dziećmi, które można za-
prosić do pomocy, a radość 
z  tego wielka! I  tak można 
każdego dnia aż do jesieni... 
I wtedy okazuje się, że mamy 
nie tylko piękne, własnoręcz-
nie przygotowane prezenty 
dla przyjaciół, ale i  lato za-
mknięte w słoiku!!! 

P.S. 
Przepisów w  internecie na 
konfiturę jest mnóstwo, moż-
na wybrać dowolny  – każ-
dy jest dobry!  Mój przepis  – 
wszystko na oko! Jeszcze 
nigdy się nie zawiodłam!!! 

P.P.S.
Mam wielu przyjaciół, którzy 
przygotowują wyjątkowo 
pyszne specjały, zapraszam 
wiec WSZYSTKICH PANÓW do 
tej kulinarnej przygody!



134 135Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

ROZM A I TOŚCI

Niebo widziane przez 
Was z  różnej perspekty-
wy. Z daleka, z pomostu 
nad jeziorem o  zacho-
dzie słońca czy to ujrzane 
bliżej, z  samolotu rozpo-
ścierające się wokół jego 
skrzydeł. 

Wszystkie przesłane 
przez Państwa zdjęcia są 
wspaniałe. Trudno będzie 
wybrać te najpiękniejsze. 
W  następnym numerze 
naszego pisma poinfor-
mujemy, kto został zwy-
cięzcą konkursu. 

Państwa zdjęcia będą, 
tak jak w  zeszłym roku, 
motywem przewodnim 
między innymi kalenda-
rza Grupy PBG na rok 
2016. 

Będą w ten sposób to-
warzyszyły nam wszyst-
kim przez cały przyszły 
rok. Jeszcze raz ogrom-
nie za to dziękujemy!

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Ogromne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie 

fotograficznym, którego tematem tym razem było NIEBO. 

Asia Perczyńska, Fundacja PBG

W tym numerze 
prezentujemy 
jedno 
z nadesłanych 
zdjęć 
konkursowych, 
którego 
autorem jest 
pan Radosław 
Szabliński 
z firmy RAFAKO

NIEBO
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W ostatnim czasie urodziły się w Grupie PBG małe, słodkie Pociechy!
Sami zobaczcie i pogratulujcie rodzicom!

NASZE POCIECHY

Wojciech Szymiczek, 
syn Marioli i Radosława,  
urodzony 25 września 

Szymon Krużołek,  
syn Joanny i Piotra,  

urodzony 3 kwietnia 

Kornelia Minge,  
córka Renaty i Wojtka, 
urodzona 29 kwietnia 

Dzieci Magdaleny 
i Michała Kemnitz

od lewej Jakub, Maria 
– najmłodsza córka, 

urodzona 17 kwietnia, 
Zuzanna i Piotr 

Ksawery Rożewski, Xavi, 
syn Marty i Damiana, 
urodzony 9 lipca
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ZAPRASZAMY DO ZABAWY
Tym razem wypełniając hasła krzyżówki znajdź odpowiednik podanego słowa w języku angielskim! Na hasła 

z rozwiązaniem czekamy do końca lata czyli do 23 września! Nadsyłajcie je na adres: redakcja@fundacjapbg.pl.

Autorka krzyżówki: Joanna Gościńska, specjalista ds. marketingu PBG oil and gas

HASŁA KRZYŻÓWKI

1. plaża
2. autokar
3. jezioro
4. pole namiotowe
5. nurkować
6. opalać się
7. leniwe popołudniu
8. odpoczywać 

9. materac  
dmuchany

10. podróż 
11. zachód słońca
12. plecak
13. wakacje
14. góra
15. żeglować

Z radością informujemy, że nasz kolega Konrad Głos 20 czerwca stanął na ślub-
nym kobiercu wraz z wybranką swego serca. Młodej parze Wiolecie i Konradowi 
wielu lat szczęścia na nowej drodze życia życzą Zarządy i Pracownicy Grupy 
PBG oraz Redakcja Ogniwa.

Wielu lat szczęścia 

Dziękujemy za nadesłanie roz-
wiązań rebusów wiosennego 
wydania Ogniwa. 

Nagrodą główną jest elegan-
cki długopis firmy Waterman 
z logiem PBG, który otrzymuje 
pani Małgorzata Ciesielska cór-
ka Macieja Ciesielskiego z firmy 
PBG Avatia. 

Nagrody pocieszenia, fir-
mowe notatniki prezentujące 
fotografie wykonane przez pra-
cowników Grupy PBG, otrzy-
mują panowie Marcin Tylka, 
Damian Niedzballa, Marcin 
Redziak i  Sebastian Filipczyk 
z  firmy RAFAKO. Gratulujemy 
wygranej!

Rozwiązanie 
rebusu wiosennego

Drodzy Pracownicy Grupy PBG, 
Drodzy Czytelnicy Ogniwa!

Niezmiennie przez cały rok cze-
kamy na Wasze fotografie! Łapcie 
piękne chwile i dzielcie się nimi. 

Zdjęcia z  budowy, zdjęcia 
przyrody, zdjęcia rodziny i gdy 
macie w pracy imieniny! Wszyst-
kie piękne chwile, którymi chce-
cie się podzielić z nami – Redak-
cją i Czytelnikami. Obiecujemy 
zamieścić je w  biuletynie. Pa-
miętajcie o dobrej rozdzielczości 
zdjęcia – minimum 2 MB!

Czekamy na wasze prace 
pod adresem: redakcja@fun-
dacjapbg.pl

Okładkę aktualnego numeru 
zdobi zdjęcie autorstwa Małgo-
rzaty Wiśniewskiej, Prezes Fun-
dacji PBG.

Okładkę pierwszego w  tym 
roku  – wiosennego wydania, 
zdobiło zdjęcia autorstwa Anny 
Matuszak, koordynatora projek-
tu ds. certyfikacji w firmie PBG 
oil and gas.

Czekamy na  
Wasze zdjęcia

ERRATA:

Do naszej krzyżówki 
w drukowanym wydaniu 

„Ogniwa” wkradł się nieste-
ty błąd, za który redakcja 
serdecznie przeprasza 
wszystkich dociekliwych 

„krzyżówkowiczów”.
W wersji elektronicznej 
wydania możecie znaleźć 
prawidłowe rozwiązanie 
konkursowego hasła.
Zapraszamy do nadsyłania 
rozwiązań.
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