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24 marca 2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadze
nie w Rafako, postanowiono m.in. 
o podwyższenia kapitału zakłado
wego.

30 marca 2014

Premier Donald Tusk odwiedził 
Podziemny Magazyn Gazu w Huso
wie. Powiedział wówczas, że „trudno 
byłoby dzisiaj Polskę zaszantażować 
przerwaniem dostaw gazu”. Wspo
mniany magazyn jest rozbudowywa
ny. Po zakończeniu inwestycji w lip
cu pojemność magazynu wzrośnie 
o 100 mln m3. Aktualnie można tam 
magazynować 400 mln m3.

2 kwietnia 2014

PGNiG odstąpiło od umowy PMG 
Wierzchowice, PBG nie przyjęło ar
gumentacji Zamawiającego, co do 
przyczyn odstąpienia od realizacji 
umowy. Projekt był zrealizowany w 
97%, a „funkcjonalność projektu w 
zakresie magazynowania 1,2 mld m3 

gazu jest osiągnięta i utrzymywana”.

11 kwietnia 2014

Po raz 14. odbyły się SIS-y, tym 
razem pod hasłem „Łączy nas 
doświadczenie i nowoczesność”. 
Dzięki połączeniu w formie wide

okoferencji mogliśmy śledzić wyda
rzenia jednocześnie w Wysogotowie 
i Raciborzu. SIS 2014 był okazją do 
spotkania z Zarządami, przedstawi
cielami Rady Nadzorczej oraz do wy
słuchania strategicznych informacji 
z pierwszej ręki.

17 kwietnia 2014
Przedstawiciele Konsorcjum RAFA
KO S A Grupa PBG (lider) i Mostostal 
Warszawa SA – podpisali, na terenie 
Elektrowni Jaworzno umowę na bu
dowę nowych bloków dla Tauron 
Wytwarzanie SA.

Rafako podpisało znaczącą umo
wę z PKO BP na finansowanie ww. 
budowy.

29 kwietnia 2014

Po dwóch latach przerwy Jerzy wi
śniewski powrócił na fotel prezesa 
PBG. Prezes ma doprowadzić do 
układu z wierzycielami.

6 maja 2014

Pan Tomasz Tomczak został po
wołany na Członka Zarządu Spółki 
Rafako.

8 maja 2014

W Katowicach odbył się Europej
ski Kongres Gospodarczy, wydarze
nie, które przekształciło się w naj
ważniejsze spotkanie biznesowe 
w Europie Centralnej. Wiodącą te
matyką, podobnie jak poprzednich 
latach, była energetyka. PBG repre
zentował na Kongresie Jacek Bal
cer, dyrektor ds. komunikacji kor
poracyjnej.

20 maja 2014

Makiety Stadionów wybudowanych 
przez Grupę PBG na Euro 2012 od
wiedziły Stadion Miejski we Wro
cławiu. W spotkaniu uczestniczyła 
grupa osób niedowidzących i niewi
domych.

Wydarzenia
GRUPA PBG

opracował:
KRZYSZTOF JACEK pracownik biura komunikacji korporacyjnej, pbg sa
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21 maja 2014

W Wilnie odbyło się międzynarodo
we Forum Energetyki Konwencjo
nalnej i Odnawialnej 2014 „Litewski 
rynek energetyczny”. W ramach Fo
rum wiceprezes RAFAKO S A Krzysz
tof Burek zaprezentował referat na 
temat doświadczeń naszej firmy 
w sektorze energii odnawialnej.

22 maja 2014

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego 
w Wałbrzychu na Zgromadzeniu 
Wierzycieli spółki Strateg Capital 
Sp. z o.o. w upadłości układowej, 
po przeliczeniu głosów wierzycieli co 
do propozycji układowych, stwierdził, 
że nie doszło do zawarcia układu.

23 maja 2014

Przedstawiciele Grupy Azoty Zakła
dów Azotowych Kędzierzyn SA oraz 
RAFAKO SA podpisali umowę na re
alizację I etapu inwestycji pod nazwą 

„Nowa Elektrociepłownia w Grupie 
Azoty ZAK SA”. Szacowany koszt tej 
części realizacji wynosi 375 mln zł. 
RAFAKO SA zrealizuje zadanie do 
końca 2016 roku. Realizacja będzie 
polegała na wybudowaniu przez 
RAFAKO SA turbozespołu upusto
wo-kondensacyjnego (TUK) o mocy 
25 MWe, kotła parowego o wydajno
ści 140 Mg/h, instalacji odsiarczania 
spalin metodą półsuchą oraz budyn
ku z nastawnią centralną DCS i czę
ścią socjalną dla załogi.

27 maja 2014

PBG Avatia zakończyła postępowa
nie upadłościowe. Z dniem upra

womocnienia się postanowienia, 
tzn. dnia 9 czerwca 2014 r., spółka 
posługuje się nazwą o brzmieniu: 
PBG AVATIA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (forma skróco
na: PBG AVATIA Sp. z o.o.).

5 czerwca 2014

Pracownicy budowy Terminala LNG 
w Świnoujściu świętowali obchody 
Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia 
Środowiska.

6 czerwca 2014
Makiety stadionów zostały wyeks
ponowane w Muzeum Sportu i Tu
rystyki w Warszawie.

11 czerwca 2014

Pani Kinga Rolnik przewodniczyła 
pierwszemu spotkaniu szkolenio
wemu w ramach projektu Akademia 
Wiedzy. Omawiane były procesy lo
gistyczne w naszej spółce.

12 czerwca 2014

W Wysogotowie odbył się wernisaż, 
pokaz filmów, a następnie zwiedza
nie Stadionu Miejskiego oraz kola
cja dla gości z Rafako. Następnego 
dnia razem z grupą z PBG odbyła się 
wycieczka na Terminal Gazowy LNG 
w Świnoujściu.

16 czerwca 2014

PBG Oil and Gas złożyło najniższą 
ofertę w przetargu na wykonanie 
zadania pod nazwą: Zatłaczanie 
gazu nadmiarowego do złoża BMB 
(złoże Baranówko – Mostno – Bu
szewo). Do Zamawiającego wpłynę

ły 4 oferty, z czego oferta PBG była 
najkorzystniejszą. Inwestycja zloka
lizowana jest na terenie

16 czerwca 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki PBG SA w upadłości układo
wej.

17 czerwca 2014

W Jaworznie odbyła się konferencja 
„Budowa nowego bloku w Elektrowni 
Jaworzno III”. Prelegenci opowiadali 
m.in. o harmonogramie budowy blo
ku energetycznego oraz o potencjal
nej przestrzeni do współpracy dla 
lokalnych przedsiębiorców.

24 czerwca 2014
Pan Agenora Gawrzyał zrezygnował 
z funkcji Wiceprzewodniczącego 
Rady Nadzorczej Spółki Rafako. Jako 
przyczynę złożenia rezygnacji Pan 
Agenor Gawrzyał wskazał zakończe
nie współpracy z PBG SA w upadło
ści układowej w roli koordynatora 
postępowania układowego.

25 czerwca 2014

Odbyło się Zwyczajne Walne Zgro
madzenie spółki Rafako. Rada 
nadzorcza spółki Rafako powołała 
członków Zarządu na trzy letnią 
wspólną kadencję, w osobach: Paweł 
Mortas – Prezes Zarządu, Krzysztof 
Burek – Wiceprezes Zarządu, Jaro
sław Dusiło – Wiceprezes Zarządu, 
Edward Kasprzak – Wiceprezes Za
rządu, Tomasz Tomczak – Wicepre
zes Zarządu.
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tekst:
HANNA KOCZOROWSKA specjalista ds. komunikacji korporacyjnej, pbg sa

W Jaworznie 18 czerwca, odbyła się Konferencja poświęcona inwestycji 
budowy bloku 910 MW na terenie TAURON Wytwarzanie – Elektrowni 
Jaworzno III i jej wpływu na otoczenie spółki, z udziałem przedstawicieli 
samorządu oraz lokalnych przedsiębiorców. 

Konferencja poświęcona inwestycji budowy 
bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno

JAWORZNO

P Pierwszym punktem 
spotkania był brie
fing prasowy. Wzięli 
w nim udział wicepre
zes Tauronu Stani

sław Tokarski i Edward Kasprzak wi
ceprezes RAFAKO Grupa PBG.

Po spotkaniu z prasą rozpoczęła 
się konferencja. Otworzyli ją wice
prezes Tauron Polska Energia Sta
nisław Tokarski oraz prezes Tauron 
Wytwarzanie Albert Kępka.

Ze strony Grupy PBG w spo
tkaniu z przedsiębiorcami wzięli 
udział wiceprezes RAFAKO SA 
Krzysztof Burek i Członek Zarzą
du RAFAKO SA a zarazem prezes 
spółki powołanej do budowy no
wych bloków w Jaworznie – Edward 
Kasprzak. Rafako zaprezentowało 
swoje doświadczenia we współ
pracy z lokalnymi przedsiebior
cami podczas realizacji inwestycji. 
Przedstawiono również harmono
gram budowy bloków w Jaworznie 
oraz omówiono możliwości współ

TAURON Wytwarzanie 
rozpoczyna budowę bloku 
910 MW w Jaworznie – 
w kwietniu spółka podpi-
sała umowę z generalnym 
wykonawcą – konsor-
cjum Rafako-Mostostal, 
a w czerwcu wybrano 
inżyniera kontraktu, któ-
rym został Energopomiar 
Gliwice. Obecnie trwają 
prace projektowe.

pracy z lokalnymi przedsiębiorcami 
z okolic Jaworzna.

Wspólna informacja prasowa 
związana z konferencją:

TAURON Wytwarzanie rozpoczy
na budowę bloku 910 MW w Jaworz
nie – w kwietniu spółka podpisała 
umowę z generalnym wykonawcą – 
konsorcjum RAFAKO-Mostostal, 
a w czerwcu wybrano inżyniera 
kontraktu, którym został Energopo
miar Gliwice. Obecnie trwają prace 
projektowe. 18 czerwca przedstawi
ciele Grupy TAURON oraz Rafako 
spotkali się w  Jaworznie z lokal
nymi przedsiębiorcami oraz samo
rządowcami, dyskutowano o korzy
ściach z inwestycji dla regionu oraz 
możliwości udziału w niej lokalnego 
biznesu.

Uczestnikom konferencji przed
stawiono m.in. harmonogram prac 
oraz zakres robót, które będą prowa
dzone w Elektrowni Jaworzno III. Or
ganizatorzy stworzyli także możli
wość wymiany kontaktów pomiędzy 
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lokalnymi firmami a głównym wy
konawcą.

– Budowa bloku węglowego o mocy 
910 MW w Elektrowni Jaworzno III 
jest nie tylko strategicznym projektem 
dla Grupy TAURON, ale także bardzo 
ważną inwestycją dla lokalnego biz-
nesu i samorządu – mówi Stani-
sław Tokarski, wiceprezes zarządu 
TAURON Polska Energia. – Mamy 
nadzieję, że także dzięki tej budowie 
uda się zaktywizować lokalną przed-
siębiorczość. Należy także pamiętać, 
że ten blok będzie opalany węglem 
z jaworznickiej i libiąskiej kopalni, 
co przekłada się na kilka tysięcy sta-

bilnych przez kilkadziesiąt lat miejsc 
pracy.

Zgodnie z doświadczeniami TAU
RON Wytwarzanie z realizacji wcze
śniejszych inwestycji, m.in. budowy 
bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza, 
lokalne firmy odgrywają w tych pro
jektach bardzo istotną rolę. Podczas 
realizacji kontraktu w Jaworznie 
konsorcjum Rafako – Mostostal 
planuje zatrudnienie około 50 pod
wykonawców.

– Szacujemy, że podczas szczytu 
prac objętych samym kontraktem 
głównym na placu budowy będzie 
pracowało około trzy tysiące osób – 

informuje Albert Kępka, prezes 
zarządu TAURON Wytwarza
nie. – Kontrakt główny, za którego 
realizację odpowiada konsorcjum 
Rafako – Mostostal, obejmuje zapro-
jektowanie i wykonanie bloku ener-
getycznego, składającego się z kotła 
parowego, turbozespołu, budynku 
głównego, części elektrycznej i AKPiA. 
TAURON Wytwarzanie odpowiada 
natomiast za realizację tzw. gospo-
darek pomocniczych.

– Zanim z nowego bloku popłynie 
energia elektryczna, inwestycja wy-
zwoli najwartościowszą ze wszystkich 
energii, ludzką energię. Lokalna spo-
łeczność zyska miejsca pracy a przed-
siębiorcy zamówienia i szansę na 
rozwój. – powiedział Paweł Mortas, 
prezes RAFAKO Grupa PBG. – Ta 
inwestycja, to również milowy krok 
w 65-letniej historii Rafako. Dowodzi 
bowiem, że firma z polskimi korze-
niami może stawać w szranki z naj-
lepszymi na świecie i potrafi stosować 
najnowocześniejsze światowe techno-
logie – dodał.

Zanim z nowego bloku popłynie energia elektryczna, 
inwestycja wyzwoli najwartościowszą ze wszystkich 
energii, ludzką energię. Lokalna społeczność zyska 
miejsca pracy a przedsiębiorcy zamówienia i szansę 
na rozwój. – powiedział Paweł Mortas. Ta inwestycja, 
to również milowy krok w 65-letniej historii Rafako.

Prezesi Edward Kasprzak i Stanisław Tokarski podczas konferencji / fot. Jacek Balcer
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TAURON Wytwarza
nie S.A. (zwany dalej 
Zamawiającym) jest 
drugim pod wzglę
dem wielkości wy

twórcą energii elektrycznej w Polsce. 
W jego skład wchodzi 7 elektrowni, 
w tym Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, 
Siersza, Halemba, Blachownia, Sta
lowa Wola. Spółka dysponuje 4671 
MWe mocy elektrycznej zainstalo
wanej oraz 1496 MWt mocy ciepl
nej osiągalnej.

Elektrownia Jaworzno III – Elek
trownia II położona jest w odległości 
ok. 2 km na zachód od centrum mia
sta Jaworzno oraz w odległości ok. 2,5 
km od rzeki Przemszy. Charakteryzu
je się dogodnymi połączeniami w za
kresie dróg kołowych i kolejowych.

Zamawiający w 2008 roku rozpo
czął działania związane z budową 

nowych mocy w technologii węglo
wej, w tym inwestycji dotyczącej bu
dowy bloku energetycznego o mocy 
elektrycznej brutto do 910 MWe na 
parametry nadkrytyczne w TAU
RON Wytwarzanie S.A. Elektrownia 
Jaworzno III Elektrownia II. 

18 maja 2010 roku opublikowana 
została treść ogłoszenia o zamó
wieniu sektorowym nr 012/ZC/--01/
DB/2010 w trybie negocjacji z ogło
szeniem, którego przedmiotem była 

„Budowa nowych 
mocy w tech

tekst:
PIOTR BARCZ kierownik zespołu przygotowania realizacji projektu, jaworzno, rafako sa

Zamawiający w 2008 roku rozpoczął działania związane z budową 
nowych mocy w technologii węglowej, w tym inwestycji dotyczącej 
budowy bloku energetycznego o mocy elektrycznej brutto do 910 MWe 
na parametry nadkrytyczne w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia 
Jaworzno III Elektrownia II. 

Elektrownia Jaworzno III

Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne
ELEKTROWNIA II

nologiach węglowych w TAURON 
Wytwarzanie S.A. – Budowa bloku 
energetycznego o mocy 800 ÷ 910 
MW na parametry nadkrytyczne 
w Elektrowni Jaworzno III – Elek
trownia II w zakresie: kocioł parowy, 
turbozespół, budynek główny, część 

elektryczna i  AKPiA 
bloku.”

W dniu 19 paździer
nika 2012 nastąpiło 
złożenie Ofert (tzw. 
ofert ostatecznych), 
których parametry 
podlegające ocenie 

T
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przedstawiały się tak, jak zostało 
to ukazane w tabeli powyżej.

W dniu 24 stycznia 2013 roku 
w przedmiotowym postępowaniu 
wybrana została oferta Konsorcjum 
firm RAFAKO S.A. (lider) – Mosto
stal Warszawa S.A. jako najkorzyst
niejsza. Przy wyborze brano pod 
uwagę kryteria ceny (74%), wskaź
niki techniczne (26%) oraz zgod
ność z wymaganiami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ). Oferty pozostałych uczest
ników przetargu zostały przez Za
mawiającego wykluczone z powodu 
niezgodności z SIWZ.

Dnia 25 marca 2013 roku KIO od
daliła odwołania konsorcjów CNE
EC-COVEC oraz Hitachi-SNC Lava
lin dotyczące wyników przetargu na 
budowę nowego bloku.

Nowy projekt w Elektrowni Ja
worzno III – Elektrownia II doty
czy budowy bloku energetycznego 
na parametry nadkrytyczne wraz 
z kompletem głównych urządzeń 
i instalacji oraz wszystkimi niezbęd

nymi gospodarkami zewnętrznymi 
koniecznymi do poprawnej i bez
piecznej eksploatacji bloku. Blok 
będzie wyposażony w przepływo
wy kocioł pyłowy na nadkrytyczne 
parametry pary, opalany węglem 
kamiennym oraz kondensacyjną 
turbinę parową, sprzęgniętą z ge
neratorem wytwarzającym energię 
elektryczną.

Blok będzie podłączony do nowej 
rozdzielni 400 kV, wyprowadzającej 
energię elektryczną do Krajowego 

Systemu Elektroenergetycznego 
(KSE).

Moc brutto bloku, jako podsta
wowy parametr określający jego 
wielkość, czyli również wielkość 
i  parametry wszystkich urządzeń 
i instalacji wchodzących w jego 
skład będzie wynosiła 910 MWe. 
Sprawność netto bloku przyjęto na 
poziomie 45,91%.

Zużycie węgla gwarancyjnego dla 
nominalnej pracy bloku przyjmuje 
się na poziomie ok 345 t/h.

OFERENT 

SNC-LAVALIN Polska 
Sp. z o.o. (Lider 
Konsorcjum),  
SNC-LAVALIN Inc.,  
Hitachi Power Europe 
GmbH

ALSTOM Power 
Sp. z o.o. (Lider 
Konsorcjum),  
ALSTOM Power 
Systems GmbH, 

Rafako S.A. (Lider 
Konsorcjum), 
Mostostal Warszawa 
S.A.

China Overseas 
Engineering Group 
Co. Ltd (COVEC) 
(Lider Konsorcjum), 
China National 
Electric Equipment 
Corporation (CNEEC)

 Kryteria Jednostka         

Cena ofertowa netto PLN  4 801 896 699,19 zł 4 850 000 000,00 zł 4 399 038 500,00 zł 3 985 910 000,00 zł

Cena ofertowa brutto PLN 5 906 332 940,00 zł 5 965 500 000,00 zł 5 410 817 355,00 zł 4 902 669 300,00 zł

Znamionowa moc 

bloku netto
MWe 833,91 840 843,53 840

Znamionowa 

sprawność bloku 

netto

% 45,17 45,42 45,91 46,07

Ocena punktowa 

oferty
PKT 7901,40 8159,59 9224,04 10000,00

Parametr
Węgiel 

gwarancyjny

Węgiel graniczny

górny I
górny 

II

dolny I

o zwiększonej 
zawartości 

wilgoci

dolny II

o zwiększonej 
zawartości 

popiołu

Wartość opałowa, 

MJ / kg 19,2 21,0 21,0 18,5 18,5

Popiół 13 % 7 % 16 % 10 % 24 %

Wilgotność 

całkowita 21 % 21 % 13 % 26 % 13 %

Siarka 1.2 % 1.0% 1.0% 1,6 % 1,6 %
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Kompletny zakres prac objętych 
Kontraktem, jak również prac re
alizowanych przez Zamawiającego 
w ramach odrębnych umów powi
nien zostać ukończony w terminie 
do 59 miesięcy od dnia podpisania 
Kontraktu.

Podstawowy okres gwarancji 
wynosi 24 miesiące od dnia podpi
sania protokołu przejęcia bloku do 
eksploatacji.

Blok będzie wysokosprawną jed
nostką odpowiedzialną za genera
cję energii elektrycznej. Zakłada 
się, że będzie jednostką systemo
wą pracującą w podstawie systemu 
elektroenergetycznego. Blok bę
dzie spełniał wszystkie wymagania 
określone w Instrukcji Ruchu i Eks
ploatacji Sieci Przesyłowej. Ponadto 
blok będzie wyposażony we wszyst
kie niezbędne instalacje pozwala
jące na dotrzymanie standardów 
emisyjnych związanych z NOx, SO2 
oraz pyłem, tj. instalację SCR (oda
zotowania spalin), IOS (odsiarczania 
spalin) oraz elektrofiltr.

Blok:
• będzie zaprojektowany i obliczo

ny w taki sposób, że jego żywot
ność będzie wynosiła co najmniej 
200 tysięcy godzin pracy lub 30 lat 
pracy.

• nie będzie wymagał odstawień do 
przeglądów bieżących częściej niż 
raz w roku, 

• nie będzie wymagał remontów 
średnich częściej niż co 4 lata lub 
co 30 000 godzin pracy, 

• nie będzie wymagał remontów 
kapitalnych częściej niż co 8 lat 
lub co 60 000 godzin pracy.
Do tej pory Zamawiający w ra

mach budowy bloku energetycznego 
o mocy elektrycznej brutto 910 MWe 
przeprowadził następujące działa
nia:
• uzyskał zatwierdzenie Projektu 

Budowlanego i otrzymał Pozwole
nie na Budowę dla przedmiotowe
go przedsięwzięcia (wydane przez 
Prezydenta Miasta Jaworzno),

• uzyskał Decyzję o środowisko
wych uwarunkowaniach przed
miotowego przedsięwzięcia (wy
daną przez Prezydenta Miasta 
Jaworzno),

• przeprowadził badania warunków 
geologicznych na terenie prze
znaczonym na inwestycję,

• pozyskał i przygotował tereny 
przyległe do elektrowni, niezbęd
ne dla potrzeb inwestycji,

• przeprowadził konsultacje z lo
kalną społecznością i przedsta
wicielami instytucji państwowych,

• wprowadził zmiany do Miejsco
wych Planów Zagospodarowania 
Terenu, niezbędne dla realizacji 
inwestycji,

• wykonał szereg dokumentacji 
technicznej związanej z inwesty
cją (np. prace koncepcyjne, stu
dialne, badania, ekspertyzy, itp.).
W ramach Przedmiotu Kontraktu 

przewiduje się realizację instalacji 
i obiektów podstawowych bloku na 
terenie elektrowni, takich jak:

• Budynek główny bloku i budynek 
nastawni,

• Kocioł parowy wraz z SCR,
• Turbozespół kondensacyjny,
• Urządzenia i instalacje techno

logiczne pomocnicze w budynku 
głównym,

• Urządzenia i instalacje elektro
energetyczne układu zasilania 
potrzeb własnych bloku,

• Układ wody chłodzącej wraz 
z chłodnią kominową,

• Elektrofiltr, instalacja wody amo
niakalnej, zewnętrzna gospodar
ka żużlem,

• Instalacja odsiarczania spalin 
z gospodarką sorbentem i gipsem,

• Wyprowadzenie energii elektrycz
nej na napięciu generatorowym 
z transformatorami blokowymi, 
odczepowymi i rezerwowym,

• System wizualizacji, sterowania 
i automatyki dla urządzeń bloko
wych jak i pozablokowych.
Dodatkowo w ramach budowy 

bloku Zamawiający będzie reali
zował w ramach odrębnych umów 
zakres inwestycji pomocniczych 
(część pozablokowa) i towarzyszą
cych (poza terenem elektrowni), do 
których należy m.in.: 
• Gospodarka nawęglania,
• Gospodarka olejowa, wodorowa 

i sprężonym powietrzem,
• Gospodarka przygotowania wody 

dla potrzeb układu technologicz
nego,

• Gospodarka zewnętrzna popiołem,
• Obiekty pomocnicze i usługowe,
• Drogi kołowe, place, chodniki, 

drogi szynowe, bocznica kolejowa, 
garaże, zajezdnia lokomotyw, wagi 
i stanowisko mycia samochodów,

• Sieci i budowle z nimi związane,
• Urządzenie terenu,
• Modernizacja oczyszczalni ścieków,
• Drogi zewnętrzne,
• Tory zewnętrzne (tory zdawczo – 

odbiorcze dla Tauron Wytwarza

Rozwój technologii kotłowych, turbinowych i metalur-
gii (materiały do produkcji elementów kotłów, turbin, 
rurociągów) pozwoli w perspektywie kilku lat na 
osiągnięcie sprawności netto bloków opalanych węglem 
kamiennym na poziomie 48÷50%.
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Kalendarium projektu:

Podstawowe dane bloku -Totocz=12˚C

• 18.05.2010 – Ogłoszenie o zamówieniu nr 012/ZC/--01/DB/2010 

• 15.12.2010 – Informacja o wynikach oceny spełnienia warunków udziału 

w Postępowaniu oraz przekazanie wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ)

• 25.07.2011 – Złożenie Oferty Wstępnej

• 04.10.2011 – 05.10.2011 – Negocjacje z Zamawiającym

• 29.02.2012 – Ukazanie się ostatecznej SIWZ

• 19.10.2012 – Złożenie Oferty (tzw. oferty ostatecznej)

• 15.11.2012 – Wyrok KIO ws. odtajnienia i ujawnienia części ofert wykonawców

• konsorcjum ALSTOM i konsorcjum CNEEC-COVEC 

• 24.01.2013 – Wybór  oferty Konsorcjum RAFAKO S.A. (lider) – MOSTOSTAL 

WARSZAWA S.A. jako najkorzystniejszej

• 25.03.2013 –  Oddalenie przez KIO odwołania konsorcjów CNEEC-COVEC oraz 

Hitachi-SNC Lavalin dotyczące wyników przetargu na budowę nowego bloku 

w Elektrowni Jaworzno 

• 04.08.2013 - Zmiana umowy konsorcjum z Mostostal Warszawa S.A. dotyczącej 

projektu Jaworzno

• 17.04.2014 – Podpisanie Kontraktu pomiędzy Zamawiającym (Tauron 

Wytwarzanie) a w/w Konsorcjum (NTP)

• 59 miesięcy od NTP – Przejęcie Bloku do eksploatacji (PAC) 

• 24 miesiące od PAC – Podstawowy okres gwarancji

• 60 miesięcy od PAC – Wydłużony okres gwarancji

• Nom. obciążenie turbiny 100% TMCR

• Nom. moc bloku brutto 910,0 MWe

• Nom. moc bloku netto 843,53 MWe

• Ilość pory świetlnej  2362 t/h

• Max. ilość pary świeżej (BMCR) 2450 t/h

• Ciśnienie pary świeżej (*) 27,5 MPa

• Temp. wody zasilającej 305 °C

• Temperatura pary świeżej (*) 600 °C

• Ciśnienie pary wtórnej (*) ~5,8 MPa

• Temperatura pary wtórnej (*) 610 °C

• Zużycie węgla gwarancyjnego 349,1 t/h

• Emisja CO  <=200 mg/mu
3

• Emisja NOX  <= 150 mg/mu
3

• Emisjo S02 (za lOS)  <= 150 mg/mu
3

• Emisjo pyłu (ESP/FGD) <= 30/10 mg/mu
3

• Max. ilość spalin  ~2 450 000 mg/mu
3

• Sprawność bloku netto 45,91 %

(*) – wlot na turbinę

nie S.A. Elektrowni Jaworzno III 
oraz Elektrowni II) oraz zmiana 
układu torów dojazdowych do 
Tauron Wytwarzanie S.A. Elek
trowni Jaworzno III oraz Elek
trowni II z budynkiem rozdzielni 
i nastawni kolejowej, 

• Pole wyprowadzenia mocy z no
wego bloku energetycznego na 
napięciu 400kV oraz przebudowa 
linii 220kV.
Zasilanie podstawowe w wodę su

rową (pompownia wody surowej ze 
zbiornika Dziećkowice wraz z ruro
ciągami zasilającym) oraz zasilanie 
awaryjne z rzeki Przemszy.

Analizy techniczno-ekonomicz
ne wykonywane połowie lat 90-tych 
wykazały, że bloki energetyczne 
z kotłami o parametrach nadkry
tycznych wykorzystujące węgiel jako 
paliwo podstawowe są przyszłościo
wą perspektywą modernizacji i roz
woju polskiej energetyki.

Rozwój technologii kotłowych, 
turbinowych i metalurgii (materia
ły do produkcji elementów kotłów, 
turbin, rurociągów) pozwoli w per
spektywie kilku lat na osiągnięcie 
sprawności netto bloków opalanych 
węglem kamiennym na poziomie 
48÷50%.

Nowoczesne bloki na parametry 
nadkrytyczne wykorzystujące wę
giel jako paliwo podstawowe o wy
sokiej sprawności mają pozytywny 
wpływ na obniżenie zużycia pali
wa, emisji szkodliwych substancji 
(NOx, SO2, CO, CO2, pył) oraz zuży
cia mocy na potrzeby własne. Blok 
o mocy nominalnej 910 MWe, który 
zostanie zainstalowany w El. Ja
worzno III Elektrownia II, będzie 
kolejnym blokiem na parametry 
nadkrytyczne wykorzystujący wę
giel jako paliwo podstawowe. Moc 
bloku zwiększy o ok. 2,5 % moc za
instalowaną w polskiej energetyce 
zawodowej.
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„Elektrociepłownia 
w Kędzierzynie to 
ważna inwesty-
cja dla Spółki oraz 
całej Grupy Azo-

ty. W ramach realizowanej Strategii 
Grupy Azoty na lata 2013 – 2020 
spełniamy wymagania unijne oraz za-
pewniamy bezpieczeństwo energetycz-
ne” – powiedział prezes Grupy Azoty 
ZAK SA Adam Leszkiewicz. „Tech-
nologia elektrociepłowni w Kędzierzy-
nie oparta o BAT przyniesie efekt pro – 
środowiskowy oraz unowocześni park 

technologiczno-maszynowy w firmie. 
Optymalny wybór węgla jako paliwa, 
oparty o szczegółowe analizy istotnych 
uwarunkowań w otoczeniu Grupy Azo-
ty ZAK SA dostarczy ciepło oraz ener-
gię na potrzeby produkcyjne Spółki 
oraz do części miejskich odbiorców, do-
datkowo wesprze również realizowaną 
od wielu lat strategię zakupu polskiego 
surowca z krajowych kopalń” – dodaje 
Prezes Leszkiewicz.

Realizacja podpisanej umowy na 
wykonanie zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Nowa Elektrociepłow

nia w Grupie Azoty ZAK SA – etap 
I” będzie polegała na wybudowaniu 
przez RAFAKO SA turbozespołu 
upustowo-kondensacyjnego (TUK) 
o mocy 25 MWe, kotła parowego 
o wydajności 140 Mg/h, instalacji 
odsiarczania spalin metodą pół
suchą oraz budynku z nastawnią 
centralną DCS i częścią socjalną 
dla załogi. Generalny Wykonawca 
zrealizuje zadanie w formule „pod 
klucz” do końca 2016 roku.

„Jesteśmy dumni z powierze-
nia nam tej Inwestycji, szczegól-

Nowa 

W dniu 23 maja 2014 r. przedstawiciele Grupy Azoty Zakładów Azotowych
Kędzierzyn SA oraz RAFAKO SA podpisali umowę na realizację I etapu 
inwestycji pod nazwą „Nowa Elektrociepłownia w Grupie Azoty ZAK SA”. 
Szacowany koszt tej części realizacji wynosi 375 mln zł. RAFAKO SA 
zrealizuje zadanie do końca 2016 roku.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA podpisała umowę z RAFAKO 
Grupa PBG na wykonanie I etapu budowy nowej elektrociepłowni

elektrociepłownia

tekst:
HANNA KOCZOROWSKA specjalista ds. komunikacji korporacyjnej, pbg sa

E
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nie, że polskiej firmie z tradycjami, 
zaufała inna duża, polska firma 
o ugruntowanej pozycji na świecie” – 
powiedział Paweł Mortas, Prezes 
Zarządu RAFAKO Grupa PBG. „Ten 
projekt to duże wyzwanie, ale jeste-
śmy do niego doskonale przygotowa-
ni – w produkcji kotłów klasycznych 
nie mamy sobie równych. Warto do-
dać, że w zakresie ochrony środowi-
ska będzie to inwestycja wręcz mode-
lowa, która dowodzi, że blok opalany 
węglem, również może być przyjazny 
dla otoczenia”.

Konieczność budowy Nowej Elek
trociepłowni w Grupie Azoty ZAK SA 
wynika ze zużycia technicznego eks
ploatowanych urządzeń i instalacji 
oraz z konieczności ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń gazowych 
i pyłu wynikającej z wymogów dy
rektywy IED.

Etap II inwestycji w Grupie Azo
ty ZAK SA planowany jest na lata 
2017 – 2019. Nowa Elektrociepłow
nia będzie współpracować z istnie
jącą aż do całkowitego wyłączenia 
i likwidacji istniejących kotłów, co 
nastąpi ok. roku 2019.

„Jesteśmy dumni z powierzenia nam tej Inwestycji, 
szczególnie, że polskiej firmie z tradycjami, zaufała inna 
duża, polska firma o ugruntowanej pozycji na świecie” – 
powiedział Paweł Mortas, Prezes Zarządu RAFAKO 
Grupa PBG. „Ten projekt to duże wyzwanie, ale jesteśmy 
do niego doskonale przygotowani – w produkcji kotłów 
klasycznych nie mamy sobie równych. Warto dodać, 
że w zakresie ochrony środowiska będzie to inwestycja 
wręcz modelowa, która dowodzi, że blok opalany węglem, 
również może być przyjazny dla otoczenia”.

Podpisana umowa – Przedstawiciele Rafako Grupa PBG i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA  / fot. Jacek Balcer

Podpisana umowa   / fot. archiwum RAFAKO
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OPOLE
Spotkanie władz Opola z przedsiębiorcami i kierownictwem 
budowy nowych bloków w Elektrowni Opole

tekst:
HANNA KOCZOROWSKA specjalista ds. komunikacji korporacyjnej, pbg sa

W

W Opolu 31 marca odbyło się spotkanie władz Opola z lokalnymi 
przedsiębiorcami, organizowane przez Opolską Izbę Gospodarczą. 
Tematyka spotkania dotyczyła pomocy w realizacji inwestycji V i VI bloku 
energetycznego w Elektrowni Opole, polegającej na nawiązaniu ścisłej 
współpracy pomiędzy władzami województwa, samorządem gospodarczym 
i lokalnym oraz przedsiębiorcami z kierownictwem budowy.

W spotkaniu wzię
li udział między 
innymi: Wojewo
da Opolski Ry
szard Wilczyński, 

Prezydent Miasta Opola Ryszard 
Zembaczyński oraz Dyrektor Opol
skiego Urzędu Pracy Antoni Duda, 
który zadeklarował pomoc w poszu
kiwaniu pracowników.

Prezydent Opola powiedział, 
że jego marzeniem jest aby inwe-
stycja w Opolu odwróciła nega-
tywny trend demograficzny mia-
sta i województwa. Dzisiaj około 
150 tys. mieszkańców regionu pracuje 
za granicą. Taka inwestycja to duża 
szansa by choć część z nich wróciła.

Ci ludzie przyjeżdżają tu na week-
endy. Pewnie nie zaciągniemy ich na 

miejsce budowy ale gdyby na opolskim 
rynku zorganizować wystawę fotogra-
fii z placu budowy, powiedzieć, że wła-
śnie tu stosuje się najnowocześniejsze 
technologie, że tu także można się 
rozwijać, być może przyciągnęli byśmy 
ich z powrotem – powiedział Ryszard 
Zembaczyński.

Dyskusję zdominowały pyta-
nia lokalnych przedsiębiorców, 
którzy w związku z planowanymi 
przetargami na dostawę towarów 
i usług, widzą szanse rozwoju dla 
swoich firm.

Rafako reprezentowali: Jakub 
Sitek – Dyrektor Kontraktu Opole, 
Anna Wiktor – Zastępca Dyrektora 
Kontraktu Opole oraz Jacek Balcer – 
Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej 
Rafako Grupa PBG.

Prezydent Opola powie-
dział, że jego marzeniem 
jest aby inwestycja w Opolu 
odwróciła negatywny trend 
demograficzny miasta 
i województwa. Dzisiaj około 
150 tys. mieszkańców regio-
nu pracuje za granicą. Taka 
inwestycja to duża szansa 
by choć część z nich wróciła.
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Tworząc zasady Aka
demii wykorzystali
śmy najlepsze prak
tyki stosowane przez 
nas przez wiele lat, 

przykładowo przy okazji funkcjo
nowania Akademii Języków Obcych 
Grupy PBG.

11 czerwca 2014 r. podczas 
pierwszego, pilotażowego spotka
nia Akademii Wiedzy, nasza kole
żanka Kinga Rolnik (koordynator 
projektu, inżynier budowy z Działu 
Planowania, Kontroli i Zarządzania 
Ryzykiem Projektu) omówiła zmia
ny wprowadzone w procedurze 
zakupów oraz wskazała korzyści 
z nich wynikające. Na spotkaniu 
obecne były osoby, które mają bez
pośredni udział w procesie zaku
pów. Zaproponowana krótka forma 
szkolenia była okazją do szybkiego 
przyswojenia wdrażanych w organi

zacji zmian w ww. obszarze, naby
cia nowych umiejętności, poznania 
nowych wzorców działania, zazna
jomienia się z ogólnoświatowymi 
praktykami, co docelowo wpłynie 
na podnoszenie kwalifikacji pra
cowników PBG.

Akademia Wiedzy będzie przybie
rała formę nie tylko szkoleniowo – 
wykładową, ale także warsztatową 
aktywnie angażując uczestników. 
Będzie okazją do sprawdzenia swo
ich umiejętności i zweryfikowania 
w krótkim czasie nabytej wiedzy. Za
praszać będziemy także ekspertów 
w danych dziedzinach, praktyków 
z branży i nie tylko. Już dziś zapra
szamy do wspólnych spotkań i wy
miany zawodowych doświadczeń!

W programie Akademii Wiedzy 
nie zabraknie tematów z takich ob
szarów jak controling, zarządzanie 
zasobami ludzkimi czy księgowość. 

Zapraszamy na najbliższe spotkania 
zatytułowane:

• Planowanie zakupów kontrak
towych.

• Meandry tworzenia zamówień 
w Oracle.

• Podstawowe zapisy umów han
dlowych.

Mamy nadzieję, że Akademia 
Wiedzy będzie efektywną formą 
regularnego zapoznawania się z no
wymi instrukcjami i pomoże prze
brnąć przez często zawiłe zapisy 
regulacji wewnętrznych. Ponadto 
będzie inspiracją do stałego rozwoju 
i pozyskiwania wiedzy. Liczymy na 
to, że wspólna nauka i wymiana oka
że się naszym wspólnym sukcesem!

Zapraszamy do kontaktu i ak
tywnego zaangażowania w projekt! 
Aktualne informacje znajdziecie 
w bvortalu w zakładce Akademia 
Wiedzy.

Akademia WIEDZY 

tekst:
KATARZYNA NACZYŃSKA kierownik biura audytu wewnętrznego i restrukturyzacji pbg sa

T

Na początku czerwca ruszyła Akademia Wiedzy PBG. To miejsce stworzone 
dla pracowników Grupy PBG w celu dzielenia się najlepszymi rozwiązaniami, 
praktykami i innowacjami w dziedzinie technologii, biznesu, projektów 
i zarządzania, które mogą mieć wpływ na dalszy rozwój naszej firmy i Grupy.
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Od projektowania 
do marketingu
Nasi inżynierowie nie tylko projektują 
nowoczesne urządzenia i instalacje, 
ale również potrafią znakomicie 
prezentować nasze projekty, 
a ponieważ w branży energetycznej 
liczą się przede wszystkim fakty 
techniczne, dlatego też umiejętność ich 
atrakcyjnej prezentacji jest w cenie.

tekst:
PIOTR KARAŚ dyrektor biura marketingu, rafako sa

P Power-Gen Europe to nie tylko 
największa wystawa branży ener
getycznej w Europie, ale też, a może 
przede wszystkim, dużych rozmiarów 
konferencja, podczas której w siedmiu 

trwających równolegle blokach tematycznych, wygła
szane są referaty poruszające różnorodne zagadnienia 
związane z energetyką.

Podczas tegorocznej konferencji Power-Gen Europe, 
która odbyła się w Kolonii w dniach 3 – 5 czerwca, przed
stawiciele RAFAKO S.A. wygłosili dwa referaty. Paulina 
Małkiewicz z naszego biura projektowego przedstawiła 
opracowanie dotyczące modernizacji instalacji odsiar
czania spalin w Bełchatowie, którego autorami są Je
rzy Mazurek, kierownik Biura Projektowego Instalacji 
Ochrony Środowiska RAFAKO S.A. oraz panowie Jacek 
Jurkowski i Robert Młynarski z Elektrowni Bełchatów. 
W ramach tego samego bloku drugi nasz referat wy
głosił Krzysztof Janeczek z biura projektowego kotłów. 
Była to prezentacja, w której omówiony został projekt 

kotła fluidalnego opalanego biomasą zainstalowanego 
w Elektrowni Jaworzno.

Referat Jerzego Mazurka został wyróżniony jako jeden 
z trzech najlepszych w bloku tematycznym poświęconym 
nowoczesnym elektrowniom parowym, natomiast sama 
Paulina Małkiewicz została wyróżniona za jego znakomi

Piotr Karaś, dyrektor biura marketingu RAFAKO SA odbiera certyfikat w imieniu             Jerzego Mazurka i Pauliny Małkiewicz od prezesa i dyrektora generalnego firmy PennWell pana Roberta Biolchini / fot. archiwum firmy Penn Well
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tą prezentację. Nie było to pierwsze 
wystąpienie Pauliny na konferencji, 
niejednokrotnie prezentowała już 
referaty poświecone instalacjom od
siarczania spalin i jak widać – trening 
czyni mistrza.

Referat Jerzego Mazurka został wyróżniony jako jeden 
z trzech najlepszych w bloku tematycznym poświęconym 
nowoczesnym elektrowniom parowym, natomiast sama 
Paulina Małkiewicz została wyróżniona za jego znakomitą 
prezentację.

Piotr Karaś, dyrektor biura marketingu RAFAKO SA odbiera certyfikat w imieniu             Jerzego Mazurka i Pauliny Małkiewicz od prezesa i dyrektora generalnego firmy PennWell pana Roberta Biolchini / fot. archiwum firmy Penn Well
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Wiodącą tema
tyką była ener
getyka. Grupę 
PBG na Kon-

gresie reprezentował dyrektor 
komunikacji korporacyjnej – Ja-
cek Balcer.

Na debacie poświęconej Inwesty
cjom w sektorze energii udział wzię
li Zdzisław Gawlik Wiceminister 
Skarbu i zarządy największych 
spółek z sektora energii, takich 
jak PGE, ENEA, Tauron czy PGNiG.

Debatę rozpoczął Minister Gaw
lik stwierdzeniem, że „ponieważ 
elektrownia to nie piekarnia, od 
pomysłu na wytworzenie jej, do 
owego wytworzenia, mija często 
wiele lat”. Przypomniał, że od 2007 
roku w Polsce powstały nowocze
sne elektrownie konwencjonalne 
i niekonwencjonalne o łącznej 
mocy ok. 1700 MW. Wspomniał tak

że, że zdolności magazynowania 
gazu wzrosły w tym czasie o ponad 
1 mld m3, a w 2014 r. sięgną 2,2 mld. 
Są powody do satysfakcji, w koń-
cu w niewątpliwy sposób w dużej 
mierze jest to zasługą inwestycji 
zrealizowanych przez PBG.

Obecnie na Grupę czekają kolejne 
wyzwania, które są oczkiem w gło
wie wszystkich, budujemy bowiem 
dwie z trzech wielkich elektrow
ni – w Jaworznie, Opolu i Kozieni
cach, których łączna moc to prawie 
4 tys. MW. Nowe bloki pozwolą na 
zapewnienie dostaw prądu dla około 
7 mln gospodarstw domowych.

– Bezpieczeństwo energetyczne 
to klucz do rozwoju gospodarcze-
go państwa. Możemy śmiało mówić 
o boomie inwestycyjnym w polskiej 
energetyce, napędzającym całą gospo-
darkę – powiedział Zdzisław Gawlik, 
zauważając, że dzięki inwestycjom 

O ENERGETYCE
na kongresie w Katowicach

tekst:
JACEK BALCER dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, pbg sa

W

W dniach 7–9 maja, w Katowiacach odbyła się szósta edycja Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego – wydarzenia, które przekształciło się w najważniejsze 
spotkanie biznesowe w Europie Centralnej. Według opublikowanych niedawno 
analiz, to wydarzenie znalazło się wśród dziewięciu największych kongresów 
w Europie – jako jedyne organizowane w Polsce. 
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w konwencjonalne moce wytwórcze 
powstanie kilka tysięcy miejsc pracy 
bezpośrednio przy ich budowie i póź
niej w działających już elektrowniach, 
a pośrednio – dziesiątki tysięcy 
miejsc pracy dla ludzi obsługujących 
Inwestycje. Zapowiedział też, że do 
2020 roku spółki z udziałem skarbu 
państwa zainwestują w sektor elek
tro – energetyczny ok. 30 mld zł, 
a w szeroko rozumianą energetykę 
60 mld zł. Dodał, że ważnym elemen
tem naszego bezpieczeństwa energe
tycznego będzie terminal LNG w Świ
noujściu. „Czyli znów PBG”, chciało 
się dodać z widowni…

Dariusz Marzec, wiceprezes Zarzą
du PGE, stwierdził, że jego firma pro
wadzi racjonalną politykę rozwojową 
i nie ma mowy w jego firmie owczym 
pędzie za OZE (odnawialne źró
dła energii), jak na innych rynkach. 
Zwrócił też uwagę, że w efekcie nie

przemyślanych działań kapitalizacja 
wielu) przykładowo niemieckich firm 
energetycznych znacznie spadła, 
a firmy wytwórcze, oparte wyłącznie 
na OZE powoli się likwidują, lub pró
bują za wszelką cenę wrócić do pro
dukcji opartej na zasobach krajowych.

Wśród uczestników debaty nie 
zabrakło także drugiej firmy z bran
ży energetycznej, która rozpoczyna 
wielką budowę – Tauronu.

–  Średniorocznie odnotowujemy 
10% wzrostu wydatków na inwesty-
cje w wytwarzanie ale także w prze-

Bezpieczeństwo energetyczne to klucz do rozwoju go-
spodarczego państwa. Możemy śmiało mówić o boomie 
inwestycyjnym w polskiej energetyce, napędzającym 
całą gospodarkę – powiedział Zdzisław Gawlik, za-
uważając, że dzięki inwestycjom w konwencjonalne 
moce wytwórcze powstanie kilka tysięcy miejsc pracy 
bezpośrednio przy ich budowie i później w działających 
już elektrowniach, a pośrednio – dziesiątki tysięcy 
miejsc pracy dla ludzi obsługujących Inwestycje.

Katowice Centrum Kultury im K Bochenek  GCK, EEC 2014 Europejski Kongres Gospodarczy / fot. grupa ptwp / Europejski Kongres Gospodarczy
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sył – zapewniał Krzysztof Zawadzki, 
wiceprezes Tauron Polska Energia. – 
Niebawem wbicie pierwszej łopaty 
w Jaworznie, to tam kierujemy ¼ na-
szych nakładów w najbliższych latach. 
Kończymy budowę elektrowni gazowej, 
zastanawiamy się nad pozabilanso-
wym finansowaniem elektrowni wia-
trowych, inwestujemy też w wydoby-
cie – wyliczał Zawadzki.

Prezes energetycznego giganta, 
Enei, Krzysztof Zamasz, stwierdził 
z kolei, że państwo powinno wdro
żyć rynek mocy poprzez przyjęcie 
rozwiązań systemowych, które będą 
służyły społeczeństwu przez dzie
siątki lat.

– Rynki mocy nie są po to, żeby ra-
chunki konsumentów rosły, ale po to, 
by były na akceptowalnym społecznie 
poziomie – powiedział Krzysztof Za
masz.

Wtórował mu Dariusz Lubera, Pre
zes Zarządu Tauron Polska Energia, 
dla którego wprowadzenie nowych 
regulacji powinno umożliwić odtwo
rzenie mocy wytwórczych oraz ure
gulować cenę, bo ta hurtowa, która 
obowiązuje dziś, nie odzwierciedla 
kosztów wytwarzania.

W podobnym tonie wypowiadali 
się inni uczestnicy debaty „Rynek 
energii w Europie i Polsce”. Wszy
scy zgodnie stwierdzili, że na rynku 
energii elektrycznej w UE zachodzą 
powoli zasadnicze zmiany, które za
czną oddziaływać na gospodarkę już 
w najbliższych latach.

Monika Morawiecka, z departa
mentu strategii PGE, stwierdziła, 
że na rynku europejskim obserwu
je się obecnie dwa trendy zmian. 
Pierwszy to racjonalizacja systemów 
wsparcia OZE, różne w różnych kra
jach. Niemcy raczej nie będą dą
żyć zbyt mocno do ograniczeń, bo 
są bardzo zaawansowane w tych in
westycjach, a i tak próbuję ograni
czać dotacje i racjonalizować koszty, 

przykładowo Hiszpania niedawno 
zdecydowała o pozbawieniu wspar
cia wszystkich elektrowni wiatro
wych zbudowanych przed 2004 ro
kiem. Drugi trend to budowa rynków 
mocy – krajowych i europejskiego.

Prowadzący debatę zwracał uwa
gę, że dyskutując o dostępności 
energii nie wolno zapominać o jej 
kosztach, o tym co składa się na 
cenę energii w Europie. Bez tego 
trudno będzie utworzyć wspólny 
rynek energii, a przecież w praktyce 
właśnie teraz się ten rynek tworzy.

W trzecim dniu Kongresu za naj
ważniejszą, także z punktu widzenia 
wyzwań jakie czekają naszą Grupę, 
uznałem debatę poświęconą przy

szłości technologii węglowych, tym 
bardziej, że już jej temat brzmiał za
chęcająco i optymistycznie – „Polska 
liderem czystych technologii węglo
wych”.

Okazało się, że to zagadnienie 
można pojmować dwojako – zarów
no biorąc pod uwagę wykorzystanie 
węgla w gospodarce, szczególnie 
w energetyce, jak i sposób wydoby
wania tego cennego surowca.  Za
równo jedno jak i drugie, powinno 
jak najmniej oddziaływać na środo
wisko naturalne.

Dla ludzi z branży stricte ener
getycznej, kwestie związane z pro
ekologicznym wydobyciem węgla 
kamiennego są zwykle na drugim 

Sytuacja w Unii Europejskiej jest dziś całkiem inna 
niż dziesięć lat temu. Najpierw musimy mieć strategię 
wyjścia z kryzysu, a potem mówić o kwestiach klima-
tycznych – mówił Jerzy Buzek. – Jeżeli chcemy bronić 
węgla, to tą obronią są właśnie czyste technologie węglo-
we. Będą w Unii znaczące środki na ich badanie oraz 
wdrażanie i Unia liczy w tym zakresie na Polskę. Czyste 
technologie węglowe to dla Polski ogromna szansa.

Podczas jednego z paneli: Jerzy Buzek i  Zoltán Cséfalvay / fot. grupa ptwp / Europejski Kongres Gospodarczy
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miejscu, bardziej zajmują ich bo
wiem sprawy związane z czystymi 
emisjami.

Tymczasem nie mniej ważne 
są właśnie kwestie związane z wy
dobyciem, jak choćby problem go
spodarczego zagospodarowania me
tanu. Poza tym węgiel to nie tylko 
energetyka, ale także np. przemysł 
chemiczny. Okazuje się, że czystych 
technologii węglowych jest wie
le i z różnych obszarów. Dlatego 
nie można się dziwić, że w kraju 
o takich zasobach węgla, jakim jest 
Polska, tematy związane z węglem 
i energetyką znajdują ważne miejsce 
w dyskusji o przyszłości Polski. Dla
tego w debacie postawiono już na 
początku ważne pytanie – Klimat 
czy Gospodarka?

– To pytanie w pełni uzasadnione 
i nadszedł czas, żeby je zadać – po
wiedział Jerzy Buzek, poseł do Parla
mentu Europejskiego, były premier 
i były przewodniczący europarla
mentu – Sytuacja w Unii Europejskiej 
jest dziś całkiem inna niż dziesięć lat 
temu. Najpierw musimy mieć strate-
gię wyjścia z kryzysu, a potem mówić 
o kwestiach klimatycznych. Jeżeli 
chcemy bronić węgla, to tą obronią 
są właśnie czyste technologie węglo-
we. Będą w Unii znaczące środki na 
ich badanie oraz wdrażanie i Unia 
liczy w tym zakresie na Polskę. Czy-
ste technologie węglowe to dla Polski 
ogromna szansa.

Uczestnicy debaty chwalili po
wołanie w ubiegłym roku Centrum 
Czystych Technologii Węglowych.

– Zadaniem Centrum Czystych 
Technologii Węglowych jest, aby pol-
ski węgiel przez wiele lat mógł być 
paliwem przyjaznym dla środowiska, 
zaakceptowanym przez społeczeństwo 
i mieszczącym się w wymaganiach 
środowiskowych Unii Europejskiej – 
stwierdził prof. Józef Dubiński, szef 
Głównego Instytutu Górnictwa – 

Zadaniem Centrum 
Czystych Technologii 
Węglowych jest, aby polski 
węgiel przez wiele lat 
mógł być paliwem przy-
jaznym dla środowiska, 
zaakceptowanym przez 
społeczeństwo i mieszczą-
cym się w wymaganiach 
środowiskowych Unii 
Europejskiej – stwierdził 
prof. Józef Dubiński.

Z naszymi zasobami węgla musimy 
rozwijać nowe technologie jemu de-
dykowane, a Centrum Czystych Tech-
nologii Węglowych powinno w tym 
być wiodącym europejskim ośrodkiem 
badawczym, z którego dokonań korzy-
stać będzie cała Europa.

Uczestnicy debaty zwracali uwa
gę, że przez czyste technologie wę
glowe należy rozumieć technologie 
polepszające skuteczność wydoby
cia, przetwarzania, wykorzystania 
oraz utylizacji węgla, który jest 
w Polsce podstawowym surow
cem energetycznym, stosowanym 
zarówno w przemyśle jak i gospo
darstwach domowych. Problem 
w tym, że często nie dostrzegamy, 
że węgiel daje także inne możli
wości. Nową technologią, mogącą 
w przyszłości mieć swój znaczący 
udział w rozwoju polskiej energetyki, 
jest podziemne zgazowanie węgla. 
Pozwala on na bezpośrednie pozy
skanie energii w miejscu zalegania 
węgla, a sam proces przebiega ana
logicznie do technologii zgazowania 
węgla na powierzchni – jest jednak 
bardziej złożony i trudniejszy. Opra
cowania technologii zgazowania 
węgla dla wysokoefektywnej pro
dukcji paliw i energii elektrycznej 
podjął się Główny Instytut Górnic
twa. Jej znaczenie będzie szczegól
ne tam, gdzie wykorzystanie węgla, 
poprzez jego wydobycie metodami 
górniczymi jest nieopłacalne bądź 
niemożliwe. Tak postępuje dziś cały 
świat i Polska nie może odbiegać od 
tych tendencji, bo czasem nie trzeba 
wcale wydobywać węgla, żeby z nie
go korzystać.

W debacie uczestniczył też An
drzej Siemaszko, dyrektor Kra
jowego Punktu Kontaktowego 
Programów Badawczych UE, któ
ry powiedział, że Polska musi jak 
najszybciej pokazać, że jest auto
rem znaczących rozwiązań w za

kresie czystych technologii węglo
wych. Oczywiście nie obyło się bez 
dyskusji na temat niskoemisyjnej 
energetyki węglowej, ale ponieważ 
o niskiej emisji nowo budowanych 
bloków w Opolu i Jaworznie po
wiedziano już na Kongresie bardzo 
wiele, prof. Krzysztof Żmijewski, 
członek Narodowej Rady Rozwoju 
przy Prezydencie RP, zwrócił uwagę 
na zupełnie inny aspekt tego tematu, 
mianowicie tzw. mniejszą energety
kę, czyli mówiąc prościej – domowe 
instalacje grzewcze, z których wę
giel jest dziś brutalnie, zdaniem pro
fesora, wypychany. Przykładem jest 
na przykład decyzja władz miasta 
Krakowa, które zamiast promować 
nowoczesne rozwiązania całkowicie 
zakazały używania pieców węglo
wych. Tymczasem nowoczesne do
mowe instalacje węglowe mogą dziś 
być równie niskoemisyjne jak inne, 
potocznie zwane ekologicznymi, 
sposoby ogrzewania.

Całosc relacji z Kongresu można 
przeczytać w bvortalu pod adresem: 
http://bvortal/article/show/id/8779

http://bvortal/article/show/id/8779
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Last night I dreamt of San Pedro

Just like I’d never gone, I knew the song

A young girl with eyes like the desert 

It all seems like yesterday, not far away 

 

Tropical the island breeze 

All of nature wild and free 

This is where I long to be 

La isla bonita (The beautiful Island)  

 

And when the samba played 

The sun would set so high 

Ring through my ears and sting my eyes 

Your Spanish lullaby 

 

I fell in love with San Pedro 

Warm wind carried on the sea, he called to me 

Te dijo te amo (He sad I love you)  

I prayed that the days would last 

They went so fast 

Use your 

Do you remember the summer 1986 hit of Madonna “La Isla bonita?”  
With the Spanish title meaning – “The beautiful Island” 
Madonna takes us to the world of passion and dreams. / 
Pamiętacie letni hit Madonny z 1986 roku pod tytułem „La Isla 
boinita”?  Piosenką o hiszpańskim tytule, który znaczy „piękna 
wyspa”, Madonna zabiera nas do świata pasji i marzeń.

ENGLISH

tekst:
JOANNA JANUSZEWSKA redaktor naczelna biuletynu ogniwo, kierownik ds. rekrutacji i szkoleń, pbg sa

Poprzedniej nocy śniłam o San Pedro

Tak jakbym nigdy nie odeszła, znałam melodię

Młoda dziewczyna o oczach jak pustynia

Jakby to wszystko działo się wczoraj, nie tak daleko stąd

Tropikalna bryza wyspy

Cała natura dzika i wolna

To jest miejsce do którego należę

Piękna wyspa

I kiedy samba grała

Słońce wzeszłoby tak wysoko

Brzmi w moich uszach i razi moje oczy

Twoja hiszpańska kołysanka

Zakochałam się w San Pedro

Ciepły wiatr pieścił morze, mówił do mnie

Powiedział: kocham Cię

Modliłam się aby te dni nigdy się nie skończyły

One minęły tak szybko
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Tropical the island breeze. 

All of nature wild and free 

This is where I long to be 

La isla bonita 

 

And when the samba played 

The sun would set so high 

Ring through my ears and sting my eyes 

Your Spanish lullaby  

 

I want to be where the sun warms the sky 

When it’s time for siesta you can watch them go by 

Beautiful faces, no cares in this world 

Where a girl loves a boy, and a boy loves a girl 

 

Last night I dreamt of San Pedro 

It all seems like yesterday, not far away

  

Tropical the island breeze   

All of nature wild and free. 

 

La la la la la la la La la la la la la la 

La la la la la la la La la la la la la la

Tropikalna bryza wyspy

Cała natura dzika i wolna

To jest miejsce do którego należę

Piękna wyspa

I kiedy samba grała

Słońce wzeszłoby tak wysoko

Brzmi w moich uszach i razi moje oczy

moja hiszpańska kołysanka

Chcę być tam, gdzie słońce ogrzewa niebo

Podczas siesty widzisz jak przemija

Piękne twarze, nie ma żadnych trosk w tym świat

Gdzie dziewczyna kocha chłopaka i chłopak kocha 

dziewczynę

Poprzedniej nocy śniłam o San Pedro

Jakby to wszystko działo się wczoraj, nie tak daleko stąd

Tropikalna bryza wyspy

Cała natura dzika i wolna

La la la la la la la La la la la la la la 

La la la la la la la La la la la la la la

Use your English 
through the song!

Do read the text and 
hum as well!

Przeczytajcie tekst 
i zanućcie!
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Następnie pani 
Lidia Prętka, ma
nager PBG Gale
ry opowiedziała 
o działalności ga

lerii i jej projektach. Przybyli goście 
mieli też wyjątkową okazję przywi
tania i uściśnięcia ręki autora wy
stawy, pana Alojzego Piątkowskiego.

Wczesnym popołudniem pracow
nicy zostali zaproszeni na obiad 
do restauracji mieszczącej się przy 
siedzibie firmy. Zaraz potem odbyła 
się ciekawa prezentacja filmów przy
gotowana przez Karola Puka, dyrek
tora ds. przygotowania kontraktów, 
PBG. Przedstawiały one zrealizowa
ne przez Grupę PBG projekty takie 
jak: Wisła Malinka i Oczyszczalnia 

Czajka. Rafakowcy mogli także zo
baczyć jak świętowaliśmy 15-lecie 
firmy PBG w 2009 roku. Karol wy
czerpująco odpowiadał na wiele 
ciekawych pytań naszych kolegów, 
zainspirowanych projekcją filmów. 
Miłym odkryciem było dla nich 
zobaczenie „znajomych twarzy” 
a dokładniej pani Joanny Zwolak 
i Jarosława Dusiło, którzy mieli swój 
udział w budowie skoczni Malinka.

Po południu goście zwiedzili wraz 
z przewodnikiem Stadion Miejski 
w Poznaniu, jeden z trzech wybu
dowanych przez Grupę PBG na Euro 
2012.

Wieczorem, po dniu pełnym 
wrażeń, spotkaliśmy się na wspól-
nej kolacji. Wielu z nas miało okazję 

po raz pierwszy uścisnąć sobie dło
nie i porozmawiać twarzą w twarz. 
Na co dzień współpracę umożliwia 
nam komunikacja e-mailowa, tele
foniczna i video-konferencyjna.

Spotkanie zakończyło się obej
rzeniem inauguracyjnego meczu 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 
2014.

Z samego rana czekały na nas 
kolejne atrakcje. Skoro świt wy
ruszyliśmy dwoma autokarami do 
Świnoujscia, by obejrzeć z bliska 
strategiczną dla naszego kraju bu
dowę Terminala LNG budowanego 
między innymi przez naszych kole
gów z PBG. Zapraszamy do przeczy
tania wrażeń z tego niesamowitego 
spotkania na łamach biuletynu.

12 czerwca pracownicy RAFAKO odwiedzili 
siedzibę Grupy PBG w Wysogotowie. Pod 
przewodnictwem pani Anny Zembaty-Łęckiej, 
dyrektora Biura Zarządzania Personelem, grupa 
około trzydziestu pracowników pierwsze kroki 
skierowała do PBG Gallery. Gości przywitał 
serdecznie pan prezes Mariusz Łożyński.

tekst:
JOANNA JANUSZEWSKA redaktor naczelna biuletynu ogniwo, kierownik ds. rekrutacji i szkoleń, pbg sa

D

RAFAKOWCY
w Wysogotowie
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Koleżanki i koledzy z RAFAKO w PBG Gallery / fot. Jan Wodzyński

Z wizytą w PBG / fot. Piotr Mierzwa Wizyta na Stadionie / fot. Jan Wodzyński

W PBG Galry / fot. Piotr Mierzwa

Z panem W. Maciołem oraz artystą A. Piątkowskim w PBG Gallery
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Wizyta na LNG 
„Integracja, motywacja, edukacja i przyjemność” – te hasła towarzyszyły pierwszej 
wycieczce pracowników siedziby spółek PBG i Rafako na budowę Terminala 
LNG w Świnoujściu. Było nam bardzo miło spotkać się z naszymi kolegami 
i koleżankami z budowy Terminala i zobaczyć na własne oczy strategiczną dla 
naszego kraju budowę.
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Koledzy powitali 
nas wjazdem na 
najdłuższy w Eu
ropie, wybudowa
ny 3,2 kilometra 

w głąb morza falochron, z którego 
roztaczały się przepiękne widoki 
zarówno na budowę dwóch (40 m 
wysokich) zbiorników LNG oraz fa
lujące w blasku słońca morze, nad 
którym wznosiły się mewy, łabędzie 
i kormorany. Widoki były wspaniałe!

Następnie po obowiązkowym 
i bardzo restrykcyjnym szkoleniu 
BHP (pamiętając, że bezpieczeń
stwo na budowie jest najważniejsze) 
obejrzeliśmy ciekawy film przedsta
wiający realizację budowy do chwili 
obecnej. Dowiedzieliśmy się, że jej 
stopień realizacji określony jest 
na 87%. Już sam film wywarł na 
nas olbrzymie wrażenie, a była 
to tak naprawdę namiastka tego, 
co dopiero mieliśmy zobaczyć…

Zbiorniki wyglądały imponująco 
zarówno na zewnątrz jak i w środku. 
Ci, którym jeszcze nie wystarczyło 
wrażeń, mogli podziwiać całą budo
wę z samej góry zbiornika. Wdrapa
liśmy się na niego metalowymi scho
dami, co odpowiadało wysokości 15. 
pięta wieżowca. Jednocześnie drugi 
ze zbiorników zwiedzali koledzy i ko
leżanki z Rafako. Mieliśmy wrażenie, 
że byli na wyciągnięcie ręki, tym cza
sem dzieliło nas kilkadziesiąt metrów.

K
tekst:
JOANNA JANUSZEWSKA redaktor naczelna, kierownik ds. rekrutacji i szkoleń, pbg sa

Koledzy powitali nas wjazdem na 
najdłuższy w Europie, wybudowany 

3,2 kilometra w głąb morza 
falochron, z którego roztaczały 

się przepiękne widoki zarówno na 
budowę dwóch (40 m wysokich) 

zbiorników LNG oraz falujące 
w blasku słońca morze, nad którym 

wznosiły się mewy, łabędzie 
i kormorany.
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Z pewnością miejsce usy-
tuowania Terminala jest 
jednym z piękniejszych 
i bardzo przyjaznych 
dla człowieka. Życzy-
my całemu konsorcjum 
Saipem-Techint-PBG 
a w szczególności na-
szym współpracownikom 
szybkiego, bezpiecznego 
i satysfakcjonującego 
ukończenia niesamowitej 
budowy, jaką dane nam 
było podziwiać!

Całość budowy mieści się na 
obszarze chronionym Natura 
2000. Jeszcze przed 3. laty droga 
do morza przysłonięta była wydmą 
szarą i porośnięta trawą. Specja
liści z działu ochrony środowiska 
przestrzegając restrykcyjnych prze
pisów oraz mając na względzie dba
nie o ten tak wyjątkowy, chroniony 
obszar szczególną troską otaczają 
wszelkich niestrudzonych bywalców 
ich miejsca pracy: ptaki, lisy, żaby, 
jaszczurki, bobry,…

Zazdrościliśmy morskiej bryzy 
i czystego, najodowanego powietrza, 
które uderzyło nam do głów jak tyl
ko wysiedliśmy z autokarów. Z pew
nością miejsce usytuowania Termi
nala jest jednym z piękniejszych 
i bardzo przyjaznych dla człowieka.

Życzymy całemu konsorcjum 
Saipem-Techint-PBG a w szcze-
gólności naszym współpracow-
nikom szybkiego, bezpiecznego 
i satysfakcjonującego ukończenia 
niesamowitej budowy, jaką dane 
nam było podziwiać!

W drodze na zbiornik / fot. Marcin Stankowski

Podziwiamy LNG / fot. Marcin Stankowski
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Andrzej Bilewicz, Kierownik ds. administracyjnych LNG / fot. Marcin Stankowski 

Maciej Kwiatkowski, Zastępca dyrektora kontraktu terminal LNG 

Bartłomiej Jędrzejek, Koordynator ds. BHP na LNG / fot. Jan Wodzyński 

Paweł Krajewski, Specjalista BHP i P. POŻ LNG / fot. Marcin StankowskiGrzegorz Lewandowski, Kierownik robót instalacyjnych LNG / fot. Marcin Stankowski

Lukasz Surmacewicz, Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych LNG / fot. Marcin Stankowski
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Anna ZEMBATY-ŁĘSKA 
Dyrektor Biura Zarządzania Personelem, RAFAKO

Lepiej raz zobaczyć, niż sto razy usłyszeć. 2-dniowy 
wyjazd szkoleniowo- integracyjny uważam za bar
dzo udany. Z RAFAKO udział wzięło 48 pracowników 
ze wszystkich obszarów firmy. Zostaliśmy gościnnie 
i bardzo miło przyjęci przez naszych kolegów pra
cujących na podobnych stanowiskach w PBG. Mo
gliśmy poznać się bliżej i wymienić doświadcze
niami. Zobaczyliśmy prezentacje z największych 
i najistotniejszych inwestycji zrealizowanych dotych
czas przez PBG. Mieliśmy okazję z bliska zobaczyć jedną 
z ciekawszych inwestycji spółki, mianowicie stadion 
piłkarski w Poznaniu. Miłym i inspirującym przeżyciem 
było spotkanie z twórczością jednego ze znanych arty
stów współpracującego z Fundacją PBG. W Galerii, która 
znajduje się na terenie PBG, spotkaliśmy się osobiście 

z rzeźbiarzem i malarzem – Alojzym Piątkowskim. Wy
stawione obrazy i rzeźby artysty zrobiły na mnie ogrom
ne wrażenie. Jednak największe emocje towarzyszyły 
nam podczas kulminacyjnego punktu programu, czyli 
zwiedzania Gazoportu. Piękny widok, potężna strate
giczna, inwestycja, a przede wszystkim ogromna szansa 
dla Polski.

Maciej KWIATKOWSKI 
Zastępca dyrektora kontraktu terminal LNG, PBG SA

Grupa PBG znowu prowadzi!!! Na budowie Terminalu 
LNG przyjęliśmy najliczniejszą jak do tej pory wycieczkę 
zainteresowanych obejrzeniem postępów w naszej pre
stiżowej realizacji w Świnoujściu.

W dniu 13. czerwca pojawiły się u nas dwa autokary 
pracowników z PBG i Rafako.

Będąc tyle lat w stałej praktycznie delegacji to bardzo 
miłe uczucie znowu znowu znajome twarze przyjaciół 

Podziwiamy 

Wspominamy

wizytę 
w 

LNG

PBG
                 Pracownicy PBG na zbiorniku, w tle pracownicy Rafako / fot. Marcin Stankowski
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z Wysogotowa jak i wreszcie mieć możliwość zapozna
nia się i zaprezentowania naszym partnerom z Raciborza 
naszej aktualnej realizacji.  Wszyscy bez wyjątków odby
li właściwe szkolenia BHP i poddali się obowiązującym 
zasadom panującym na tej budowie. Wspólnie z klu
czowym kierownictwem budowy staraliśmy się wyczer
pująco odpowiadać na zadawane pytania związane ze 
specyfiką tego projektu… a wierzcie – nie było ich mało. 
Mieliśmy okazję wejść na kopułę obu zbiorników i zwie
dzić pirs wraz z falochronem. Mam nadzieję że się podo
bało i spełniliśmy pokładane w tej wizycie oczekiwania.

Norbert LEJEUNE 
Dyrektor Biura Projektowo- Konstrukcyjnego, 
RAFAKO

Wyjazd szkoleniowo- integracyjny na budowę terminala 
LNG do Świnoujścia uważam za bardzo udany. Sympa
tyczna atmosfera, mili ludzie, a do tego doskonałe przy

jęcie w siedzibie PBG. Połączenie prezentacji dorobku 
spółki z Wysogotowa z mecenatem sztuki zrobiło na 
mnie wrażenie. Nie jestem koneserem, ale cenię aktyw
ność społeczną Małgorzaty Wiśniewskiej.

Z zamiłowania jestem żeglarzem, więc w Świnoujściu 
bywałem nie jeden raz, ale gazoport zwiedzałem po raz 
pierwszy i pewnie ostatni, bo zwykłego turysty na pew
no nie wpuszczą na plac budowy. Mimo, że wiele już 
o nim wiedziałem, to poznałem jeszcze więcej ciekawo
stek. Ponadto sam widok z góry zbiornika jest niezwykle 
piękny i nie do opisania.

Jolanta MARKOWICZ 
Główna Księgowa, RAFAKO

Możliwości techniczne robią wrażenie. Pierwszy raz 
wzięłam udział w wyjeździe integracyjnym i jestem 
bardzo zadowolona. Zostaliśmy gościnnie przyjęci. 
Mogliśmy zapoznać się ze wspaniałą sztuką Alojzego 

                 Pracownicy PBG na zbiorniku, w tle pracownicy Rafako / fot. Marcin Stankowski
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Piątkowskiego czy pokrzyczeć na stadionie Lecha, jed
nej z realizacji PBG. Podsumowując: wyjazd uważam za 
bardzo udany a kto nie był, niech żałuje.

Roman WENSKI 
Dyrektor Działu Controllingu i Analiz, PBG SA

Piątkowy wyjazd na zwiedzanie budowy Terminala LNG 
w Świnoujściu zapewne pozostanie w pamięci wielu 
z nas na długo. Większość ze zwiedzających pracuje na 
co dzień za biurkiem i nie często ma możliwość bez
pośredniego kontaktu ze specyficznym miejscem pra
cy, jakim jest realizacja robót budowlanych w terenie. 

„Roboty budowlane” to określenie niewiele mówiące 
w przypadku tej inwestycji, której ranga i znaczenie 
w skali kraju jest niezmiernie istotne.

Rozmiary tej budowy, gabaryty realizowanych 
obiektów, obszar na którym realizowane są prace oraz 
jego sama lokalizacja to wszystko, co dopiero na miej
scu przemawia do wyobraźni. Wystarczy nadmienić, 
że pomiędzy poszczególnymi obiektami dla uniknię
cia straty czasu jak również (a może przede wszyst
kim) ze względów BHP, przewożeni byliśmy autokara
mi. W ten sposób dowiezieni zostaliśmy na początek 
nowo wybudowanego falochronu wchodzącego w głąb 
morza i tworzącego osłoniętą zatokę dla przypływa
jących statków celem rozładunku dostarczanego gazu. 
Następnie przejechaliśmy przez całą jego długość, na 
jego końcu znajdowało się poszerzenie, pozwalające 
na bezproblemowe zawrócenie autokaru. W drodze po
wrotnej z falochronu zatrzymaliśmy się, aby uwiecznić 
nasz pobyt fotkami od strony morza na tle górujących 

nad brzegiem zbiorników. Następnie wróciliśmy na te
ren budowy gdzie bezpośrednio trwają prace końcowej 
fazy tej inwestycji. Przed rozpoczęciem zasadniczego 
zwiedzania nasi koledzy z działu BHP zapoznali nas 
ze specyfiką tej budowy, omówili zagrożenia i niebez
pieczeństwa z jakimi można się spotkać, przedstawili 
wdrożone szkolenia i procedury w celu ich zapobie
gania i unikania. Wyposażeni w odpowiednie środki 
ochrony osobistej wróciliśmy do autokarów i ponow
nie zostaliśmy podwiezieni pod centralne obiekty na 
tej budowie, czyli dwa potężne zbiorniki do czasowego 
magazynowania skroplonego gazu. Gaz ten po prze
pompowaniu ze statków przepłynie rurą o średnicy 
1005 mm umiejscowioną na betonowej estakadzie łą
czącej nabrzeże ze zbiornikami.

Pracownicy RAFAKO na falochronie / fot. Jan Wodzyński

Pacownicy PBG na falochronie / fot. M. Stankowski



NASZE REALIZACJE

Grupa PBG   biuletyn ogniwo    VII  2014

31

Etap pierwszy zwiedzania obejmował wnętrze potężne
go kolosa (jednego z dwóch), do którego można się jesz
cze dostać przez otwór technologiczny na dole zbiornika. 
Powierzchnia tego zbiornika to w przybliżeniu połowa 
dużego boiska piłkarskiego. Wchodząc do środka można 
było zobaczyć zewnętrzny płaszcz zbiornika z betonu 
grubości 80 cm, następnie przerwę o podobnej szeroko
ści, która zostanie w końcowej fazie budowy wypełniona 
materiałem termoizolującym oraz właściwy zbiornik sta
lowy, którego ścianka  zespawana była z blach grubości 
22 mm (w dolnej części). Wrażenie niesamowite, objętość 
160 tys. m3 – nie sprawdzałem. Drugim etapem zwiedzania 
było wejście zewnętrznymi  stalowymi schodami na górę 
zbiorników. Ponieważ zbiorniki mają ponad 40 m wyso
kości, to trzeba było pokonać ponad 180 stopni (na szczę
ście nie Celsjusza), aby dostać się na obrzeże betonowej 
kopuły stanowiącej dach zbiorników na płynny gaz. Jeżeli 
już wspomniałem o skali Celsjusza to wewnątrz zbiornika 
po napełnieniu płynnym gazem panować ma temperatura 
rzędu -168 stopni C. Widok z góry był nagrodą za trudy 
wspinania się po schodach (nieźle wiało przy wejściu, aż 
trzeba było przytrzymywać ręką kask). Cała budowa jak na 
dłoni, morze jak okiem sięgnąć, widok na okolicę i Świno
ujście. Ponadto mieliśmy okazję pomachać koleżankom 
i kolegom z Rafako, którzy w tym czasie zdobywali drugi 
zbiornik. Oprowadzający nas koledzy z budowy omówili 
nam pozostałe istotne obiekty powstającego gazoportu. 
Dopiero z góry widać było setki kontenerów stanowiących 
zaplecze biurowe i socjalne dla pracowników, których na 
dzień zwiedzania pracowało na tej budowie ponad 1500. 

Dzięki takim wyjazdom, choć na chwilę mogliśmy 
oderwać się od naszych codziennych obowiązków 
i przyjrzeć się innym problemom i warunkom pracy,                      
w których przychodzi pracować naszym koleżankom 
i kolegom. Bo mimo, że są nad samym morzem i nad
chodzi lato to na zażywanie słonecznych i morskich 
kąpieli nie będzie z pewnością czasu. 

Alojzy FOJCIK 
Kierownik Biura Kontroli Jakości Zespołu Odbiorców, 
RAFAKO

Gazoport zrobił na mnie ogromne wrażenie. Falochron 
również. Od 37 lat pracuję w RAFAKO, produkujemy tu 
podobne elementy, z których powstają m.in. absorbery do 
instalacji odsiarczania. To też duże inwestycje, ale nie na 
taką skalę jak Terminal LNG. Pierwszy raz byłem na tak 
ogromnym obiekcie i jestem zachwycony. Zobaczyłem 
coś, co nie każdy człowiek ma okazję zobaczyć. Jest mi 
ogromnie miło, że mogłem uczestniczyć w tej wycieczce.

Anna BACZYŃSKA 
Kierownik sekretariatów, PBG SA

Przed samym wyjazdem do Świnoujścia myślałam głów
nie o tym, jak wcześnie będzie trzeba wstać i ile czasu 
spędzić w autobusie – 8 godzin, po 4 w każdą stronę – 
przerażające. Będąc już w drodze zastanawiałam się, 
czy spędzenie dwóch godzin na budowie LNG jest warte 

„tyle zachodu”. Bardzo szybko przekonałam się, że tak. 
Budowa Terminala LNG zrobiła na mnie niesamowite 
wrażenie. Jak trudnym zadaniem musiało być zorgani
zowanie pracy na tak ogromnym placu budowy – wciąż 
się zastanawiam. Najciekawszym punktem wycieczki 
była niewątpliwie możliwość podziwiania budowy z sa
mej góry zbiornika, a wdrapanie się na jego szczyt nie 
było takim łatwym zadaniem. Sama podróż okazała się 
również bardzo przyjemna – w  miłym towarzystwie 
czas upłynął bardzo szybko. W prezencie dostaliśmy od 
naszych kolegów koszulki z symbolem obchodów Dnia 
Ziemi i Światowego Dnia Środowiska na LNG – bobrem! 
Raz jeszcze dziękuję za możliwość podziwiania z bliska 
strategicznej dla naszego kraju budowy. Było niesamo
wicie!

Wiesław ZABŁOCKI 
Kierownik Zespołu Pracowni Projektowych Kotłów 
w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym, RAFAKO

Terminal LNG zrobił na mnie ogromne wrażenie, przede 
wszystkim z punku widzenia technologicznego. Wpro
wadzenie gazu do sieci krajowej w formie lotnej to 
wspaniała sprawa, co za tym idzie doskonała alternaty
wa dla gazu ze wschodu. Zanim pojechaliśmy zwiedzić 
gazoport, spotkało nas miłe przyjcie w siedzibie PBG 
oraz mogliśmy zobaczyć wspaniałą wystawę prac Aloj
zego Piątkowskiego. Dużo można by opowiadać... Pod
sumowując: wyjazd spełnił swe zadanie.

Olgierd ŻELAZKO 
Kierownik Pracowni projektowej Kotłów 
Konwencjonalnych, RAFAKO

Całkowicie podpisuję się pod słowami mojego kolegi 
Wiesława Zabłockiego. Doskonały wyjazd. Miło zasko
czył mnie sposób przyjęcia w siedzibie firmy pana Wi
śniewskiego. Ludzie bardzo sympatyczni, otwarci, życz
liwi. Mam nadzieję, że będzie więcej takich wycieczek. 
W ramach rewanżu proponuję wspólny wyjazd do Kra
kowa, w miejsce, gdzie RAFAKO buduje instalację od
siarczania. Przy okazji można zwiedzić miasto, bo nie
wątpliwie jest ono warte zobaczenia.
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opracowanie:
ASIA PERCZYŃSKA fundacja pbg

Wykonawca: Foxes

Tytuł płyty: Glorious

Gatunek muzyczny: electronic pop

Data wydania płyty: maj 2014 r.

22 letnia Louisa Rose Allen wy-
stępująca pod pseudonimem Fo-
xes już od dawna jest ulubienicą 
gwiazd z najwyższej światowej 
półki. Katy Perry powiedziała o niej: 

„To szalone, jak niesamowita jest ta 
dziewczyna!” a Pete Wenz (Fall Out 
Boy) przerwał swoje przyjęcie uro
dzinowe, żeby dowiedzieć się, czyją 
piosenkę usłyszał w radiu.

Foxes nie wstydzi się, tego 
że śpiewa muzykę pop – jej pop jest 
melancholijny, smutno-radosny. 

„Moje piosenki pokazują, że jeśli na
wet na początku wszystko jest do d… 
to później wszystko się układa i na 
koniec każdego kawałka wszystko 
jest już w porządku! W moim życiu 
jest dokładnie tak samo!”.

O Foxes cały świat usłyszał ostat
nio za sprawą gościnnego występu 

w kawałku ‘Clarity’ Zedda, niemiec
ko-rosyjskiego DJ-a. Utwór ten zdo
był nagrodę Grammy 2014 w kate
gorii Najlepszy Utwór Taneczny. Na 
fali tej popularności Foxes posta
nowiła iść za ciosem i wydaje swoją 
debiutancką płytę „Glorious”, pro
mowaną przez autorski singiel ‘Let 
Go For Tonight’.

propozycje na lato
MUZYCZNE

Asia Perczyńska podzieliła się z czytelnikami 
Ogniwa propozycjami muzycznymi, 
które w te wakacje umilą nam czas.

Źródło: muzyka.wp.pl
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Wykonawca: Bob Dylan

Tytuł płyty: 30th Anniversary 

Concert Celebration [Deluxe Edition]

Gatunek muzyczny: Blues/Jazz, Rock

Data wydania płyty: marzec 2014 r.

Sony Music z dumą zaprezentowa-
ło wyjątkowe wydawnictwo Boba 
Dylana „30th Anniversary Con-
cert Celebration – Deluxe Edition,” 
które w marcu 2014 roku ukaza-
ło się na terenie Polski w trzech 
konfiguracjach: Blu-ray, 2DVD 
i 2CD. Album ten z nowej jakości ob
razem i dźwiękiem na płytach DVD 
i Blu-ray ukazał się po raz pierwszy!

Koncert ten będący hołdem dla 
twórczości Boba Dylana odbył się 
w październiku 1992 roku w Ma
dison Square Garden i zgromadził 
największe gwiazdy światowej sce
ny muzycznej. Wydarzenie to trans
mitowane było na żywo w wielu 
krajach świata. Materiał z koncertu 
ukazał się w 1993 roku na płytach 
CD i kasetach VHS.

Czterogodzinne show zgromadzi
ło niespotykane grono wyjątkowych 
artystów, wśród których znaleźli się: 
Johnny Cash wraz z June Carter Cash, 

Lou Reed, The Clancy Brothers, Rit
chie Havens, Johnny Winter, Roger 
McGuinn, Tom Petty& the Heartbre
akers, Stevie Wonder, Willie Nelson, 
Kris Kristofferson, Neil Young, Eric 
Clapton, Ron Wood, Chrissie Hynde, 
The O’Jays, Eddie Vedder, Sinéad 
O’Connor, Tracy Chapman, George 
Harrison (był to jego pierwszy od 
osiemnastu lat występ koncertowy 
w USA) i wielu innych…

Zremasterowane wydanie 2CD za
wiera dwa niepublikowane wcześniej 
utwory bonusowe nagrane podczas 
próby koncertu: „I Believe In You” 
Sinead O’Connor oraz “Don’t Think 
Twice, It’s Allright” Erica Claptona. 
Dostępne po raz pierwszy w forma
cie Blu-ray i DVD wydawnictwo za
wiera prawie 40 minut bonusowego 
materiału zza kulis koncertu, nagrań 
z prób i wywiadów. W książeczce do
danej do albumu znalazły się nowe 
opisy autorstwa Billa Flanagana.

Wykonawca: Lisa Stansfield

Tytuł płyty: Seven

Gatunek muzyczny: Soul/RnB, Pop

Data wydania płyty: luty 2014 r.

Lisa Stansfield powraca z nową, 
długo oczekiwaną płytą „Seven”. 
Ostatni studyjny album artystki, 

„The Moment”, ukazał się w 2005 
i jak wszystkie poprzednie doko-
nania Lisy, był wielki sukcesem.

Kariera Stansfield jest pełna osią
gnięć: największe hity takie jak „All 
Around The World”, „Change”, „All 
Woman”, „Treat Me Like A Woman”, 

„If I Hadn’t Got You” i „Someday” 
spowodowały, że Lisa uznawana jest 
za jeden z najlepszych głosów muzy
ki pop. Wokalistka jest również lau
reatką nagród: Grammy, Brit Awards, 
Ivor Novello i Silver Clef Award. Jej 
wykonanie utworu „I Want To Break 

Free” z zespołem Queen podczas 
koncertu poświęconego pamięci 
Freddiego Mercury’ego jest jednym 
z najbardziej podnio
słych i wzruszających 
momentów w historii 
popu.

„Seven” to siódma 
płyta artystki. Album 
został wyprodukowa
ny i napisany wspól
nie z mężem Lisy, 
Ianem Devaney’em, 
który jest autorem 
muzyki do filmów 

„The Bodyguard” i „In
decent Proposal”. Ma
teriał został nagrany 
w Los Angeles i Man
chesterze, a gościnnie 
udzielają się na nim 
John „JR” Robinson 

i Jerry Hey, obydwaj odpowiedzialni 
za „Off The Wall”, „Thriller” i „Bad” 
Michaela Jacksona.

http://muzyka.wp.pl/rid,688168,title,30th-Anniversary-Concert-Celebration-Deluxe-Edition,plyta.html
http://muzyka.wp.pl/rid,688168,title,30th-Anniversary-Concert-Celebration-Deluxe-Edition,plyta.html
http://muzyka.wp.pl/kat,9,katalog-plyty.html
http://muzyka.wp.pl/kat,7,katalog-plyty.html
http://muzyka.wp.pl/aid,1400,title,Lisa-Stansfield,artysta.html
http://muzyka.wp.pl/rid,34996,title,Seven,plyta.html
http://muzyka.wp.pl/kat,13,katalog-plyty.html
http://muzyka.wp.pl/kat,2,katalog-plyty.html
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HARLEN COBEN 

Nie mów nikomu
(org. „Tell No One”)

KSIĄŻKI 
polecane na lato

Wiktora Wiśniewska poleca dwie interesujące 
pozycje książkowe. W sam raz na wakacje!

tekst:
WIKTORIA WIŚNIEWSKA 
specjalista ds. relacji inwestorskich, pbg sa

David i Elizabeth Beck poznali się 
jako dzieci, w liceum byli parą. Te
raz, jako świeżo upieczone małżeń
stwo spędzają rocznicę w domku 
nad jeziorem, należącym do rodzi
ny. Sielanka kończy się podczas ro
mantycznego wieczoru, który para 
spędza pływając przy pełni księży
ca, kiedy to David zostaje ogłuszo
ny i pozostawiony na pewną śmierć 
a Elizabeth porwana.

Mija osiem lat, David jest cenio
nym pediatrą, który cały swój czas 
i energię poświęca pracy zawodowej. 
Mimo czasu jaki upłynął od znale
zienia ciała Elizabeth i faktu, że se
ryjny morderca odpowiedzialny za 
jej śmierć odsiaduje wyrok, David 
nie pogodził się za stratą.

W dniu rocznicy David otrzymu
je maile od nieznanego nadawcy. 
Pierwszy z nich zawiera treści zna
ne tylko jego żonie. W następnym 
znajduje się link, który aktywuje 
uliczną kamerę. Widać na niej spo
glądającą w górę Elisabeth, która 
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bezgłośnie wypowiada słowo „Prze
praszam”. Wiadomości kończą się 
ostrzeżeniem „Nie mów nikomu”.

Czy to możliwe, że Elizabeth żyje? 
Jeśli tak, to czyje ciało zidentyfiko

wał jej ojciec, policjant, w prosek
torium i dlaczego ukochana żona 
kontaktuje się z nim właśnie teraz 
w taki sposób? Okazuje się, że każ
dy coś ukrywa. Elizabeth, jej rodzina, 

przyjaciele. David lekceważąc ostrze
żenie za wszelką cenę będzie chciał 
poznać prawdę.

MATTHEW QUICK

Poradnik 
pozytywnego 
myślenia 
(org. The Silver Linings Playbook)

Pat Peoples, były nauczyciel historii, 
właśnie wrócił do swojego rodzin
nego domu w New Jersey. Ponownie 
zamieszkał z rodzicami, po tym jak 
cztery lata spędził w zakładzie psy
chiatrycznym w Baltimore.

Pat ma swoją teorię. Uważa, 
że jego życie to film wyreżyserowany 
przez Boga i dlatego czeka go happy 
end, przez który rozumie zejście się 
z żoną Nikki. Nie akceptuje ich sepa
racji i fanatycznie pracuje nad sobą, 
aby być jej godnym. Codziennie biega 
w worku na śmieci, aby zgubić zbęd
ne kilogramy, zgłębia amerykańską 
literaturę, której Nikki uczy w szko
le, regularnie uczestniczy w sesjach 
terapeutycznych i łyka kolorowe ta
bletki, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Podczas obiadu ze swoim przy
jacielem i jego żoną Pat poznaje 
Tiffany. Okazuje się, że dziewczyna 
jest młodą wdową, która po śmierci 
męża i utracie pracy przeszła zała
manie nerwowe i również wróciła do 
rodzinnego miasta.

Pat i Tiffany zaczynają spędzać 
wspólnie czas codziennie razem 
biegając. Stają się sobie coraz bliżsi 
i odkrywają, że wzajemnie się po
trzebują.

Autor zabiera czytelnika w głąb 
umysłu Pata, pokazując świat z jego 

„dziwnej” perspektywy. Zmienia 

przez to punkt naszego widzenia 
i sposób postrzegania rzeczywisto
ści. W efekcie powstaje zabawna, 

prawdziwa i wzruszająca opowieść 
o tym, jak ważne w naszym życiu 
jest pozytywne myślenie.
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Podczas tegorocz
nych wakacji czeka 
nas prawdziwy  wy
syp filmów akcji! Oj, 
będzie się działo! 

Nic dziwnego, gdyż przez 2 miesiące 
kina będą walczyć z letnią pogodą 
i perspektywą wypadu nad jezioro. 
A jaki oręż wytoczą?  Poniżej lista 
propozycji na tegoroczne kinowe 
wakacje.

TRANSFORMERS
Wakacje rozpoczniemy od mocnego 
wejścia, kinowego hitu: Transfor-
mers: Wiek Zagłady (premiera: 27 
czerwca). To już czwarty film serii 
wyreżyserowany przez  Michaela 
Baya znanego z filmów takich, jak:  
Armagedon czy Pearl Harbor. Akcja 

filmu rozpoczyna się po bitwie, któ
ra ocaliła świat, pozostawiając mia
sto w ruinie. Kiedy ludzkość usiłuje 
stanąć na nogi, ujawnia się pewna 
grupa usiłująca przejąć kontrolę 
nad biegiem historii. Z pomocą ludzi 
powstają Optimus Prime i Autoboty, 
aby zmierzyć się z najbardziej prze
rażającym jak dotąd wyzwaniem.

STRAŻNICY GALAKTYKI 
Pozostając nadal w tematyce ak
cji i filmów science fiction kolejną 
propozycją są Strażnicy Galaktyki 
(premiera: 1 sierpnia). Zuchwały 
awanturnik Peter Quill kradnie ta
jemniczy artefakt będący obiektem 
pożądania złego i potężnego Rona
na, którego ambicje zagrażają całe

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

P

Lato w pełni! W piątek 27 czerwca w szkołach 
w całej Polsce uroczyście rozbrzmiał ostatni 
dzwonek, obwieszczając początek dwumiesięcznej 
wakacyjnej laby! Letni odpoczynek to bardzo 
dobra okazja, by wspólnie, w gronie rodziny 
albo znajomych, poświęcić kilka wieczorów na 
obejrzenie filmów, które naładują nas dodatkowo 
pozytywną energią – dosłownie!

PREMIERY
WAKACYJNE  
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mu wszechświatowi. W filmie udział 
wzięła gwiazda Avatara, odtwórczy
ni Neytiri – aktorka Zoe Saldana.

HERKULES
W kinie pojawi się również słynny 
Hercules (premiera: 25 lipca). To 
propozycja dla zwolenników filmów 
przygodowych. Ziemia, czternaście 
tysięcy lat temu. Herkules, grecki 
półbóg, razem z towarzyszami zo
staje wynajęty przez króla Tracji, 
aby uczynili jego armię najpotęż
niejszą na świecie. W roli głównej 
Dwayne Johnson.

Ostatnie nowinki kinowe zostały 
przygotowane dla tych, którzy naj
bardziej zasłużyli na wakacje, czyli 
dla naszych pociech.

TARZAN. KRÓL DŻUNGLI
Pierwszą propozycją jest animacja: 
Tarzan. Król dżungli (premiera: 
1 sierpnia). Adaptacja słynnej po
wieści Edgara Rice Burroughs. Tar
zan i Jane stają twarzą w twarz z ar
mią najemników prowadzoną przez 
mężczyznę, który zagarnął majątek 
rodziców młodzieńca po tym, jak 
zginęli w katastrofie lotniczej.

SAMOLOTY 2
To ostatnia propozycja na familijny 
seans (premiera: 18 lipca). 

Po sukcesie „Samolotów” Disney 
raz jeszcze zaprasza w podniebną 
podróż w filmie „Samoloty: Na ra
tunek”. Po awarii silnika Dusty musi 
zrezygnować ze startów w pod
niebnych wyścigach. Jednak, znany 

z wielkiej odwagi i ogromnego du
cha walki, samolot nie poddaje się 
i postanawia zasilić siły lotniczej 
straży pożarnej. Wraz ze swoją nie
ustraszoną drużyną bierze udział 
w niebezpiecznej akcji gaszenia po
żaru w parku narodowym, podczas 
której poznaje prawdziwe znaczenie 
słowa bohater.

Wszystkim czytelnikom Ogniwa ży
czę udanych wakacji!

Źródła: http://film.wp.pl/,  
http://www.filmweb.pl/

http://www.filmweb.pl/person/Zoe+Saldana-40559
http://film.wp.pl/
http://www.filmweb.pl/
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Jeśli nie masz planów wa
kacyjnych i zostajesz 
w mieście, znajdziesz także 
pomysł na to, gdzie pójść 
na kolację z przyjaciółmi.

Sprawdź, może poniższe infor
macje będą dla Ciebie przydatne.

http://www.trivago.pl/ 

Największa na świecie wyszuki
warka hoteli – 
723 491 obiektów. 
Znajdziesz tutaj 
idealny hotel 
w najlepszej ce
nie.

Założony 9 lat 
temu www.triva
go.pl jest obec
nie największą 
na świecie stro
ną internetową 
p o r ó w n u j ą c ą 
ceny i oferują

cą informacje o hotelach. Każdego 
miesiąca trivago pomaga 45 milio
nom użytkowników w znalezieniu 
idealnego hotelu po możliwie 

najniższej cenie, porównując oferty 
z ponad 203. stron rezerwacyjnych. 
Nie dokonuje rezerwacji.

W ciągu ostatnich dwóch lat tri
vago stało się jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych marek branży tu
rystycznej.

Coraz większa liczba turystów 
rozumie, że oferta nie jest korzyst
na tylko ze względu na wysoki 
rabat. W czasie, gdy wszyscy re
klamują się jako najtańsi, podróżu
jący chcą wiedzieć, kto dotrzymuje 
słowa.

Trivago zapewnia bezstronne, 
niezależne informacje, które pozwa
lają podjąć dobrą decyzję.

http://www.gastronauci.pl/

123 555 recenzji dla 26 851 lokali 
w 2 077 miejscowościach w ca
łej Polsce. Na tej stronie nie dość, 
że dowiesz się gdzie zjeść, możesz 

tekst:
ASIA PERCZYŃSKA fundacja pbg

Polecam strony internetowe, które warto odwiedzić tego lata 
wybierając miejsce wypoczynku.

Wakacyjne

PLANY

J

http://www.trivago.pl/
http://www.gastronauci.pl/
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także zaopiniować miejsce, w któ
rym byłeś.

Twoja ocena może być wskazówką 
dla innych.

http://pl.tripadvisor.com/

Planujesz wycieczkę? Zajrzyj 
przedtem do witryny TripAdvisor. 
Użytkownicy tworzący społeczność 
podróżnych TripAdvisor napisali 
miliony recenzji opisujących ich 
najlepsze i najgorsze wakacje, dzięki 
czemu możesz zadecydować, gdzie 
się wybrać i czego unikać. Bezpłat
ne przewodniki po miejscowościach 
turystycznych zawierają zamiesz
czone przez podróżnych przydatne 
sugestie i pomocne zdjęcia.

Porady dla podróżujących, do
stępne w serwisie TripAdvisor, cie
szą się największym zaufaniem na 
świecie. Znajdź i zarezerwuj kom

fortowy hotel lub wyszukaj obiekt 
do wynajęcia, w którym spędzisz 
niezapomniane wakacje. Wyszuki
warka lotów dostępna w serwisie 
TripAdvisor umożliwia znalezienie 
tysięcy potencjalnych połączeń lot
niczych. Żadna inna wyszukiwarka 
tego typu nie dostarcza tylu pro
pozycji przelotów w równie atrak
cyjnych cenach. Pobierz bezpłatny, 
kolorowy przewodnik po wybranych 
miejscach podróży z cennymi pora
dami podróżników na temat zakwa
terowania, wyżywienia i rekreacji. 
Odwiedź popularne fora turystycz
ne i znajdź odpowiedź na wszystkie 
pytania przed wyjazdem.

Strony tej sieci odwiedza mie
sięcznie ponad 75 milionów różnych 
osób.

Znajdziesz w nim informacje na 
temat tego, gdzie dobrze zjeść, prze
nocować i się rozerwać – gdziekol
wiek pojedziesz!

http://pl.tripadvisor.com/
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tekst:
RYSZARD „RYLEW” LEWICKI zastępca dyrektora ds. administracyjno-prawnych, pbg sa

Już za parę dni, 
ZA DNI PARĘ...

Co kraj, to obyczaj. Wybierając się do jakiegoś kraju warto poznać niektóre 
zwyczaje i obyczaje, które mogą nam ułatwić pobyt w tym kraju. Wybrałem 
7 najbardziej przez Polaków lubianych państw.

TUNEZJA

Alkohol wolno pić tylko w lokalach, 
poza nimi jest to zabronione. Pod
czas Ramadanu* na ulicy raczej nie 
wolno pić, jeść, palić, – jest to źle 
odbierane przez tubylców. Kobie
ty samotne nie powinny poruszać 
się po zmroku. Koniecznie trzeba 
się targować nawet w taksówkach. 
W przypadku poparzenia przez 
meduzę podczas kąpieli, należy to 

miejsce szybko pocierać piaskiem 
a następnie pomidorem. Potas za
warty w tym warzywie idealnie wy
ciąga jad.

GRECJA

Nie wolno się upijać – jest to bardzo 
źle widziane. Osoby pijane budzą 
odrazę i konsternację.

Opalanie nago jest dozwolone 
tylko na niektórych wysepkach np. 
Mykenom. Budzi to jednak zgorsze

nie i zdegustowanie wśród Greków. 
Kobiety samotne muszą uważać, bo 
Grecy jak Włosi mają gorącą krew. 
Zarówno dzieci Greków jak i cudzo
ziemców są uwielbiane np. sklepi
karze często dają im słodycze. 5 – 
15% napiwku jest dobrze widziane, 
ale pochwała jedzenia w lokalu 
ma większą wartość. Każde rozbi
cie namiotu musi być uzgodnione. 
Miejsce trzeba zostawić w idealnym 
stanie.
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TURCJA

W niektórych wioskach, gdy na 
wydaniu jest dziewczyna, ojciec 
wystawia na dachu butelkę. Jeżeli 
ulicą idzie dwóch mężczyzn pod 
rękę bądź obejmują się, jest to tyl
ko dowód przyjaźni między nimi. 
Nie należy tego komentować ani 
się dziwić.

W Turcji istnieje niesamowity 
szacunek młodszych do starszych. 

Turcy nie zwracają się do siebie 
przez „ty”. Nawet, jeśli się dobrze 
znają. Starszy kolega to „abi”, ko
leżanka to „abla”, starsza pani 
to „teyze” czyli ciocia, starszy pan 
to ”amca” czyli wujek. I nie chodzi 
tu o jakiekolwiek pokrewieństwo. 
Przed wejściem do domu należy 
zdjąć buty jeszcze przed progiem. 
Turek wylewa wodę za osobą, która 
wyjeżdża. Ma to zapewnić spokojną 
i szybką podróż.

HISZPANIA

W Hiszpanii rzadko podaje się rękę 
na powitanie. Wręcz idą dalej – ca
łują nawet nieznane osoby w oba 
policzki. To nie oznaka braku kul
tury czy bezczelności, tak po prostu 
jest i należy to akceptować. Polaków 
po wejściu do restauracji może za
szokować jedno – bałagan. Nie na
leży się tym zrażać – „im większy, 
tym lepsza restauracja”. „Maniana” 
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„Maniana” czyli „jutro” to przewodnie 
hasło wielu Hiszpanów. Oznacza, że nie 
warto się spieszyć, wszystko można 
zrobić jutro, dziś lepiej się zabawić!
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czyli „jutro” to przewodnie hasło 
wielu Hiszpanów. Oznacza, że nie 
warto się spieszyć, wszystko można 
zrobić jutro, dziś lepiej się zabawić! 
W Hiszpanii na większości plaż 
można się opalać topless, przodują 
w tym: Costa del Sol, Costa Blanca 
i Kurorty Benidorm i Marbell.

EGIPT

Koniecznie trzeba pamiętać o „Bak
szyszu”**, zostawić należy co naj
mniej funt egipski kelnerowi, ob
słudze hotelowej czy przechodniowi, 
który wskaże drogę. Nie można 
opalać się topless! Do kolacji obo
wiązują długie spodnie lub spód
nica a w miejscach świętych za
kryte ramiona i dekolt. Wchodząc 
do meczetu trzeba zdjąć buty. Na 
ulicy nie wolno okazywać sobie 
uczuć. W sklepikach tak długo jak 
nie „przybijesz” z obsługą ręki, mo
żesz zrezygnować z zakupu, potem 
już narażasz się na nieprzyjemno
ści. W czasie Ramadanu grzeczno
ściowo nie należy jeść w miejscach 
publicznych.

MAROKO

Istnieje niepisany obowiązek tar
gowania się. Zazwyczaj płaci się 
50-60% ceny podanej na wstępie. 
W Maroku panuje specyficzny zwy
czaj miły dla kobiet – malowanie 
ciała henną. Tatuaże ozdabiają 

dłonie i stopy. W czasie Ramadanu 
w ciągu dnia mogą wystąpić trudno
ści z kupnem chleba. Do ciekawego 
zwyczaju należą targi małżeńskie. 
Jest to jeden z ważniejszych obrzę
dów ludności górskiej. Przez 3 dni 
spotykają się całe rodziny i wtedy 
Berberowie handlują wszystkim, 
co im przyjdzie do głowy. Jest to 
święto dziewcząt niezamężnych. 
Przepięknie ubrane dziewczęta 
chcą zauroczyć chłopaków. Są tańce 
i ucztowanie. Nietaktem jest wejście 
do meczetu, jeżeli jest się innego 
wyznania. Do zwiedzania są wyzna
czone niektóre meczety, nie wolno 
jednak robić tam zdjęć. Istnieje cał
kowity zakaz wywozu wyłowionych 
z oceanu czy morza muszli. Grożą za 
to są bardzo wysokie kary.

INDIE

Lewa ręka uważana jest za nieczystą 
i służy do higieny osobistej, dlatego 
też jedzenie, pieniędzy czy drugie
go człowieka można dotykać tylko 
prawą ręką. Do świątyń wchodzi się 
boso a buty zostawia się przed wej
ściem. O wszystko należy się targo
wać, to nie tylko dobry obyczaj, ale 
i gwarancja, że nie przepłacisz za to
war czy usługę. Nie należy dziwić się 
na widok krów. To jest źle widziane – 
Krowy są święte i nie należy dziwić 
się na ich widok. Może to być źle 
odebrane. Nie należy także dziwić 

się spotykając „Świętych mężów Sa
dhu”. Żyją oni w ascezie i mają po
malowane twarze, splecione włosy 
i charakterystyczny strój.

*Ramadan – święty czas dla muzuł
manów, dziewiąty miesiąc kalenda
rza muzułmańskiego, kiedy to roz
poczęło się objawienie Koranu.

**Bakszysz – rodzaj napiwku, obyczaj 
związany z religią Islamu.

Taj Mahal / fot. stocktributor / fotolia

Fes / Maroko / fot. sabino.parente / fotolia
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„Od 2007 i 2008 roku, 
kiedy to zdobyłem 
(dwa razy z rzędu) 
brązowe medale 
Mistrzostw Polski 

PGNiG, to bez wątpienia mój naj
większy tenisowy sukces. Wcześniej 
i później było jeszcze kilka medali 
Mistrzostw Poznania Budowlanych 
w tenisie ziemnym.

W tenisa regularnie zacząłem 
grać w momencie zatrudnienia 
w PBG, czyli w lutym 1999 r. (wów
czas Technologie Gazowe Pieco
biogaz sp. z o.o.). Moim tenisowym 
mentorem był (i cały czas jest) śp. 
Łukasz Nackowski, nota bene były 
pracownik PBG. Bardzo wiele za
wdzięczam Łukaszowi, ponieważ 
pomógł mi skierować mój tenis na 

„właściwy tor”.

Tenis ziemny jest moją pasją, po
nieważ buduje charakter jak żaden 
inny sport. Ponadto uczy pokory, 
cierpliwości, konsekwencji, szacun
ku, spokoju, koncentracji, myśle
nia, podejmowania decyzji… Długo 
można byłoby jeszcze wymieniać. 
To wszystko pomaga też w upra
wianiu innych dyscyplin sportu, 
w pracy i życiu prywatnym. To po
dwójne zwycięstwo motywuje mnie 
do dalszej, jeszcze cięższej pracy 
na treningach. W tym roku bardzo 
chciałbym jeszcze zagrać w dwóch 
turniejach branżowych, tj. Mistrzo
stwach Polski Budowlanych i Mi
strzostwach Polski Energetyków”.

Serdecznie gratulujemy dwóch 
pierwszych miejsc Arkowi. Życzymy 
dalszych sukcesów tenisowych, za
wodowych i prywatnych!

tekst:
OD REDAKCJI

O

PASJE
Nasz kolega Arkadiusz Jankowiak, tenisista 
z zamiłowania odniósł niebywały sukces sportowy 
w pierwszy weekend tego lata! Podczas XVI 
Mistrzostw Polski Cukierników i Piekarzy w tenisie 
odniósł dwa zwycięstwa. Pierwsze w kategorii 
Open w singlu, a drugie w parze ze Zbigniewem 
Szpindlerem z Warszawy w deblu. Oto co 
powiedział redakcji Ogniwa:

TENISOWE
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W tenisa regularnie zacząłem grać 
w momencie zatrudnienia w PBG, czyli 

w lutym 1999 r. Moim tenisowym mentorem 
był (i cały czas jest) śp. Łukasz Nackowski, 

nota bene były pracownik PBG. Bardzo wiele 
zawdzięczam Łukaszowi, ponieważ pomógł 

mi skierować mój tenis na „właściwy tor”.
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tekst:
HENRYK SWOBODA prezes ogniska tkkf rafako

O

Tenisiści obchodzili Dzień Dziecka 
na korcie „RAFAKO” rywalizując ze 
sobą na sportowo. Gra toczyła się 
wiele godzin na 2 kortach, więc 
nikt nie narzekał, że szybko wypadł 
z rywalizacji

na korcie RAFAKO
DZIEŃ DZIECKA

Organizatorem imprezy było TKKF „RA
FAKO”, które zaproponowało grę w gru
pach 3 i 4 osobowych, systemem każdy 
z każdym. Następnie rywalizacja toczyła 
się pomiędzy zawodnikami poszczegól

nych grup i tak wyłoniono aż 6 miejsc w grupie młodszej 
do 15 lat i 3 miejsca w grupie powyżej 15 lat. A oto wyniki.

Klasyfikacja w grupie do 15 lat

1 miejsce zajął Kamil Socha, 2 miejsce Aleksander Czer
ner, 3 miejsce Aleks Musioł, 4 miejsce Paweł Musioł, 
5 miejsce Wojtek Rybiński, 6 miejsce Paweł Zalewski 

Klasyfikacja w grupie powyżej 15 lat

1 miejsce zajął Paweł Paszek, 2 miejsce Grzegorz Ko
zieł, 3 miejsce Krzysztof Janik. Finał turnieju będę dłu
go pamiętał. Był bardzo zacięty, niezwykle wyrównany 
i z zachowaniem zasad fair play, trwał niespełna 2 godz. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy, 
drobne upominki a najlepsi puchary i statuetki.

Wielobój z okazji Dnia Dziecka

Dla najmłodszych zawodników trenujących tenis ziemny 
przygotowano także inną atrakcję a mianowicie wielo
bój sportowy. Z pomocą rodziców przeprowadzono za
wody w następujących dyscyplinach.: 1. Bieg krótki (na 
dystansie 30 m), 2. Skoki obunóż (kangury), 3. Rzut na 
odległość (piłką tenisową), 4. Rzut piłkarski (piłką ko
szykową), 5. Rzut do celu (piłką tenisową), 6. Skok wzwyż 
(z miejsca).

Za udział w każdej konkurencji dzieci otrzymywały 
punkty w zależności od zajętego miejsca. Ostateczne 
wyniki przedstawiają się następująco: 1. miejsce Maks 

Dzień dziecka 2014 / fot. Henryk Swoboda
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Rzytki, 2. miejsce Martyna Borkow
ska, 3. miejsce Martyna Stajner i ex 
aequo Piotr Hemlich, 5. miejsce Ma
teusz Doniec, 6. Miejsce Marek Ośli
zlo.

Przedszkolaki: 1. miejsce Paweł 
Bichta, 2. miejsce Wiktoria Kasz
ny. Nieobecni byli Tymon Tytko, 
Zuzanna Pleśniak i Tymon Kuczy. 
Wszystkie dzieci otrzymały okolicz
nościowe dyplomiki i odznaki z wy
szczególnionym miejscem.

Młodzi tenisiści / fot. Henryk Swoboda

Najmłodsi zwycięzcy / fot. Henryk Swoboda
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tekst:
HENRYK SWOBODA prezes ogniska tkkf rafako

18 maja w Rudzie Śląskiej odbył się turniej tenisowy w ramach 56 Zlotu 
Klubów i Ognisk TKKF województwa śląskiego. W turnieju brali udział 
młodzi tenisiści z TKKF „RAFAKO”, którzy wspaniale zaprezentowali 
się grając przeciw dorosłym uczestnikom z innych miast.

TKKF RAFAKO
2 miejsce tenisistów

Klasyfikacja kobiet (dziewcząt)

1. miejsce TKKF „Saturn” Czeladź 50 
punktów 2. miejsce TKKF „Jastrząb” 
Ruda Śląska 45 punktów 3. miej-
sce TKKF „RAFAKO” Racibórz 35 
punktów.

Klasyfikacja mężczyzn (chłopców)

1. miejsce TKKF „Saturn” Cze
ladź 75 punktów 2. miejsce TKKF 

„RAFAKO” Racibórz 50 punktów 
3. miejsce TKKF „Omega” Będzin 
30 punktów 4. miejsce TKKF „Ja
strząb” Ruda Śląska 15 punktów.

Klasyfikacja łączna (kobiety 
i mężczyźni)

1. miejsce TKKF „Saturn” Czeladź 
zdobywając 125 punktów, 2. miejsce 
TKKF „RAFAKO” Racibórz zdoby
wając 80 punktów, 3. miejsce TKKF 

„Jastrząb” Ruda Śląska zdobywając 60 
punktów, 4. miejsce TKKF „Omega” 
Będzin zdobywając 30 punktów.

W klasyfikacji indywidualnej 
Daria Borkowska zajęła 2. miejsce, 
natomiast Katarzyna Kocur 5 miej
sce, ulegając ubiegłorocznej v-ce 
mistrzyni tego turnieju Katarzynie 
Kubik. W klasyfikacji indywidualnej 
mężczyzn Daniel Muszalik zajął 
2. miejsce, 5. miejsce – Alek Czerner, 
9. miejsce – Kamil Socha, 10. miej
sce – Bogusław Rybiński, 12. miej
sce – Paweł Musioł. Jestem bardzo 
zadowolony z wyniku i z moich 
zawodników tym bardziej, że inne 
miasta były reprezentowane przez 
zawodników dorosłych.

Sportowe spotkanie tenisistów

Po owocnym turnieju w Rudzie 
Śląskiej 22 maja na korcie teniso
wym RAFAKO S.A. zorganizowano 
sportowe spotkanie wszystkich 
tenisistów, którzy uczestniczyli 
w turnieju w ramach 56 Zlotu Klu
bów i Ognisk TKKF województwa 
śląskiego. Byli też rodzice i gość 

specjalny, komentator tenisa TVP 
Sport, oraz Eurosportu Michał Le-
wandowski. Dla uczestników zorga
nizowano gry sparingowe, a zawod
nicy otrzymali drobne upominki 
i autografy od zaproszonego gościa. 
Spotkanie zakończyło się małym 
poczęstunkiem dla rodziców. Pragnę 
nadmienić, że Michał Lewandowski 
pochodzi z Raciborza a jego dziadek 
pracował w RAFAKO SA na stano
wisku inżyniera. Był między innymi 
głównym budowniczym kortu teni
sowego. Michał Lewandowski był 
mistrzem Polski do 16 lat, trzykrot
nym mistrzem dziennikarzy w de
blu, v-ce mistrzem świata w deblu 
w ubiegłym roku i zdobywcą 3-go 
miejsca w tym turnieju w grze sin
glowej we Włoszech. Prywatnie jest 
moim wnukiem:)

Na zakończenie podziękowałem 
za sportowe zachowanie, mobiliza
cję, dobre wyniki, promowanie mia
sta Racibórz i firmy RAFAKO SA.

56. Zlot Klubów i Ognisk TKKF 
województwa Śląskiego



49NASZE PASJE

Grupa PBG   biuletyn ogniwo    VII  2014

Grupa z Ogniska TKKF RAFAKO / fot. Henryk Swoboda

Nagrody dla Najlepszych / fot. Henryk Swoboda

Dzieci z Ogniska TKKF RAFAKO z Rodzicami / fot. Henryk Swoboda Młodzi tenisiści / fot. Henryk Swoboda
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PBG RIDER
na trasie

tekst:
KAROL PUK dyrektor ds. przygotowania kontraktów, pbg sa

JACEK PERCZYŃSKI prezes zarządu, lonar

IX rajd grupy miłośników motocykli „PBG Rider” 
odbył się w terminie 17 – 22 czerwca 2014r. 
Punktualnie o 10:00 wyjechaliśmy z Wysogotowa 
do miejscowości Lubawka, położonej 
w południowo-zachodniej części województwa 
dolnośląskiego, na granicy Sudetów Zachodnich 
i Środkowych.

W W tej małej, acz 
urokliwej miej
scowości znajduje 
się Ośrodek Wy
poczynkowy „Lub

czyk” prowadzony przez naszych 
przyjaciół, członków klubu „PBG 
Rider” – Lucynę i Janka Walków. 

Tegoroczny wyjazd zdomino-
wał został przez SPORT. W har
monogram zwiedzania motocyklami 
okolicznych miejscowości wpisane 
były Mistrzostwa Świata w Piłce 
Nożnej, Liga Światowa w siatkówce 
mężczyzn i oczywiście tenis. Co
dziennie, jeszcze przed śniadaniem, 

2 godziny spędzaliśmy na fanta
stycznie przygotowanych ceglanych 
kortach trenując przed turniejem 
deblowym.

Nie sposób wymienić wszyst
kich okolicznych atrakcji: Kowary, 
Kamienna Góra, Kralovec, Jelenia 
Góra, Uzdrowisko Cieplice to tyl
ko niektóre z kierunków naszych 
motorowych wycieczek. Kulmina-
cyjnym punktem tegorocznego 
wyjazdu była Praga. To wspa
niałe historyczne miasto z liczny
mi zabytkami i tradycyjną czeską 
kuchnią. Cały dzień spędziliśmy 
na zwiedzaniu, a wspomnienia na 

długo przypominać będą panującą 
tam atmosferę.

Sobota zarezerwowana była 
na turniej tenisowy. 12 uczestni
ków gier deblowych stanęło do wal
ki o tytuł króla kortów w Lubawce. 
Zaproponowana przez Janka Wal
kowa forma zawodów umożliwia
ła każdemu rozegranie 11 meczy 
i ostatecznie wytypowanie finało
wej czwórki. W decydującym poje
dynku Tomasz Przebieracz grający 
w parze z gościnnie uczestniczącym 
w turnieju Krzysztofem pokonali 
parę Wojciech Byczkowski – Jacek 
Perczyński. Po wyczerpującym tur
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nieju południe postanowiliśmy 
przeznaczyć na odpoczynek, zaku
py, spacery, jazdę konną oraz oczy
wiście podziwianie przepięknych 
górskich krajobrazów.

Kolejny udany rajd zakończyliśmy 
w niedzielne popołudnie. W drodze 
powrotnej odwiedziliśmy klasztor 
w Lubiążu. Nie sposób w godzinę 
poznać tajemnic największego opac
twa cystersów, a jednocześnie dru
giego co wielkości obiektu sakral
nego na świecie. Klasztor w Lubiążu 
bezapelacyjnie stał się propozycją 
kolejnej wyprawy „PBG Rider”. Do 
zobaczenia na drodze…

Rajderski - Jacek Perczyński, Ola i Wojtek Byczkowsk / fot. archiwum PBG Rider

Członkowie PBG Rider / fot. archiwum PBG Rider
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tekst:
ALEKSANDRA DIK adVenture media

Drużyna RAFAKO MTB Team zajęła II miejsce 
podczas VI Mistrzostw Polski Energetyków 
w Maratonie Rowerowym MTB – TAURON CUP, 
zorganizowanych 31 maja na krakowskich 
Błoniach, w ramach ogólnopolskiego cyklu 
Skandia Maraton Lang Team.

SUKCES
RAFAKO MTB TEAM

Skandia Mara-
ton Lang Team 
to prestiżowy cykl 
maratonów rowe
rowych, którego po
mysłodawcą i orga
nizatorem 
jest Cze
sław 

Lang, jeden z ciągle 
najpopularniejszych pol
skich kolarzy i sportow
ców. Wyścig jest imprezą 

otwartą, może w nim wy
startować każdy, bez wzglę

du na wiek. Stąd na starcie 
spotkamy zarówno amatorów, 

jak i zawodowców, których 
łączy wspólna pasja i za
miłowanie do dwóch kó
łek. Maraton rozgrywany 
jest w 29 kategoriach 
wiekowych i czterech 
dystansach: – Rodzin
na Parada (ok. 10 km), 
Mini (ok. 30 km), 

Medio (ok. 60 km) 
i Grand Fondo (ok. 

90 km). W tym roku 

w Krakowie wystartowało ponad 
1500 zawodników, ustanawiając tym 
samym rekord frekwencji.

W ramach Skandia Maraton Lang 
Team rozegrane zostały VI Mistrzo
stwa Polski Energetyków w Mara
tonie Rowerowym MTB – TAURON 
CUP, których organizatorem był 
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TKKF „ENERGIA” przy TAURON 
Dystrybucja S.A. W mistrzostwach 
wzięło udział 157 zawodników, re
prezentujących 37 firm z szeroko 
rozumianej branży energetycznej.

Energetycy startowali razem z in
nymi uczestnikami maratonu, byli 
natomiast klasyfikowani podwój

– Jest to jeden z cyklu zawodów, w których w sezonie 
startuje nasza drużyna. Nie jest najtrudniejszy, ale 
na pewno to jedna z bardziej prestiżowych imprez 
rowerowych w Polsce – zapewnia Grzegorz Ginalski, 
pierwszy w kat. M2.

RAFAKO MTB Team – Członkowie drużyny tuż przed startem / fot. Aleksandra Dik
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nie – w klasyfikacji generalnej oraz „branżowej”. Rywa
lizowali na trzech dystansach: Mini (22 km), Medio (61 
km) oraz Grand Fondo (88 km) i w kilku kategoriach 
wiekowych.

– Pojechałem lepiej, niż rok temu, choć początek był do-
syć ciężki ze względu na sporą liczbę zawodników. Trasa 
generalnie była bardzo przyjemna, choć panował na niej 
tłok. Było też kilka niebezpiecznych momentów i dużo wy-
wrotek. Sam nawet jedną zaliczyłem i myślałem, że przez 
to nie mam szans na podium. Starałem się jechać jak naj-
lepiej, pilnować czołówki. Okazało się, że na metę dojecha-
łem jako trzeci i jestem z tego bardzo zadowolony – mówi 
Mirosław Bołdys, który w kat. M1 zajął III miejsce. Na 
uwagę zasługuje 7. lokata Łukasza Kocurka, który prze
jechał połowę trasy maratonu z poważną kontuzją barku, 
jakiej nabawił się po zderzeniu z innym rowerzystą.

– Jest to jeden z cyklu zawodów, w których w sezonie star-
tuje nasza drużyna. Nie jest najtrudniejszy, ale na pewno 

to jedna z bardziej prestiżowych imprez rowerowych w Pol-
sce – zapewnia Grzegorz Ginalski, pierwszy w kat. M2. – 
Trasa była bardzo malownicza, choć zdarzały się trudniej-
sze momenty. Jechało mi się bardzo dobrze. Do zawodów 
przygotowujemy się wspólnie z kolegami z pracy, z którymi 
poznałem się właśnie podczas treningów. Jesteśmy z różnych 
działów i taka wspólna aktywność sprawia, że lepiej się nam 
współpracuje – mówi Dariusz Dembski (kat. M3).

RAFAKO S.A. znane jest ze swej sportowej aktywno
ści, zarówno pod kątem sponsoringu zawodowców, m.in. 
narciarki klasycznej Justyny Kowalczyk, triathlonistki 
Ewy Bugdoł czy też wspierania działalności pracowni
ków. Od lat Rafakowcy należą do czołówki w branżo
wych zawodach w narciarstwie alpejskim. Drużynowo 
świetnie radzą sobie także w halowej piłce nożnej i siat

Dzięki takiej dawce sportu lepiej 
funkcjonuje się na polu zawodowym. To 
sposób na doładowanie akumulatorów, 
rozładowanie stresu i integrację 
z kolegami z pracy. Jest to także bardzo 
sympatyczna okazja do nawiązania 
kontaktów z ludźmi z szeroko 
rozumianej branży energetycznej, 
przedstawicielami firm, z którymi 
RAFAKO współpracuje – przekonuje 
Piotr Karaś (M2).

RAFAKO MTB Team – Łukasz Woźniakowski / fot. Aleksandra Dik

W trakcie Maratonu humor dopisywał 
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kówce. Zakład organizuje spływy 
kajakowe oraz rajdy rowerowe dla 
całych rodzin.

– Dzięki takiej dawce sportu lepiej 
funkcjonuje się na polu zawodowym. To 
sposób na doładowanie akumulatorów, 
rozładowanie stresu i integrację z kole-
gami z pracy. Jest to także bardzo sym-
patyczna okazja do nawiązania kon-
taktów z ludźmi z szeroko rozumianej 
branży energetycznej, przedstawiciela-
mi firm, z którymi RAFAKO współpra-
cuje – przekonuje Piotr Karaś (M2).

Klub RAFAKO MTB Team powstał 
3 lata temu z inicjatywy pracowni
ków. Jest oficjalnie zarejestrowany, 
jako stowarzyszenie. – Mamy za-
rząd i komisję rewizyjną. Dzięki temu 
możemy ubiegać się o dofinansowanie 
od sponsorów – mówi Piotr Kędzior, 
pełniący w klubie funkcję skarbnika, 
drugi w kat. M2.

– Nasza drużyna pokazała się w tym 
roku z bardzo dobrej strony. Koledzy 
świetnie poradzili sobie na wszystkich 
dystansach. W przyszłym roku zawal-
czymy o pierwsze miejsce – zapowiada 
Łukasz Woźniakowski, który zwy
ciężył na dystansie Medio w kat. M1.

Dystans Mini:
W kat. M1 (do 40 r.ż.):

III miejsce - Mirosław Bołdys,

VII miejsce - Łukasz Kocurek.

W kat. M2 (41-50 r.ż.):

I miejsce - Grzegorz Ginalski.

W kat. M3 (pow. 51 r.ż.):

Dariusz Dembski uplasował się 

na 8 pozycji, a Piotr Karaś był 13.

Dystans Medio:
W kategorii M1 zwyciężył Łukasz 

Woźniakowski. W kat. M2 Piotr 

Kędzior był drugi.

Dystans Grand Fondo:
Marek Łapin, startujący w kat. M1 

uplasował się tuż za podium, zaj-

mując czwarte miejsce.

TABELA WYNIKÓW

Zawodnicy krótko po starcie / fot. Aleksandra Dik

RAFAKO MTB Team – Drużyna Rafakowców po zawodach / fot. Aleksandra Dik
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Uroczysta gala od
była się w repre
zentacyjnym Domu 
Strzeleckim RAFA
KO SA, tzw. „pała

cyku”. Uczestniczyli w niej najstarsi 
członkowie zespołu, wśród których 
był także Paweł Kowol, założyciel 
i pierwszy dyrygent orkiestry.

– Orkiestra dęta towarzyszy 
RAFAKO niemalże od samego począt-
ku istnienia przedsiębiorstwa, współ-
tworząc jego historię i tradycję. Jest 
to dla nas powód do dumy – powie
dział Krzysztof Burek, Wiceprezes 
Zarządu RAFAKO SA.

Zespół składa się prawie wyłącz
nie z muzyków – amatorów. Tylko 
jedna osoba, klarnecistka Karolina 
Siwoń, posiada wyższe wykształce
nie muzyczne. W repertuarze rafa
kowskiej orkiestry dętej są marsze, 
polki, walce, foxtroty, tanga, nie 
brakuje też przebojów filmowych, 
m.in. ze ścieżki dźwiękowej filmu 

„Gladiator”, o czym mogli przekonać 
się słuchacze jubileuszowego kon
certu. – Gramy podczas wszystkich 
firmowych uroczystości, akademii, fe-
stynów, ale także jubileuszów, pogrze-

bów czy mszy w intencji pracowników 
RAFAKO – powiedział Waldemar 
Bytomski, który pracuje w RAFAKO 
SA od 1978 r., a od 2009 r. dyryguje 
zakładową orkiestrą.

– Dopóki muzyka z instrumentów 
waszych płynie, dopóty RAFAKO nie 
zaginie – tymi słowy Anna Zemba-
ty-Łęska, Dyrektor Biura Zarzą
dzania Personelem w RAFAKO SA 
podsumowała jubileuszowy koncert 
muzyków. – Orkiestra jest symbolem 
pracy zespołowej. Można się od niej 
wiele nauczyć. W naszej firmie, tak 
jak w naszej orkiestrze, chcielibyśmy 
jak najlepiej współbrzmieć, by każdy 
znał swoje miejsce i rolę. Umiejętność 
kierowania całym zespołem orkie-
strantów to wielka umiejętność i dar – 
przyznała A. Zembaty-Łęska.

– Wspólnie opracowujemy utwory, 
decydujemy, co chcemy i co jesteśmy 
w stanie zagrać. Nie czuję się kimś wy-
jątkowym. Najważniejsze, żeby zespół 
patrzył na mnie, nie wychodził poza 
takt i był zgodnie z rytmem – dodał 
dyrygent.

Historia zakładowej orkiestry dę
tej zaczęła się jesienią 1953 r., kiedy 
to Paweł Kowol, wówczas pracownik 

Jubileusz

tekst:
ALEKSANDRA DIK adVenture media

U

27 czerwca rafakowska orkiestra dęta obchodziła 
jubileusz 60-lecia istnienia.

orkiestry dętej RAFAKO

Orkiestra jest symbo-

lem pracy zespołowej. 

Można się od niej wiele 

nauczyć. W naszej 

firmie, tak jak w naszej 

orkiestrze, chcielibyśmy 

jak najlepiej współbrz-

mieć, by każdy znał 

swoje miejsce i rolę. 

Umiejętność kierowa-

nia całym zespołem 

orkiestrantów to wielka 

umiejętność i dar – 

przyznała A. Zembaty-

-Łęska.

60 
lecia
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działu inwestycji, założył zespół 
i rozpoczął nabór wśród załogi. Po 
raz pierwszy orkiestra zagrała pu
blicznie 1 maja 1954 r., podczas 
pochodu. Zespół liczył wówczas 
40 muzyków. Próby odbywały się 
w zakładowym Domu Kultury, dzi
siejszym „pałacyku”. Jesienią 1954 r. 
Paweł Kowol został powołany do 
wojska, a po nim funkcję dyrygenta 
przejął Józef Oslizlo i sprawował ją 
do 2008 r. Obecny dyrygent, Walde
mar Bytomski w orkiestrze gra od 

1978 r. Dziś zespół liczy 23 człon
ków.

Jubileusz 60-lecia został uświet
niony uroczystym koncertem w wy
konaniu orkiestry, w którym uczest
niczyli, obok byłych i obecnych 
muzyków, ich rodzin i zaproszonych 
gości, także członkowie Zarządu 
RAFAKO SA i zakładowych związ
ków zawodowych, poseł na Sejm 
Henryk Siedlaczek oraz prezydent 
Raciborza Mirosław Lenk i wicesta
rosta raciborski Andrzej Chroboczek.

Jubileusz 65-lecia działalności Orkiestry Dętej RAFAKO, członkowie orkestry wraz z dyrygentem – Waldemarem Bytomskim / fot. Aleksandra Dik
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Cieszymy się, Drodzy Czytelnicy, że możemy się dzielić tak miłymi 
wiadomościami. Mija półrocze roku artystycznego w Galerii a my 
wystawiamy, prezentujemy, promujemy i zapraszamy Was i mieszkańców 
Poznania do odwiedzania, oglądania, podziwiania sztuki w bardzo 
ciekawych miejscach w naszym mieście.

P
tekst:
IWONA BIS manager pbg gallery, fundacja pbg

...że tak dużo się 
u nas dzieje

mówią artyści nawet z Nowego Jorku

PBGGallery
2014

PBG Gallery prezen
tuje artystów nie 
tylko w Wysogoto
wie i w Centrum Biz
nesowym Skalar ale 

także w Galerii Handlowej City Park.
W Skalar Office Center dyspo

nujemy dużymi i nowoczesnymi 
przestrzeniami wystawienniczymi 
i staramy się jak najlepiej wykorzy
stywać je dla promowania kultury 
i sztuki. Czyż to nie imponujące, 
że pod szyldem PBG Gallery odbyły 
się w Skalarze tak ważne wydarzenia 
jak IV Poznański Salon Robinsona-
da, pokazujący malarstwo artystów 
Związku Artystów Plastyków Od
działu Poznańskiego czy Dyplomy 
2014 Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu (UAP), Wydziału Archi
tektury i Wzornictwa?

Dyplomy, dyplomy

Jak postrzegają i kreują naszą rze
czywistość, nasze najbliższe oto
czenie młodzi ludzie ze szkół arty
stycznych, jakie mają pomysły i jak 
je realizują, można było dowiedzieć 
się rozmawiając z młodymi dyplo

mantami Uniwersytetu Artystycz
nego w Poznaniu czy też z uczniami 
Liceum Plastycznego w Poznaniu. 
Upublicznione obrony prac licen
cjackich i inżynierskich poprzedziły 
otwarcie wystawy prac zaprezento
wanych w pięknych i przestrzennych 

Dyplomy 2014 / fot. Marek Owsian
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pomieszczeniach Centrum Bizneso
wego Skalar. Ciekawe abażury, umy
walki, torby do rowerów, praktyczne 
szafki dla pacjentów szpitali, krze
sełka dla dzieci, to tylko niektóre 
z praktycznych propozycji użytko
wych w wykonaniu studentów Wy
działu Architektury i Wzornictwa 
prezentowane na wystawie. Powsta
wały w wyniku obserwacji, analiz 
i żmudnych prób podejmowanych 
dla stworzenia ostatecznych wersji 
wzorów, prototypów. Z pewnością 
część z nich zwróciła szczególną 
uwagę promotorów, spotkała się 
z pochlebnymi opiniami ze strony 
komisji weryfikującej. Może projekty 
znajdą swoich inwestorów.

Były także klatki dla papużek, 
huśtawki dla miejskich przestrzeni 
rekreacyjnych i wiele innych obiek

tów urbanistyki miejskiej, meble, 
praktyczne składane naczynia. Stu
denci wzornictwa prezentowali wzo
ry użytkowe, architekci obiekty ar
chitektury i krajobrazu.

Uczniowie liceum, przyszli studen
ci UAP, aranżując tuż obok własną 
wystawę, zaprezentowali prace dy
plomowe 2014 z zakresu projektowa
nia przestrzennego; były także meble, 
ciekawe siedziska, ozdobne abażury 
oraz intersujące projekty reklamowe 
dotyczące reklamy wizualnej.

Obie wystawy oglądać można 
było w czerwcu w Skalar Office 
Center. Fundacja PBG i PBG Galle
ry uczestnicząc w tych projektach 
w ramach współpracy zarówno 
z liceum jak i uczelnią włącza się 
nie tylko w promowanie sztuki 
w naszym mieście, ale daje szansę 

na prezentowanie szerszej publicz
ności naszego miasta potencjału 
i kreatywności, jakie wnoszą w na
szą rzeczywistość młodzi przyszli 
artyści i architekci.

W Wysogotowie, w siedzibie PBG 
Gallery mieliśmy okazję oglądać re
printy rysunków Juliusza Kossaka, 
pochodzące z „Albumu obrazów hi
storycznych”, wydanego w Wiedniu, 
w 1891 roku przez Franciszka Bondy. 
Aktualnie podziwiać można malar
stwo oraz małe formy rzeźbiarskie 
Alojzego Piątkowskiego. Wystawa 
będzie czynna do 31 lipca. A w sierp
niu już teraz zapraszamy na oko
licznościową wystawę z okazji ob
chodzonej w tym roku 7O rocznicy 
zwycięskiej bitwy o Monte Cassino.

Pozdrawiamy!
Lidia Pretka i Iwona Bis

Dyplomy 2014 / fot. Marek Owsian

Dyplomy 2014 / fot. Piotr Mierzwa Dyplomy 2014 / fot. Lidia Prętka



60 CSR

VII  2014    biuletyn ogniwo   Grupa PBG 

tekst:
ANDRZEJ HAEGENBARTH

Z Elżbietą Radzikowską, znaną poznańską artystką, o twórczości, jej 
zmysłowych i odważnych pracach rozmawia Andrzej Haegenbarth. 
Zapraszamy do lektury obiecanego w poprzednim wydaniu wywiadu. 

Rozmowa z Elżbietą RADZIKOWSKĄ 
W sidłach EROSA

Andrzej Haegenbarth: Często 
zderzasz nieodgadnione twarze 
strojnych kobiet z elementami ko
jarzącymi się erotycznie. Czy cho
dzi ci o skierowanie uwagi widza 
na skrywane problemy wiążące się 
z płciowością kobiet?

Elżbieta Radzikowska: Nie wiem 
czy chciałabym zawrzeć w tych pra
cach jakieś szczególne przesłanie. 
Mnie zawsze fascynowało piękno 
kobiet, co nie znaczy, że jestem 
osobę ukierunkowaną na swoją 
płeć, bo tak nie jest. Jednak uważam, 
że kobiety owo piękno noszą w sobie 
i w moich grafikach chcę to wyrażać. 
Pokazuję moje bohaterki w lekkim 
zaciemnieniu czy zakryciu po to, 
aby spowodować zaciekawienie ich 
naturą. Zwykle opowiadam jakieś 
historie poprzez coś – koronkę, gor
set, płaszcz. I zawsze kieruję się wy
łącznie intuicją.

AH: Bardzo pięknie, ale dlaczego 
współczesne dziewczyny ukazu jesz 
w strojach z minionych epok? Po co 
ten kamuflaż? 

ER: Z jednej strony jest to uciecz
ka, chociażby poprzez ubiór, w cza
sy mojej babci, w to, co bezpieczne, 
sprawdzone. A z drugiej – wynika 
chyba z mojej osobowości. Ja nie 
należę do osób mówiących wprost. 
Uwielbiam różne formy zawoalowa
nia. Dlatego opowieść o hiszpańskiej 
damie może odnosić się do kobiety 

współczesnej, której tajemniczość 
podkreślają rekwizyty, a w wypadku 
mojej bratanicy – kapelusiki, czę
ściowo zasłaniające twarz i wstą
żeczki w długich włosach. Można 
powiedzieć, że mówię o współcze
snej kobiecie, ale ubranej w kostium 
z innej epoki. Jest to mój rodzaj ka
muflażu.
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Nie wiem czy chciałabym 
zawrzeć w tych pracach 
jakieś szczególne przesła-
nie. Mnie zawsze fascy-
nowało piękno kobiet, co 
nie znaczy, że jestem osobę 
ukierunkowaną na swoją 
płeć, bo tak nie jest. Jed-
nak uważam, że kobiety 
owo piękno noszą w sobie 
i w moich grafikach chcę 
to wyrażać. Pokazuję moje 
bohaterki w lekkim zaciem-
nieniu czy zakryciu po to, 
aby spowodować zacieka-
wienie ich naturą. Zwykle 
opowiadam jakieś historie 
poprzez coś – koronkę, gor-
set, płaszcz. I zawsze kieru-
ję się wyłącznie intuicją.

AH: Szczególnie jest on wyraźny 
w Zasznurowanej, gdzie koron ki, 
gorset i czepiec odciągają uwagę od 
sensu przedstawienia.

ER: Akurat w przypadku tej pracy 
miałam pyszną zabawę dowcipem. 

Zauważ, że widz dopiero po pew
nym czasie odkrywa, o co w niej 
cho dzi.

AH: Myślę, że tę grafikę mogłabyś 
zadedykować tym wszystkim, którzy 
w trosce o powszechną moralność 

zasznurowaliby kobietom wszystkie 
wstydliwe miejsca.

ER: Wykonując Zasznurowaną 
nie myślałam o „moralistach”, lecz 
o ludziach, którzy uwielbiają kobiety, 
erotykę i gry skojarze niowe.

AH: Większość twoich erotyków 
jest oparta na aluzjach i skojarze-
niach.

ER: Moje prace są różnego ka
libru. Te mniejszego formatu, nie 
wiem z czego to wynika, są dowcip
niejsze od innych. Może bierze się 
to stąd, że są to prezenty robione 
dla moich znajomych, ku zadowole
niu twarzy, żeby wywołać uśmiech.



62 CSR

VII  2014    biuletyn ogniwo   Grupa PBG 

AH: Jaką rolę odgrywa w twojej 
twórczości biografia? Pytam o to, 
ponieważ w wielu pracach, pomija
jąc exlibrisy przeznaczone dla kon
kretnych osób, na przykład w Sma
kołykach dla Jasia G. czy Historii 
pewnej Góry pojawiają się dopiski, 
które z pewnością dotyczą ludzi do
brze tobie znanych.

ER: Wymieniłeś akurat prace, 
pewnie podpowiedziała ci to intui cja, 
które są bardzo związane z moimi 
dwiema szalonymi, wielkimi miło
ściami. I muszę ci powiedzieć, że ro
biłam te dziełka przepojona wiel
kim uczuciem. A kiedy zaczęły one 
funkcjonować jako grafiki, to moje 
znajomości, które zainspirowały ich 
powstanie, zawsze w jakiś śmieszny 

sposób urywały się. Pocie
szam się, że pozostały 
po nich przynaj
mniej grafiki. Te
raz nie chcę mo
ich intymnych 
uczuć przenosić 
na blachy.

Nie tak daw
no zdałam sobie 
sprawę, że moje życie 
w jakimś wymiarze bar
dzo płynnie przechodzi w świat 
grafiki i odwrotnie. Ta płynność jest 
czymś niesamowitym.

AH: Co ciebie najbardziej inspi
ruje?

ER: Chyba świat materii, ja
kiś dziwnych struktur, czasami 

z po wodu abstrakcyjnej 
formy zewnętrznej, nie do 
określenia. Dopiero, kie
dy głębiej wniknę w takie 
kształty zaczynają powsta
wać nowe wizje. Tak jakbyś 
z większego świata makro 
przechodził do mniej szego 
i odkrywał inne światy na 
przykład w fotografii zro
bionej pod mikroskopem. 
Również, gdy przyglądam 
się zwykłemu ziemniakowi, 
po chwili, jakby za dotknię
ciem czarodziejskiej różdż
ki, zaczynam wnikać w jego 
wewnętrzną strukturę.

AH: Z tych inspiracji po
wstają prace mniej lub bar
dziej kreacyjne. Moim zda
niem, dosłowne rozpadliny, 
nieodparcie kojarzące się 
z żeńskim organem płcio
wym, trzeba zaliczyć do tych 
pierwszych, a tajemnicze 
góry do drugich.

ER: Rozpadliny wcale nie 
są aż tak wierne anatomii 
jak ci się wydaje. Poza tym 
zwróć uwagę, że nie epatu

Elżbieta Radzikowska 

urodziła się w 1955 

roku. Studiowa-

ła na Wydziale 

Sztuk Pięknych 

Uniwersytetu im. 

Mikołaja Koper-

nika w Toruniu, 

które zakończyła 

w 1982 roku dyplo-

mem w pracowni grafiki 

warsztatowej prof. E. Piotro-

wicza. Od 1984 roku bierze 

udział w wystawach oraz 

konkursach polskich i mię-

dzynarodowych. Artystka 

zajmuje się grafiką warszta-

tową (akwaforta), pastelem, 

rysunkiem i małą formą gra-

ficzną oraz urządza ekspo-

zycje, na które składają się 

takie obiekty autorskie jak: 

firanki, parawany, poduszki 

i stroje. Przygotowała kilka-

dziesiąt ekspozycji indywidu-

alnych grafiki i rysunku oraz 

cykli specjalnych: „Miękkości 

i kobiecości”, „Dwie kobiety”, 

„Ciuchy poduchy” (wspólnie 

z Dorotą Radzikowską), „Fi-

rankowe wariacje Elki R”, 

„Pour la nostalgie”. Jest laure-

atką wielu nagród i wyróżnień.

Andrzej Haegenbarth – krytyk 

sztuki, fotografik. Autor kilku 

książek m.in. „Wielka miłość 

i dewiacje” (1990, 1991), „Eros 

i znawcy” (1994), „Być arty-

stą!” (1994), wielu wstępów 

do katalogów oraz szkiców 

i wywiadów z artystami. Stale 

współpracuje z poznańskim 

miesięcznikiem „Merkuriusz” 

oraz www.eko-art.info portalem.
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ję samymi genitalia mi, które same 
w sobie są pięknym elementem, ale 
włączam je w pejzaż. Dla mnie jest 
to rodzaj zabawy polegającej na 
przetwarzaniu jednej formy i włą
czaniu jej w inną, większą strukturę.

Ale generalnie pewnie masz ra
cję. Waginy nasuwają momentalne 
skojarzenie. Natomiast góry, które 
celowo wpisuję w trójkąt, co spra
wia, że są bardziej tajemnicze i nie 
oddziałują z taką siłą jak rozpadliny, 
skłaniają odbiorców do wędrowania 
po nich, jak po rozległym krajobra
zie i do odkrywania różnych rzeczy.

AH: Czy twoja twórczość graficz
na, z której jesteś najbardziej zna
na, wiąże się z innymi upra
wianymi przez ciebie 
rodzajami 
d z i a 
łalności 
plastycz
nej – po
d u s z k a m i , 
firanami, pa
rawanami itp.?

ER: Oczywi
ście. U mnie jedno 
przechodzi w drugie. 
I jest szalenie auten
tyczne. Kiedyś, uświa
domiłam sobie, że moja 
fascynacja erotyką 
w grafice bardzo lekko 
przeszła na poduszki. 
Nagle zaczę łam robić 
poduszki erotyczne. 
Działo się to ładnych 
parę lat temu, gdy była 
jeszcze totalna posucha 
na rynku. Wypuściłam 
wtedy dużą ilość podu
szek o różnych kształtach, 
pomyślanych jako przytu
lanki dla panów. Spełniały one 
funkcję użytkową, a jednocze
śnie wiodły drugie życie, skojarze
niowe. Później na skutek tęsknoty 

za przestrzenią w moich grafi kach 
pojawił się motyw okna, a w nich 
firany. I ni stąd, ni zowąd zaczęłam 
robić prawdziwe firany. Okazały się 
one na tyle dobre, że pokazywałam 

je na wystawach i jeszcze stale mam 
na nie zamówie nia. Głównym mo
tywem moich firan jest – nieprze
słaniające widoku – ozdobne okno 

„montowane” techniką aplikacji, 
z jakimś kocurkiem czy elementem 
doniczki z kwiatami.

Mówiłam ci już, że u mnie płyn
ność między życiem a sztuką jest 
niesamowita. Popatrz! Obecnie 
chodzę w kapeluszu i kapelusze 
zaczynają pojawiać się w moich 
grafikach.
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Piękną wystawę przy
gotowała w całości od 

„A do Z”, z pełnym za
angażowaniem i pro
fesjonalizmem – Asia 

Perczyńska, wykorzystując tylko 
po drodze umiejętności artystyczne 

i kreatywność naszego grafika Pio-
tra Mierzwy oraz cenne, jak zawsze, 
wskazówki pani Prezes Małgorzaty 
Wiśniewskiej. Asia zadbała o naj
drobniejszy szczegół przedsięwzię
cia od czerwonych maków, których 
nie mogło zabraknąć na wystawie, 

po precyzyjny plan logistyczny 
i całkowitą odpowiedzialność za 
mobilność wystawy. Wszyscy do
brze znamy talenty design’erskie 
operatywność oraz zaangażowanie 
Asi w każde najmniejsze zadanie 
aż po duży projekt. Wielką dla nas 

Dużo ciepłych słów, podziękowań i wiele naprawdę radosnych momentów 
dane nam było usłyszeć i przeżywać podczas udziału w uroczystości 
zorganizowanej przy kościele polskim w Lozannie. Mecenat nad obchodami 
70. rocznicy bitwy o Monte Cassino, których głównym organizatorem była 
Polska Misja Katolicka (PKM) w Szwajcarii objęła Fundacja PBG i PBG 
Gallery. 

Fundacja PBG i  PBG Gallery

LOZANNIE

tekst:
LIDIA PRĘTKA manager pbg gallery, fundacja pbg

P
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przyjemnością była pomoc przy 
aranżacji wystawy w skromnych 
pomieszczeniach w tamtejszym 
Ośrodku Duszpasterskim PMK. 
Prezentacji linorytów artysty i ty
pografa Stanisława Gliwy oraz foto
grafii z czasów wojennych potyczek 

pod Monte Cassino, towarzyszyła 
konferencja na temat polskiego 
bohaterstwa w bitwie, triumfu 
aliantów oraz losów polskich 
zwycięzców spod Monte Cassino 
w powojennych realiach. Otwarcie 
wystawy poprzedził także koncert 

pieśni patriotycznych a przygoto
wany przez uczestników spotka
nia poczęstunek był ucztą złożoną 
z domowych smaków i smakołyków, 
oczywiście w wykonaniu polskim.

Kościół polski w Lozannie to pa
rafia p.w. Św. Stefana (St- Etienne) 

Ksiądz Karol Ciurko i prezes Fundacji PBG – Małgorzata Wiśniewska / fot. Krzysztof Jacek
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Prezentacji linorytów artysty 
i typografa Stanisława Gliwy 
oraz fotografii z czasów wojen-
nych potyczek pod Monte Cas-
sino, towarzyszyła konferencja 
na temat polskiego bohaterstwa 
w bitwie, triumfu aliantów 
oraz losów polskich zwycięzców 
spod Monte Cassino w powo-
jennych realiach. 

działająca obok kilku innych ośrod
ków polskich w romańskim kanto
nie Vaud. Uroczysta msza święta 
z udziałem Jego Ekscelencji ks. bp 
Alaina de Raemy była wspania
łym wprowadzeniem do obchodów, 
zwłaszcza, że rocznica decydujących 
walk o Monte Cassino zbiega się 
z rocznicą urodzin naszego papieża, 
św. Jana Pawła II. Z tej okazji, na 
dzień 18 maja Iwona Bis namalo-
wała obraz przedstawiający por-
tret świętego Jana Pawła II, który 
towarzyszył nam podczas tej mszy 
świętej.

Gratulujemy, dziękujemy i pozdra
wiamy! Lidia Prętka i Iwona Bis.

Wystawa jest okolicznościowa i już dziś 
zapraszamy do jej oglądania w PBG Ga
lery na Wysogotowie w licu i do wnętrz 
Skalar Office Center we wrześniu. Na
tomiast w październiku wystawa rusza 
do Lublina i Raciborza. Jesteśmy winni 
bohaterom tego by nigdy nich nie za
pomnieć!

Wystawa / fot. Krzysztof Jacek

Wystawa / fot. Krzysztof Jacek

Asia Perczyńska i p.prezes Małgorzata Wiśniewska podczas uroczystości w Lozannie / fot. Krzysztof Jacek
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W poniedziałek, 
19 maja w samo 
południe, dyrek
tor marketingu 
Stadionu Wro

cław – Adam Burak dokonał oficjal
nego otwarcia wystawy dziękując 
Fundacji PBG za prezentację makiet 
właśnie we Wrocławiu.

Na otwarcie wystawy zaproszeni 
zostali podopieczni Dolnośląskiego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wy
chowawczego nr 13 dla Niewidomych 
i Słabowidzących, Michał Świderski – 
wiceprezes fundacji promującej dzia
łania na rzecz osób niepełnospraw
nych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – METRO oraz przedsta
wiciele Fundacji na Rzecz Rozwoju 
Audiodeskrypcji – Katarynka.

Podstawowym celem Fundacji 
PBG jest zaprezentowanie wybudo-
wanych przez Grupę PBG Stadionów 
tym, którzy aby zobaczyć muszą także 
dotknąć oraz wszystkim, którzy z róż-
nych względów nie mogą osobiście 
pojechać do Warszawy czy Gdańska, 
by zobaczyć te wyjątkowe konstrukcje. 
Choć Euro 2012 to już historia, to jed-
nak wciąż żywa – powiedział Jacek 
Balcer, dyrektor komunikacji korpo
racyjnej PBG.

Na zakończenie głos zabrał 
rzecznik Wrocławia ds. osób niepeł
nosprawnych Bartłomiej Skrzyński, 
zapewniając, że już we Wrześniu 
do trzech makiet Fundacji dołączy 
kolejny model – Stadion Wrocław. 
Zauważył, że oprócz tego, że ma
kiety są niewątpliwą atrakcja za

równo dla małych i dużych turystów, 
to piękną ideą jest dbałość o to, aby 
walory szczególnie atrakcyjnych 
obiektów architektonicznych mogły 
podziwiać również osoby niewidome 
i niedowidzące.

Warto dodać, że rotunda w godzi
nach wieczornych jest podświetlana 
a kolorowe iluminacje świetlne sta
nowiły dodatkową atrakcję i zachętę 
dla zwiedzających.

We Wrocławiu makiety było moż
na podziwiać do początku czerwca, 
następnie pojechały do Muzeum 
Sportu i Turystyki w Warszawie, na 
uroczystości związane z drugą rocz
nicą Mistrzostw Europy w Piłce Noż
nej – Euro 2012. Nie wykluczamy, 
że makiety pojawią się w rotundzie 
jeszcze raz.

tekst:
HANNA KOCZOROWSKA specjalista ds. komunikacji korporacyjnej, pbg sa

W

Makiety stadionów 
WE WROCŁAWIU
Makiety Stadionów wybudowanych 
przez Grupę PBG na Euro 2012 
odwiedziły kolejne miejsce – 
Stadion Miejski we Wrocławiu. 
Makiety umieszczone zostały 
w pięknej, przeszklonej rotundzie 
umiejscowionej na wprost bramy 
wejściowej, miejscu specjalnie 
przygotowanym do prezentacji 
szczególnie cennych obiektów.

Hania Koczorowska i Jacek Balcer rozmawiają z uczestnikiem wystawy, fot. Krzysztof Jacek
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Nie zabrakło mi
łych przemówień, 
życzeń, prezen
tów i oczywiście 
truskawek! Bo

wiem od zawsze goszczą one na sto
łach podczas imienin Pani Prezes 
Małgorzaty Wiśniewskiej. Wyda
rzeniu towarzyszyło także otwarcie 
wystawy pt.: „Rzeźbiarz, który od 
zawsze malował” autorstwa pana 
Alojzego Piątkowskiego. Na siąsied
niej stronie prezentujemy fotorela
cję z tego wydarzenia.

Jak co roku, 10 czerwca świętowaliśmy w siedzibie 
Grupy PBG w Wysogotowie imieniny pani Prezes 
Małgorzaty Wiśniewskiej. 

N
tekst:
REDAKCJA biuletynu ogniwo 

W oczekiwaniu na gości / fot. Piotr Mierzwa

imieniny
Małgorzaty

W oczekiwaniu na gości / fot. Piotr Mierzwa



Grupa PBG   biuletyn ogniwo    VII  2014

69PO GODZINACH

Życzenia / fot. Piotr Mierzwa Oryginalny prezent / fot. Piotr Mierzwa 

Pracownicy i artyści w PBG Gallery / fot. Piotr Mierzwa Życzenia imieninowe od małej Bogny / fot. Piotr Mierzwa

Artysta  – Alojzy Piątkowski oraz Prezes Małgorzata Wiśniewska – otwarcie wystawy w PBG Gallery  / fot. Piotr Mierzwa
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PRZYSMAKI
Letnie

tekst:
ASIA PERCZYŃSKA fundacja pbg 

FASZEROWANE PIECZARKI 

Z GRILLA

• duże pieczarki - 12 sztuk

• wędzony boczek - 15 dkg

• przyprawa w mini kostkach 

pietruszka - 1 sztuka

• gotowana szynka - 15 dkg

• duża cebula - 1 sztuka

• ząbek czosnku - 1 sztuka

• bułka tarta - 3 łyżki

• pęczek posiekanej natki pie-

truszki - 1 sztuka

• tymianek - 0,5 łyżeczki

• sok z 1 cytryny

• olej - 1 łyżka

Umyj pieczarki, oderwij nóżki, a na
stępnie posiekaj je. Posiekaj również 
cebulę. Pokrój boczek oraz szynkę 

w drobną kostkę i przesmaż je na 
oleju. Następnie dodaj cebulę i nóżki 
pieczarek. Smaż je razem przez kilka 
minut, po czym wymieszaj z bułką 
tartą i oliwą. Posiekaj natkę oraz 
czosnek i dodaj je do farszu, a ca
łość dopraw rozkruszoną przyprawą 
w mini kostkach oraz tymiankiem. 
Napełnij farszem kapelusze piecza
rek i ułóż je na grillu (najlepiej na 
specjalnej tacy z folii aluminiowej). 
Skrop je sokiem z cytryny i opiekaj 
około 10 minut. Następnie przykryj 
folią i piecz jeszcze 3 – 4 minuty. 
Gotowe pieczarki podawaj z sałatą 
i pomidorami skropionymi sosem 
winegret.

Aby pieczarki za
chowały swój 

biały kolor, skrop je sokiem z cytry
ny lub opłucz w wodzie z octem.

GRILLOWANE ROLADKI 

Z CUKINII I SERKA

• cukinia - 1 sztuka

• czerwona papryka - 1 sztuka

• serek Creme Bonjour - 1 sztuka

• ser pleśniowy blue - 1 sztuka

• przyprawa w mini kostkach ba-

zylia - 1 sztuka

• świeża bazylia - 10 

sztuk

http://www.knorr.pl/produkt/przyprawy/przyprawy-1/przyprawa-w-mini-kostkach-pietruszka
http://www.knorr.pl/produkt/przyprawy/przyprawy-1/przyprawa-w-mini-kostkach-pietruszka
http://www.knorr.pl/produkt/przyprawy/przyprawy-1/przyprawa-w-mini-kostkach-bazylia
http://www.knorr.pl/produkt/przyprawy/przyprawy-1/przyprawa-w-mini-kostkach-bazylia


Grupa PBG   biuletyn ogniwo    VII  2014

71PO GODZINACH

OD REDAKCJI: 

Lato! Czas spotkań 

z najbliższymi na zielo-

nej trawce:) Polecamy 

proste przepisy na grilla. 

Wszystkie są możliwe do 

przygotowania w około 30 

minut. Przepisy zostały za-

proponowane przez prezes 

Małgorzatę Wińsiewską 

oraz Asię Perczyńską. 

Pokrój cukinię 
wzdłuż w bar
dzo cienkie 
plastry i zgril
luj. Pokrój pa
prykę czerwoną na 
4 części, usuń gniaz
da nasienne, zgrilluj, 
następnie pokrój w pa
ski. Wymieszaj widelcem serek kre
mowy z serem pleśniowym, po czym 
wkrusz przyprawę w mini kostkach 
o smaku bazyli i odstaw na 3 – 4 mi
nuty. Umyj liście bazylii. Następnie 
posmaruj cukinię serkiem, ułóż na 
niej bazylię oraz pokrojoną paprykę 
i zwiń w roladki. Przed podaniem 
możesz udekorować roladki smażo
ną w głębokim tłuszczu bazylią lub 
pomidorkami koktajlowymi.

WŁOSKIE PANINI Z SZYNKĄ 

I SEREM

• chleb typu panini - 4 sztuki

• bulion na włoszczyźnie - 1 kost-

ka

• szynka - 4 plastry

• ser żółty - 8 plastrów

• pomidory - 2 sztuki

• suszone pomidory - 100 gra-

mów

• bazylia - 1 pęczek

• oliwki czarne - 1 opakowanie

• rucola - 1 opakowanie

• oliwa - 0,5 szklanki

Oliwę wlej do kielicha miksera. 
Dodaj również suszone pomidory, 
bazylię i kostkę bulionową. Ca
łość zmiksuj na gęstą pastę. Chleb 
przekrój wzdłuż na pół. Obie części 
posmaruj pastą z kostki bulionowej.  
Pomidora oraz oliwki pokrój w pla
sterki. Na kromkę pieczywa połóż 
dwa plastry sera, plaster szynki, po
midora oraz oliwki. Przykryj drugą 
kromką. Gotowe panini połóż na 
grillu, przyłóż czymś ciężkim (np. 
garnkiem z wodą) i grilluj z obu 
stron aby chleb zrobił się chrupiący 
i ser wewnątrz dobrze się rozpuścił. 
Rucolę wymieszaj z oliwą. Gotowe 
panini przekrój na pół i podawaj 
z sałatką.

http://www.knorr.pl/produkt/buliony/buliony-1/bulion-na-wloszczyznie
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SAŁATKA Z KOMOSY RYŻOWEJ

• komosa ryżowa - paczka

• zielone szparagi - pęczek 

• czerwona papryka - 1 sztuka 

• kolendra

• koperek

• natka pietruszki

• masło do smażenia

Ugotuj komosę ryżową według prze
pisu na opakowaniu, odstaw do osty
gnięcia.Podsmaż na patelni na ma
śle końcówki zielonych szparagów. 
Pokrój w drobną kosteczkę czerwoną 
paprykę. Posiekaj drobno: kolendrę, 
koperek, natkę. Całość  wymieszaj. 

Sos, składniki:
• cytryna - 1/2

• sól 

• pieprz

• oliwa z oliwek 

Wyciśnij do miski sok z połowy cy
tryny. Dodaj według uznania sól, 
pieprz, oliwę z oliwek. Wymieszaj 

Sos, składniki:
• cytryna - 1/2

• sól

• pieprz

• oliwa z oliwek

Wyciśnij do miski sok z połowy cy
tryny. Dodaj według uznania sól, 
pieprz, oliwę z oliwek. Wymieszaj 
widelcem energicznym ruchem 
wszystkie składniki. Całość wymie
szać z sałatką.

Życzymy smacznego!

widelcem energicznym ruchem 
wszystkie składniki. Całość wymie
szać z sałatką.

SAŁATKA Z SOCZEWICY 

ZIELONEJ

• zielona soczewica - paczka

• czerwona papryka - 1 sztuka 

• żółta papryka - 1 sztuka

• kolendra

• koperek

• natka pietruszki

• orzeszki (ilość i rodzaj w/g 

uznania) 

• rodzynki

Ugotuj zieloną soczewicę  według 
przepisu na opakowaniu, odstaw 
do ostygnięcia. Pokrój w drobną ko
steczkę czerwoną oraz żółtą surową 
paprykę. Posiekaj drobno: ko
lendrę, koperek, natkę. 
Dodaj orzeszki 
i rodzynki. Ca
łość  wymie
szaj.
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Nasze pociechy
Serdeczne gratulacje dla szczęśliwych rodziców: Karoliny (PBG SA) 

i Mikołaja (PBG SA) Kamińskich z okazji narodzin córki Bogny oraz Kingi 

i Macieja Naskręta (PBG SA) z okazji narodzin syna, Tomasza Józefa.

Bogna Kamińska
urodzona 28 kwietnia 2014 r.
waga: 3930 g, wzrost 55 cm

Tomasz Józef Naskręt
urodzony 9 czerwca 2014 r.
waga: 3930 g, wzrost: 57 cm

Piotr Hofman, pracuje w PBG Eri-

go jako kierownik biura zarządu. 

Z zamiłowania jest rysownikiem. 

Jego prace wystawiane były na 

wernisażach w PBG Galery a od 

2008 roku rysunki gościnnie 

pojawiają się w Biuletynie Kor-

poracyjnym Grupy Kapitałowej 

PBG SA. 

Bogna i Tomasz oraz dumni rodzice serdecznie pozdrawiają Ciocie, 
Wujków, Babcie i Dziadków oraz Koleżanki i Kolegów z Grupy PBG.
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REBUS
Zapraszamy do wspólnej zabawy! W tym numerze nasza koleżanka Asia Gościńska 

przygotowała do rozwiązania dwie zagadki: krzyżówkę oraz rebus! Przesyłajcie 

rozwiązania na adres redakcja@pbg-sa.pl do końca lipca, a wśród nadesłanych 

odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Czekamy na hasła główne obu zagadek.

opracowanie:
JOANNA GOŚCIŃSKA specjalista ds. kadr, pbg sa

Rozwiązanie:

KO NE OAWIEC

Justyna Kulczycka i Krzysztof Jacek w imieniu rodziców i własnym 

z radością zawiadamiają o uroczystości zaślubin, która odbędzie 

się 18 lipca 2014 roku o godzinie 16.30 w kościele pw. św. Anny 

przy ulicy Matejki w Poznaniu.

O ŚLUBIE
Zawiadomienie
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Krzyżówka

1. Symbol obchodów dnia ziemi i śro
dowiska na terenie LNG.

2. 70-ta rocznica bitwy o…
3. Recepta na przygotowanie dania.
4. Galeria Handlowa City…, w której 

prezentowani są artyści PBG 
Gallery.

5. Sportowa pasja Arkadiusza 
Jankowiaka - pracownika PBG S.A. 
w upadłości układowej.

6. 10 czerwca obchodzi je Pani Prezes 
Małgosia.

7. Konstrukcja umieszczona przed 
portem mająca chronić przed 
falami.

8. Faszerowane z grilla. 
9. …Miejski w Poznaniu.

10. Projekt, który ma na celu wzajemne 
uczenie się od siebie: Akademia…

11. Hasło wycieczki na budowę Termi
nala LNG: „integracja, motywacja, 
edukacja i…”

12. Elektrownia Jaworzno i Elektrow
nia…

13. Przysmak podczas imienin Pani 
Prezes.

14. Alojzy Piątkowski – rzeźbiarz, 
który zawsze…

15. Najcieplejsza pora roku.
16. Spotkanie z przedsiębiorcami 

poświęcone inwestycji budowy 
bloku 910 MW w Elektrowni 
Jaworzno.

17. …LNG w Świnoujściu.
18. Jeden z krajów opisywany przez 

Rylewa.

Jak rozwiązać krzyżówkę? Słowa, które znacie, wpiszcie w poziomie. Litery z pól zaznaczonych utwo-

rzą rozwiązanie – hasło krzyżówki. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

opracowanie:
JOANNA GOŚCIŃSKA specjalista ds. kadr, pbg sa
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PASJE  
PREZESA

Prezes Jerzy Wiśniewski z wnukiem.

„Podczas urlopów wszystkim Czy-
telnikom Ogniwa życzę radosnego, 
owocnego czasu z najbliższymi!”.



Z okazji jubileuszu 65-lecia Rafako i 20-lecia PBG nie może zabraknąć specjalnych wydań naszego 
biuletynu. Prace nad nimi trwają! Drodzy Czytelnicy zapraszamy do współpracy – stwórzcie i tym razem 
wraz z Redakcją Ogniwa piękne, niezapomniane wydania. 

 » Napiszcie, czego wyjątkowego nauczyliście się podczas lat pracy w swojej firmie. Może jazdy na 
nartach albo gry w tenisa? Może mieliście okazję wystawiać swoje prace w PBG Galery albo brać 
udział w Regatach? 

 » Zapraszamy wszystkie pary, które poznały się w Grupie PBG do nadsyłania swoich pamiątkowych 
fotografii. 

 » Wszystkich rodziców zachęcamy do podzielania się zdjęciami pociech, które rosły w oczach wraz 
z Grupą PBG.

 » Czekamy na wszelkie unikatowe i oryginalne fotografie. Sięgnijcie do albumów i podzielcie się 
z redakcją wyjątkowymi zdjęciami z historii Waszej przygody w PBG  i w Rafako (zdjęcia bardziej 
i mniej oficjalne, zza biurka, z pikniku, wyjazdu integracyjnego lub z miejsc, w których towarzyszyło 
Wam logo PBG i Rafako).

Czekamy na Wasze  pomysły pod adresem redakcja@pbg-sa.pl do 15 lipca. Więcej o przygotowaniach 
do Jubileuszowych obchodów 65-lecia Rafako i 20-lecia PBG czytajcie w bvortalu. 

Świętujemy jubileusz



CzasCzas
w w 
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