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Święto Zmartwychwstania Pańskiego
niesie nam wszystkim radość i nadzieję

na nasze wieczne  przebywanie w obecności Boga,
przypomina o zwycięstwie  dobra nad złem,

ufności  wobec Jezusa Chrystusa
i  obfitości łask Ducha Świętego.

Radujmy się w to wiosenne Święto,
dzieląc się z innymi radością

i ofiarując sobie wzajemnie najpiękniejsze życzenia. 

Zarządy i Pracownicy Spółek z Grupy PBG
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Szanowni Państwo

Wiosennym wydaniem biuletynu korpora-
cyjnego „Ogniwo” rozpoczynamy 2016 rok 
i witamy naszych Czytelników!

Cieszymy się, że „Ogniwo” spotyka się 
z Państwa uznaniem i przede wszystkim 
dziękujemy autorom wszystkich nadesła-
nych tekstów! 

Zapraszamy do lektury i zapoznania się 
z wydarzeniami, które w ostatnim czasie 
miały miejsce w Grupie PBG i życiu jej pra-
cowników.

Ten numer rozpoczynamy najważniej-
szymi informacjami ze Spotkania Infor-
macyjno-Szkoleniowego pod hasłem „Po-
ziom wyżej”. 

Publikujemy wywiad z szefem kontrak-
tu TLNG w Świnoujściu, panem Piotrem 
Karasiem i trzymamy kciuki za pomyślne 
zakończenie inwestycji. 

W dziale „Nauka, edukacja, rozwój” za-
mieszczamy relacje ze szkoleń oraz konfe-
rencji w jakich braliśmy udział. 

Zapraszamy do lektury przygotowa-
nych przez pracowników ciekawostek na 
temat świąt, nadchodzącej wiosny i waż-
nych wydarzeń, które przed nami. Pre-
zentujemy relacje ze sportowych osiąg-
nięć i zdradzamy pasje Magdy oraz Jacka! 

W  tym wydaniu szczególnie zachęca-
my do dzielenia się z najbardziej potrze-
bującymi i do konkretnego finansowego 
wsparcia dzieci pracowników i przyjaciół 
Grupy PBG. Znajdziecie na naszych łamach 
przygotowane przez Fundację PBG prośby 
o wsparcie. Liczymy na Waszą pomoc. Dzie-
ciom życzymy zdrowia i uśmiechu oraz re-
alizacji pięknych marzeń, które mają.

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do współpracą z redakcją oraz cze-
kamy na Państwa uwagi. 

Pięknej wiosny, dobrych Świąt i ciekawej 
lektury! W imieniu redakcji

Joanna Januszewska 
Redaktor naczelna
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Restrykcyjne podejście do ochrony kli-
matu poprzez ciągłe ograniczanie emi-
sji gazów cieplarnianych zmienia po-
dejście do energetyki konwencjonalnej, 
co powoduje, że firmy technologiczne, 
takie jak RAFAKO, muszą poszukiwać 
innych rynków niż te, na których do tej 
pory działały, i to zarówno w wymiarze 
geograficznym, jak i produktowym. 

Dodatkowym uwarunkowaniem, 
wpływajacym na zmianę oblicza rynku 
energetycznego w Polsce są ceny energii 
w relacji do kosztów jej wytworzenia, bę-
dących w dużej mierze pochodną wymo-
gów regulacyjnych. Ten ostatni element 
dotyka głównie energetykę konwencjo-
nalną, która, dążąc do utrzymania kon-
kurencyjności, w jeszcze większym niż 
dotychczas stopniu poszukuje sposobów 
optymalizacji funkcjonowania zarówno 
w zakresie kosztów działania, jak i wy-
datków inwestycyjnych. 

Powyższe uwarunkowania powo-
dują, że RAFAKO jako firma, która swą 
historię związała z sektorem energetyki, 
musi także zmienić się w taki sposób, 
aby odegrać znaczącą rolę w dalszym 
rozwoju rynku energii w  przyszło-
ści. Poprawa zarządzania procesami 
wewnętrznymi, zwiększenie konku-
rencyjności wewnętrznej jednostek 
biznesowych, dalsze wzmacnianie 
kompetencji w  zakresie ofertowania 
i  realizacji projektów EPC i  wreszcie 

Rynek energetyki – zarówno w Polsce jak i na świecie – w ostatnich latach podlega nieustannym 
zmianom. Podyktowane one są m.in. zaostrzającymi się normami emisyjnymi, starzeniem 

się instalacji energetycznych oraz pojawianiem się nowych paliw i źródeł energii.

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

ZMIANY ORGANIZACYJNE W RAFAKO

systemowe podejście do innowacji 
w obszarze badań i rozwoju to główne 
cele projektu reorganizacji firmy. Cele 
te chcemy osiągnąć m.in. poprzez im-
plementację koncepcji Business Unit’ów, 
wzmocnienie odpowiedzialności mana-
gerskiej na wszystkich szczeblach za-
rządzania, optymalizację zarządzania 
relacjami z klientami krajowymi i za-
granicznymi, wdrożenie skutecznego 
systemu zarządzania przez cele („Value 
Management”), optymalizację systemu 
motywacyjnego.

Projekt wdrażania nowej struktury 
organizacyjnej, rozpoczęty na jesieni 
ubiegłego roku, który scala wszystkie 
powyższe cele, angażuje wszystkie 
obszary funkcjonalne RAFAKO. Wielu 
managerów i  pracowników zaanga-
żownaych jest w tworzenie nowej orga-
nizacji, która ma za zadanie przeniesie-
nie firmy w nowy wymiar, otwierający 
możliwości konkurowania i zdobywania 
rentownych kontraktów na nowych dla 
nas rynkach. Dzięki nim możliwy będzie 
nie tylko rozwój firmy, lecz także jej pra-
cowników. To gigantyczne wyzwanie dla 
całej organizacji zamierzamy zakończyć 
jeszcze w pierwszym półroczu tego roku. 
Wiele ważnych kamieni milowych jest 
już za nami, co pokazuje, że dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu całej orga-
nizacji osiągnięcie tego ambitnego celu 
jest możliwe. 

Poprawa 
zarządzania 
procesami 
wewnętrznymi, 
zwiększenie 
konkurencyjności 
wewnętrznej 
jednostek 
biznesowych, 
dalsze wzmacnianie 
kompetencji 
w zakresie 
ofertowania 
i realizacji projektów 
EPC i wreszcie 
systemowe podejście 
do innowacji 
w obszarze badań 
i rozwoju to główne 
cele projektu 
reorganizacji firmy.
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PBG oil and gas korzysta z po-
naddwudziestoletniego doświad-
czenia PBG w zakresie pozyski-
wania i realizacji największych 
inwestycji w kraju.

Na koniec 2015 roku w spół-
ce zatrudnionych było 176 osób, 
a  łączna wartość realizowa-
nych umów wynosiła 327 mln zł, 
z czego do realizacji pozostało 
205 mln zł. Największe z nich to 
kontrakty na rozbudowę Tłoczni 
Rembelszczyzna (137  mln zł) 
oraz na zagospodarowanie zło-
ża Radoszyn (66,8 mln zł). 

Ich pozyskanie możliwe było 
przede wszystkim dzięki posia-
daniu środków na zabezpiecze-
nie gwarancji kontraktowych 
pozyskanych dzięki pożyczce 
udzielonej przez Prezesa Je-
rzego Wiśniewskiego oraz 
możliwości tymczasowego wy-
korzystania środków z dezinwe-
stycji. Obecnie wartość gotówki 
zamrożonej na kaucjach gwa-
rancyjnych przekracza kwotę 
20 mln zł.

Spółka dynamicznie zwięk-
sza przychody, w trzecim roku 
działalności osiągnęła poziom 
blisko 150 mln zł.

Po zawarciu przez PBG ukła-
du z Wierzycielami przed PBG oil 

CELE, PLANY I ZADANIA SPÓŁKI PBG  
OIL AND GAS NA ROK 2016

Spółka PBG oil and gas powołana została w 2012 roku jako 
przedłużenie działalności Grupy PBG w sektorze ropy naftowej 

i gazu ziemnego. Zdobywając nowe kontrakty oraz zatrudniając 
pracowników ze spółek z Grupy PBG, stopniowo przejęła działalność 

operacyjną w zakresie generalnego wykonawstwa.

Tekst: Przemysław Szkudlarczyk, Prezes Zarządu PBG oil and gas 

JEŚLI CHODZI O STRATEGIĘ I PLANY, TO CZEKAMY 
JESZCZE NA POTWIERDZENIE WYTYCZNYCH Z GÓRY. 

and gas postawione zostały 
nowe wyzwania związane 
z realizacją umowy restruk-
turyzacyjnej. Najważniej-
szym zadaniem jest genero-

wanie środków z działalności 
operacyjnej jako jedno ze źró-
deł spłaty układu. 

Aby je zrealizować, spół-
ka musi odbudować pozycję 

Grupy PBG jako lidera na rynku 
ropy naftowej i gazu ziemnego 
poprzez znaczące zwiększenie 
portfela zamówień i jego realiza-
cję przy założonej rentowności. 
Konieczne jest także rozszerze-
nie działalności o  nowe rynki, 
zarówno pod względem sekto-
rowym (energetyka, chemia), 
jak i geograficznym (Katar, Iran, 
Oman, Norwegia).

Powyższe działania wymaga-
ją między innymi zmian orga-
nizacyjnych, które pozwolą na 
przekształcenie PBG oil and gas 
ze spółki wykonawczej w  inży-
nieryjną, o kompetencjach zwią-
zanych z zarządzaniem i realiza-
cją projektów „pod klucz”. 

Dodatkowo spółka zaanga-
żowała się wspólnie z RAFAKO 
w projekt utworzenia spółki ser-
wisowo-wykonawczej na bazie 
RAFAKO Engineering, wyposa-
żając ją w zasoby oraz kompe-
tencje niezbędne do stworzenia 
nowego obszaru działalności, 
który ma szansę stać się trzecim 
filarem Grupy Kapitałowej. 

Współpraca ze spółkami 
z Grupy Kapitałowej oraz moż-
liwość wykorzystania ich kom-
petencji i potencjału jest jednym 
z kluczowych czynników mają-
cych wpływ na osiągnięcie za-
kładanych celów.

Sukces nie będzie możliwy bez 
zaangażowania pracowników. 
Nowe zadania wymagają posta-
wienia nowych celów oraz mody-
fikacji systemu motywacyjnego.

Działalność PBG oil and gas 
musi być realizowana z uwzględ-
nieniem zobowiązań wynikają-
cych z dokumentacji restruktury-
zacyjnej, zwłaszcza dotyczących 
osiągnięcia zakładanych wskaź-
ników.

Spełnienie powyższych zało-
żeń stworzy szansę na pozyska-
nie finansowania zewnętrzne-
go, w tym limitów na gwarancje 
kontraktowe oraz środki obro-
towe. Dzięki temu możliwe bę-
dzie uwolnienie gotówki za-
mrożonej na kaucjach, a przez 
to zwiększenie zdolności do po-
zyskania nowych projektów 
i osiągnięcie nowych celów, po-
zwalających spółce wejść na 
wyższy poziom.

Na koniec 2015 roku 
w spółce zatrudnionych 
było 176 osób, a łączna 
wartość realizowanych 
umów wynosiła 
327 mln zł, z czego do 
realizacji pozostało 
205 mln zł. Największe 
z nich to kontrakty 
na rozbudowę Tłoczni 
Rembelszczyzna 
(137 mln zł) oraz na 
zagospodarowanie 
złoża Radoszyn 
(66,8 mln zł). 

O planach Grupy PBG, strategii kreślonej przez Prezesa Jerzego 
Wiśniewskiego, a także zarządzania Grupą w strukturze holdingowej 

przeczytacie w relacji Jacka Balcera ze Spotkania Rady Nadzorczej 
z Pracownikami, które odbyło się w Wysogotowie. 

Tekst: Redakcja

GRUPA PBG W STRUKTURZE 
HOLDINGOWEJ

W  swoim wystąpieniu Prezes 
skoncentrował się na przyszło-
ści, bo jak zaznaczył, PBG S.A. ma 
i będzie miała co robić, również 
bez udziału spółek zależnych. 

– Zawdzięczamy to między 
innymi temu, że mamy tak ol-
brzymi dorobek historyczny, 
jak wybudowanie największych 
obiektów w  historii naszego 
państwa – przypomniał. 

– Mieliśmy miliard euro sprze-
daży rocznej, w  którymś mo-
mencie skazano nas na klęskę, 

nikt nie przypuszczał jednak, że 
polska firma będzie w  stanie 
się obronić i przetrwa – podkre-
ślił Założyciel Grupy PBG – Na-
sza przeszłość jest tak chlubna 
i  trudna zarazem i skompliko-
wana, że nie pozwolę, by przejść 
nad tym, co się stało do porząd-
ku dziennego, a  wykonanie 
Układu będzie znacznie łatwiej-
sze, jeśli wygramy kolejne spo-
ry – dodał. 

 
Czytaj całość na stronie 46.
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SIEĆ SERWISOWA
Obecne rynki 

Potencjalne rynki 

Rynek usług serwisowych 
w  ostatnich latach dyna-
micznie zmienia się z dwóch 
podstawowych powodów. 
Duże przegrupowania wśród 
wykonawców usług serwiso-
wych – zmiany właścicielskie 
oraz zmianę strategii dostaw 
urządzeń przez producentów.

Nisza rynkowa powstała 
po zlikwidowanych firmach 
serwisowych zapełniana 
jest przez wejście w ten sek-
tor rynku dużych grup bu-
dowlanych, które po reali-
zacji usług montażowych 
zostawiają swoje brygady 
w długookresowym serwisie 
zbudowanych obiektów i in-
stalacji. 

Producenci zmieniają 
strategię sprzedaży swoich 
urządzeń energetycznych: 
kotłów, turbin, instalacji 
przemysłowych, pomp, sprę-
żarek itd. i wraz z dostawą 
oraz montażem urządzenia 
sprzedają długotermino-
we kontrakty serwisowe 
(7 – 12) lat, gwarantujące im 
w tym okresie zarówno sprze-
daż części zamiennych, jak 
i  wykonanie prac związa-
nych z utrzymaniem ruchu 
i serwisowych. 

Rynek ma trend wzrostowy 
i  zachęca to konkurentów do 
nowych wejść w ten sektor. Po 
okresie rozwoju, rozbudowy za-
sobów: osobowych oraz sprzę-
tu Spółka powinna zająć w tym 
segmencie zauważalną pozycję. 

Opis produktu Spółki RAFAKO  
Engineering
1. Serwis gwarancyjny dla 

montowanych przez spółkę 
RAFAKO S.A. oraz Grupę PBG 
obiektów energetycznych, in-
stalacji ochrony środowiska, 
innych:
• serwis kotłów, urządzeń 

pomocniczych oraz części 
zamiennych,

• obsługa gwarancyjna kon-
traktów realizowanych 
przez Spółki Grupy Kapi-
tałowej RAFAKO S.A. i PBG 
oil and gas, 

• nadzorów montażowych, 
rozruchowych i  gwaran-
cyjnych.

2. Diagnostyka i  badania 
techniczne obiektów ener-
getycznych i  przemysło-
wych – Laboratorium Badań 
Nieniszczących.

3. Rozwój produktu grupy ka-
pitałowej o  serwis pogwa-
rancyjny – długoterminowe 
kontrakty na utrzymanie ru-
chu instalacji w energetyce 
i przemyśle, oferty na długo-
terminowe kontrakty serwi-
sowe dla budowanych przez 
Grupę Kapitałową obiektów 
energetycznych, przemysło-
wych, Oil and Gas.

4. Dostawa usług montażowych 
dla budowanych przez Grupę 
obiektów: elektrownie i elek-
trociepłownie, sieci i zbiorniki 
magazynowe gazu etc. 

Usługi serwisowo-remontowe 
w energetyce charakteryzują się 
dużą sezonowością sprzedaży 
i zimą, w okresach intensywnej 
eksploatacji urządzeń, spółki 
serwisowo-remontowe cierpią 
na brak przychodów, generują 
straty. Z  tego powodu spółka 
musi uzupełniać portfel swoich 
produktów o usługi montażowe, 
budowę kotłów i instalacji, któ-
re pomogą przenieść  sprzedaż, 
koszty jej zasobów w zimę i mi-
nimalizować straty w takich nie-
produktywnych okresach. 

Do grudnia 2015 roku Spółka 
przejęła grupy serwisowe z PBG 
oil and gas oraz RAFAKO  S.A. 
i  z  początkiem roku wyszła 
z tymi zasobami na rynek.

SERWIS SZANSĄ NA SUKCES  
RAFAKO ENGINEERING

Rynek usług serwisowych w Polsce oceniany jest obecnie na około 1 mld zł rocznie. 
Zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną i gaz w Polsce powoduje 

powstawanie coraz to nowych obiektów i instalacji, które będą kreowały zapotrzebowanie 
na ich utrzymanie, serwis, remonty i w konsekwencji późniejsze modernizacje. 

Tekst: Alan Beroud, Prezes Zarządu RAFAKO Engineering

Strategia rozwoju rynku 
RAFAKO Engineering zakłada 
budowę sieci zakładów serwi-
sowych zlokalizowanych w miej-
scach budowanych przez Grupę 
Kapitałową obiektów, instalacji.

W  segmencie Oil and Gas 
Spółka rozpoczęła przygotowa-
nie ofert dla zbudowanych in-
stalacji: Kopalnia ropy naftowej 
i gazu – Lubiatów, Kopalnia ropy 
naftowej  – Dzieduszyce, pod-
ziemny magazyn gazu – Husów.

W  dniu 15  lutego Zarząd 
RAFAKO Engineering podjął 
decyzję o  otwarciu nowego 
Zakładu Serwisowego w  PKN 
ORLEN w  Płocku na potrze-
by zbudowanych tam przez 
RAFAKO S.A. kotłów 08B1  na 
Krakingu Katalitycznym oraz 
Kotła 00-430 nr 8 w tamtejszej 
elektrociepłowni.

Zakład podjął również walkę 
konkurencyjną w sewisie insta-
lacji petrochemicznych i rafine-
ryjnych.

Wraz z rozwojem zasobów wy-
konawczych modelowane będą 
biznesowo kolejne lokalizacje.

Myślimy tu w pierwszej kolej-
ności o serwisie wybranych in-
stalacji sztandarowej inwestycji 
energetycznej Grupy Kapitało-
wej, tj. kotła na parametry nad-
krytyczne w Jaworznie. Wierzy-
my, że te działania przczynią się 
do ustytowania naszej Grupy po-
ziom wyżej.

Nisza rynkowa powstała 
po zlikwidowanych firmach 
serwisowych zapełniania jest 
przez wejście w ten sektor rynku 
dużych grup budowlanych, 
które po realizacji usług 
montażowych zostawiają swoje 
brygady w długookresowym 
serwisie zbudowanych obiektów 
i instalacji.

Ten pomysł na wydłużenie 
cyklu życia produktu: kocioł, 
turbina, instalacja przemysło-
wa to zapewnienie przychodów 
Grupie Kapitałowej przez wie-
le lat po dostawie urządzenia 
i ograniczanie możliwości wej-
ścia w ten segment rynku dla 
konkurencji.

ŚCIEŻKI REALIZACJI STARTEGII

ST
RA

TE
G

IA

C
EL

 S
TR

AT
EG

IC
ZN

Y

budowa sieci serwisowej serwis nowych zakładów

przejmowanie

realizacja inwestycji rozwój nowych kompetencji 

Usługi serwisowo-remontowe 
w energetyce charakteryzują się dużą 
sezonowością sprzedaży i zimą, w okresach 
intensywnej eksploatacji urządzeń, spółki 
serwisowo-remontowe cierpią na brak 
przychodów, generują straty. Z tego 
powodu spółka musi uzupełniać portfel 
swoich produktów o usługi montażowe, 
budowę kotłów i instalacji, które pomogą 
przenieść sprzedaż, koszty jej zasobów 
w zimę i minimalizować straty w takich 
nieproduktywnych okresach.
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Już ponad 4  miesiące działa 
korporacyjny zespół wsparcia 
informatycznego. W tym czasie 
została określona strategia IT – 
racjonalizacja kosztów poprzez 
optymalizację narzędzi infor-
matycznych, procesów bizne-
sowych oraz wykorzystanie po-
tencjału połączonych zespołów.

Wyznaczone zostały następu-
jące cele do osiągnięcia:
• Centralizacja infrastruktury 

IT GK PBG w RAFAKO S.A.,
• Standaryzacja systemów GK 

PBG,
• Optymalizacja kosztów IT 

w GK PBG,
• Poszerzenie kompetencji ze-

społu IT,
• Zrozumienie biznesu i  jego 

potrzeb,
• Wypracowanie jednolitych 

standardów informatycz-
nych w GK PBG, 
Przed całym zespołem IT bar-

dzo dużo pracy, ale też wiele cie-
kawych wyzwań. Na najbliższy 
rok zaplanowano realizację na-
stępujących projektów:

Uruchomienie systemu zgło-
szeń IT wspólnego dla całej 
GK PBG
Od grudnia 2015  roku zespół 
pracuje nad testami i wyborem 
optymalnego rozwiązania dla 
GK. Następujące systemy: MAN-
TIS, LOTUS, OTRS, Service Desk 

a od 21 stycznia 2016 roku roz-
poczęło się wdrożenie syste-
mu INFOR d/EPM dla spółek: 
PBG S.A., PBG oil and gas sp. z o.o. 
i RAFAKO Engineering sp. z o.o. 
Start produkcyjny dla tych spó-
łek planowany jest na 31 marca 
2016 roku. 

Prace wdrożeniowe postępu-
ją zgodnie z założonym planem. 
Jest to pierwszy projekt, który 
wymaga integracji infrastruk-
tury informatycznej pomiędzy 
Raciborzem i  Wysogotowem. 
Zgodnie z  przyjętą strategią 
infrastruktura informatycz-
na scentralizowana zostanie 
w RAFAKO S.A. i to na serwerach 
RAFAKO nowy system zostanie 
uruchomiony.

Po zakończeniu prac wdroże-
niowych dla spółek PBG S.A., PBG 
oil and gas sp. z o.o. i RAFAKO 
Engineering sp. z o.o. rozpocznie 
się projekt wdrożenia systemu 
w RAFAKO S.A.

Standaryzacja systemu obie-
gu dokumentów w GK
Odbyło się kilka spotkań z  do-
stawcami, mających na celu 
przegląd oferowanych na rynku 
rozwiązań workflow. W II kwar-
tale planowane są prezentacje 
systemów obiegu dokumentów 
i wybór jednolitego rozwiązania 
dla GK PBG.

Hurtownia danych i raporto-
wanie w GK
Przegląd i wybór rozwiązań za-
planowano na IV kwartał 2016 
roku.

Audyt drukarek lokalnych w GK
Na II kwartał 2016 roku planowa-
ne jest przeprowadzenie audytu 
drukarek lokalnych w GK PBG. 

KORPORACYJNE IT – O POZIOM WYŻEJ

Jak już wcześniej informowaliśmy na łamach „Ogniwa” w listopadzie 2015 roku doszła do 
skutku transakcja połączenia zespołów IT spółek PBG AVATIA i RAFAKO S.A. 

 Tekst: Magdalena Bendowska, Dyrektor Ds Informatyki Korporacyjnej, RAFAKO S.A.

Manage Engine są porównywa-
ne zarówno pod względem funk-
cjonalnym, jak i kosztowym. Do 
końca I kwartału 2016 zostanie 
podjęta decyzja odnośnie do sy-
stemu, który będzie funkcjono-
wał w Grupie PBG i rozpocznie 
się wdrożenie, a następnie cykl 
szkoleń.

Przygotowanie modelu budże-
towego i weryfikacja umów 
sprzedażowych IT
Prace nad przygotowaniem 
modelu budżetowego dobiega-
ją końca. Opracowano jednolity 
system zbierania kosztów całej 
informatyki w  RAFAKO. Utwo-
rzone zostały odpowiednie Cen-
tra Kosztowe, które pozwolą na 

zbieranie kosztów dla poszcze-
gólnych usług informatycznych.

Standaryzacja poczty elektro-
nicznej w Grupie PBG
Rozpoczęto prace mające na celu 
opracowanie wstępnego koszto-
rysu wdrożeń na bazie rozwią-
zań, jakie obecnie już funkcjonu-
ją w Grupie PBG. Na II kwartał 
2016 roku zaplanowano wybór 
docelowego rozwiązania. 

Standaryzacja systemu do 
budżetowania w Grupie PBG
Dokonano wyboru systemu, któ-
ry będzie funkcjonował w całej 
GK PBG  – będzie to pierwszy 
wspólny dla całej GK PBG system. 
Licencje zostały już zakupione, 

Obecnie w  całej grupie ka-
pitałowej użytkowanych jest 
360 drukarek lokalnych. Audyt 
ma na celu optymalizację wyko-
rzystania urządzeń i optymali-
zację kosztów wydruków. 

Przygotowanie konkursu 
ofert na wybór operatora 
telefonii komórkowej w GK
Po wnikliwej analizie umów za-
wartych z operatorami telefonii 
komórkowej podjęte zostały na-
stępujące decyzje:
• o  nieaneksowaniu umowy 

z T-Mobile dla RAFAKO aneks 
miał wydłużyć okres obowią-
zywania umowy o  kolejne 
2 lata

• o podpisaniu umowy z POL-
KOMTELEM dla PBG SA, PBG 
oil and gas sp. z o.o, RAFAKO 
Engineering sp. z o.o. na okres 
12 miesięcy.
Tym samym w marcu 2017 

roku obie umowy zakończą się. 
W związku z tym w listopadzie 
2016 roku rozpoczniemy prace 
związane z przeprowadzeniem 
konkursu ofert, w wyniku któ-
rego wybrany zostanie poten-
cjalny dostawca dla całej Grupy 
PBG.

Opracowanie procedur i regu-
laminów w zakresie IT
Prace planowane są na II i  III 
kwartał 2016 roku.

Modernizacja serwerowni 
w Wysogotowie w budynku J
Prace planowane są na II kwar-
tał 2016 roku.

Podniesienie wersji systemu 
ONQ do obsługi hotelu Hamp-
ton by Hilton w Świnoujściu 
wraz z wymianą serwerów

Moim zawodowym mottem jest 
„Zrozumiała komunikacja między 
biznesem a IT podstawą dobrej 
współpracy”. Jednym z celów, jakie 
zostały postawione przed zespołem 
wsparcia informatycznego, jest 
zrozumienie biznesu i jego potrzeb. 
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Jednym z ważnych klientów, dla 
których zespół informatyki kor-
poracyjnej świadczy usługi, jest 
hotel Hampton by Hilton w Świ-
noujściu. W tym roku, zgodnie 
z polityką sieci Hilton, w hotelu 
musi nastąpić wymiana sprzętu 
oraz kluczowych systemów ob-
sługi hotelu. Prace planowane 
są na II kwartał 2016 roku.

Oprócz wyżej wymienionych 
projektów poszczególne zespoły 
realizują zadania związane ze 
wsparciem systemów podczas 
bieżącej eksploatacji oraz biorą 
udział w projektach związanych 
z aktualizacją systemów infor-
matycznych wg wcześniej usta-
lonych harmonogramów. 

Z  większych projektów, ja-
kie zostały zrealizowane lub są 
obecnie realizowane, wymienić 
należy:
• Podniesienie systemu Symfo-

nia do wersji 2016, 
• Zmiana operatora usług te-

lekomunikacyjnych wraz ze 
zwiększeniem przepustowości 
łącza do 200 Mbit/s na terenie 
Wysogotowa,

• Wymiana urządzeń odpowie-
dzialnych za ruch sieciowy 
między budynkami w Wyso-
gotowie,

• Rozbudowa infrastruktury 
wirtualizacyjnej w  Wysogo-
towie, 

• Migracja środowiska Exchan-
ge na nową infrastrukturę 
wirtualną w Wysogotowie,

• Migracja środowiska backu-
powego do nowego rozwiąza-
nia w Wysogotowie,

• Migracja klientów zewnętrz-
nych na dedykowane łącza 
internetowe w Wysogotowie,

• Wdrożenie nowego systemu 
firewall w Wysogotowie,

• Przeniesienie systemu DST 
HR do środowiska INFOR 
LN10  Aktualizacja systemu 
PRIMAVERA,

• Wdrożenie autentykacji w sie-
ci LAN,

• Zwiększenie przepustowości 
łącz w lokalizacji Pszczyna,

• Aktualizacja przeglądarki 
Internet Explorer do wersji 11, 

• Uruchomienie telefonii VoIP 
w Pszczynie i w Wyrach,

• Podniesienie wersji systemu 
Windows Server 2003 do Win-
dows Server 2012R2 

• Organizacja biura RAFAKO 
w Wysogotowie.
Jak można zauważyć, projek-

tów, które czekają na realizację, 
nie brakuje. Nadmienić należy 
również, że usługi wsparcia in-
formatycznego świadczone są 
dla 28 klientów. Mam nadzieję, że 
podsumowując rok 2016 będzie-
my mogli napisać, że połączony 

CZYLI POSYPUJĄC KLAWIATURY TYM MAGICZNYM PROSZKIEM, 
ZABEZPIECZYMY SIĘ PRZED DALSZYMI AWARIAMI SYSTEMU? 

zespół IT wywiązał się z posta-
wionych zadań. Jednak nie 
wszystko zależy tylko i wyłącznie 
od informatyków. Do realizacji 
projektów informatycznych po-
trzebne jest zaangażowanie bi-
znesu. W wielu przypadkach od 
tego zaangażowania i determi-
nacji zależy powodzenie projektu.

Na koniec moja gorąca proś-
ba. Moim zawodowym mottem 
jest „Zrozumiała komunikacja 
między biznesem a IT podstawą 
dobrej współpracy”. Jednym 
z celów, jakie zostały postawione 
przed zespołem wsparcia infor-
matycznego, jest zrozumienie 
biznesu i jego potrzeb. Wszystkie 
pomysły, propozycje i rozwiąza-
nia, które mogą pomóc w znale-
zieniu wspólnej płaszczyzny zro-
zumienia właśnie oraz wszelką 
konstruktywną krytykę w  za-
kresie realizacji wsparcia infor-
matycznego proszę kierować na 
mój adres mailowy magdalena.
bendowska@rafako.com.pl

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ WIKTORII WIŚNIEWSKIEJ

FUNDACJI DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  5400 WIŚNIEWSKA WIKTORIA

Urodziłam się 21.06.2007 r. 
z długoodcinkową wadą 
zarośnięcia przełyku. 
W wyniku choroby przeszłam 
w latach 2007–2013 kilkanaście 
bardzo ciężkich operacji. Po wielu 
próbach w styczniu 2013 r. miałam 
kolejną operację, której efektem było 
połączenie przełyku. Dopiero wtedy 
poznałam smak różnych potraw. Pomimo 
cierpienia i ogromnego stresu, jestem 
pogodnym dzieckiem i radością swoich 
rodziców. W 2015 roku zdiagnozowano u mnie 
autyzm atypowy. Najbliższe lata będą dla mnie 
czasem intensywnej i kosztownej rehabilitacji przy 
wsparciu wielu terapeutów.

KRS 0000037904

mam na imię  
WIKTORIA
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Niezmiernie istotne w dniu dzi-
siejszym jest, aby konstruk-
cja tego systemu oparta była 
na jednakowym podejściu do 
controllingu w  każdej ze spó-
łek. Controlling tworzą ludzie, 
a odpowiednie rozwiązania in-
formatyczne stanowią jedynie 
wsparcie dla jego prawidłowe-
go funkcjonowania. Nawet naj-
lepsze programy informatyczne 
mogą okazać się bezużyteczne, 
jeżeli nie będą zasilane w dane 
przez odpowiednio zmotywo-
wany do tego personel. Czynne 
zaangażowanie pracowników 
w dzielenie się posiadaną wie-
dzą jest więc kluczowe z punk-
tu widzenia jakości podejmo-
wanych decyzji w  ramach 
operacyjnego i strategicznego 
zarządzania.

Kiedy w 1999 r. rozpoczyna-
łem pracę w spółce Technologie 
Gazowe Piecobiogaz sp. z  o.o. 
z punktu widzenia Prezesa Za-
rządu Pana Jerzego Wiśniew-
skiego kluczowe było posiadanie 
informacji, jaki przychód powi-
nien zostać zrealizowany i na 
jakim poziomie marży, aby po-
kryć koszty stałe i osiągnąć ocze-
kiwany z jego punktu widzenia, 
jako właściciela, wynik. W Dziale 
Finansowym pracowały wów-
czas dwie osoby – Pani Jolanta 
Lelińska-Starzak i ja. Na naszej 
dwójce spoczął obowiązek ko-

ordynacji budowy systemu bu-
dżetowania, w oparciu o jedyne 
wówczas dostępne narzędzie, 
czyli EXCEL. 

Spółka realizowała wówczas 
kilkadziesiąt niedużych kon-
traktów, i to osoby prowadzące 
te kontrakty były odpowiedzial-
ne za przygotowanie i bieżącą 
aktualizację budżetów. Istotne 
było zapewnienie wiarygod-
ności przekazywanych danych. 
Pamiętam duże zaangażowanie 
i wysiłek tych osób na koniec każ-
dego miesiąca związane z wysta-
wianiem faktur przychodowych. 
Wtedy jeszcze, przynajmniej dla 
mnie, pojęcie Międzynarodowe-
go Standardu Rachunkowości 
nr 31 było nieznane. Aby zaewi-
dencjonować przychód należało 
wykonać pracę i ją sprzedać. To, 
co niesprzedane, pozostawało 
produkcją w toku, bez większe-
go znaczenia dla wyniku spółki, 
możliwą do znalezienia gdzieś 
w aktywach bilansu. 

Wiarygodna informacja na 
temat planu i  realizacji przy-
chodów, kosztów, wpływów 
i wydatków była niezbędna do 
podejmowania codziennych 
decyzji. Zarząd dwoił się i  tro-
ił, aby zmotywować wszystkie 
włączone w  proces osoby do 
działania w  tym zakresie. Kul-
tura organizacyjna spółki pod-
porządkowana została aktyw-

nemu zaangażowaniu w sprawy 
przedsiębiorstwa i świadomości 
tego, czym jest budżet, do cze-
go służy i  kto za niego odpo-
wiada. Po lektórze literatury i 
udziale w  szkoleniach jestem 
w  pełni przekonany, że był to 
już controlling, chociaż jeszcze 
bez nazwania go po imieniu, de-
dykowanego działu, dyrektora 
ds. controllingu i specjalistycz-
nych programów informatycz-
nych. To przyszło później, wraz 
z rozwojem spółki, kiedy EXCEL 
i cztery ręce, wykonujące rów-
nież inne zadania, przesta-
ły wystarczać do efektywne-
go przetwarzania informacji 
i przekazywania jej na czas oso-
bom podejmującym decyzje.

Dziś nasza grupa kapitało-
wa znajduje się w szczególnym 
momencie. Utrudniony dostęp 
do finansowania zewnętrznego 
powoduje, że podstawową tro-
ską osób zarządzających jest za-
pewnienie płynności finansowej, 
a głównym źródłem gotówki jest, 
jak dawniej, wystawiona klien-
towi faktura. Wszyscy mamy 
świadomość, że akcjonariu-
sze, którzy zaangażowali włas-
ne środki, oczekują określonej 
efektywności. 

Niezmiennie od kilkunastu 
lat skuteczne zarządzanie orga-
nizacją wymaga dostępu do 
bieżących informacji, dotyczą-
cych planowanych przychodów, 
kosztów, wpływów i wydatków. 
Ciągle kluczowa jest wiarygod-
ność przekazywanych danych 
i  potwierdzanie tej wiarygod-
ności w codziennym działaniu. 
Jesteśmy dużo więksi i  może-
my sobie pozwolić na dedyko-
wane narzędzia informatycz-
ne i utrzymanie odpowiednich 

Efektywne zarządzanie wymaga dostępu do bieżących informacji. Informacje te są niezbędne dla 
potrzeb podejmowania decyzji, w szczególności tych decyzji, które dotyczą zapewnienia płynności 
finansowej i pozwolą na realizację planowanych wyników. Niezbędne jest więc posiadanie systemu 
podejmowania decyzji, optymalnego z punktu widzenia wzrostu wartości całej grupy kapitałowej.

Tekst: Rafał Wilczyński, zastępca dyrektora ds. finansowych, PBG S.A. 

JAK ROZUMIEMY CONTROLLING W GRUPIE PBG

struktur. Powinno być więc 
nam dużo łatwiej niż na począt-
ku. Dlaczego nie jest? Ponieważ 
system tworzą ludzie na wielu 
poziomach organizacji. Wiedza 
dotycząca danych, które zasilają 
ten system, jest w głowach łącz-
nie kilkuset już osób. Controlling 
tworzony jest przez ludzi na ich 
własne potrzeby. Najważniej-
szym elementem systemu infor-
macji zarządczej jest człowiek. 
Jeżeli ważni z punktu widzenia 
tego systemu pracownicy nie 
będą precyzyjnie informowani 
o tym, czego się od nich oczeku-
je i odpowiednio motywowani do 
dzielenia sią wiedzą, którą posia-
dają, nawet najlepsze rozwią-
zania informatyczne okażą się 
zbędne, a osoby w strukturach 
działów controllingu będą wyko-
nywać swoją pracę bez „błysku 
w oku” i bez przekonania, że to, 
co robią, ma sens.

Controlling tworzą ludzie, 
a odpowiednie rozwiązania 
informatyczne stanowią 
jedynie wsparcie dla 
jego prawidłowego 
funkcjonowania. Nawet 
najlepsze programy 
informatyczne mogą 
okazać się bezużyteczne, 
jeżeli nie będą zasilane 
w dane przez odpowiednio 
zmotywowany do 
tego personel. Czynne 
zaangażowanie 
pracowników w dzielenie 
się posiadaną wiedzą 
jest więc kluczowe 
z punktu widzenia jakości 
podejmowanych decyzji 
w ramach operacyjnego 
i strategicznego 
zarządzania.

Osobiście bardzo się cieszę 
z podjętej przez właściciela ini-
cjatywy jednakowego podejścia 
do controllingu w  każdej ze 
spółek. Już ostatnie spotkanie 
szkoleniowe, które odbyło się 
w Smólsku, oraz kuluarowe roz-
mowy pokazały, że nawet osoby 
z tej samej spółki rozumieją con-
trolling trochę inaczej. Zadanie 
nie jest oczywiście łatwe, bo na 
specyfikę działalności poszcze-
gólnych podmiotów nakłada się 
historia i obserwowane różnice 
kulturowe. Planowane ujednoli-
cenie stosowanych narzędzi in-
formatycznych do budżetowania 
z pewnością ułatwi to zadanie, 
ale go za nas nie rozwiąże. To my 
sami musimy mieć świadomość 
naszej roli i naszej odpowiedzial-
ności w  procesie dostarczania 
wiarygodnej informacji na po-
trzeby efektywnego zarządzania 
grupą kapitałową. 

ZADECYDOWALIŚMY O PRZENIESIENIU ARCHIWUM DO CIEBIE, 
SKORO I TAK TRZYMASZ WIĘKSZOŚĆ DOKUMENTÓW NA BIURKU
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W  wielu opracowaniach mo-
żemy wyczytać, że controlling 
jest rodzajem systemu stero-
wania  przedsiębiorstwem  zo-
rientowanym na wynik oraz 
koncepcją zarządzania, łączącą 
w  sobie jednocześnie procesy 
poszukiwania informacji, pla-
nowania i  kontroli funkcjono-
wania przedsiębiorstwa. Celem 
controllingu jest przygotowanie 
i dostarczenie dla kadry zarzą-
dzającej informacji, która staje 
się podstawą podejmowania 
skutecznych decyzji.

Bez narzędzia
informatycznego ani rusz
Controlling jako koncepcja 
zarządzania ma także na celu 
przekazanie odpowiedzialności 
i uprawnień na niższe szczeble 
w  przedsiębiorstwie. System 
informacyjny, który go wspiera 
zadziała skutecznie i efektywnie 
tylko wtedy, gdy informacja jest 
dostarczana na czas, pochodzi 
z  wiarygodnych źródeł, jest 
kompletna i rzetelna. 

Szybko zmieniające się wa-
runki i  otoczenie biznesowe 
dostarczają wielu danych, któ-
re nie są informacjami, dopóki 
nie przejdą przez proces prze-
twarzania, selekcji, filtrowa-
nia i katalogowania. Sprawne 
zarządzanie informacjami jest 
możliwe tylko i wyłącznie przy 
udziale odpowiednich rozwią-
zań informatycznych. Dzięki 
nim pracownicy działu control-
lingu nie muszą tracić czasu na 
przygotowywanie np. standar-
dowych raportów, co pozwala 
im zająć się merytoryczną ana-
lizą prezentowanych danych, 
dzięki czemu jakość informacji 
zarządczej bardzo zyskuje na 
wartości. 

Nowy system
Decyzją Władz Spółek z Grupy 
PBG narzędziem wspierającym 
obszar controllingu w  Grupie 
PBG będzie już niedługo sy-
stem Infor d/EPM (Dynamic 
Enterprise Performance Ma-
nagement, który obecnie przy-

gotowuje i wdraża firma CODEC 
SYSTEMS Sp. z o.o. jeden z trzech 
największych dostawców roz-
wiązań biznesowych na świecie. 
Z funkcjonalności jej systemów 
korzysta ponad 12,500  klien-
tów, w tym połowa firm z „For-
tune 100”.

Wybrany do wsparcia na-
szych celów system Infor 
d/EPM jest kompleksowym sy-
stemem informatycznym kla-
sy Performance Management, 
wspierającym realizację proce-
sów planowania, budżetowania, 
konsolidacji finansowej, zarzą-
dzania strategicznego, rapor-
towania i analiz. System INFOR 
d/EPM wprowadza ład w  cały 
proces zarządzania oraz umoż-
liwia jego kontrolę, a  w  połą-
czeniu z wiedzą i kompetencja-
mi ekspertów z  firmy CODEC 
SYSTEMS Sp. z  o.o  i  naszych 
specjalistów przyczyni się do 
wzrostu efektywności całej or-
ganizacji. 

Czynnik ludzki najważniejszy
Nawet najbardziej zaawanso-
wane technologie i zaimplemen-
towane narzędzia, pozwalające 
na kompleksowe zarządzanie in-
formacją zarządczą nie spełnią 
swoich funkcji bez zaangażo-
wania pracowników i przestrze-
gania przyjętych zasad. Dane, 
które zostaną przetworzone 

Infor dynamic Enterprise Performance 
Management (d/EPM) to pojedyncza, 
kompletna platforma do wsparcia: 
Budżetowania i controllingu, Analiz 
i raportowania, Konsolidacji, Strategii

WDROŻENIE NARZĘDZIA DO CONTROLLINGU

Decyzją Władz Spółek z Grupy PBG narzędziem wspierającym obszar controllingu w Grupie 
PBG będzie już niedługo system Infor d/EPM (Dynamic Enterprise Performance Management, 

który obecnie przygotowuje i wdraża firma CODEC SYSTEMS Sp. z o.o. 

Opracowanie: Katarzyna Naczyńska, Kierownik biura audytu wewnętrznego i restrukturyzacji, PBG S.A.; 
Marek Rulak, CODEC SYSTEMS Sp. z o.o.; Jakub Cichocki, CODEC SYSTEMS Sp. z o.o.

w cenną informację, muszą być 
aktualne, rzetelne i przechowy-
wane w jednym miejscu. 

Takie podejście pozwala na 
jak najszybsze wykrycie odchy-
leń i nieprawidłowości, a mene-
dżerowie mogą w odpowiednim 
czasie zareagować i  przedsię-
wziąć właściwe kroki. System tyl-
ko wtedy jest źródłem wiedzy do 
podejmowania strategicznych 
decyzji oraz wczesnego ostrze-
gania, wskazującym miejsca 
wymagające usprawnień dla 
osiągnięcia założonego przez 
Spółki celu, gdy będzie zasilany 
liczbami. Te, odpowiednio prze-
tworzone, dadzą wiedzę o stanie 
faktycznym i przyjętych założe-
niach (którymi są np. plany, nor-
my, limity) oraz odchyleniach 
pomiędzy nimi.

Jesteśmy przekonani, że 
dzięki precyzyjnie określonym 
formularzom raportowym, 
adekwatnie nadanym upraw-
nieniom i  odpowiedzialnoś-
ciom, otwartości i świadomości 
znaczenia funkcji controllingu 
wszystkich uczestników pro-

Controlling jest rodzajem systemu stero-
wania przedsiębiorstwem zorientowanym 
na wynik oraz koncepcją zarządzania, 
łączącą w sobie jednocześnie procesy po-
szukiwania informacji, planowania i kon-
troli funkcjonowania przedsiębiorstwa.

cesu planowania i budżetowa-
nia oraz zdefiniowanym przez 
przedstawicieli szeroko pojęte-
go biznesu potrzebom bizne-
sowym, do których zalicza się 
przede wszystkim zarządzanie 
wykonaniem przed zaksięgowa-
niem, wiedzy i kompetencji na-
szego zespołu controllingowego 
i wsparciu konsultantów z firmy 
CODEC SYSTEMS Sp. z o.o, z suk-
cesem wdrożymy nowy system 
controllingowy w  naszej orga-
nizacji i dzięki temu będziemy 
o poziom wyżej! 

Źródło: S. Marciniak, P. Gołoś, Controlling projektów – 
założenia metodyczne, „Zarządzanie i Finanse” 2013, 
R. 11, nr 4, cz. 2, s. 221–234.
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NIE WIEM, JAKIE BYŁY ZAŁOŻENIA TKWIĄCE ZA PROJEKTAMI 
WSPÓLNYMI, ALE CZY NA PEWNO O TO CHODZIŁO?   

Działalność Zakładu umożli-
wi rozszerzenie aktywności 
firmy RAFAKO S.A. na ryn-
kach krajowych i zagranicz-
nych. Naszym celem jest 
pozyskanie w tym roku du-
żego kontraktu zagranicz-
nego oraz udział w  około 
20 – 30 dużych przetargach 

ZAKŁAD PROJEKTÓW WSPÓLNYCH 

Począwszy od dnia 1 lutego 2016 r. w strukturach RAFAKO S.A. działa Zakład Projektów 
Wspólnych. Zadaniem Zakładu jest uzupełnienie podstawowej działalności RAFAKO S.A. 
o pozyskanie i realizację kontraktów w sektorze petrochemicznym, ropy naftowej i gazu 

ziemnego, budownictwa hydrotechnicznego oraz budownictwa przemysłowego. 

Tekst: Karol Puk, Dyrektor Zakładu Projektów Wspólnych, RAFAKO S.A. 

publicznych na łączną kwo-
tę kilku miliardów złotych. 
Głęboko liczymy, że uda 
nam się pozyskać do port-
fela zamówień kontrakty 
o łącznej wartości od 0,7 do 
1,0 mld zł.

Aktualna struktura Za-
kładu Projektów Wspólnych 

Zakład Projektów Wspólnych 
jest nową strukturą 
w RAFAKO S.A. choć tworzą 
go doświadczeni pracownicy 
związani z Grupą PBG od lat. 
Wierzymy, że nasze plany 
i wspólne projekty ziszczą 
się czego gorąco życzę sobie 
i całemu zespołowi.

zakłada funkcjonowanie 
w  oparciu o Dział Oferto-
wania, w  skład którego 
wchodzą: Zespół Pozyskania 
Kontraktów i Zespół Koszto-
rysowania Robót Budowla-
nych, Dział Logistyki oraz 
Dział Głównego Technologa 
ds. Petrochemii. Pozyskując 
zadanie do realizacji, rozbu-
dujemy struktury nadzorują-
ce budowę danego projektu, 
traktując Zakład Projektów 
Wspólnych jako kolejny Busi-
ness Unit w ramach struktu-
ry RAFAKO S.A.

Zakład Projektów Wspól-
nych jest nową strukturą 
w RAFAKO S.A., choć tworzą 
go doświadczeni pracownicy 
związani z Grupą PBG od lat. 
Wierzymy, że nasze plany 
i  wspólne projekty ziszczą 
się czego gorąco życzę sobie 
i całemu zespołowi.

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  DAWIDA SIKORY

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  DAWID SIKORA 70/S

Mam 13 lat i od urodzenia 
choruję na dziecięce 
porażenie mózgowe. Mój 
rozwój psychomotoryczny 
i fizyczny jest opóźniony, dlatego 
też jestem pod stałą kontrolą 
i opieką poradni rehabilitacyjnej, 
neurologa, logopedy i psychologa. 
Rehabilitacja przynosi dobre efekty. 
Co pewien czas wyjeżdżam na turnusy 
rehabilitacyjne, jednakże ich koszt jest 
bardzo wysoki, przekraczający możliwości 
finansowe moich rodziców. Dlatego zwracam się 
z prośbą o pomoc w pozyskanu środków na dalszą  
rehabilitację niezbędną dla poszerzenia moich 
umiejętności i prawidłowego rozwoju.

KRS 0000186434

mam na imię  
DAWID
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Kiedy w  dniu 9  lipca 2014  r. Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
w Warszawie (PGNiG), Oddział Zielona 
Góra opublikował ogłoszenie postępo-
wania przetargowego pn.: „Zagospoda-
rowanie odwiertów Dzieduszyce 2 i 4K”, 
nikt nie przypuszczał, że zadanie to 
zostanie pozyskane i, co więcej, zakoń-
czone na tak dobrych parametrach. Od 
samego początku zespół powołany do 
wyceny zadania przystąpił do inten-
sywnej pracy nad wyceną i już w dniu 
15  lipca odbyła się wizja lokalna na 
obiekcie. Podjęto strategiczną decyzję, 
aby ofertę przygotować we współpracy 
z zaufanym i pewnym partnerem busi-
nessowym  – firmą Przedsiębiorstwo 
Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. 

Ciężka praca i  godziny poświęceń 
pionów: Przygotowania Kontraktów, 
Realizacji Projektów EPC, Zarządzania 
Projektowaniem, Logistyki, Wykonaw-
stwa Technologicznego, Finansowego 
zaowocowały w dniu 6 sierpnia – w tym 
dniu została złożona przez konsorcjum 
oferta do Klienta. To był dopiero począ-
tek walki o pozyskanie kontraktu, ponie-
waż, zgodnie z warunkami postępowa-
nia przetargowego, kolejnym krokiem 
były negocjacje cenowe. Zakończyły się 
one dla nas pozytywnie i  ostatecznie 
w dniu 17 września 2014 r. PGNiG pod-
pisał z konsorcjum umowę na realizację 

„Zagospodarowania odwiertów Dziedu-
szyce 2 i 4K”.

Przypomnę, że zakres podpi-
sanej Umowy obejmował:
• zagospodarowanie odwier-

tów Dzieduszyce-2  i  Dzie-
duszyce-4k wraz z  budową 
wspólnej strefy przyodwier-
towej,

• budowę rurociągu przesy-
łowego, międzystrefowego 
DN80 o długości ok. 1000 m,

• budowę linii energetycznej nn 
międzystrefowej o  długości 
ok. 1000 m,

• modernizację istniejącej stre-
fy przyodwiertowej Dziedu-
szyce-3,

• zapewnienie łączności syste-
mów sterowania w technolo-
gii GPRS pomiędzy strefami 
D-3, D-2/D-4k a  Ośrodkiem 
Produkcyjnym Dzieduszyce,

• wykonanie modernizacji ist-
niejącego Ośrodka Produk-
cyjnego Dzieduszyce, w tym 
m.in. modernizacja kolumny 
adsorpcyjnej gazu, moderni-
zacja instalacji odsalania, wy-
konanie punktu dozowania 
wody i deemulgatora za ist-
niejącą instalacją stabilizacji,

• modernizację systemu stero-
wania,

• modernizację sytemu ochrony.
Aby możliwe było wykonanie 

powyższego zakresu, w  pierw-
szej kolejności należało wyko-
nać dokumentację projektową 
(projekt technologiczny, bu-
dowlany, projekty wykonawcze), 
uzyskać decyzję środowiskową, 
pozwolenie na budowę i  inne 
wymagane prawem dokumenty 
formalno-prawne. Cały proces 
wytwarzania dokumentacji pro-
jektowej i pozyskiwania decyzji 
formalno-prawnych trwał nie-
przerwanie do kwietnia 2015 r. 
W  międzyczasie prowadzona 

była kontraktacja urządzeń 
i aparatów, których proces wy-
tworzenia i  dostawy wynosił 
kilka miesięcy. 

Gdy tylko uzyskano pierwsze 
pozwolenie na budowę i po jego 
uprawomocnieniu przystąpio-
no do realizacji prac w terenie. 
A  teren nie był łatwy. Należy 
podkreślić, że prace prowadzone 
były na czynnym obiekcie gór-
niczym  – Ośrodku Produkcyj-
nym Dzieduszyce oraz strefach 
przyodwiertowych. Całość prac 
w terenie zrealizowana została 
w sześć miesięcy. 

Problemy… jak to na każ-
dym projekcie, były. Opieszałe 
urzędy, nie do końca sprecyzo-
wane wymagania Klienta, nie-
terminowe dostawy, problemy 
z uzyskaniem parametrów gwa-
rantowanych. Z tym wszystkim 
musieliśmy się zmierzyć. Ale 
daliśmy radę! 

Wspólnymi siłami oraz przy 
zaangażowaniu i determinacji 
wielu osób projekt został zakoń-
czony w terminie, a pierwotnie 
szacowana marża na poziomie 

„zero plus” poszybowała na orbi-
tę dwucyfrową. Nie jeden, a dwa 
poziomy wyżej. Wszystkim, któ-
rzy zaangażowani byli w realiza-
cję projektu „Zagospodarowanie 
odwiertów Dzieduszyce 2 i 4K” 
raz jeszcze dziękuję!

Efektywne zarządzanie projektem wymaga ciągłego monitorowania wielu czynników wpływających na 
projekt, tj. zakresu, czasu, kosztu (budżet), jakości, zasobów, komunikacji, ryzyka, dostaw. Zarządzenie 

kontraktem Dzieduszyce było dla mnie i zespołu, z którym miałem przyjemność pracować, szybką, wymagającą 
i owocną przygodą. Startowaliśmy z zapałem do pracy, a efekty przeniosły nas o „poziom wyżej”.

Tekst: Jacek Sztachański, kierownik projektu PBG oil and gas

METODOLOGIA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM NA 
PRZYKŁADZIE KONTRAKTU DZIEDUSZYCE

INWESTYCJA ROZROSŁA SIĘ TAK BARDZO, ŻE BY 
RZUCIĆ OKIEM NA PROJEKT MUSZĘ ZA KAŻDYM RAZEM 

WJEŻDŻAĆ NA NAJWYŻSZE PIĘTRO

TO, ROZUMIEM, JEST TA MARŻA NA 
POZIOMIE „ZERO PLUS”?

Ciężka praca i godziny poświęceń zaowocowały złożeniem 
dnia 6 sierpnia oferty do Klienta. To był dopiero początek 
walki o pozyskanie kontraktu, ponieważ zgodnie z warunkami 
postępowania przetargowego, kolejnym krokiem były 
negocjacje cenowe. Zakończyły się one dla nas pozytywnie 
i ostatecznie w dniu 17 września 2014 r. PGNiG podpisał 
z konsorcjum umowę na realizację „Zagospodarowania 
odwiertów Dzieduszyce 2 i 4K”.

Wspólnymi siłami oraz 
przy zaangażowaniu 
i determinacji wielu 
osób, projekt został 
zakończony w terminie, 
a pierwotnie szacowana 
marża na poziomie „zero 
plus” poszybowała na 
orbitę dwucyfrową. Nie 
jeden a dwa poziomy 
wyżej. 
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JAKOŚĆ POZIOM WYŻEJ

Organizacja skupiona na jakości promuje kulturę, która prowadzi do 
zachowań, postaw, działań i procesów, które przynoszą wartość dzięki 

spełnianiu wymagań i oczekiwań klientów i innych zainteresowanych stron.

Tekst: Halina Chadrian, Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania, RAFAKO S.A.

Jakość wyrobów i  usług organizacji 
jest określona przez zdolność do za-
dowolenia klientów oraz zamierzony 
i niezamierzony wpływ na strony zain-
teresowane.

System Zarządzania Jakością:
• zawiera działania, z pomocą których 

organizacja identyfikuje swoje cele 
oraz określa wymagane procesy i za-
soby w celu osiągnięcia pożądanych 
wyników,

• zarządza wzajemnie oddziałują-
cymi procesami i zasobami wyma-
ganymi dla zapewnienia wartości 
dodanej i  zrealizowania wyników 
dla odpowiednich zainteresowa-
nych stron,

• umożliwia najwyższemu kierow-
nictwu optymalizowanie zużycia 
zasobów poprzez rozważenie długo-
terminowych i krótkoterminowych 
konsekwencji swoich decyzji.

Powyższe zdania, zaczerpnięte z normy 
ISO 9000:2015, charakteryzują zrozu-
mienie pojęcia jakości w RAFAKO S.A. 

W RAFAKO S.A. od 1995 roku funkcjo-
nuje certyfikowany, wg normy ISO 9001, 
System Zarządzania Jakością, poprzez 
który realizowane są następujące cele:
• ukierunkowanie organizacji na Klien-

ta,
• zarządzanie procesami w  katego-

riach wartości dodanej,
• prowadzenie badań i studiów w za-

kresie nowych technologii wytwarza-
nia, śledzenie oraz wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych,

• prowadzenie bieżących analiz kosz-
tów wytwarzania dla oferowania 
Klientowi wyrobów po optymalnych 
cenach,

• zapewnienie serwisu oraz utrzymy-
wanie kontaktu z Klientem po zakoń-
czeniu dostaw,

• utrzymywanie i tworzenie wzajemnie 
korzystnych relacji z dostawcami,

• ciągłe doskonalenie systemu,
• pełne zaangażowanie załogi poprzez 

kształtowanie przekonań, że za jakość 
odpowiedzialny jest każdy pracownik. 

We wrześniu 2015 r. Międzynaro-
dowa Organizacja Normalizacyjna 
opublikowała nowe wydanie normy 
ISO 9001:2015
Nowa norma ISO 9001  została zbu-
dowana zgodnie z nowym szablonem 
norm Międzynarodowej Organizacji 
Normalizacyjnej dla systemów zarzą-
dzania, tj.  Annexem SL, co usprawni 
wdrażanie wielu takich norm w ramach 
jednej organizacji (jak np. ISO 14001 dot. 
systemu zarządzania środowiskowego, 
ISO 27001 dot. systemu zarządzania bez-
pieczeństwem informacji, ISO 50001 dot. 
systemu zarządzania energią). 

Okres przejściowy do jej wdrożenia 
wynosi 3 lata minus 1 dzień, tak więc 
z dniem 14 września 2018 roku tracą 
ważność certyfikaty wg ISO 9001:2008.

Nowa norma przynosi zmiany, które 
mają zwiększyć użyteczność opartego 
o jej wymagania systemu. Ma mniej na-
kazowy charakter niż poprzednie wy-
danie, za to jest bardziej rygorystyczna 
w odniesieniu do tego, co ma być osiąg-
nięte w wyniku funkcjonowania syste-
mu zarządzania jakością.

Mają temu służyć wymagania doty-
czące:
• kontekstu organizacji – organizacja 

powinna określić czynniki zewnętrz-
ne i wewnętrzne, które są istotne dla 
jej celu działania i takie, które wpły-
wają na jej zdolność do osiągnięcia 
zamierzonego wyniku,

• stron zainteresowanych – organiza-
cja powinna określić zainteresowane 
strony i ich wymagania, a także mo-
nitorować i analizować informacje 
o nich,

• przywództwa – najwyższe kierowni-
ctwo powinno wykazać przywódz-
two i  zaangażowanie poprzez sze-
reg działań, między innymi wzięcie 
odpowiedzialności za skuteczność 
systemu, zapewnienie, że polityka 
jakości i cele jakości są ustanowione 
i zgodne z kontekstem i kierunkiem 
strategicznym organizacji, zapew-
nienie integracji wymagań systemu 
w procesy biznesowe, promowanie 
podejścia procesowego i  podejścia 
opartego na ryzyku, zapewnienie, że 
system osiąga zamierzone wyniki,

• podejścia procesowego, które obejmu-
je cykl Planuj-Wykonaj-Sprawdzaj-

-Działaj,
• zarządzania wiedzą  – organizacja 

powinna określić niezbędną wiedzę 
dla działania jej procesów i w celu 
osiągnięcia zgodności wyrobów 
i usług z wymaganiami (wiedza po-
winna być przechowywana i dostęp-
na w niezbędnym zakresie),

• podejścia opartego na ryzyku – or-
ganizacja powinna oceniać czynni-
ki, zdarzenia mogące mieć wpływ 
na zdolność do osiągania jej celów, 
a także określić ryzyka i szanse, któ-
re mogą mieć wpływ na zgodność 
wyrobów i  usług oraz zdolność do 
zwiększenia zadowolenia klienta, 
planować działania w  celu rozwią-
zania tych ryzyk i szans (działania 
te powinny być proporcjonalne do 
potencjalnego wpływu na zgodność 
wyrobów i usług).
Podejście oparte na ocenie ryzyka 

w nowej normie zastępuję występują-
ce w  poprzednim wydaniu działania 
zapobiegawcze, co mocniej uwidocz-
nia, że jednym z kluczowych celów sy-
stemu zarządzania jakością jest jedno 
wielkie działanie zapobiegawcze.

Należy jeszcze dodać, że nowa nor-
ma ISO 9001 wprowadza ogólny termin 

„udokumentowana informacja” w miej-
sce dotychczas wymaganych procedur 
i zapisów.”

W  RAFAKO S.A. prace związane 
z wdrożeniem nowej normy ISO 9001 zo-
stały rozpoczęte. I chociaż wiele z tych, 
nowych wymagań (z nowej normy ISO 
9001) od dawna funkcjonuje, zadanie 
nie jest łatwe. Trwa proces zmian or-
ganizacyjnych, a RAFAKO S.A. posiada 
certyfikat wg ISO 9001:2008 ważny do 
02.11.2016 r.

Opisane powyżej wymagania no-
wej normy dowodzą, że warto i trzeba 
podjąć trud jej szybkiego wdrożenia, 
bo rzeczywiście system zarządzania 
jakością zbudowany o jej wymagania 
będzie jednym z  ważnych narzędzi 
biznesowych – wdrażając normę ISO 
9001:2015  i  uzyskując potwierdzenie 
w postaci certyfikatu, organizacja wej-
dzie na wyższy poziom w obszarze za-
rządzania jakością.

Jakość wyrobów i usług organizacji jest określona przez 
zdolność do zadowolenia klientów oraz zamierzony 
i niezamierzony wpływ na strony zainteresowane.

ŻEBY SPROSTAĆ NOWEMU, WYŻSZEMU 
POZIOMOWI JAKOŚCI, BĘDZIEMY MUSIELI 
POSTAWIĆ MOJE BIURKO TUTAJ. 

Najwyższe kierow-
nictwo powinno 
wykazać przywódz-
two i zaangażowa-
nie poprzez szereg 
działań, między 
innymi wzięcie 
odpowiedzialności za 
skuteczność syste-
mu, zapewnienie, że 
polityka jakości i cele 
jakości są ustanowio-
ne i zgodne z kon-
tekstem i kierunkiem 
strategicznym orga-
nizacji, zapewnienie 
integracji wymagań 
systemu w procesy 
biznesowe
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W trakcie powstawania niniejszego arty-
kułu mija 23. miesiąc realizowania przez 
RAFAKO S.A. (Grupa PBG) budowy nowego 
bloku energetycznego na parametry nad-
krytyczne o mocy 910 MWe w Elektrowni 
Jaworzno II. W opisywanym okresie zakoń-
czono w terminie prace zaplanowane na 
ten czasookres.

Za największe osiągnięcia należy uznać: 
wykonanie prac fundamentowych obiek-
tów budynku głównego, wzniesienie dwóch 
pylonów (pionowych ciągów komunika-
cyjnych) na wysokość 142 m, znaczne za-
awansowanie prac przy budowie chłodni 
kominowej, zakontraktowanie ponad 60% 
zakresów zlecanych. Zespół realizacyjny 
przydzielony do wykonania tego projektu 
nie spoczywa jednak na laurach, dalej kon-
tynuując realizację zaplanowanych zadań. 

W pierwszych miesiącach 2016 r., prace 
Generalnego Wykonawcy polegały przede 
wszystkim na koordynacji prac projekto-
wych, weryfikowaniu dokumentacji, pro-
wadzeniu działań związanych z zakupem 
kolejnych urządzeń i  wyposażenia oraz 
wyborem wykonawców na kolejne zakresy 
prac budowlano-montażowych. Działania 
na terenie Budowy skupione były głównie 
na pracach żelbetowych w rejonie płyty 
fundamentowej kotłowni, budynku nawy 
elektrycznej i podpiwniczenia maszynowni, 
wykonywaniu płaszcza i szybu centralnego 
chłodni kominowej oraz montażu rurocią-
gów zewnętrznych wody chłodzącej. 

Projektowanie w  zakresie branży bu-
dowlanej obejmowało przede wszystkim 
prace nad projektami wykonawczymi 
konstrukcji budynku kotłowni. Do kluczo-

KONTRAKT JAWORZNO

Zaawansowanie realizacji projektu budowy bloku 
energetycznego o mocy 910 MWe w Elektrowni 

Jaworzno III – Elektrownia II na dzień 29.02.2016 roku.

Tekst: Henryk Sołdoń, dyrektor projektu E003B7 – Jaworzno 910MW 
Zdjęcia: archiwum SPV

Produkcja ścian membranowych części 
konwekcyjnej kotła (SH1)
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wych elementów tego zadania 
należało wykonanie projektu dla 
pierwszego poziomu bunkrowni 
oraz projektu dla pierwszego po-
ziomu konstrukcji maszynowni. 
W zespole specjalistów nadzoru 
nad projektowaniem prowa-
dzono dalsze prace nad rewizją 
projektów ostatnich kondygna-
cji konstrukcji nośnej kotła. 

Firma pełniąca rolę Gene-
ralnego Projektanta (GP), w ra-
mach pod zleconego zakresu 
opracowywała projekty funda-
mentów oraz palowania w  re-
jonie IOS. Ponadto zakończone 
zostały projekty wykonawcze 
konstrukcji żelbetowej budynku 
urządzeń elektrycznych. W za-
kresie chłodni kominowej reali-
zowane były prace nad projek-
tami wewnętrznej konstrukcji 
wsporczej, obudowy tłumików 
hałasu, kanału spalin odsiarczo-
nych, wodorozdziału, rury zimo-
wej oraz zraszalnika. 

Omawiany okres dla spe-
cjalistów z  branży cieplnej, 
technologicznej i  mechanicz-
nej odznaczał się wzmożonymi 

wysiłkami w zakresie projekto-
wania części ciśnieniowej kotła, 
przede wszystkim w  obrębie 
ścian leja komory paleniskowej, 
schładzaczy, odgięć palników, 
rurociągów rozruchowych, od-
powietrzających, wydmucho-
wych i innych. 

Mając na uwadze zbliżają-
ce się prace montażowe prowa-
dzono dalsze prace nad projekta-
mi kanałów powietrza gorącego 
i  zimnego oraz spalin, reakto-
ra SCR oraz obrotowego pod-
grzewacza powietrza (LUVO). 
W ramach wyspy maszynowej 
kontynuowano projektowa-
nie detaliczne rurociągów sta-
lowych i z tworzyw sztucznych, 

jak również prowadzono dalsze 
prace nad projektami głównych 
urządzeń. W zakresie elektrofil-
tru pracowano nad projektami 
komory filtra, dyfuzorów, po-
destów obsługowych i wyposa-
żenia. 

Opisany powyżej postęp prac 
projektowych nie byłby możliwy 
bez sprawnie prowadzonej ak-
cji wyboru dostawców urządzeń 
oraz usług. Pozyskane w ten spo-
sób dane posłużyły do dalszego 
rozwijania prac projektowych. 
Do wykonanych w  ostatnim 
okresie szczególnie ważnych 
zadań zakupowych zaliczyć na-
leży zakup m.in. wentylatorów 
powietrza i spalin, rurociągów 

Montaż próbny konstrukcji 
nośnej kotła

wysokoprężnych pary i  wody 
zasilającej, urządzeń technolo-
gicznych IOS, konstrukcji sta-
lowej budynków maszynowni 
i  kotłowni wraz z  montażem, 
bunkrów węgla wraz z monta-
żem, kanałów powietrza i spa-
lin wraz z montażem oraz robót 
żelbetowych posadzki kotłowni, 
podpiwniczenia maszynowni 
z  fundamentem turbozespołu, 
budynku nawy urządzeń elek-
trycznych, budynku nastawni 
blokowej, części podziemnej 
pompowni wody chłodzącej, 
wzmocnienia gruntu pod fun-
damenty obiektów IOS. 

Zaawansowanie projektu 
w zakresie projektowania i kon-
traktowanie pozwoliło zabez-
pieczyć terminowe rozpoczęcie 
i  kontynuację produkcji głów-
nych komponentów bloku w za-
kresie kotłowni( konstrukcja noś-
na kotła, część ciśnieniowa kotła), 
maszynowni (turbozespół, pom-
py główne, wymienniki regene-
racyjne) oraz pompowni wody 
chłodzącej (pompy główne, fil-
try samoczyszczące, klapy za-
porowo-zwrotne).

Liczne zadania zostały rów-
nież wykonane terminowo na 
terenie budowy. Prace w bieżą-
cym roku skoncentrowane były 
na wykonaniu cokołów oraz 
ścianek cokołowych i kanałów 
na płycie fundamentowej kot-
łowni, kontynuacji prac żelbeto-
wych budynku nawy urządzeń 
elektrycznych, wykonywaniu co-
kołów, ścian i słupów podpiwni-
czenia maszynowni, wykonaniu 
części podziemnej pompowni 
wody chłodzącej. Prowadzono 
dalsze prace związane z  wy-
konywaniem płaszcza i  misy 
chłodni kominowej. Zakończo-

Korpus wewnętrzny części 
niskoprężnej (NP) turbiny

Wirnik części średnio-
prężnej (SP) turbiny

Składowisko magazynowe wężownic podgrzewacza 
wody ECO 2

Zaawansowanie 
projektu w zakresie 
projektowania 
i kontraktowanie 
pozwoliło zabezpieczyć 
terminowe rozpoczęcie 
i kontynuację 
produkcji głównych 
komponentów bloku 
w zakresie kotłowni, 
maszynowni oraz 
pompowni wody 
chłodzącej.

Pozostało do 
zakontraktowania 34%

W trakcie akcji  
ofertowej / kontraktowania 3%

Zakontraktowane 63%
Stan zaawansowania procesu zakupowego 

na dzień 29 lutego 2016 roku
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Realizacja ścian i słupów 
podpiwniczenia maszynowni

Realizacja płaszcza 
chłodni kominowej

Widok na fundamenty 
budynku głównego

no wykonywanie rurociągu 
powrotnego wody chłodzącej 
oraz wykonanie konstrukcji do 
posadowienia rurociągu zasila-
jącego wody chłodzącej.

W rejonie elektrofiltra wyko-
nywano płytę fundamentową 
oraz ściany do poziomu tere-
nu. Rozpoczęto palowanie pod 
pierwsze obiekty IOS, tj. absor-
ber, pompownię absorbera oraz 
zbiornik awaryjnego spustu. 
Rozpoczęto wykonanie robót 
ziemnych w rejonie zbiorników 
retencyjnych żużla. 

Przedstawione powyżej szcze-
góły, obrazują to, co zespół Gene-
ralnego Wykonawcy potwier-
dza – budowa nabrała znacznego 
tempa. Zakontraktowane odcin-
ki robót są wykonywane zgodnie 

z opracowaną i zatwierdzoną do-
kumentacją. Wytwórnie kontynu-
ują produkcje konstrukcji nośnej 
kotła oraz rozpoczynają produk-
cję poszczególnych kondygna-
cji konstrukcji stalowej kotłow-
ni i maszynowni. Plac budowy 
wypełnia się brygadami pra-
cowników, obecne zatrudnienie 
to 570 osób efektywnie obecnych.

Wszystkie te czynniki już 
w  najbliższych miesiącach zło-
żą się na to, że na energetycznej 
mapie kraju wyrastać będzie ko-
lejna (po Kozienicach i Opolu) no-
woczesna jednostka wytwórcza, 
jako jedyna realizowana w pełni 
przez polską firmę – RAFAKO S.A. 
z  Grupy PBG. Zaawansowane 
prace będą dosłownie widoczne 
o kolejny „poziom wyżej”!

Wszystkie te czynniki już 
w najbliższych miesiącach 
złożą się na to, że na 
energetycznej mapie kraju 
wyrastać będzie kolejna 
(po Kozienicach i Opolu) 
nowoczesna jednostka 
wytwórcza, jako jedyna 
realizowana w pełni przez 
polską firmę.
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Dzisiaj Zakład Produkcji Kotłów (wy-
twórnia) to nie tylko produkcja, oparta 
na realizacji projektów wewnętrznych 
i zewnętrznych na bazie tworzonej tech-
nologii. Zakład Produkcji Kotłów dziś to 
w pełni zorganizowana jednostka. To ze-
spół gotowy do samodzielnego pozyska-
nia i realizacji kontraktów posiadający 
w swoich strukturach:
• Biuro sprzedaży i  realizacji kon-

traktów, kierowane przez dyrektora 
Sebastiana Kiesia. Do zadań nowo 
utworzonego biura należy obsługa 
zapytań ofertowych poprzez wyce-
nę, kalkulację kosztów wytworzenia, 
a następnie, po podpisaniu kontraktu 
nadzór nad realizacją projektu (za-
rządzanie projektem – PM).

• Biuro techniczne, kierowane przez 
dyrektora Mariusza Twardawę, 
w którym to biurze, poza dotychczas 
standardowym zakresem działalno-
ści stworzono centralny dział pla-
nowania Zakładu Produkcji Kotłów, 
a także własną pracownię projektową 
do obsługi i realizacji projektów.

• Produkcję, kierowaną bez zmian 
przez dyrektora Ryszarda Mrożka. 
Z dniem 1.02 2016 do struktur produk-
cji „raciborskiej” dołączono zakład 
produkcyjny w Wyrach. To połączenie 
pozwoli w sposób bardziej optymalny 
wykorzystać dostępne moce produk-
cyjne i  kompetencje na poszczegól-
nych stanowiskach a  tym samym 
zwiekszyć możliwości produkcyjne.

• Biuro logistyki produkcji, kierowane 
przez dyrektora Sławomira Mikodę, 
które w swojej strukturze zcentrali-
zowało wszystkie niezbędne komór-
ki w zakresie obsługi produkcji pod 
kątem zabezpieczenia materiałów 
i usług do produkcji, a także logisty-
ki. Stworzono w Zakładzie Produckji 
Kotłów odrębny dział zakupów ma-
teriałów hutniczych i pomocniczych. 

• Biuro utrzymania ruchu, kierowane 
przez dyrektora Jerzego Kowalika, 
zadaniem biura jest zabezpieczenie 
dostaw niezbędnych mediów ener-
getycznych dla wytwórni i  przed-
siębiorstwa, nadzór nad gospodar-
ką remontową maszyn i  urządzeń 
oraz  sieci mediów, a  także nadzór 
nad inwestycjami.
Wraz ze zmianami organizacyjnymi 

zmienia się park maszynowy hal pro-
dukcyjnych, dlatego, chcąc sprostać 
oczekiwaniom klienta i wymaganiom 
jakościowym, zakład produkcji kotłów 
nie może zaprzestać wdrażania nowych 
technologii, jak i inwestycji w niego. I tak, 
w końcu roku 2015 oddano trzy nowe 
inwestycje na wytwórni: 
• Nowoczesną malarnię, spełniającą 

wszystkie stawiane wymogi  w zakre-

WYTWÓRNIA RAFAKO POZIOM WYŻEJ

Z dniem 1 lutego 2016 wytwórnia Rafako S.A. zmieniła swoją strukturę i zakres 
kompetencji. Jako pierwsza rozpoczęła działalność jako Business Unit pod nazwą 

Zakład Produkcji Kotłów, realizując tym samym nową strategię RAFAKO S.A. 

Tekst: Grzegorz Brożek, Dyrektor Wytwórni RAFAKO S.A.

sie BHP i ochrony środowiska pod-
czas procesu malowania. 

•  Wycinarkę wodną Kimla Streamcut 
sterowaną numerycznie, pozwalają-
cą na cięcie różnego rodzaju gatun-
ków materiałów z dokładnością do 
+/- 0,2mm przy dużych prędkościach.

• Giętarkę do rur SR CNC 80DB, po-
zwalającą giąć średnice rur od fi 25 do 
fi 88,9 o max promieniu r=300 mm, 
max długość giętych rur na trzpie-
niu to l=6000 mm.
Każdy z pięciu pionów Zakładu pro-

dukcji kotłów (wytwórni) ma przed sobą 
jasno postawione zadania i cele na 
najbliższy rok, a ich realizacja jest nie-
zbędna do tego by zwiększyć konkuren-
cyjność i pozyskiwać nowe zlecenia, a co 
za tym idzie być też poziom wyżej…

Każdy z pięciu pionów 
Zakładu Produkcji Kotłów 
(wytwórni) ma przed 
sobą jasno postawione 
zadania i cele na najbliższy 
rok, a ich realizacja jest 
niezbędna do tego, by 
zwiększyć konkurencyjność 
i pozyskiwać nowe zlecenia.

Nowoczesna 
malarnia

Giętarka do rur SR CNC 80DB

Wycinarka wodna Kimla Streamcut sterowana numerycznie
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Efektywność organizacji po-
trafimy zmierzyć patrząc na 
liczby, na generowany przy-
chód, stosunek zysków i  strat.  
Jest także trudno policzalny 
aspekt efektywności jakim jest 
umiejętność dobrej współpracy, 
rzeczowej, szybkiej i  sprawnej 
komunikacji, skutecznej moty-
wacji, która napędza do działa-
nia i sprawia, że nie tylko chcieć 
to móc, ale w  konsekwencji te 
wszystkie elementy sprawiają, że 
w generalnym wyniku cyfry, któ-
rym przygląda się Zarząd, prze-
mawiają za dobrze zarządzanym 
i efektywnym przedsiębiorstwem.

Jak zmierzyć poziom satysfak-
cji? O ile można z przymrużeniem 
oka uznać, że u panów jest on 
w ciągu dnia w miarę stały z nie-
wielkimi wahaniami w zależności 
od pory dnia, to u płci pięknej nie-
zbadane są tajniki zmian w kie-
runku radości i niezadowolenia 
i oczywiście poza wszelkim logicz-
nym uzasadnieniem. 

Jednak opierając się na wy-
branych kryteriach, zestawie-
niach i parametrach podejmuje 
się w przedsiębiorstwach próbę 
wniknięcia w tę „nastrojową sfe-
rę” organizacji. 

Nasza Grupa koncentruje się 
przede wszystkim w dwóch lo-
kalizacjach: Wysogotowo – pra-
cownicy PBG i Racibórz – pra-
cownicy RAFAKO.

BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW

Ankieta badająca satysfakcję pracowników jest jednym z narzędzi odwołującym 
się do miękkiego aspektu zarządzania zasobami ludzkimi.

Tekst: Anna Zembaty-Łęska, dyrektor biura zarządzania personelem, RAFAKO S.A. 
Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG

Co nas łączy? Co wspólnie 
zyskujemy? Chęć rozwoju, pra-
cowitość, rzetelność, śląski ład 
i  wielkopolską gospodarność. 
Przez efekt synergii pomnażamy 
te wartości a prowadzone bada-
nia mają na celu wskazanie luk 
i obszarów do pracy. 

Co roku pytamy reprezenta-
tywną grupę pracowników o to 
co jest dla nich ważne. 

Komunikacja: Jaką drogą docierają do Ciebie informacje w firmie?

Satysfakcja z pracy: Co najbardziej motywuje pracowników do pracy…?

PBG

PBG

RAFAKO

RAFAKO

przełożony 21%

benefity 2% benefity 2%

przełożony 19%bvortal/Lotus 28%

pensja 31% pensja 44%

bvortal/Lotus 23%

poczta 
pantoflowa 13%

atmosfera  
w pracy 39%

atmosfera  
w pracy 36%

poczta 
pantoflowa 7%

poczta  
elektroniczna 22%

poczta  
elektroniczna 21%

strona www 5%

premia 28%
premia 18%

strona www 15%

biuletyn 
korporacyjny 11%

biuletyn 
korporacyjny 15%

Co roku pytamy 
reprezentatywną grupę 
pracowników o to co jest 
dla nich ważne. Czego 
dowiodły między innymi 
ubiegłoroczne dane?  
z przeprowadzenia 
badania satysfakcji?

JESZCZE JEDNO BADANIE SATYSFAKCJI I BYĆ MOŻE BĘDĘ 
MÓGŁ WRÓCIĆ DO SPRAWOZDAŃ…
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Z roku na rok badania różnią 
się, a  poszczególne wyniki są 
skrupulatnie liczone i  analizo-
wane. W prowadzonym badaniu 
ważne jest rzetelne wypełnienie 
ankiety przez każdego respon-
denta. To tak jak w głosowaniu, 
gdzie liczy się każdy głos, który 
składa się na końcowy wynik, 
tak jak praca każdego z  nas, 
która przekłada się na wynik 
przedsiębiorstwa. Monitoro-
wanie poziomu satysfakcji pra-
cowników pozwala na bieżąco 
odpowiadać na nasze potrzeby. 
Dzięki badaniu udało nam się do 
tej pory wprowadzić dofinanso-
wanie do opieki medycznej i ade-
kwatnie dobrać zakres pomocy 
socjalnej, z  której pracownicy 
mogą korzystać. Dla sprawne-
go zarządzania i podniesienia 
wyników stale pracujemy nad 

Świadczenia pozapłacowe: Z jakich świadczeń korzystała/ł Pani/Pan  
poza funduszem socjalnym w 2015 roku?

PBG RAFAKO
inne 2% inne 1%finansowanie studiów 2% finansowanie studiów 3%

imprezy 
integracyjne 31%

imprezy 
integracyjne 29%

finansowanie 
innych szkoleń 20%

finansowanie 
innych szkoleń 13%

ubezpieczenie grupowe 45% ubezpieczenie grupowe 54%

udoskonalonym i efektywnym 
wyznaczaniem celów i zadań za-
wodowych. Stale udoskonalane 
są, dzięki wspólnym spotkaniom 
i wyjazdom szkoleniowym, po-
ziom i skuteczność komunikacji 
oraz wymiany informacji. Bada-
nie satysfakcji jest jednym z jej 
elementów. Możliwe dzięki na-
rzędziu zaprojektowanym i do-
stosowanym do organizacji li-
czącej ponad 2300 pracowników. 

Wyniki ankiety są tak rze-
telne i prawdziwe, jak przemy-
ślane, szczere i odpowiedzialne 
są odpowiedzi wypełniających 
je. Co roku przeprowadzając 
badanie, zachęcamy do rzetel-
ności i obiektywizmu. To ocze-
kiwanie nie tylko ankieterów, 
ale także zobowiązanie wobec 
załogi i zarządzających naszą 
organizacją. 

To tak jak w głosowaniu liczy się 
każdy głos, który składa się na 
końcowy wynik, tak jak praca 
każdego z nas, która przekłada 
się na wynik przedsiębiorstwa. 
Monitorowanie poziomu 
satysfakcji pracowników pozwala 
na bieżąco odpowiadać na nasze 
potrzeby. Dzięki badaniu udało 
nam się do tej pory wprowadzić 
dofinansowanie do opieki 
medycznej i adekwatnie dobrać 
zakres pomocy socjalnej, z której 
pracownicy mogą korzystać. 

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  MAKSA WITALI

STOWARZYSZENIE „RAZEM”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  MAKSYMILIAN WITALA

Urodziłem się 4 czerwca 
2014 roku. Zaraz po porodzie 
lekarze stwierdzili u mnie 
wadę genetyczną – zespół 
Downa. Twój 1% jest dla mnie 
szansą na lepsze życie. Pomóż mi 
się rozwijać! Dzięki Twojemu 1% będę 
mógł częściej korzystać z różnych form 
rehabilitacji, będę mógł pokryć koszty 
zakupu sprzętu do rehabilitacji domowej, 
korzystać ze wsparcia lekarzy specjalistów 
bez konieczności oczekiwania w długich 
kolejkach.

KRS 0000311733

Mam na imię  
MAKS
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Spotkanie Informacyjno-
-Szkoleniowe w  Grupie PBG 
pod hasłem „Poziom wyżej”.
 
Wręczenie odznaczeń pań-
stwowych nadanych przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej zasłużonym pra-
cownikom RAFAKO S.A. Od-
znaczeni to: Wacław Linkie-
wicz, Jerzy Majnusz, Antoni 
Paliświat, Henryk Rabczuk 
i Piotr Urlich. 

Spółka E003B7 Sp. z o.o. za-
warła z  Powszechną Kasą 
Oszczędności Bankiem Pol-
skim S.A., Powszechnym Za-
kładem Ubezpieczeń S.A., 
Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego i mBank S.A. aneks do 
umowy z  dnia 16.04.2014  r. 
o udzielenie gwarancji ban-
kowych i  ubezpieczenio-
wych na rzecz SPV w związku 
z projektem na „Budowę no-
wych mocy w technologiach 
węglowych w  Tauron Wy-
twarzanie S.A. Budowa blo-
ku energetycznego o  mocy 
910 MW na parametry nad-
krytyczne w  Elektrowni 
Jaworzno III – Elektrownia II” 
realizowanym przez RAFAKO 

oraz SPV. RAFAKO zawar-
ło także aneks do umowy 
z dnia 29 października 2014 r. 
o ustanowieniu zastawu re-
jestrowego na zbiorze rze-
czy ruchomych i praw Spółki.  

Premier Beata Szydło odwie-
dziła budowę bloku w  Elek-
trowni Jaworzno. 

Wystawy prac członków 
Stowarzyszenia Plastyków 
i Fotografików DEDAL w PBG 
Gallery Skalar Office Center. 

RAFAKO S.A. w drugim etapie 
konkursu na najlepszą stro-
nę internetową spółki giełdo-
wej – Złota Strona Emitenta.

RAFAKO S.A. wyposażyło po-
koje w  Powiatowym Domu 
Dziecka w Gorzyczkach. 

XI Konferencja Naukowo-
-Techniczna Ochrona Środo-
wiska w Energetyce. 

Druga dostawa gazu do ter-
minalu LNG. Statek przewiózł 
210  tysięcy metrów sześcien-
nych skroplonego gazu potrzeb-
nego do rozruchu instalacji. 

RAFAKO S.A. przekazało dzie-
ciom z Placówki Opiekuńczo-

-Wychowawczej w  Samboro-
wicach sprzęt multimedialny.

XXII Sympozjum Techniczno-
-Naukowe Chemia w  Płocku 
z udziałem RAFAKO. Referat 
pt.: Budowa nowej elektro-
ciepłowni w ZAK S.A. wypo-
sażonej w kocioł OP-140. Stan 
aktualny realizowanej inwe-
stycji wygłosił Janusz Rydzak, 
kierownik działu promocji. 

IX Gala Sportu  – w  gronie 
laureatów nagrodzonych za 
sportowe osiągnięcia firma 
RAFAKO i pracownicy Spółki.

Kolejna edycja Narodowego 
Programu Rozwoju Biegów 
Narciarskich „Bieg na Igrzy-
ska”. Organizacja zawodów 
wsparta przez RAFAKO S.A.

IV EKO – Cross po Ziemi Pie-
trowickiej na terenie gminy 
Pietrowice Wielkie. W biegu 
na 10 km wystartowało ponad 
200 osób z całej Polski oraz 
z Czech. RAFAKO reprezento-
wali: Gabriela Sobczyk, Mag-
dalena Woskowska, Bartosz 
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WYDARZENIA – GRUPA PBG
Opracowała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG 
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Główka, Grzegorz Bulenda, 
Henryk Wiliger, Jan Wilczek 
i Paweł Klinik.

E003B7 Sp. z o.o., spółka za-
leżna RAFAKO, otrzymała 
zawiadomienie od Tauron 
Wytwarzanie  o  zaakcepto-
waniu umowy dotyczącej 
budowy bloku energetycz-
nego w  Elektrowni Jaworz-
no III oraz zgodę gwarantów, 
tj. PKO BP, PZU i Banku Go-
spodarstwa Krajowego na jej 
zawarcie, w związku z czym 
spełniły się wszystkie wa-
runki zawieszające umowę. 
Warunkowa umowa podwy-
konawcza została podpisana 
przez spółkę zależną RAFAKO 
z  konsorcjum firm: Kopex 
( jako lidera konsorcjum) 
i Stal-Systems (jako partne-
ra konsorcjum) na dostawę 
i  montaż konstrukcji stalo-
wej budynku maszynowni, 
kotłowni, bunkrowni, LUVO, 
SCR, montaż bunkrów węglo-
wych, podniesienie i ułożenie 
zdmuchiwaczy parowych, 
w  związku z  projektem na 

„Budowę nowych mocy 
w technologiach węglowych 
w Tauron Wytwarzanie – Bu-

dowy bloku energetycznego 
o mocy 910 MW na parametry 
nadkrytyczne w  Elektrowni 
Jaworzno III – Elektrownia II”, 
realizowanym przez Rafako 
oraz spółkę zależną.

Rozpoczęły się testy odbioru 
gazu z terminala LNG w Świ-
noujściu do krajowej sieci.

Spotkanie opłatkowe Za-
rządów Spółek z Grupy PBG 
z  Pracownikami w  Wysogo-
towie. 

Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie RAFAKO S.A. powo-
łało w skład Rady Nadzorczej 
Spółki Pana Krzysztofa Gerulę. 

Spotkania opłatkowe Zarządu 
z Pracownikami w RAFAKO. 
Tenisowy Turniej Mikołajkowy 
w TKKF RAFAKO. 
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Tenisowy Turniej Mikołajko-
wy w TKKF RAFAKO. 

Pracownicy RAFAKO S.A. 
przekazali prezenty dla 
dzieci z Powiatowego Domu 
Dziecka w  Gorzyczkach 
oraz słodycze ufundowane 
przez Związki Zawodowe. 
Współpraca z  Domem Dzie-
cka trwała przez cały rok 
m.in. RAFAKO sfinansowało 
placówce m.in. ogrodzenie 
terenu. 

RAFAKO wykonało 60% prac 
w  Elektrociepłowni GRUPY 
AZOTY ZAK. Pomyślnie za-
kończyła się pierwsza ciśnie-
niowa próba wodna kotła 
parowego – kolejny kamień 
milowy tej inwestycji. 

Do Terminala LNG w Świno-
ujściu wpłynął pierwszy sta-
tek z  gazem rozruchowym 
LNG  – metanowiec Al  Nua-
man.

Uroczyste od-
danie do użytku 
nowoczesnej in-
stalacji oczyszczania 
spalin w  krakowskiej 
elektrociepłowni. 

RAFAKO  – za-
warcie anek-
su do umowy 
limitu kredy-
towego wie-
locelowego 
z  PKO BP 
S.A. 

716

11

11

17

17

PRZEKAŻ              PODATKU NA RZECZ 
PATRYCJI CIEMNOCZOŁOWSKIEJ

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI
CEL SZCZEGÓŁOWY:  PATRYCJA CIEMNOCZOŁOWSKA

W tym roku kończę 14 lat. 
Uwielbiam prace plastyczne, 
kocham zwierzęta. Już nie 
mogę doczekać się wiosny 
i lata, prac w ogródku i wycieczek 
rowerowych. We wrześniu 
ubiegłego roku zdiagnozowano 
u mnie guza mózgu. Tomograf 
i rezonans wykazały dużą nieoperacyjną 
zmianę w okolicach nerwów wzrokowych. 
Biopsja i badania histopatologiczne pokazały, 
że nie jest to zmiana złośliwa, ale niestety 
nieuleczalna. Rosnąc, powodować będzie 
ucisk i odbierać kolejne funkcje mózgu. Lekarze 
zalecają mi badanie genetyczne próbek guza, które 
wykonuje się wyłącznie za granicą – jego koszty są 
ogromne.

KRS 0000023852

mam na imię  
PATRYCJA

WYDARZENIA – CD.
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Terminal LNG w Świnoujściu

Sztandarowy i jeden z najważniejszych kontraktów Grupy PBG powoli dobiega końca. 
W ostatnich dniach mieliśmy okazje śledzić w prasie i mediach moment 

wpłynięcia do terminalu ogromnych metanowców z gazem. 

Wywiad udostępniamy dzięki uprzejmość portalu www.inzynieria.com, 
dla którego został przeprowadzony 

Zdjęcia: Marcin Stankowski, Piotr Karaś
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Piotr Karaś, dyrektor kontrak-
tu Terminal LNG po stronie 
PBG S.A., obecny na posterunku 
od początku projektu, odpowia-
da na ważne pytania związane 
z budową. 

Agata Sumara: Budowa gazo-
portu została już właściwie za-
kończona. Jak długo potrwają 
jeszcze testy techniczne i  na 
czym one polegają?

Piotr Karaś: Budowa została za-
kończona (mechanical comple-
tion), lecz prawdziwym papier-
kiem lakmusowym powodzenia 
inwestycji jest sprawdzenie jej 
funkcjonalności. Setki systemów 
i tysiące urządzeń należy spiąć 
w całości i sprawić, by funkcjo-
nowały w efektywny i bezpiecz-
ny sposób.

Kluczowym testem przed 
wprowadzeniem LNG do instala-

cji jest schłodzenie jej ciekłym azo-
tem, tak by bezpiecznie sprawdzić 
jej szczelność i zachowanie w wa-
runkach kriogenicznych. Oprócz 
tego sprawdza się integralność 
połączeń elektrycznych i automa-
tykę, zabezpieczenia, sterowanie 
armaturą itd.

Jednym z etapów przygoto-
wawczych był audyt dostawcy 
gazu, który określił warunki, na 
których zgodził się wysłać gazo-
wiec Al Nuaman do portu w Świ-
noujściu. Katarczycy sprawdzili 
bezpieczeństwo instalacji oraz 
gotowość wszystkich stron pro-
jektu do współpracy, wymaga-
ne zgody i certyfikaty lokalnych 
władz, stron trzecich (dozór 
techniczny).

Czas pomiędzy uzyskaniem 
certyfikatu mechanical comple-
tion a  przybiciem pierwszego 
gazowca to dwa miesiące. Teraz 
testy będą odbywać się z  LNG 

i  będzie można sprawdzić wy-
dajność pomp LNG, systemu re-
gazyfikacji (ogrzania LNG z temp. 

-162°C do temperatury około 1°C), 
sprężania i skraplania oparów 
(kompresory BOG) i przesyłu do 
sieci krajowej. Dodatkowo testo-
wane będą zabezpieczenia insta-
lacji, tj. awaryjny zrzut gazu na 
wydmuch w przypadku nadmier-
nego wzrostu ciśnienia oraz testy 
wydajności instalacji, by spraw-
dzić parametry kontraktowe.

Oczywiście, wszystkie te 
akcje odbędą się z  udziałem 
dziesiątek dostawców, nadzoru 
technicznego, nadzoru inwe-
storskiego i klienta, który stop-
niowo będzie przejmował obiekt.

Odbiór końcowy instalacji, 
który polega raczej na symbo-
licznym podpisaniu dokumen-
tów, planowany jest na koniec 
maja 2016.

AS: Ile w sumie kontroli zosta-
nie przeprowadzonych przed 
ostatecznym uruchomieniem 
gazoportu i  jaką część z  nich 
już wykonano?

PK: W 14 branżach, w tym w za-
kresie rurociągów, zbiorników 
kriogenicznych i rozruchu me-
chanicznego zaplanowano po-
nad 288 tys. elementów kontroli 
jakości. Do wykonania zostało 
poniżej tysiąca.

AS: Poza wszystkimi kontrolami 
przewidziano też audyt techno-
logiczny instalacji przez nieza-
leżnego, międzynarodowego 
audytora. Na czym polega ten 
sprawdzian?

PK: Polegał na bieżącej kon-
troli wszystkich faz projektu, 

tj.  przygotowania dokumenta-
cji, wykonania rurociągów, za-
mawiania i odbioru urządzeń, 
przez wykwalifikowany perso-
nel – zamawiającego, nadzoru 
inwestorskiego oraz Transpor-
towego Dozoru Technicznego, 
a  także międzynarodowych 
firmy, wynajętych przez klien-
ta. Natomiast ostateczny audyt 
leży po stronie dostawcy gazu, 
firmy Qatargas.

Dostawca już ponad rok 
temu zdefiniował zakres swoje-
go badania głównie w aspekcie 
gotowości krytycznych syste-
mów instalacji, gotowości per-
sonelu wszystkich zaintereso-
wanych stron (terminal–port), 
posiadanych procedur, bezpie-
czeństwa etc. W efekcie powsta-
ła lista zadań dla uczestników 
procesu, które były sukcesywnie 
zamykane.

AS: Czy obecnie prowadzone są 
jeszcze jakieś prace budowlane?

PK: Rozumiem, że pytanie wyni-
ka z obrazów, jakie widać wciąż 
na terenie inwestycji. Owszem, 
trwa jeszcze układanie warstwy 
organicznej podłoża i porządko-
wanie niezagospodarowanego 
terenu w  południowo-zachod-
niej części obiektu, przezna-
czonego pod budowę trzeciego 
zbiornika. Układane są kruszy-
wa wokół zbiorników, wyko-
nywane drobne poprawki ma-
larskie. Są to zwykłe działania, 
jak na każdej większej budowie, 
które nie kolidują z rozruchem.

AS: Ile osób z  ramienia wyko-
nawcy jest jeszcze zaangażo-
wanych na budowie i do kiedy 
wykonawca będzie obecny na 
terenie gazoportu?

PK: W szczytowym okresie mię-
dzynarodowe konsorcjum w kil-
ku lokalizacjach (Mediolan, Pa-
ryż, Warszawa) oraz na budowie, 
liczyło ponad 300 osób projek-
tantów i  kierownictwa budo-
wy. Obecnie jest to kilkadziesiąt 
osób, głownie już na budowie. 

Nawet po uruchomieniu inwe-
stycji przedstawiciele konsor-
cjum będą przez rok asystować 
operatorom zamawiającego 
przy obsłudze terminalu oraz 
będzie działać serwis gwaran-
cyjny.

AS: Do Świnoujścia zawinął 
już pierwszy tankowiec z LNG, 
jednak dystrybucja paliwa bę-
dzie możliwa dopiero w drugim 
kwartale 2016 roku. Co przez 
ten czas będzie się działo z tym 
gazem?

PK: Przeprowadzone zostaną 
próby funkcjonalne wszyst-
kich systemów procesowych, 
a  w  efekcie także zatłaczanie 
do gazociągu. Komercyjne dzia-
łanie terminalu zależne jest od 
podpisania protokołów oddania 
do użytkowania i przejęcia przez 
operatora.

AS: Który etap budowy pod 
względem wykonawczym był 
najbardziej wymagający i  na 
czym on polegał?

PK: W mojej opinii najbardziej 
wymagające było prowadze-

Piotr Karaś, dyrektor 
kontraktu Terminal LNG 
po stronie PBG S.A.

Jednym z etapów 
przygotowawczych był audyt 
dostawcy gazu, który określił 
warunki, na których zgodził się 
wysłać gazowiec Al Nuaman do 
portu w Świnoujściu.
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nie ślizgu przy ciągłej budowie ścian 
betonowych zbiorników LNG oraz 
samo spawanie zbiornika wewnętrz-
nego ze stali niklowej. Ponadto projekt 
wykonawczy rozbity był na ponad 
330  pakietów, które były równolegle 
sprawdzane, oceniane i  często zmie-
niane przez trzy i więcej podmiotów 
kontrolująco-decyzyjnych – tak więc 
wdrażanie uwag czy wyjaśnianie ich 
w takiej konfiguracji, też było trudnym 
zadaniem. Dodatkowo cała sfera praw-
na (w tym zmiana prawa, jaka zaszła 
w  2011 r.), normatywna i  związana 
z pozwoleniami, z racji pionierskiego 
charakteru projektu w naszym kraju, 
również była wyzwaniem.

AS: Czy na budowie zastosowano jakieś 
nowatorskie rozwiązania?

PK: Jeśli chodzi o  porównanie z  ist-
niejącymi terminalami LNG, nie jest 
to nowatorski projekt. Opcjonalnie 
klient planował regazyfikację LNG 
przy użyciu ciepła wody morskiej (co 
też jest raczej standardem na świecie 
i znacznie redukuje koszt operacyjny), 
nowatorską izolację rurociągów krio-
genicznych metodą pipe-in-pipe czy 
dochładzanie oparów LNG ciekłym 
azotem w rekondenserze, lecz te roz-
wiązania nie zostały wdrożone. Poza 
tym istniał kontraktowy zakaz stoso-
wania prototypów.

AS: Organizacja tak ogromnego przed-
sięwzięcia pod względem logistycznym 
to ogromne wyzwanie.
 
PK: Na budowie następowały ciągłe 
zmiany, motorem których były wyma-
gania frontów robót podwykonawców 
i zalecenia działu BHP i OŚ. Oczywiście, 
planuje się, by zakresy i prace nastę-
powały po sobie synchronicznie, lecz 
w praktyce bywało tak, że na jednym 
zakresie było kilku podwykonawców 
różnych branż, co było sporym wyzwa-
niem w zapewnieniu progresu i bezpie-
czeństwa.

AS: Udział polskich firm w tej budowie 
był niewielki. Skąd pochodzili pracow-
nicy zatrudnieni na budowie?

PK: Można by pomyśleć, że firmy z Polski 
powinny stanowić na budowie w Polsce 
zdecydowaną większość podwykonaw-
ców. Niestety, z powodu słabej kondycji 
branży budowlanej rodzimych firm, co 
w mojej opinii zostało wywołane „boo-
mem budowlanym” związanym z Euro 
2012, spółki nie miały gotówki, a cenni 
pracownicy odpływali z budowy i z kra-
ju. Paradoksalnie silny bodziec rozwo-
jowy, jakim były mistrzostwa, stał się 
jednym z powodów osłabienia branży 
i w miejsce polskich podwykonawców 
pojawiły się firmy z Włoch. Na budowie 
mieliśmy pracowników z Turcji, Bułga-
rii, Rumunii, Ukrainy, Włoch, Hiszpanii, 
Białorusi.

AS: Który etap budowy można uznać za 
szczytowy?

PK: Pamiętam, jak wszyscy ekscyto-
waliśmy się podniesieniem dachów na 
zbiornikach LNG. Był to więc dosłownie 
szczytowy moment. Przy minimalnym 
nadciśnieniu stalowa kopuła o średnicy 
80 m powoli wspięła się na wysokość po-
nad 50 m. To było niesamowite wrażenie.

AS: Często praca na budowie w między-
narodowym gronie nie jest łatwa. Współ-
pracę utrudniają, a czasem uatrakcyj-
niają różnice kulturowe, obyczajowe czy 
standardy panujące w różnych firmach. 
A jak było na tej budowie? 

PK: To prawda, praca w międzynarodo-
wym gronie nie jest łatwa. Konsorcjum, 
zwłaszcza nienaturalne, tj. takie, które 
zostało wymuszone specyficznymi kry-
teriami referencyjnymi zamawiającego, 
to zawsze niewygodny kompromis w po-
dejściu do strategii wykonawczej, efektu 
skali, kontroli kosztów, wzorów umów, 
rozumieniu lokalnej specyfiki, współ-
pracy z urzędnikami, a także spełnieniu 
oczekiwań klienta. Są też i zdecydowa-
nie pozytywne aspekty takiej współpra-
cy, jak wymiana doświadczeń, wzajem-
na edukacja, kontakty zawodowe, nauka 
języków, promocja Polski i regionu czy 
mieszane małżeństwa.

Należy pamiętać, że globalne firmy 
pracujące głównie na Bliskim Wscho-
dzie i w Azji inaczej patrzą na projekt 
konsorcjalny za 500 mln euro w „trud-
nej Europie” niż gdzieś, gdzie zwykły 
kontrakt to kilka miliardów euro od 
doświadczonego zamawiającego, gdzie 
nikt szczególnie nie kontroluje i nie kwe-
stionuje działań wykonawcy, a koncen-
truje się na jak najszybszym otwarciu 
zakładu i zarabianiu pieniędzy. Tak jest 
w biznesie. Z wielu powodów nasz pro-
jekt to trochę inna sprawa.

(Pytanie od Redakcji) Na jakim etapie 
obecnie jest projekt?

PK: Od pierwszej dostawy, w ramach 
testowania instalacji w różnych warian-

tach pracy, wtłoczyliśmy do KSP ponad 
60  mln m3  gazu. Tempo parowania 
w zbiornikach i tym samych spalanie 
gazu na pochodni w wariancie braku 
przesyłu i rekondensacji wynosi 7 ton/h.

Po drugiej dostawie gazu przez 
Qatargas na początku lutego br. w zbior-
nikach mamy po 30 metrów wysokości 
ciekłego metanu. Aktualnie odbywają 
się kontraktowe testy wydajnościowe 
instalacji, takie jak pojemność czynna 
zbiorników, wydajność regazyfikatorów, 
zużycie gazu do ogrzania LNG, testy 
pracy rekondensera (ponowne skrapla-
nie powstałych par LNG), jakość izolacji 
zbiorników (szybkość powstawania par).

Podsumowując, 8  z  11  kluczowych 
testów zostało już przeprowadzonych 
przez wykonawcę i  potwierdzonych 
przez niezależną stronę trzecią. Za kilka 
dni rozpoczniemy najważniejszą próbę, 
tj. 72-godzinny ruch instalacji.

Termin uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie to koniec maja 2016. Na 
budowie trwają prace porządkowe, de-
mobilizacja zaplecza budowy oraz – co 
najważniejsze w polskim procesie inwe-
stycyjnym – właściwe przygotowanie 
dokumentacji.

Red.: Życzmy powodzenia!

Można by pomyśleć, że firmy z Polski powinny 
stanowić na budowie w Polsce zdecydowaną 
większość podwykonawców. Niestety, z powodu 
słabej kondycji branży budowlanej rodzimych 
firm, spółki nie miały gotówki, a cenni 
pracownicy odpływali z budowy i z kraju.
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„Gwiezdne Wojny” nie bez przyczyny 
skojarzyły mi się z tym spotkaniem, bo 
dużo na nim było o walce ze złymi moca-
mi, jakie próbowały od lat zmierzyć się 
z PBG. Ale dziś jesteśmy już po najważ-
niejszej bitwie, jaką było głosowanie nad 
Układem. Bitwie, jak wiemy, wygranej, 
choć jej wynik musi zostać jeszcze pra-
womocnie zatwierdzony. 

 Bitwie, którą PBG musiało stoczyć, 
choć dziś coraz więcej jest takich, któ-
rzy twierdzą, że to nie wina Spółki, że 
musiała złożyć wniosek o  układową 
upadłość. Podkreślał to w  swoim wy-
stąpieniu Prezes Jerzy Wiśniewski, 
przypominając, że nie byłoby kłopotów, 
gdyby nie wielkie kary, jakie chciano 
nałożyć na Spółkę za podobno niewy-
budowany Stadion Narodowy. Zresztą 
nie mniej absurdalne są dziś żądania 
KGHM, który domaga się 1,5 miliarda 
PLN kary za – notabene wykonane kon-
trakty o wartości…  180 mln PLN! 

– Jak ktoś słabnie, to źli ludzie to 
wykorzystują, a  PBG było w  takim 
miejscu, że łatwo było od nas chcieć 
więcej niż się należało  – powiedział 
Prezes Jerzy Wiśniewski, dodając, że 
PBG ma dziś co najmniej kilkadziesiąt 
spraw dotyczących takich wyimagi-
nowanych i wygórowanych żądań do 
wyjaśnienia. 

 W swoim wystąpieniu Prezes skon-
centrował się jednak na przyszłości, 
bo – jak zaznaczył – PBG S.A. ma i bę-
dzie miało co robić, również bez udziału 
spółek zależnych. 

– Zawdzięczamy to między innymi 
temu, że mamy tak olbrzymi dorobek 
historyczny jak wybudowanie najwięk-
szych obiektów w historii naszego pań-
stwa – przypomniał. 

– Mieliśmy miliard euro sprzedaży 
rocznej, w którymś momencie skaza-
no nas na klęskę, nikt nie przypuszczał 
jednak, że polska firma będzie w stanie 
się obronić i przetrwa – podkreślił Zało-
życiel Grupy PBG – Nasza przeszłość jest 
tak chlubna i trudna zarazem, i skompli-
kowana, że nie pozwolę, by przejść nad 
tym, co się stało do porządku dzienne-
go, a wykonanie Układu będzie znacz-
nie łatwiejsze, jeśli wygramy kolejne 
spory – dodał. 

 Prezes Jerzy Wiśniewski wskazał, że 
przyszłość PBG na pewno związana jest 
z RAFAKO, a zakup tej firmy był jedną 
z lepszych decyzji biznesowych. W do-
datku była to decyzja, która pozwoli-
ła później przetrwać trudny czas prac 
nad Układem. 

 RAFAKO dało nam ochronę, a dziś 
dzięki RAFAKO mamy w Grupie PBG 
wielkie projekty  – stwierdził Prezes. 
Poinformował również, że RAFAKO ot-
wiera swój oddział w Poznaniu, a fakt, 
że ma większe referencje w energetyce, 
a my w segmencie ropy i gazu, pozwoli 
nam komplementarnie działać na ryn-
ku i odtworzyć jak najlepsze czasy dla 
Grupy. Tym bardziej, że jest w niej też 
PBG oil and gas (POG), który pomimo, że 
istnieje na rynku od niecałych czterech 
lat, już dziś postrzegany jest jako mądra 

spółka inżynierska, z którą liczy się 
cały rynek i która ma zdolności po-
zyskania koalicjanta a przy tym ko-
rzysta z wieloletniego know how PBG. 

– Jako Spółka softwareowa  – 
w sensie myśli technicznej czy za-
rządzania, ma swoją perspektywę, 
przeniesienia najlepszych wzorców 
z PBG S.A. w segmencie ropy i gazu, 
i ma swoją dobrą perspektywę na 
przyszłość – chwalił młodą Spółkę 
Prezes Wiśniewski. Wspomniał też 
o  swej determinacji w  wydziele-
niu służb serwisu i montażu, z obu 
głównych Spółek Grupy, bo nie ma 

modelu biznesowego, który łączyłby 
dwa tak różne biznesy. Jeden polega 
bowiem na doskonałym wykonaniu 
usługi technicznej i  serwisowej, 
a zarazem musi być skoordynowa-
ny w  czasie z  tym drugim, jakim 
jest część inżynierska, gdzie trwają 
prace projektowe, gdzie zamawia się 
urządzenia itp. 

– Połączone doprowadzają do cho-
rej sytuacji, w której na koniec dopła-
ca się z jednej kieszeni do drugiej – 
stwierdził Prezes. Przypomniał też, 
że mamy już za sobą doświadczenia, 
jak nie powinno to działać, bo choć 

XIII Spotkanie Zarządów 
z Pracownikami Grupy PBG
Podobno jest nas w PBG coraz mniej. „Podobno” jest tu w pełni uzasadnione, 

bo niezależnie od danych z kadr, na spotkaniach Zarządu z Pracownikami 
sala zawsze wypełniona jest po brzegi, a kto przychodzi za późno, 

musi zacząć od… poszukania w okolicy krzesła, bo wszystkie miejsca – 
niczym na premierze siódmej części „Star Wars” – dawno zajęte. 

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

Prezes Jerzy Wiśniewski 
wskazał, że przyszłość 
PBG na pewno związana 
jest z RAFAKO, a zakup tej 
firmy był jedną z lepszych 
decyzji biznesowych. 
W dodatku była to 
decyzja, która pozwoliła 
później przetrwać trudny 
czas prac nad Układem.
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w  przeszłości podobna myśl przy-
świecała powołaniu PBG Technologie, 
to w praktyce w pewnym momencie 
spółka zaczęła konkurować z… PBG 
i dlatego teraz Prezes zamierza oso-
biście monitorować funkcjonowanie 
tego modelu. 

 Zapowiedział też, że zatwierdze-
nie Układu ma swój czas i nie zmienia 
naszej strategii, a gdyby nawet nie 
został zatwierdzony, również sobie 
poradzimy – która to deklaracja jesz-
cze bardziej podniosła i tak wysoki 
poziom optymizmu na Sali.

– Oczywiście po zatwierdzeniu 
będzie znacznie łatwiej, bo we 
wszelkich sporach już na początku 
będziemy po jasnej stronie mocy – 
podsumował Prezes Jerzy Wiśniew-
ski, odwołując się – a jakżeby inaczej – 
do „Gwiezdnych Wojen”… 

A  ponieważ Imperium zawsze 
może kontratakować, potrzebuje-

my zmian, które nas przed wszelki-
mi kontratakami zabezpieczą. Jedną 
z nich są czekające nas oreorgani-
zacje, o  których opowiedziała Wi-
ceprezes, Kinga Banaszak-Filipiak, 
przybliżając zasady działania 
i funkcjonowania holdingu, w który 
przekształca się spółka PBG. Może 
warto zacząć od samego określenia 
HOLDING, bo to jedno z  tych słów, 
o  których wszyscy słyszeli, ale nie 
wszyscy wiedzą, co oznacza. A z an-
gielskiego – to po prostu „trzymanie” 
lub „utrzymanie” 

– W przypadku grupy spółek sło-
wo to odnosi się do sprawowania 
kontroli przez jeden z  podmiotów 
nad pozostałymi. Podobną definicją 
w odniesieniu do grupy kapitałowej 
posługuje się polskie prawo – wyjaś-
niła Kinga Banaszak-Filipiak. 

PBG wraz ze spółkami zależnymi 
tworzy jednak grupę kapitałową od 

kilkunastu lat. Można więc zadać py-
tanie, co się takiego zmienia w tym, że 
PBG staje się holdingiem. 

  – Otóż zmienia się filozofa za-
rządzania, zorganizowania i  funk-
cjonowania Grupy Kapitałowej 
PBG. Zmienia się sama struktura or-
ganizacyjna spółki PBG czyli spółki 
nadrzędnej holdingu – odpowiadała 
Kinga Banaszak-Filipiak. – PBG jako 
spółka wiodąca holdingu będzie od-
powiedzialna przede wszystkim za 
wyznaczanie strategii oraz kierunku 
rozwoju Grupy Kapitałowej PBG. 

Ale to nie wszystkie zadania PBG 
w holdingu. Nie mniej ważne pozo-
staną zarówno nadzór nad działal-
nością operacyjną w segmencie gazu 
ziemnego i ropy naftowej oraz seg-
mencie energetycznym, jak i wspar-
cie spółek w  zakresie know-how, 
znajomości rynku, relacji z kontra-
hentami, referencji czy pozyskiwania 
finansowania. Do tego dojdzie także 
świadczenie usług administracyj-
nych, finansowych, prawnych, or-
ganizacyjnych i innych.

 W samym PBG S.A. czekają nas 
zmiany polegające na sformalizowa-
niu ładu korporacyjnego Holdingu, 
określeniu obszarów zarządzanych 
przez PBG, a w konsekwencji stopnio-
wym wycofaniu się przez PBG z pro-
wadzenia działalności operacyjnej. 

 – Funkcje PBG zostaną ograniczo-
ne do minimum, do podstawowych 
oraz strategicznych funkcji – a  to 
oznacza też zredukowanie pozio-
mu zatrudnienia do niezbędnego 
minimum – podkreśliła Wiceprezes 
Kinga Banaszak-Filipiak, informując, 
że docelowo w holdingu zatrudnione 
będą 33 osoby i będą one uczestni-
czyły we wsparciu wszystkich spółek 
wchodzących w skład grupy kapita-
łowej PBG. – Czeka nas więc wielo-
zadaniowość – różne zadania będą 
powierzane do realizacji poszczegól-
nym osobom, nie tylko te wynikające 
z ich podstawowych obowiązków – 
podsumowała Wiceprezes.

Jedną ze zmian, o której wspomi-
nał już wcześniej także Prezes Jerzy 
Wiśniewski, jest nacisk na aktyw-
ne działanie spółek inżynierskich. 
A modelowy przykład takiej Spółki to 
RAFAKO Engineering, której Członek 
Zarządu, Rafał Damasiewicz, przy-
bliżył zebranym na spotkaniu, jak in-
tensywny rozwój przechodzi ta firma. 

– Jeszcze rok temu zatrudniali-
śmy 5 osób, dziś jest ich ponad 70, 
a w kwietniu dojdą kolejne 54 z PBG 

oil and gas  – poinformował Rafał 
Damasiewicz. Stajemy się Spółką ze 
stałą organizacją i zespołem, który 
może realizować zdania, jakie przed 
nami postawiono – dodał. 

O ile jednak działania Spółek in-
żynierskich i ich efekty widoczne są 
od razu, o tyle w obszarach w jakich 
działa Fundacja PBG efekty widać do-
piero po jakimś czasie, ale właśnie 
dlatego, że widoczne są nieco później, 
są znacznie bardziej długotrwałe. Na 
to właśnie nacisk położyła w swoim 
wystąpieniu Prezes Fundacji PBG, 
Małgorzata Wiśniewska, przedsta-
wiając cele strategiczne Fundacji na 
najbliższy czas. 

– Niektórzy czasem postrzegają 
nasze działania jako „nikomu nie-
potrzebne”, w końcu Fundacja ani 
kotłów nie spawa, ani konstrukcji 
nie stawia  – mówiła z  charaktery-
stycznym uśmiechem Pani Prezes. A 
przecież nasze działania są bardzo 
ważne, bo wszyscy chcemy, żeby 
postrzegano nas jako nowoczesną 
Grupę, jako Firmę która nie tylko 
umie coś zbudować, lecz także po-
trafi być społecznie odpowiedzial-

na – i to nawet w najtrudniejszych 
dla Niej i otoczenia czasach. 

 W istocie zaś Fundacja wzięła na 
siebie od Spółek z Grupy wszystko 
to, co nie jest ich głównym bizne-
sem, księgowością czy finansami. 
A wszystko to Fundacja z powodze-
niem może zrealizować. 

– Kładziemy nacisk na wolontariat 
pracowniczy – i wszystkim, którzy 
się w niego angażują, bardzo dzię-
kuję  – powiedziała Prezes Małgo-
rzata Wiśniewska, dodając, że kiedy 
widzi w pracy ludzi zadowolonych 
i uśmiechniętych, to wie, że oni przy-
chodzą do tej pracy chętnie, w myśl 
zasady, jeśli lubisz to, co robisz, nie 
zauważasz nawet, że pracujesz. 

– Tym bardziej, że poza pracą 
mamy sport, wernisaże, a nawet... 
potańcówki – śmiała się Pani Prezes, 
a z nią cała sala. I dodała – W końcu 
to dzięki cyklicznym, bardziej i mniej 
formalnym spotkaniom Pracowni-
ków, pracuje się milej, bo w zespole 
ludzie się lepiej znają, mówią do sie-
bie po imieniu. 

 Na koniec Pani Prezes podkreśli-
ła, że Fundacja ze swojej działalności 
każdą złotówkę przeznacza na cele 
statutowe, więc jeśli coś dla Grupy 
robi Fundacja, to po prostu robimy 
coś dla siebie i swoimi siłami, oszczę-
dzając wydawanie pieniędzy na ze-
wnątrz. 

Tym bardziej, że pieniądze będą 
w Grupie bardzo potrzebne, w końcu 

Ponieważ Imperium zawsze może 
kontratakować, potrzebujemy zmian, 
które nas przed wszelkimi kontratakami 
zabezpieczą. Jedną z nich są czekające nas 
reorganizacje.

Wszyscy chcemy, żeby 
postrzegano nas jako 
nowoczesną Grupę, jako 
Firmę, która nie tylko 
umie coś zbudować, lecz 
także potrafi być społecznie 
odpowiedzialna – i to 
nawet w najtrudniejszych 
dla Niej i otoczenia 
czasach.

W CELU WYBRNIĘCIA Z TEJ NIEZRĘCZNEJ SYTUACJI 
PROPONUJĘ ZAWARCIE UKŁADU.
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mamy do zrealizowania posta-
nowienia układowe, które – miej-
my nadzieję – niedługo wejdą 
w  życie. O  tym, jak będziemy 
wtedy funkcjonować i  jak po-
winny wyglądać nasze relacje 
z Wierzycielami, opowiedziała 
na spotkaniu Bożena Ciosk  – 
Członek Zarządu PBG S.A. – na 
razie wciąż „w upadłości ukła-
dowej”.

Właśnie ten dopisek zniknie 
z naszej nazwy po uprawomoc-
nieniu się Układu. I  to będzie 
pierwsza zmiana, jaką wszyscy 
zauważymy od razu. Zniknie 
też z naszych organizacyjnych 
struktur Nadzorca, z  którym 

dziś (Spółka Syndycy Wielkopol-
scy), w myśl przepisów upadłoś-
ciowych, PBG musi uzgadniać 
ważne decyzje biznesowe. A póź-
niej czeka nas systematyczna 
i żmudna realizacja Układu.

Czyli  – emisja akcji, emisja 
oraz późniejszy wykup obligacji, 
spłacanie rat układowych zgod-
nie z harmonogramem, obecność 
wierzycieli finansowych we wła-
dzach Spółki – informowała Bo-
żena Ciosk. – Musimy też zapew-
nić Wierzycielom mechanizmy, 
które zagwarantują im dostęp 
do informacji o realizacji zobo-
wiązań, i to informacji ze wszyst-
kich Spółek Grupy  – dodała.

Zasady komunikacji z  Wie-
rzycielami w PBG zostały okre-
ślone w Zarządzeniu z 22 stycz-
nia tego roku, ale analogiczne 
muszą zostać wprowadzone 
w Spółkach Grupy. Przykładów 
informacji, jakie będziemy mu-
sieli dostarczać, jest wiele, naj-
ważniejsze dotyczą działalności 
operacyjnej PBG S.A., realizacji 
planu dezinwestycji w wykona-
niu GK PBG Dom, umów przy-
chodowych POG oraz pozyski-
wania kontraktów w tej Spółce, 
podobnie zresztą w RAFAKO. Za 
naruszenie tych zasad grożą po-
ważne sankcje, z koniecznością 
wcześniejszego wykupu obli-
gacji i egzekucją zabezpieczeń 
włącznie. 

– Dlatego niezmiernie ważne 
jest, żeby wszystkie wymagane 
informacje przekazywać w spo-
sób i w terminie ściśle określo-
nym w dokumentacji restruktu-
ryzacyjnej – uprzedzała Bożena 
Ciosk. 

Na razie na przeszkodzie 
w  uprawomocnieniu układu 
PBG stoją dwa zażalenia, które 
rozpatrzy sąd. Szczególnie istot-
ne z punktu widzenia wartości 
sporu jest zażalenie GDDKiA, 
które nie było jednak dla nas 
zaskoczeniem. 

Kończąc rozważania o Ukła-
dzie, przypomnijmy, że determi-
nacja Głównego Akcjonariusza 
i  Zarządu PBG doprowadziła 
do redukcji zadłużenia średnio 
o ok. 80% , a spłata ma nastą-
pić do czerwca 2020 roku. Warto 
też pamiętać, skąd się ów dług 
w ogóle wziął – w jednym zda-
niu się tego wyjaśnić nie da, 
ale jeśli mamy pamiętać owo 
jedno zdanie – to pamiętajmy, 
że znaczna część tego długu to 

poręczenia gwarancyjne i kre-
dytowe dla spółek zależnych, 
których ciężar spadł na PBG. 

A patrząc już tylko w przy-
szłość – jako ostatni wystąpił 
na spotkaniu Prezes Zarzą-
du PBG oil and gas, Przemy-
sław Szkudlarczyk. W ten spo-
sób, z pierwszej ręki, wszyscy 
mogli usłyszeć o Spółce, z któ-
rą  – oprócz RAFAKO  – wiąże-
my dziś największe nadzieje. 
Spółka pod obecną nazwą ist-
nieje od października 2012 roku, 
a jej podstawowym zadaniem 
było kontynuowanie działal-
ności Grupy Kapitałowej PBG 
na rynku ropy naftowej i gazu 
ziemnego. 

– Pozyskując kontrakty oraz 
przejmując pracowników PBG, 
PBG oil and gas stopniowo 
przejęła działalność operacyjną 

Spółki-Matki w zakresie gene-
ralnego wykonawstwa – powie-
dział Prezes Przemysław Szkud-
larczyk. Poinformował również, 
że na dzień 31.12.2015 roku Spół-
ka zatrudniała 176  osób.  – To 
osoby w działach związanych 
z przygotowaniem kontraktów, 
realizacją i  wykonawstwem, 
zakupami i logistyką, rynkami 
zagranicznymi, jak również 
w działach ekonomii i finansów 
oraz wsparcia organizacyjne-
go – dodał. 

Imponująco wygląda portfel 
zamówień młodej Spółki. Na ko-
niec ubiegłego roku wartość za-
wartych kontraktów wyniosła 
327 mln zł (netto), a wartość kon-
traktów do realizacji – 205 mln 
zł (netto). Trzeba też wspomnieć, 
że nie da się pozyskiwać kon-
traktów bez gwarancji – w go-

Determinacja Głównego Akcjonariusza 
i Zarządu PBG doprowadziła do redukcji 
zadłużenia średnio o ok. 80% , a spłata ma 
nastąpić do czerwca 2020 roku.

tówce zamrożono na ten cel 
20,5 mln zł. 

– Nasz główny cel to genero-
wanie środków operacyjnych 
jako jedno ze źródeł finanso-
wania spłaty układu PBG – poin-
formował Przemysław Szkudlar-
czyk – Do tego prowadzą jednak 
cele pośrednie, wśród nich odzy-
skanie pozycji Grupy Kapitało-
wej PBG jako lidera na rynku 
ropy i gazu poprzez znaczące 
zwiększenie portfela zamó-
wień i jego realizację przy zało-
żonej rentowności oraz rozsze-
rzenie działalności na nowe 
rynki, zarówno pod względem 
sektorowym – i mam na myśli 
tak energetykę, jak i np. branżę 
chemiczną, jak i  geograficz-
nym – dodał. 

Mówiąc zagranica, POG my-
śli o Bliskim Wschodzie, np. zle-

Prezes Zarządu PBG 
oil and gas, Przemy-
sław Szkudlarczyk 
prezentuje strategię 
Spółki, z którą – 
oprócz RAFAKO – 
wiążemy dziś 
największe nadzieje

Wiceprezes Zarządu PBG S.A., Kinga Banaszak-Filipiak
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ceniach z  Omanu lub Kataru, ale też 
o Iranie czy niedalekiej Norwegii, która 
w  segmencie ropy i  gazu jest bardzo 
dużym rynkiem. POG czekają rów-
nież zmiany organizacyjne związane  
z przekształceniem jej ze spółki wyko-
nawczej w  spółkę inżynieryjną. Musi 
także zoptymalizować koszty stałe i „za-
inwestować” w RAFAKO Engineering – 
biorąc aktywny udział w  tworzeniu 
spółki serwisowo-wykonawczej.

Przed POG stoją także zadania zwią-
zane z realizacją Układu – wynikają one 
z  dokumentacji restrukturyzacyjnej, 
a jednym z najważniejszych jest osiąg-
nięcie zakładanych wskaźników. Zarząd 
czekają trudne zadania w postaci po-
zyskania finansowania, w tym limitów, 
gwarancji i  środków obrotowych na 
nowe realizacje. Wśród nich Prezes 
Szkudlarczyk wymienił między innymi: 
pozyskanie kontraktów na rynku pol-
skim o wartości przynajmniej 300 mln zł, 

w tym Różańsko, gazociągi i tłocznie, po-
zyskanie pierwszego kontraktu zagra-
nicznego i inwestycje w nowe projekty 
(fotowoltaika).

W  ramach współpracy z  Gru-
pą Kapitałową PBG POG planuje wy-
dzielenie pionu Wykonawstwa jako 
zorganizowanej części przedsiębior-
stwa (54  pracowników). Chce też ści-
słej współpracy z  RAFAKO w  za-
kresie pozyskiwania kontraktów, 
podwykonawstwa oraz współpracy  
z RAFAKO Engineering w zakresie roz-
woju działalności serwisowej i  wyko-
nawczej. Oczywiste są także współpra-
ca z PBG w zakresie umowy holdingowej 
i  umowy wsparcia oraz Współpraca 
z  PBG w  zakresie pozyskiwania kon-
traktów i zarządzania nimi.

Chcąc zapewnić odpowiednie zyski, 
Spółka zamierza realizować portfel 
zamówień przy rentowności brutto 
wynoszącej minimum 5%, rentowność 

Chcąc zapewnić 
odpowiednie zyski, 
Spółka zamierza 
realizować portfel 
zamówień przy 
rentowności 
brutto wynoszącej 
minimum 5%, 
rentowność netto 
ma się utrzymywać 
na poziomie 
minimum 3%.

Zarząd czekają 
trudne zadania 
w postaci 
pozyskania 
finansowania, 
w tym limitów, 
gwarancji i środków 
obrotowych na 
nowe realizacje.

netto ma się utrzymywać na poziomie 
minimum 3%. 

– Aby to osiągnąć, potrzebne jest 
miedzy innymi sprawne zarządzanie 
ryzykiem przy realizacji kluczowych 
kontraktów takich jak Radoszyn czy 
Rembelszczyzna – zapowiedział Prezes 
Szkudlarczyk. Nie mniej ważne jest dla 
nas pozyskanie finansowania i zwolnie-
nie gotówki zamrożonej na gwarancje.

Trzymamy kciuki!

Potencjalne inwestycje  
Grupy PBG w nowe projekty, 
związane np. z fotowoltaiką. 

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  NADII KURPANIK

FUNDACJA „MIEJ SERCE”
CEL SZCZEGÓŁOWY: NADIA KURPANIK

Urodziłam się o czasie. 
Mama była szczęśliwa 
jak nigdy dotąd. Niestety, 
szczęście było krótkotrwałe. 
Zaraz następnego dnia pani 
doktor poinformowała ją, że mam 
za małą główkę. Badanie rezonansem 
magnetycznym wykazało, że mam 
nieprawidłowo zbudowany mózg. 
Nazywa się to „Polimicrogyria”. Mam już 
trzy latka i nadal nie potrafię chodzić, mimo 
wielu intensywnych ćwiczeń. Nie potrafię 
mówić ani prawidłowo jeść. Mimo to jestem 
pogodną i kontaktową dziewczynką pełną życia 
i energii.

KRS 0000368135

mam na imię  
NADIA
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Pod koniec stycznia w  siedzi-
bie PBG zorganizowane zo-
stały warsztaty szkoleniowe 
pn. „Zakupy i  negocjacje w  bi-
znesie”, w których udział wzięli 
pracownicy działów zakupów  

Zakupy i negocjacje w biznesie
Szkolenie dla kupców* RAFAKO i PBG oil and gas

Opracowała: Agnieszka Matysiak, specjalista ds. wsparcia zakupów, PBG oil and gas 
Zdjęcia: Janusz Brauner, RAFAKO; Piotr Mierzwa, Fundacja PBG

i  logistyki z  RAFAKO S.A. oraz 
PBG oil and gas. 

 Dwudniowe szkolenie pro-
wadził doradca i  trener w fir-
mie Goodman Global Busi-
ness Services, wykładowca na 

poznańskiej WSB, p. Grzegorz 
Olechniewicz. 

Szkolenie miało charakter 
teoretyczno-praktyczny i  obej-
mowało następujące zagadnie-
nia: poszukiwanie nowych źró-

deł zaopatrzenia, podstawy zarządzania 
czasem w pracy kupca, cele sprzedawcy 
i kupującego, zasady prawidłowej ko-
munikacji, SRM**, przygotowanie do 
negocjacji, fazy i techniki negocjacyjne 
oraz sekrety mowy ciała. 

Otwarta dyskusja z dużą liczbą przy-
kładów zachęcała do zadawania pytań, 
rozwiązywania nurtujących uczestni-
ków dylematów i  poszukiwania naj-
lepszych rozwiązań. Uczestnicy mieli 
okazję podzielić się wiedzą i umiejętnoś-
ciami oraz podejrzeć swoje zachowania 
podczas prowadzonej „gry symulacyj-
nej” nagrywanej na wideo!

Pomysł na wspólne z  RAFAKO 
szkolenie z  negocjacji dla kupców 
zrodził się jeszcze w roku 2015, tuż po 
wprowadzeniu zakupowej platformy 
elektronicznej Logintrade. Jego celem 
było zachęcenie doświadczonej już 
kadry kupców do rozwoju umiejętno-
ści, poszukiwania nowych, ciekawych 
praktyk negocjacyjnych, ale również 
do integracji i wymiany doświadczeń 
między pracownikami obu spółek. Wy-
bór dedykowanego szkolenia w siedzi-
bie POG pozwolił przede wszystkim na 
indywidualne dopasowanie programu 
do potrzeb uczestników – mówi Kinga 
Rolnik, dyrektor pionu zakupów i logi-
styki w PBG oil and gas. 

Wspólne warsztaty to nie tylko wnie-
sienie „świeżości” do codziennej pracy 
kupca czy pogłębienie niezbędnych 
w  pracy kompetencji. To budowanie 
właściwych relacji oraz świadomości 
roli i wpływu pracy kupca na budżet 
projektu. To trening trudnych rozmów 
oraz radzenia sobie w sytuacjach kon-
fliktowych i  kryzysowych z  kontra-
hentem. Mam nadzieję, że będzie ono 
iskrą do dalszego samodoskonalenia się 
i wymiany doświadczeń z pracownika-
mi Grupy PBG – dodaje.

Szkolenie odbyło się w dwóch turach. 
Dzięki czemu w  mniejszych grupach 
łatwiej było o integrację oraz wymianę 
wiedzy i doświadczeń. 

Zapoznajcie się 
z bogatymi wrażeniami 
i refleksjami uczestników 
niecodziennego szkolenia 
z negocjacji!

*kupiec – inaczej określany 
jako „zakupowiec” – 
pracownik działu 
zakupów odpowiedzialny 
za kompleksowe 
przeprowadzenie procesu 
wyboru dostawców 
materiałów, urządzeń oraz 
podwykonawców usług: 
od wysłania zapytań 
ofertowych, poprzez zebranie 
ofert, sporządzenie umowy, 
negocjacje warunków 
handlowych i formalno- 

-prawnych, do ostatecznego 
wyboru i doprowadzenia 
do podpisania umowy/
zamówienia. Rolą kupców 
w przedsiębiorstwie jest 
nie tylko zaopatrzenie 
produkcji/ budowy 
w niezbędne materiały, 
lecz także kontraktacja 
szeroko rozumianych 
usług z zapewnieniem 
wymaganych terminów, 
a także spełniających ustalone 
wymagania techniczne, 
budżetowe i jakościowe.

** SRM- zarządzanie relacjami 
z dostawcami
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Anna Hossa
PBG oil and gas

Szkolenie okazało się bardzo efektywnym spotkaniem, które nie 
tylko miało na celu przekazanie i ugruntowanie niezbędnej dla 
kupców wiedzy, lecz także było okazją do integracji pomiędzy 
pracownikami POG oraz RAFAKO. 

Prowadzący, Grzegorz Olechniewicz, to trener z powołania, 
który w interesujący i przystępny sposób przekazywał nam wie-
dzę teoretyczną oraz praktyczną na bazie wielu przykładów pro-
sto z życia. Szkolenie często przybierało formę luźnej rozmowy 
i było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. 
Prowadzący podkreślał, że pewne zachowania w negocjacjach 
biznesowych mają swoje źródło poza logiką, na zasadzie pod-
świadomych utartych skojarzeń i schematów myślowych. Wy-
starczy uświadomić sobie podstawowe wzorce psychologiczne, 
aby w odpowiednich okolicznościach nimi zarządzać i wykorzy-
stać na swoją korzyść. 

Dyskusje toczące się podczas szkolenia, omawianie motywacji 
i zachowań uczestników negocjacji na pewno skłoniło nas do wielu 
refleksji nie tylko nad naszą rolą jako kupców, lecz także nad rolą 
sprzedawców i nad technikami sprzedaży, którym jesteśmy na 
co dzień poddawani. Biorąc pod uwagę fakt, że negocjacje w za-
kupach to GRA pomiędzy stronami o naprawdę dużą stawkę, na 
pewno warto się rozwijać, weryfikować swoje umiejętności, nabie-
rać świeżego spojrzenia i stale uciekać przed rutyną.

Pozdrawiamy koleżanki i kolegów z RAFAKO S.A.

Justyna Roth
PBG oil and gas

Trener bardzo otwarty, słucha-
jący i udzielający wsparcia. To, 
co ważne, to to, że uczestnicy 
nie tylko słuchali, ale również 
dawali coś z siebie, dzielili się 
swoim doświadczeniem i  rze-
czywistymi problemami. Re-
lacja zbudowana na szkoleniu 
dawała możliwość luźnych  
i swobodnych wypowiedzi nie-
narzuconych przez program 
szkoleniowy. Dzięki dużemu 
zaangażowaniu uczestników 
w  zadania, nasza wiedza jest 
lepiej przyswojona.

Otwarta dyskusja z dużą liczbą 
przykładów zachęcała do zadawania 
pytań, rozwiązywania nurtujących 
uczestników dylematów i poszukiwania 
najlepszych rozwiązań.

Marcin Pyret
RAFAKO S.A.

Szkolenie pokazało mi, w jaki sposób handlowiec może myśleć o „za-
kupowcu” oraz jakie techniki manipulacji może stosować przeciwko 
nam. Dzięki temu będę bardziej wyczulony na „pewne ruchy po drugiej 
stronie stołu”. Po tych dwóch dniach byłem w stanie popatrzeć na sie-
bie krytycznie i wyciągnąć wnioski z popełnianych dotychczas błędów. 
Szkolenie dało mi dużo pozytywnej energii do działania oraz zrodziło 
wiele pomysłów na udoskonalenie procesu negocjacyjnego.

Sebastian Kłobuszyński
PBG oil and gas

Ostatnim etapem szkolenia była „zaba-
wa” polegająca na układaniu klocków 
w  3-osobowych grupach (jeden koor-
dynator i dwie osoby układające). Za-
danie polegało na tym, że trzeba było 
odtworzyć wierną kopię przykładowego 
obiektu. Brzmi banalnie, nic bardziej 
mylnego, haczyk w tym zadaniu pole-
gał na tym, że osoby układające klocki 
miały zakryte opaską oczy, a  obiekt 

Joanna Piasecka
RAFAKO S.A.

Konkretna dawka przydatnych 
informacji przekazana w przy-
stępnej formie i w bardzo przy-
jaznej atmosferze. Ćwiczenia 
praktyczne pozwoliły mi poznać 
obszary, w których powinnam 
się doskonalić. Już wykorzystuję 
zdobytą wiedzę.

Edyta Kudla
RAFAKO S.A.

Szkolenie bardzo rzeczowe, ćwiczenia 
sprawdzające pozwoliły zobaczyć siebie 
w trakcie negocjacji.

W WARSZTATACH UDZIAŁ WZIĘLI:

PBG oil and gas (POG)
Maciej Andrzejewski 
Katarzyna Balcerek 
Anna Hossa 
Justyna Jacek 
Sebastian Kłobuszyński 
Paweł Krzywiak
Agnieszka Matysiak
Justyna Roth
Alicja Ruszkowska 
Jędrzej Schulz 
Anna Szczodrowska

RAFAKO S.A.
Ryszard Baran
Adam Holauer 
Katarzyna Kaleta 
Edyta Kudla 
Katarzyna Ośko 
Joanna Piasecka 
Marcin Pyret
Beatrycze Rychlik 
Baniamin Siegmund
Oktawia Tomczyszyn

Biorąc pod uwagę fakt, że 
negocjacje w zakupach to 
GRA pomiędzy stronami 
o naprawdę dużą stawkę, 
na pewno warto się 
rozwijać, weryfikować 
swoje umiejętności, nabierać 
świeżego spojrzenia i stale 
uciekać przed rutyną.

Uczestnicy szkolenia z RAFAKO S.A.

widział jedynie koordynator. Dodatko-
wym utrudnieniem był fakt, że klocki 
miały różne kształty i kolory. Drogą do 
sukcesu była odpowiednia komunika-
cja pomiędzy koordynatorem a osobami 
układającymi. Zadanie to pokazało, że 
przy odpowiedniej koordynacji możliwe 
jest zrealizowanie projektów pozornie 
niemożliwych do zrealizowania bez od-
powiednich zasobów.
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Justyna Jacek
PBG oil and gas

Bardzo dobre, ciekawe szkolenie prze-
prowadzone w profesjonalny i przystęp-
ny sposób. Pierwsza część poświęcona 
wiedzy teoretycznej, poparta licznymi 
przykładami. Zdecydowanym atutem 
szkolenia było nastawienie na zdoby-
cie przez uczestników przede wszystkim 
umiejętności praktycznych. Szkolenie 
prowadzone energicznie, angażujące 
uczestników i skłaniające ich do dysku-
sji. Ćwiczenia z wykorzystaniem kamery 
video i omówienie nagranego materiału 
z trenerem wskazały na właściwe podej-
ście i rolę właściwego przygotowania do 
negocjacji.

Maciej Andrzejewski
PBG oil and gas

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Tre-
ner prowadzący posiadał dużą wiedzę praktyczną, a umiejętność 
jej przekazania wprowadzała przyjazną atmosferę.

Po zaplanowanej na pierwszy dzień części teoretycznej mieli-
śmy możliwość wdrożyć zdobytą wiedzę i wykorzystać ją podczas 
ćwiczeń praktycznych drugiego dnia. Użycie kamery i nagrania 
podczas treningu z negocjacji dały możliwość przeanalizowania 
naszych zachowań – zarówno tych kontrolowanych, jak i tych 
niekontrolowanych. Było to ciekawym doświadczeniem. 

Beniamin Siegmund
RAFAKO S.A.

Szkolenie było przygotowane i  prowadzone 
bardzo rzeczowo, rzetelnie i na bardzo wyso-
kim poziomie. Dowiedzieliśmy się bardzo wielu 
interesujących rzeczy na temat postępowania 
podczas negocjacji handlowych z firmami. Uzy-
skaliśmy dodatkową fachową wiedzę, która 
przyda nam się w życiu nie tylko zawodowym, 
lecz także i prywatnym. Po takim szkoleniu czu-
jemy się odważniejsi i bardziej pewni siebie. Oby 
więcej takich szkoleń!

Negocjowanie to sztuka 
i umiejętność, którą można 
doskonalić, a skoro to między 
innymi od niej może zależeć 
nasz sukces bądź porażka 
w biznesie – warto podjąć próbę 
jej perfekcyjnego opanowania.

Katarzyna Kaleta
RAFAKO S.A.

W dobie gospodarki wolnorynkowej, której głównym fundamentem jest konkuren-
cja, o losach firmy niejednokrotnie decyduje umiejętność skutecznego negocjowania. 
Negocjowanie to sztuka i umiejętność, którą można doskonalić, a skoro to między 
innymi od niej może zależeć nasz sukces bądź porażka w biznesie – warto podjąć 
próbę jej perfekcyjnego opanowania.

To szkolenie to z pewnością była taka próba. Bardzo udana próba. Przede wszyst-
kim niesamowita atmosfera przyjemnej rywalizacji połączonej z nauką. To dzięki 
dobrej zabawie i natychmiastowemu testowaniu poszczególnych technik uczyliśmy 
się szybciej, bardziej kompletnie i od razu sprawdzaliśmy w „bezpiecznych” warun-
kach skuteczność naszych nowych umiejętności. Podczas tego szkolenia uczyliśmy 
się poprzez gry negocjacyjne i system warsztatowy. Dla grupy rafakowskiej, grupy 
w zdecydowanej większości doświadczonych „zakupowców”, bardzo ważna była 
forma szkolenia. Nie typowo wykładowa, a właśnie warsztatowo-ćwiczeniowa. 
Prowadzący bardzo intensywnie i skutecznie wciągał nas w dyskusję i różnego 
rodzaju zadania. Ciekawym doświadczeniem było zadanie negocjacyjne przed 
kamerą, z późniejszą analizą mocnych i słabych stron poszczególnych metod nego-
cjacji. Myślę, że każdemu z uczestników dało sporo do myślenia. Uczestniczyłam już 
w wielu szkoleniach o tej tematyce, ale to było dla mnie całkiem nowe doświadczenie.

Resumując, szkolenie na bardzo wysokim poziomie oraz przeprowadzone bardzo 
profesjonalnie.

Bardzo chcielibyśmy również podziękować koleżankom i kolegom z POG za 
bardzo miłe i serdeczne przyjęcie. Za świetne przygotowanie całej oprawy szkolenia, 
a także za możliwość spotkania i bliższego poznania się po szkoleniu. W imieniu 
całej naszej grupy – DZIĘKUJĘ!

OD REDAKCJI:
Zachęcamy do podobnych 
inicjatyw pracowników 
z Wysogotowa i Raciborza 
współpracujących ze sobą 
przy okazji różnych projektów. 
Z pewnością będzie to 
sprzyjać wspólnej integracji, 
wymianie cennej wiedzy 
i doświadczenia, a w dłuższej 
perspektywie wpłynie na efekt 
synergii w całej Grupie. 

Ryszard Baran
RAFAKO S.A.

Szkolenie, w którym uczestniczyłem, utwierdziło mnie w przeko-
naniu, że negocjacje to ciągły proces, w którym uczestniczymy 
my jako kupcy. Dla większości z nas negocjacje to próba sił. Wiem, 
że najlepsi negocjatorzy przejmują inicjatywę na długo przed 
rozpoczęciem właściwych negocjacji, „ustawiają scenę”, przy-
gotowując scenariusz pod późniejszą grę taktyczną. W trakcie 
szkolenia dowiedziałem się, jak strategia negocjacyjna – a w za-
sadzie ciągłe budowanie relacji z dostawcami – wpływa na wyniki 
finansowe naszej firmy. Negocjacje zakupowe wymagają pełnego 
profesjonalizmu, zaangażowania i odpowiednio rozwiniętych 
umiejętności, co można wypracować na szkoleniach podobnego 
typu jak prowadzone przez firmę Goodman. Umiejętności ciągle 
doskonalone pozwalają na uzyskanie korzystniejszych warunków 
dostaw. Uważam, że wynegocjowane warunki mają konsekwencje 
przez kolejne miesiące i lata dostaw, nie można na negocjacje 
patrzeć jak na pojedynczą transakcję.

Oktawia Tomczyszyn
RAFAKO S.A.

Profesjonalne i merytorycz-
ne szkolenie poparte ćwi-
czeniami. Ciekawe doświad-
czenie związane z  różnymi 
metodami oraz specyfiką 
kontraktacji w Grupie PBG – 
nieoceniona wymiana do-
świadczeń.

Uczestnicy szkolenia z PBG oil and gas
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W szkoleniu  uczestniczyli przed-
stawiciele Spółek: PBG S.A., PBG 
oil and gas, RAFAKO S.A., RAFAKO 
Engineering i Energotechnika Engi-
neering. Spotkanie było pierwszym 
krokiem w tym procesie. Spodziewa-
nym efektem będzie wprowadzenie 
nowego, jednakowego systemu con-
trollingowego w Grupie PBG i efek-
tywne korzystanie z tego narzędzia. 

Szerzej o znaczeniu controllin-
gu w biznesie i dla strategii orga-
nizacji przeczytacie w artykułach 
zamieszczonych w cześci poświę-
conej Spotkaniom Infromacyjno-

-Szkoleniowym.
Poniżej fotorelacja ze szkolenia 

i opinie uczestników. 

Standaryzacja procesów 
controllingowych w Grupie PBG

W ramach standaryzacji procesów controllingowych w Grupie PBG w dniach 1 – 2 marca br. 
we Dworze w Smólsku odbyło się szkolenie z zakresu budżetowania i controllingu. 

Opracowanie: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Robert Jatczak, PBG S.A.

Małgorzata Sabała
Specjalista ds. Ekonomicznych, PBG oil and gas

Bardzo interesujące szkolenie. Słowa 
uznania należą się prowadzącemu, 
który swoją charyzmą potrafił przykuć 
uwagę wszystkich uczestników na wie-
le godzin oraz wzbudził liczne dyskusje, 
również po zakończonym szkoleniu.

Magdalena Wawrzynowicz 
Dyrektor Biura Realizacji Kontraktów Strategicznych, 
RAFAKO S.A.

Szkolenie przypominające o złożoności 
procesu kosztowo-przychodowego. Po-
kazujące ujęcie spółki w bardziej przy-
swajalny sposób. Realne i rzeczywiste 
przykłady działań controlingowych.

Roman Wenski
Dyrektor ds. Controllingu i Analiz PBG S.A. 

Z racji tematyki, bliskiej temu 
co robimy na co dzień dla osób 
z działu controllingu szkolenie 
było przypomnieniem i ugrunto-
waniem posiadanej wiedzy. 

Myślę, że dla pozostałych 
uczestników było szczególnie 
przydatne, oparte na ciekawych 
i praktycznych przykładach. 

W  przyszłości zalecałbym 
łączenie prezentowanego ma-
teriału w wersji elektronicznej 
z formułami excelowymi. Taka 
praktyka usprawniłaby oma-
wianie przykładów i  pozosta-
wiła więcej czasu na dyskusję 
i  inne elementy tego ważnego 
zagadnienia. 

Monika Bednarek 
Administrator Projektu ZAK-1, Energotechnika 
Engineering Sp. z o.o.

Uważam, że szkolenie było meryto-
ryczne, przeprowadzone w bardzo 
przystępnej formie (a o to obawia-
łam się najbardziej, gdyż nie mam 
wykształcenia ekonomicznego). 
Trener, Pan Lucjan Śledź, w przej-
rzysty dla mnie sposób przedstawił 
podstawowe cele i zasady rachun-
kowości zarządczej w odniesieniu 
do zarządzania budżetem firmy. 
W bardzo czytelnej formie przed-
stawił analizę wyników przedsię-
biorstwa na różnych poziomach, 
efektywnego zarządzania kosztami, 
a przede wszystkim podejmowania 
świadomych decyzji kosztowych. 
Trener jak najbardziej godny po-
lecenia. Oby więcej takich szkoleń!

Trener, Pan Lucjan Śledź, 
w przejrzysty dla mnie sposób 
przedstawił podstawowe cele i zasady 
rachunkowości zarządczej w odniesieniu 
do zarządzania budżetem firmy.
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Katarzyna Gajewska
Zastępca Dyrektora ds. Controllingu i Analiz, PBG S.A.

Szkolenie polegało na przypomnieniu tego, o czym na co dzień 
musimy pamiętać, a przy okazji dało możliwość wymiany do-
świadczeń zawodowych z innymi ekonomistami z GK. Ważna 
była niewymuszona atmosfera i swoboda w zadawaniu pytań 
podczas wykładu.

Maria Manowska
Dyrektor Finansowy, Prokurent, RAFAKO 
Engineering Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo dobrze przygo-
towane pod względem organiza-
cyjnym. Znakomicie i profesjo-
nalnie prowadzone przez Pana 
Lucjana Śledzia, który z ogrom-
ną swobodą komunikacji i  po-
czuciem humoru, w sposób jasny 
i rzeczowy przekazywał wiedzę 
z  zakresu budżetowania, con-
trollingu i tematów pokrewnych.

Karolina Szumińska
koordynator ds. planowania i kontroli, PBG oil and gas 

Dla mnie szkolenie w Smólsku miało na celu prze-
de wszystkim ugruntowanie świadomości, jak 
ważną rolę w realizacji projektów inwestycyjnych 
odgrywa właściwe planowanie i controlling finan-
sowy. Zagadnienie jest szczególnie cenne dla tych 
uczestników tego procesu, którzy kierują projekta-
mi, nadzorują organizację prac, podejmują decyzje 
finansowe oraz negocjują warunki z dostawcami 
i  podwykonawcami. Wiedza o  zasadach zapew-
nienia płynności finansowej firmy i utrzymania 
założonego poziomu zysku jest niewątpliwie jed-
nym z kluczowych elementów powodzenia przed-
sięwzięcia.

Wiedza o zasadach 
zapewnienia 
płynności finansowej 
firmy i utrzymania 
założonego poziomu 
zysku jest niewątpliwie 
jednym z kluczowych 
elementów powodzenia 
przedsięwzięcia.

Uczestnicy szkolenia ze 
standaryzacji procesów 
controllingowych 
w Grupie PBG. W tle 
pomieszczenia Dworku 
w Smólsku, gdzie odbyło 
się szkolenie.
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O ochronie środowiska 
w energetyce w Katowicach

W dniach 8 – 9 lutego w Katowicach odbywała się XI Konferencja 
Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce. 

W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele RAFAKO S.A. – 
Prezes Zarządu Agnieszka Wasilewska-Semail i Wiceprezes Zarządu 
Krzysztof Burek jako eksperci wzięli udział w ciekawych debatach. 

Tekst: Justyna Korzeniak, Magdalena Matusik, Adventure Media

Każdego roku Konferencja Naukowo-
-Techniczna „Ochrona Środowiska 
w  Energetyce” gromadzi osoby, któ-
re na co dzień zajmują się energetyką, 
a w szczególności jej aspektami środo-
wiskowymi. W dniach 8 – 9 lutego odbyła 
się XI edycja konferencji. Najważniejsze 
zagadnienia związane z ekologią w sze-
roko rozumianej branży energetycznej 
przyciągnęły przedstawicieli najwięk-
szych polskich firm i instytucji. 

Organizatorem konferencji jest BMP, 
wydawca magazynu „Energetyka Ciep-
lna i  Zawodowa” oraz m.in. portalu 
kierunekenergetyka.pl. Zgodnie z zało-
żeniami, przedsięwzięcie ma stanowić 
platformę wymiany informacji i  do-
świadczeń między koncernami, przed-
siębiorstwami i ośrodkami naukowymi, 
działającymi w branży energetycznej. 

W tym roku specjaliści debatowali 
nad takimi zagadnieniami, jak: Polska 
energetyka po Szczycie Klimatycznym 
2015 w Paryżu, ciepłownictwo po 1 stycz-
nia 2016 r., nowoczesne technologie na 
zdrowie elektrowni i środowiska, ochro-
na środowiska a bezpieczeństwo ener-
getyczne Polski, ciepłownictwo w mo-
dernizacji, a także zastanawiali się, co 
dalej z węglem.

W  panelu inaugurującym sympo-
zjum w Katowicach, pn. Ochrona środo-
wiska a zróżnicowany rozwój w energe-
tyce i ciepłownictwie, wziął udział Jerzy 
Mazurek, który w swoim wystąpieniu 
przedstawił przykłady realizacji i mo-
dernizacji systemów oczyszczania spa-
lin z odniesieniem osiągniętych efektów 
w zakresie usuwania zanieczyszczeń do 
planowanych konkluzji BAT. – Konkluzje 
BAT wprowadzają zaostrzenia dla pa-
rametrów, które do tej pory były nadzo-
rowane w spalinach tj. dwutlenku siar-
ki, pyłu i tlenków azotu. Ponadto określa 
nowe zanieczyszczenia, które będą 
nadzorowane i mierzone, tj. amoniak, 
chlorowodór, fluorowodór i rtęć – mówi 
Jerzy Mazurek, Kierownik Zespołu 

RAFAKO od wielu lat 
prowadzi badania 
nad zmniejszeniem 
emisji szkodliwych 
składników, ale na 
początku skupiliśmy 
się nad poprawą 
działania systemów 
do odsiarczania 
i odpylania. Przy 
okazji robiliśmy 
pomiary nad 
eliminacją rtęci 
i amoniaku. 
Wynikało z nich, że 
nasze technologie są 
w stanie i z nimi sobie 
poradzić. 
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Pracowni Projektowych IOŚ 
w RAFAKO S.A. 

– RAFAKO od wielu lat prowa-
dzi badania nad zmniejszeniem 
emisji wszystkich składników, 
ale na początku skupiliśmy się 
nad poprawą działania syste-
mów do odsiarczania i  odpy-
lania. Przy okazji robiliśmy 
pomiary nad eliminacją rtęci 
i amoniaku. Wynikało z nich, że 
nasze technologie są w stanie 
i  z  nimi sobie poradzić. Teraz 
naszym celem jest opracowanie 
takich technologii, które będzie 
można oferować klientom przy 
różnych paliwach i o różnej wiel-
kości, po to, aby ograniczyć emi-
sję do wymaganego poziomu po-
szczególnych związków – dodał 
J. Mazurek. Na potwierdzenie 
przedstawił trzy różne techno-
logie, które osiągnęły zaostrzone 
przepisy ochrony środowiska. Są 
to: technologia mokrego odsiar-
czania zrealizowana w Elektro-
ciepłowni Ostrołęka, technologia 

półsucha, czyli elektroinstalacja 
zrealizowana w Elektrociepłow-
ni w  Łodzi oraz system katali-
tycznego odazotowania zreali-
zowany w Elektrowni Kozienice. 

Prezes RAFAKO S.A., Agniesz-
ka Wasilewska-Semail, uczest-
niczyła w panelu dyskusyjnym 
pn. Ochrona środowiska a bez-
pieczeństwo energetyczne Pol-
ski, który poprowadził Herbert 
Leopold Gabryś, Przewodniczą-
cy Komitetu ds. Energii i Polityki 
Klimatyczno-Energetycznej KIG. 
  – W  tej chwili RAFAKO S.A. 
w większości swoje przychody 
generuje z  obszarów związa-
nych z ochroną środowiska. Je-
steśmy bardzo związani z tym, 
co dzieje się na tzw. rynku kli-
matycznym czy też w obszarze 
przepisów klimatycznych. Z na-
szego punktu widzenia zaostrza-
nie się norm nie jest czymś ne-
gatywnym, ponieważ dla firmy 
to nowe możliwości. Natomiast 
z punktu widzenia naszych klien-

tów, inwestorów w  sektorze 
energetyki zawodowej, to wiel-
kie wyzwanie – powiedziała. – 
Bardzo interesujący jest temat 
konkurencyjności wytwarzania 
energii i nowych norm ochrony 
środowiska. W  związku z  tym 
powstaje pytanie, czy polska 
gospodarka w dużej mierze op-
arta na węglu będzie mogła kon-
kurować w kwestii ceny energii. 
To jeden z ważniejszych elemen-
tów konkurencyjności gospodar-
ki – dodała prezes A. Wasilewska-

-Semail.
Po zakończeniu pierwszego 

dnia dyskusji wręczone zostały 
statuetki Klucz Sukcesu. Jest to 
wyróżnienie, które tradycyjnie 
redakcja „Energetyki Cieplnej 

i Zawodowej” przyznaje osobom 
i  instytucjom, które szczegól-
nie przyczyniły się do rozwoju 
polskiej energetyki. Podczas 
XI Konferencji Ochrona Środo-
wiska w Energetyce statuetkę za 
szczególne zasługi dla polskiej 
energetyki otrzymał dr Andrzej 
Kowalski, prezes zarządu Ener-
goprojekt Katowice, a Instytut 
Chemicznej Przeróbki Węgla 
w Zabrzu otrzymał wyróżnienie 
za wkład w rozwój niskoemisyj-
nych i zeroemisyjnych techno-
logii pozyskiwania energii elek-
trycznej i ciepła.

Drugi dzień konferencji to ko-
lejne wykłady, prelekcje i dysku-
sje na temat ekologii. W debacie 
o  przyszłości węgla kamienne-
go w  energetyce, podsumowu-
jącej wydarzenie uczestniczył 
Krzysztof Burek, Wiceprezes 
Zarządu RAFAKO S.A. i Dyrek-
tor ds. Handlowych. – Węgiel 
jest podstawowym surowcem 
energetycznym w  Polsce, jak 
również energetyka węglowa 
jest podstawowym odbiorcą 
rozwiązań technicznych, który-
mi dysponuje RAFAKO S. A. Nie 
znaczy to, że na węglu sprawa 
aktywności RAFAKO się kończy. 
Widzimy, że surowiec ten zaczy-
na tracić na znaczeniu w ener-
getyce światowej, w  Europie 
oraz również w  Polsce. Co za 

Grono energetyczne, które się tu 
spotyka, ma okazję zobaczyć, w jakich 
technologiach można realizować 
zadania, które wynikają z ochrony 
środowiska. Są one bardzo trudne, 
dlatego też trzeba mocno otworzyć 
oczy i zobaczyć w jakim kierunku 
zmierza świat.

W tej chwili RAFAKO S.A. 
w większości swoje przychody 
generuje z obszarów związanych 
z ochroną środowiska. Jesteśmy 
bardzo związani z tym, co dzieje 
się na tzw. rynku klimatycznym, 
czy też w obszarze przepisów 
klimatycznych. Z naszego punktu 
widzenia, zaostrzanie się norm nie 
jest czymś negatywnym, ponieważ 
dla firmy to nowe możliwości. 
Natomiast z punktu widzenia 
naszych klientów, inwestorów 
w sektorze energetyki zawodowej 
to wielkie wyzwanie

Ochrona środowiska w energetyce w Katowicach. Na zdęciu pierwszy z prawej Jerzy Mazurek 

Ochrona środowi-
ska w energetyce 
w Katowicach. 
Uczestnicy panelu. 
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tym idzie, musimy rozglądać się 
za innymi technologiami i roz-
wiązaniami. Pracujemy nad tym 
od pewnego czasu. Mamy szereg 
programów badawczo-rozwojo-
wych, które kierujemy w stronę 
innych paliw oraz innych, alter-
natywnych sposobów pozyski-
wania oraz generacji ciepła 
i prądu elektrycznego – powie-
dział wiceprezes Krzysztof Burek.

Honorowym Gospodarzem 
konferencji był TAURON Wy-
twarzanie S.A., natomiast jed-
nym ze sponsorów wydarzenia 
było RAFAKO S.A. Obie firmy nie 
tylko spotykają się na wydarze-
niach branżowych, ale także od 
lat ściśle ze sobą współpracują, 
m. in. w Jaworznie, przy budo-
wie bloku 910 MW na parametry 
nadkrytyczne. 

– Na dzień dzisiejszy realiza-
cja inwestycji w Elektrowni Ja-
worzno III, odbywa się zgodnie 
z harmonogramem. Współpraca 
z RAFAKO odbywa się na bardzo 
dobrym poziomie, a sam kontakt 
jest bardzo konstruktywny – po-
wiedział Jacek Janas, Prezes 
Zarządu TAURON Wytwarza-
nie S.A. – Natomiast dzisiejsza 
konferencja to wydarzenie bran-
żowe. Więcej rozmów odbywa 
się poza salą. Uważam, że grono 
energetyczne, które się tu spoty-
ka, ma okazję zobaczyć, w jakich 
technologiach można realizo-
wać zadania, które wynikają 
z ochrony środowiska. Są one 
bardzo trudne, dlatego też trze-
ba mocno otworzyć oczy i zoba-
czyć, w jakim kierunku zmierza 
świat – dodał Jacek Janas. 

– Nasza oferta dla energety-
ki nie ogranicza się wyłącznie 
do zagwarantowania wymaga-
nych parametrów wytwarza-

nego czynnika, ale uwzględnia 
również wszelkie aspekty śro-
dowiskowe. Wszystkie obiekty, 
które budujemy dla energetyki, 
spełniają obowiązujące normy 
ochrony środowiska. Powiem 
więcej, projektowane i dostar-
czane przez nas instalacje są 
w stanie spełniać normy, które 
będą obowiązywać w przyszło-
ści! Wiemy, że takie ciągłe zaost-
rzanie norm jest uciążliwe dla 
branży energetycznej, szczegól-
nie tej opartej na węglu. Jednak 
dla takich firm jak nasza podno-
szenie tej poprzeczki stanowi 
szansę, przyczynia się do roz-
woju technologii i oznacza per-
spektywę nowych zamówień. 
Konferencja natomiast jest plat-
formą wymiany informacji i do-
świadczeń w tej tematyce. Trze-
ba przyznać, że stoi na wysokim 
poziomie merytorycznym i zgro-
madziła zacne grono ekspertów 

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  OLI KACZMAR

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZŁOWIEKA „TĘCZA”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  ALEKSANDRA KACZMAR

Jestem podopieczną 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Człowieka „Tęcza”.

KRS 0000158760

mam na imię  
OLA

Projektowane i dostarczane przez nas 
instalacje są w stanie spełniać normy, 
które będą obowiązywać w przyszłości! 
Wiemy, że takie ciągłe zaostrzanie norm 
jest uciążliwe dla branży energetycznej, 
szczególnie tej opartej na węglu. Jednak 
dla takich firm jak nasza podnoszenie tej 
poprzeczki stanowi szansę, przyczynia 
się do rozwoju technologii i oznacza 
perspektywę nowych zamówień. 

z branży – powiedział Piotr Ka-
raś, Dyrektor Biura Marketin-
gu RAFAKO S.A. 

Dwudniową konferencję za-
kończyła wspólna wycieczka 
techniczna do Jaworzna. Z plat-
formy widokowej Elektrowni moż-
na było zobaczyć plac budowy 
bloku 910 MW. Podest widokowy 
znajdował się na dachu budyn-
ku kotła 50 MW OZE w Jaworznie, 
który również został zbudowany 
przez RAFAKO S.A.

Ochrona środowiska w ener-
getyce w Katowicach.  Jerzy 

Mazurek, Kierownik Zespołu 
Pracowni Projektowych IOŚ 

w RAFAKO S.A. 
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Płocka CHEMIA już na trwałe 
wpisała się w kalendarz spotkań 
branży chemicznej i petrochemicz-
nej, zyskując rangę jednego z naj-
ważniejszych sympozjów w Polsce. 
XXII Sympozjum Naukowo-Tech-
niczne CHEMIA 2016  odbywało 
się 27 – 28 stycznia 2016 r. w Domu 
Technika w  Płocku. Honorowym 
Gospodarzem sympozjum był PKN 
ORLEN S.A., a organizatorem wy-
dawnictwo branżowe BMP z Raci-
borza.

W  konferencji uczestniczyła 
również raciborska Spółka. Janusz 
Rydzak wygłosił referat pt. Budowa 
nowej elektrociepłowni w ZAK S.A. 
wyposażonej w kocioł OP-140. Stan 
aktualny realizowanej inwestycji, 
który cieszył się sporym zaintere-
sowaniem słuchaczy. 

– RAFAKO tradycyjnie, każdego 
roku uczestniczy w konferencji po-
święconej najważniejszym zagad-
nieniom z  branży chemicznej na 
rynku polskim, europejskim oraz 
światowym. W wygłoszonym refera-

cie omówiłem szczegółowo stan in-
westycji realizowanej przez RAFAKO 
dla ZAK z Grupy Azoty wraz z naj-
ważniejszymi węzłami technolo-
gicznymi, takimi jak: kocioł, insta-
lacja odsiarczania i odazotowania 
spalin – relacjonuje Janusz Rydzak, 
kierownik Zespołu Promocji Pro-
duktu w RAFAKO S.A.

– Powstająca w  Kędzierzynie-
-Koźlu inwestycja wyposażona 
jest w bardzo nowoczesny kocioł 
OP-140 (140 ton pary na godzinę) 
przeznaczony do spalania węgla 
kamiennego. Kocioł wraz z insta-

Warto dodać, że inwestycja 
w Kędzierzynie-Koźlu realizowana 
jest zgodnie z  harmonogramem. 
Stan prac na dzień dzisiejszy wy-
nosi blisko 65 procent. Zakończenie 
budowy przewidywane jest w paź-
dzierniku 2016.

Sympozjum w  Płocku, czyli 
polskiej stolicy branży chemicznej, 
było doskonałą okazją do podsumo-
wania ubiegłego roku, jak również 
zapowiedzią najbliższej przyszłości 
w tej dziedzinie. 

Warto przypomnieć, że w ubie-
głym roku działo się wiele w sferze 
polskiej chemii. W pierwszej kolej-
ności – zmiana polityczna, skutku-
jąca rozwiązaniem Ministerstwa 
Gospodarki, a  powołaniem Mini-
sterstwa Rozwoju. 

– Nie trzeba nikomu tłumaczyć, 
że zarówno chemia, jak i energe-
tyka są bardzo istotne z  punktu 
widzenia bezpieczeństwa Polski. 
Trudno więc sobie wyobrazić 
energetykę bez chemii i  odwrot-

nie. Aspekt bezpieczeństwa dotyka 
również samych wyrobów ofero-
wanych przez raciborską Spółkę. 
Nasze urządzenia spełniają świato-
we standardy, zarówno w zakresie 
ekologii, jak i jakości wykonania. 
Współpracujemy w tym zakresie 
z instytucjami badawczymi, uczel-
niami, wymieniamy doświadcze-
nia oraz wiedzę, a wszystko po to, 
aby nasze instalacje pracowały 
bezawaryjnie i bezpiecznie. Na za-
kończenie chciałem podkreślić bar-
dzo dobrą współpracę z ZAK S.A., 

XXII Sympozjum Chemia w Płocku 
z udziałem RAFAKO

Przez dwa dni, 27 – 28 stycznia, w płockim Domu Technika odbywało się XXII Sympozjum 
Techniczno-Naukowe Chemia 2016, w którym uczestniczyło również RAFAKO S.A.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: www.kierunekchemia.pl

Sympozjum w Płocku, 
czyli polskiej stolicy 
branży chemicznej, 
było doskonałą okazją 
do podsumowania 
ubiegłego roku, jak 
również zapowiedzią 
najbliższej przyszłości 
w tej dziedzinie. 

lacjami spełnia wszelkie wymaga-
nia z zakresu ochrony środowiska 
i emisji NOx, siarki i pyłu – konty-
nuuje. – RAFAKO już wcześniej bu-
dowało kotły o  podobnej wielko-
ści, jednak wówczas nie stawiano 
przed producentem tak restryk-
cyjnych wymagań ekologicznych. 
Pracowały one m.in. w Elektrocie-
płowniach: Łódź, Białystok, Bielsko- 
Biała, Gorzów Wielkopolski czy 
w Zakładach Papierniczych Kwi-
dzyn. Z takimi kotłami dotarliśmy 
również do Indii, do Elektrowni 
Paras i Bhusaval – dodaje J. Rydzak.

W konferencji uczestniczyła również raciborska 
Spółka. Janusz Rydzak wygłosił referat pt.: 
„Budowa nowej elektrociepłowni w ZAK S.A. 
wyposażonej w kocioł OP-140. Stan aktualny 
realizowanej inwestycji”, który cieszył się 
sporym zainteresowaniem słuchaczy.

Janusz Rydzak z RAFAKO na konferencji Chemia w Płocku
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było mi bardzo miło usłyszeć słowa 
uznania kierowane do pracowników 
naszej firmy – podkreśla Janusz Rydzak. 

– Udział w  takich konferencjach 
daje nam możliwość bezpośredniego 
kontaktu z naszymi obecnymi i przy-
szłymi klientami. Szeroko rozumiana 
branża chemiczna to, oprócz energe-
tyki, ważny dla nas segment rynkowy, 
z którym współpracujemy już bardzo 
długo, w zasadzie od początku istnienia 
naszej firmy. Bezpośrednio dla branży 
chemicznej i petrochemicznej dostar-
czaliśmy różnego rodzaju reaktory 
procesowe, wysokociśnieniowe wy-
mienniki ciepła, skraplacze oraz szereg 
innych elementów. Nasze urządzenia, 
a konkretnie duże kotły olejowo-gazo-
we pracują m.in. w  płockiej rafinerii 

oraz w Rafinerii INA Sisak w Chorwa-
cji. Dla Chorwatów wybudowaliśmy 
kocioł do utylizacji gazów z procesów 
kalcynacji koksu naftowego. Aktualnie 
pomyślnie zakończył się ruch próbny 
kotła powstającego dla Spółki Synthos 
w Oświęcimiu – podsumowuje J. Rydzak. 

Oprócz interesujących prelekcji 
podczas 2-dniowej konferencji można 
było odwiedzić ponad 40 stoisk wysta-
wienniczych, na których prezentowano 
m.in. nowoczesne technologie, rozwią-
zania, maszyny i urządzenia pozwala-
jące na uzyskanie efektywnej, a przede 
wszystkim bezpiecznej produkcji. Na 
stoiskach, oprócz prowadzenia rozmów 
i konsultacji można było obejrzeć kon-
kretne produkty i multimedialne pre-
zentacje. 

Szeroko rozumiana 
branża chemiczna to, 
oprócz energetyki, 
ważny dla nas segment 
rynkowy, z którym 
współpracujemy 
już bardzo długo, 
w zasadzie od początku 
istnienia naszej firmy.

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  MAGDALENY GŁÓWKI

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
CEL SZCZEGÓŁOWY: 1701, GŁÓWKA MAGDALENA

Pomimo że nie mówę, 
rozumiem każde słowo.
Pomimo że nie jem 
samodzielnie, uwielbiam jeść 
i poznawać nowe smaki.
Pomimo że nie śpiewam, słucham 
każdej muzyki. Pomimo że nie chodzę, 
przepadam za wypadami z domu.
Pomimo że nie potrafię się ubierać, 
stroję się jak szafiarka. Pomimo że mam 
szkołę w domu, uczyłabym się i w wakacje. 
Pomimo że to wszystko, to czterokończynowe 
mózgowe porażenie dziecięce. Jestem pełną życia 
i radości dziewczyną.

KRS 0000037904

mam na imię  
MAGDA
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Publikacja pt. Druga wojna światowa 
w pamięci kulturowej w Polsce i w Niem-
czech – 70  lat później (1945-2015) pod 
redakcją Jerzego Kałążnego, Amelii Ko-
rzeniewskiej i Bartosza Korzeniewskie-
go powstała w ramach polsko-niemie-
ckiego projektu badawczego. Nakładem 
Wydawnictwa Muzeum II Wojny Świa-
towej w Gdańsku na początku bieżące-
go roku ukazał się tom będący zwień-
czeniem polsko-niemieckich badań nad 
obrazem II wojny światowej w pamięci 
kulturowej w Polsce i w Niemczech po 
1989 roku. Uczeni z ośrodków uniwersy-
teckich Kilonii, Tybingi i Poznania zanali-
zowali 3 główne nośniki pamięci kulturo-
wej: literaturę, wystawy muzealne i film.

To ciekawe historycznie i kulturowo 
wydarzenie uświetniła nasza wysta-
wa pt. Bitwa o Monte Casino – Włoski 
szlak 2. Korpusu, powstała w ramach 
projektu PBG Gallery „Okruchy Histo-
rii”. Można było na niej obejrzeć m.in. 
fotografie archiwalne z Bitwy o Monte 
Cassino, pochodzące ze zbiorów Insty-
tutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskie-
go w Londynie, a także dzieła dwóch 
artystów poświęcone bitwie: linoryty 
Stanisława Gliwy, ze zbiorów Funda-
cji Archiwum Helveto-Polonicum we 
Fryburgu oraz fotomontaże Zygmunta 
Haara, ilustrujące strony tytułowe roz-
działów trzech tomów książki Melchiora 
Wańkowicza „Bitwa o Monte Cassino”. 
Wybór materiałów i opracowanie me-
rytoryczne – Małgorzata Wiśniewska 
i Paweł Sieradzki. 

Fundacja PBG i PBG Gallery przygo-
towały wystawę na zaproszenie Towa-
rzystwa Naukowego im. I. J. Paderew-
skiego.

Projekt Okruchy Historii
Fundacja PBG wzięła udział w wydarzeniu, które miało miejsce 10 marca 2015 w Collegium Historicum UAM 

w Poznaniu, a dotyczyło promocji książki będącej zwieńczeniem polsko-niemieckiego projektu 
badawczego. Uroczystość uświetniła nasza wystawa pt. Bitwa o Monte Casino – Włoski szlak 2. Korpusu

Tekst: Iwona Bis, koordynator projektów galerii, Fundacja PBG

To ciekawe historycznie i kulturowo 
wydarzenie uświetniła nasza wystawa 
pt. Bitwa o Monte Casino – Włoski szlak 
2. Korpusu, powstała w ramach projektu 
PBG Gallery „Okruchy Historii”.

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ WOJTKA GAWŁA

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZŁOWIEKA „TĘCZA”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  DLA WOJTKA GAWŁA

Od urodzenia choruję na 
dystrofie mięśniową, na 
którą jedynym lekarstwem jest 
kosztowna rehabilitacja. Przekaż 
1% na moje leczenie i rehabilitację. 
Za okazany gest z dobrego serca 
serdecznie dziękuję.

KRS 0000158760

mam na imię  
WOJTEK
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SKALDOWIE

English anytime...
Wiosna, wiosna ach to Ty! / Spring, spring oh it is you!

Justyna Baczyńska, pracownik sekretariatu, PBG oil and gas 
Tłumaczenie piosenki opracowane na podstawie: tekstowo.pl

Spring, one of the best and most anti-
cipated seasons. It begins the 21th of 
March and ends the 22th of June.

After the winter nap, the world is 
waking up to life… Birds are singing 
happily, animals emerging from their 
burrows, the Sun is warming harder 
and the days last longer.

People are becoming happier! They 
are walking more often and are spen-
ding their free time in an active manner.

Enjoy the Spring and learn new vo-
cabs concerning one of the happiest 
and colorful season!

Wiosna, jedna z najlepszych i najbar-
dziej wyczekiwanych pór roku. Zaczy-
na się 21 marca, a kończy 22 czerwca.

Po zimowej drzemce do życia bu-
dzi się świat… Wesoło śpiewają ptaki, 
zwierzęta wychodzą ze swoich norek, 
Słońce mocniej grzeje, a dni są dłuższe.

Ludzie staja się weselsi! Częściej 
spacerują i aktywniej spędzają wol-
ny czas.

Ciesz się z wiosny i naucz się słow-
nictwa, które dotyczy jednej z najra-
dośniejszych i  najbardziej koloro-
wych pór roku!

VOCABULARY – SŁOWNICZEK 

spacer po lesie – walk in the wood
błękitne niebo – blue sky

tęcza – rainbow
łąka – meadow
szyszka – cone

jaskółka – swallow
wiewiórka – squirrel

wróbel – sparrow
motyl – butterfly

przebiśnieg – snowdrop
fiołek – violet

Easter egg – pisanka

Spring – a warmer wind blows,
Spring – years disappeared us again,
Spring, spring all around, lilacs bloomed.
Lark sings above us,
Trees blast off with buds,
Everything blooms around, as well me and you.

Someone is grazing sheep in the sky, hey!
Look, your umbrella blossomed, hey!
Even at the gate, Mr. Valentine the caretaker,
lets the first spring sprouts.

The portrait of Grandpa came out of the frame 
in the morning,

And went for a walk on his own.
The title, age or sex doesn’t mind,
To green in the head during spring have.

Spring, Spring, Spring, Spring

Wiosna – cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna – znów nam ubyło lat,
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy.
Śpiewa skowronek nad nami,
Drzewa strzeliły pąkami,
Wszystko kwitnie w koło i ja, i Ty.

Ktoś na niebie owce wypasa, hej!
Popatrz zakwitł już Twój parasol, hej!
Nawet w bramie pan Walenty stróż, 
puszcza wiosną pierwsze pędy, już.

Portret dziadzia rankiem wyszedł z ram,
I na spacer poszedł sobie sam. 
Nie przeszkadza tytuł, wiek i płeć,
By zielono wiosną w głowie mieć.

Wiosna, wiosna, wiosna, wiosna

WIOSNA
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• Give Up grumbling. Instead, 
in everything give thanks.

• Give Up hatred or dislike of 
anyone. Instead, learn to love.

• Give Up another 10 – 15 mi-
nutes in bed. Instead, spend 
that time in prayer, praise 
and devotion to God. 

• Give Up spending too much 
time with the Internet, or 
iPad, or social networking. 
Instead, use some of that time 
to study the Bible.

• Give Up looking at other 
people’s worst qualities. In-
stead, concentrate on their 
best ones. 

• Give Up one hour of TV some 
time each week. Instead, call 
up or call on some sick or lo-
nely person. 

• Give Up buying anything but 
essentials for yourself. Inste-
ad, give that money towar-
ds God’s work through  the 
Church or directly to someo-
ne in need.

• Give Up worrying about 
things over which You have 
no control. Instead, trust God 
to reveal the next step  or the 
next release. 

• Give Up judging others by 
appearances and by the stan-
dards of world. Instead, learn 
to give up yourself to God.

• Give Up the fear which pre-
vents Christian witness. Inste-
ad, seek courage to speak of 
or act out Your faith to others. 

• Przestań marudzić. W zamian 
za to dziękuj za wszystko.

• Przestań nie lubić lub niena-
widzić innych. W zamian za 
to ucz się kochać.

• Zrezygnuj z kolejnych 10 – 15 
minut wylegiwania się w łóż-
ku. W zamian za to spędź ten 
czas na modlitwie, wielbieniu 
i oddaniu Bogu.

• Zrezygnuj ze spędzania zbyt 
wielu godzin  w Internecie, na 
iPadzie lub sieciach społecz-
nościowych. W zamian za to 
wykorzystaj ten czas na stu-
diowanie Biblii.

• Przestać zwracać uwagę na 
wady innych ludzi. W zamian 
za to skoncentruj się na ich 
zaletach.

• Zrezygnuj z godziny na oglą-
danie telewizji w  tygodniu. 
W zamian za to zadzwoń do 
osoby chorej lub samotnej.

• Zrezygnuj z  kupowania dla 
siebie rzeczy innych niż nie-
zbędne. W zamian za to prze-
każ te pieniądze na Boże dzieło 
w kościele lub bezpośrednio 
do osoby potrzebującej. 

• Przestać zamartwiać się rze-
czami, nad którymi nie masz 
kontroli. W zamian za to ufaj 
Bogu, że ukaże kolejny krok  
lub da uwolnienie.

• Przestań oceniać innych po 
pozorach i standardach świa-
ta. W zamian za to naucz się 
ufać Bogu.

• Zrezygnuj ze strachu, któ-
ry przeszkadza w  dawania 
chrześcijańskiego świade-
ctwa. W zamian za to szukaj 
odwagi, by wyrażać lub uka-
zywać Twoją wiarę innym.

WHAT TO GIVE UP FOR LENT
Z CZEGO ZREZYGNOWAĆ W WIELKIM POŚCIE

Święta Wielkanocne poprzedza 40-dniowy okres Wielkiego 
Postu. Easter is preceded by 40 days of Lent. 

Tekst: redakcja 
Źródło: Kościół św. Pawła, Key West 

Święta Wielkanocne poprzedza 
40-dniowy okres Wielkiego Postu. 
Według tradycji kościoła katolickiego 
jest czasem przygotowania na 
najważniejsze święta w roku. Okresem 
podjęcia zobowiązań, wyrzeczeń, 
dobrych uczynków. Od małych rzeczy po 
duże. Życzymy, by tekst zamieszczony 
obok był inspiracją do nauki nowych 
słówek i do dobrych pomysłów. 

Easter is preceded 
by 40 days of Lent. 
According to the 
catholic church 
tradition, it is a time 
of preparation for 
the most important 
holidays within 
the year. Time for 
making commitments, 
renouncements, good 
deeds. From small 
things to big ones. We 
wish this text to be an 
inspiration for learning 
new words and good 
ideas.

Przestań zamartwiać się rzeczami, nad 
którymi nie masz kontroli. W zamian za 
to ufaj Bogu, że ukaże kolejny krok lub 
da uwolnienie.
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Dzień Zmartwychwstania Pańskiego 
jest jednym z  najważniejszych świąt 
w chrześcijaństwie. To radosne święto 
niesie ze sobą wiarę, nadzieję i miłość. 
Na Ukrainie, i nie tylko, chrześcijaństwo 
długi czas wiązało się z  pogańskimi 
obrzędami i zwyczajami. Na początku 
cerkiew walczyła z nimi, ale z czasem 
przejęła niektóre z  nich, nadając im 
nową, chrześcijańską symbolikę. 

Do momentu przyjścia chrześcijań-
stwa na Ukrainę Wielkanoc świętowano 
w dzień równonocy wiosennej – 22 mar-
ca. To było świętowanie nadejścia Nowe-
go Roku – wiosny, przebudzenia i oży-
wienia, zwycięstwa życia nad śmiercią. 
Nic dziwnego, że zostało powiązane 
z obchodami zmartwychwstania Chry-
stusa. Wielkanoc „wchłonęła” wszystkie 
starożytne rytuały związane z  nadej-
ściem wiosny. 

Wielkanoc, często nazywana przez 
Ukraińców „Pascha”, to święto ruchome. 
Zwykle jest obchodzone między 4 kwiet-
nia i 8 maja. 

Wierzbna Niedziela (Niedziela Pal-
mowa), wypadająca tydzień przed 
Wielkanocą, poświęcona jest wejściu 

Chrystusa do Jerozolimy, gdzie tłumy 
witały Go palmami. Na Ukrainie wierz-
ba od dawna była z szacunkiem czczona 
jako drzewo mające magiczne właści-
wości. Po poświęceniu wierzby ludzie 
bili jedni drugich gałązkami, mówiąc: 

„Wierzba bije nie zabije, za tydzień będzie 
Wiełykdeń…” i składali sobie życzenia 
zdrowia. Jest to zwyczaj pochodzący 
jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, 
do dziś praktykowany.

Na Ukrainie duże znaczenie ma 
Wielki Tydzień tuż przed Wielkanocą. 
Ten tydzień jest czasem najsurowszego 
postu i przygotowania duszy do zmar-
twychwstania Pana Jezusa. W Wielki 
Piątek wieczorem Ukraińcy, tak samo 
jak Polacy (choć w Polsce raczej w Wiel-
ką Sobotę), chodzą do grobu Pańskiego. 
Grób Pański na Ukrainie nazywa się 

„Płaszczanica” i wygląda trochę inaczej 
niż w Polsce. Płaszczanica jest podobna 
do namalowanego płótna, na którym 
pokazano scenę z  momentu śmierci 
Pana Jezusa albo Ciało Jezusa w grobie. 
Ludzie już u wejścia do cerkwi klęczą 
i na kolanach przesuwają się w kierun-
ku Plaszczanicy, by ją ucałować. 

OD REDAKCJI:
Dla Czytelników 
„Ogniwa” nasz kolega 
Nazariy Shklyarskyy 
przygotował 
ciekawostki i zwyczaje 
związane ze świętami 
Wielkanocnymi na 
Ukrainie. Koniecznie 
przeczytajcie, jak 
wyglądają one 
u naszych sąsiadów. 

Ukraińskie tradycje Wielkanocne
W Polsce – Wielkanoc, na Ukrainie Wielki Dzień (Wełykdeń)…

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

Główne wydarzenia świąt mają 
miejsce w nocy z soboty na niedzie-
le podczas całonocnej Mszy Świętej. 
Wówczas kapłan informuje lud, że 
Chrystus zmartwychpowstał i świę-
ci wielkanocne koszyki. 

Najważniejsza w Wielkanocnym 
koszyku jest „paska”. Jest to chleb 
obrzędowy pieczony w  czwartek 
albo w  sobotę. Bardzo dużo star-
szych ludzi na Ukrainie do dziś 
piecze paski w domach. Zgodnie ze 
starożytną tradycją paskę piecze 
tylko gospodyni domu i w trakcie 
wypieku w pomieszczeniu nie powi-
nien nikt poza nią przebywać. 

W koszyku umieszcza się także 
kiełbasy, pieczone i wędzone mię-
so, masło, chrzan, jaja wielkanocne 
i pisanki. W Centralnej i Wschodniej 
Ukrainie wkłada się także ser, ale 
na Galicji (Zachodniej Ukrainie) ta 
tradycja nie jest już zachowana. 

Bardzo ważnym elementem 
wielkanocnego koszyka jest pisan-

ka albo kraszanka. Pisanka poma-
lowana w różnych stylach czasem 
wygląda naprawdę jak dzieło sztuki. 
Zgodnie z tradycją Ukraińcy malują 
je w domach, zbierając się wspólnie 
ze znajomymi lub z rodziną. 

Dziś sztuka malowania pisanek 
ponownie się odradza. Podczas 
obchodów Wielkanocy we Lwowie 
zawsze jest okazja, aby zobaczyć 
dzieła mistrzów i nauczyć się tej 
sztuki. 

W niektórych parafiach, tak jak 
na przykład w mojej rodzinnej pa-
rafii rzymskokatolickiej w Mikuliń-
cach, obwód Tarnopolski, mieliśmy 
taką tradycję, by dzielić się nawza-
jem malowanymi pisankami. Przy 
tej okazji składaliśmy sobie życze-
nia. Niektóre jaja były nawet poma-
lowane specjalnie dla danej osoby,  
z imieniem albo ze zindywidualizo-
wanym życzeniem. 

W Wielkanoc z samego rana, po 
przyjściu z cerkwi, gospodarz albo 

Na Ukrainie 
wierzba od daw-
na była z sza-
cunkiem czczona 
jako drzewo 
mające magicz-
ne właściwości. 
Po poświęceniu 
wierzby ludzie bili 
jedni drugich ga-
łązkami, mówiąc: 
„Wierzba bije nie 
zabije, za tydzień 
będzie Wiełyk-
deń…” i składali 
sobie życzenia 
zdrowia. 
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Najważniejsza w Wielkanocnym koszyku jest 
„Paska”. Jest to chleb obrzędowy pieczony 
w czwartek albo w sobotę. 

gospodyni domu przygotowuje 
poświęcone produkty. Głównym 
daniem jest paska i  mieszanka 
z kiełbasy, szynki, gotowanych ja-
jek i chrzanu. Przed spożyciem dań 
gospodarz domu dzieli się święco-
nym jajkiem i prowadzi modlitwę. 

Z ciekawych zwyczajów, w sam 
dzień Wielkanocy po zjedzeniu 
świątecznych dań, koło cerkwi 
zaczynają się „Gajewki”. Podczas 
Gajewek młodzież i dzieci śpiewa-

ją piosenki, tańczą i grają w różne 
gry. Zwyczaj ten trwa aż trzy dni. 
W wielkich miastach powoli widać, 
że zwyczaj zanika, choć na terenie 
Galicji (Lwów, Tarnopol…) w wiel-
kich wioskach, gdzie jest dużo mło-
dzieży i dzieci, te tradycje jeszcze 
wracają. 

Bardzo ciekawy jest poniedzia-
łek po Wielkanocy. Na Ukrainie na-
zywamy go, tak jak w Polsce, Lanym 
Poniedziałkiem. Woda to symbol 

oczyszczenia i  odnowy, a  także 
symbol deszczu, który przynosi 
płodność. Kiedyś w poniedziałek 
chłopcy oblewali dziewczyny, a we 
wtorek dziewczyny chłopaków. Te-
raz to się zmieniło i w poniedzia-
łek wszyscy oblewają się nawzajem. 
Dzisiaj Lany Poniedziałek jest we-
sołą zabawą dla dzieci i młodzieży. 

Lanym Poniedziałkiem faktycz-
nie kończy się świętowanie Wielka-
nocy na Ukrainie.

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  BŁAŻEJA HOLAJNA

REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM
CEL SZCZEGÓŁOWY:  BŁAŻEJ HOLAJN

Jestem wcześniakiem 
urodzonym w 25. tygodniu 
z wagą 940 g. Od pierwszych 
godzin życia pozostaję pod 
intensywną opieką medyczną 
i rehabilitacyjną z powodu powikłań. 
Mam porażenie mózgowe, jestem po 
dwukrotnej laparotomii, fotokoagulacji 
laserowej i dwukrotnym zamknięciu 
przetoki tętniczo-żylnej uda prawego. 
Amputowano mi dwa palce prawej stopy. 
Jedyną szansą dla mnie jest dalsze leczenie 
i intensywna rehabilitacja, które wiążą się 
z bardzo dużymi kosztami.

KRS 0000018926

mam na imię  
BŁAŻEJ
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Święta chrześcijańskie
Jak prawdziwie chrześcijańsko przeżyć Święta Wielkiejnocy? Poniżej wskazówki 

księdza Stanisława Gronia zaczerpnięte ze strony Apostolstwa Młodych.

Opracowała: Iwona Bis, koordynator projektów galerii 
Źródło: http://am.jezuici.pl/arc/arc_018.htm; Zdjęcie: Piotr Mierzwa, Fundacja PBG

Historia święcenia
pokarmów wielkanocnych
W Polsce zwyczaj błogosławienia pokar-
mów przyjął się w XIV wieku. Najstarsza 
w naszym kraju zapisana benedykcja 
pokarmów (czyli święcenie pokarmów) 
wielkanocnych pochodzi z  1300  roku 
i znajduje się w Mszale Gnieźnieńskim.

Śniadanie wielkanocne
Niedziela Zmartwychwstania Pańskie-
go kończy Wielki Post. Jest ona najstar-
szym i największym świętem chrześci-
jan. Po powrocie do domu z rannej Mszy 
Świętej spożywamy uroczyste śniadanie 
wielkanocne. Dzielimy się jajkiem i skła-
damy sobie życzenia, wyrażając swą ra-
dość, że Pan jest z nami.

Spożywając śniadanie wielkanocne 
w rodzinnym gronie, wyrażamy swą na-
dzieję, że wszyscy spotkamy się w niebie 
na uczcie Chrystusa. Przypominamy też 
sobie słowa św. Pawła: Czy jecie, czy pije-
cie, czy co innego czynicie, wszystko na 
chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10,31).

Modlitwa przed śniadaniem
wielkanocnym
Przed rozpoczęciem śniadania go-
spodarz domu powinien odmówić 
modlitwę:  Boże, w  dniu dzisiejszym 
pokonana została śmierć i otworzone 
zostały bramy wieczności przez Two-
jego Jednorodzonego Syna. Spraw, 
abyśmy wraz z Nim szczęśliwi zasiedli 
kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim 
Królestwie.  Prosimy Cię, Zmartwych-
wstały Panie, daj nam tu zebranym 

razem przy stole – w naszej rodzinie 
i w gronie przyjaciół – z wiarą przeży-
wać Twoją obecność podczas naszego 
świątecznego posiłku w dzień Twego 
zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli 
radować się z udziału w Twoim życiu 
i zmartwychwstaniu teraz i w wiecz-
ności. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen. Dobrze byłoby też prze-
czytać na głos fragment z  Ewangelii 
według św. Łukasza 24, 36-43.

Stół wielkanocny
Stół powinien być nakryty białym obru-
sem udekorowanym bukszpanem. Obok 
zastawy na stole winna znaleźć się oko-
licznościowa dekoracja: baranek wiel-
kanocny z czerwoną chorągiewką, na 
której widnieje złoty krzyżyk. Baranek 
powinien być na „łące” z rzeżuchy lub 
z  młodych pędów owsa. We flakonie, 
najlepiej z ceramiki ludowej, powinny 
być ułożone bazie ze srebrnymi kotkami 
i pierwsze wiosenne kwiaty oraz gałązki 
zieleni. Na stole ma być też koszyczek 
lub talerz z pisankami.

Wszystkie pobłogosławione pokarmy 
wykłada się na półmiski czy talerze. Na 
osobnym talerzu powinny być jajka po-
krojone na ćwiartki oraz posypane solą 
i pieprzem. Uczestnicy śniadania dzielą 
się nimi, składając sobie życzenia.

Gospodarz domu powinien złożyć 
życzenia wszystkim, niezależnie od 
składanych indywidualnie. Użyć może 
następującej formuły: Z radością groma-
dzimy się w naszej wspólnocie rodzin-
nej i w gronie przyjaciół, aby uroczyście 

W Polsce zwyczaj błogosławienia pokarmów 
przyjął się w XIV wieku. Najstarsza w naszym kraju 
zapisana benedykcja pokarmów (czyli święcenie 
pokarmów) wielkanocnych pochodzi z 1300 roku 
i znajduje się w Mszale Gnieźnieńskim.
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świętować pamiątkę Zmartwychwsta-
nia Pana Jezusa. Życzę nam wszystkim 
tu obecnym, aby pokój i radość zagościły 
w naszych sercach. Życzę, abyśmy wszy-
scy byli świadkami Zmartwychwstałe-
go Chrystusa w  dzisiejszym świecie; 
i gdziekolwiek będziemy oznajmiajmy, 
że „Pan rzeczywiście zmartwychwstał”.

Wielkanocny koszyczek
Koszyczek winien być udekorowany, 
np. bukszpanem, baziami czy wiosen-
nymi kwiatami, i  przykryty białą ser-
wetką. Co powinno trafić do koszyczka 
wielkanocnego? Kawałek chleba, bara-
nek, jajka, wędliny, chrzan, pieprz, sól, 
masło, czekoladowe jajko lub zajączek 
czy marcepanowe kurczątko.

CO OZNACZAJĄ SKŁADNIKI ŚWIĘCONKI?

Chleb 
Święci się go na pamiątkę chleba, który 
zstąpił z nieba, tj. Jezusa, i na upamięt-
nienie cudownego nakarmienia przez 
Niego rzeszy słuchających Go ludzi. 
Codziennie prosimy Boga w Modlitwie 
Pańskiej  o  chleb powszedni. A  skoro 
mamy go z Bożej hojności, to dajemy 
go do poświęcenia. W tradycji chrześci-
jańskiej chleb jest bardzo wymownym 
symbolem. W Eucharystii bowiem po-
stać chleba ma Ciało Pańskie, które jest 
pokarmem dla naszych dusz.

Chleb powszedni jest darem Bożym. 
Uczono nas niezwykłego poszanowania 
dla chleba; aby go nie marnować, bo 
ściągnęłoby to gniew Boga. Jeśli chleb 
upadnie na ziemię, należy go podnieść 
i ucałować. W wielu krajach świata chleb 
jest podstawowym pokarmem. Jest on 
też symbolem codziennych potrzeb czło-
wieka: godnego życia, sytości, gościnności.

Baranek wielkanocny 
Jest symbolem Jezusa Zmartwychwstałe-
go. Ustawianie baranka na stole wielka-
nocnym wprowadził w XIV wieku papież 

Urban V (+19 XII 1370). Baranek paschalny 
był wyraźną zapowiedzią, typem Jezusa 
Chrystusa, którego krew miała ocalić od 
śmierci wiecznej cały rodzaj ludzki, na 
co wskazał prorok Izajasz już 7 wieków 
przed narodzeniem się Jezusa. Obecnie 
stawiane na stole baranki wielkanocne są 
zrobione najczęściej z masy cukrowej lub 
wyciśnięte z masła (z drewnianej formy). 

Mięso i wędliny
Wędlina jest wymownym symbolem do-
statku i zamożności rodziny. Św. Ulryk, 

biskup Augsburga (+973) święcił pod-
czas liturgii Mszy Świętej szynkę i ba-
raninę. W koszyku wielkanocnym winny 
się znaleźć najrozmaitsze wędliny, prze-
de wszystkim mała, pękata, związana 
sznurkiem różowa szynka oraz wianek 
wiejskiej kiełbasy.

Sól, pieprz i chrzan
Chrześcijanie są solą ziemi. Ten po-
trzebny minerał nie tylko dodaje potra-
wom smaku, lecz także jest symbolem 
zachowania od zepsucia i ma właści-

wości oczyszczające. Chleb i sól są jak-
by kwintesencją życia i w polskich zwy-
czajach najczęściej występują razem. 

Pieprz czarny (zmielony) symbo-
lizuje gorzkie zioła, które Żydzi doda-
wali do pikantnego sosu w  kolorze 
cegły, zwanego  charoset. Maczali 
w  nim kawałki paschalnego baran-
ka na pamiątkę ciężkiej niewolniczej 
pracy przy produkcji cegły w Egipcie. 
Chrzan jest pikantny w smaku i wyci-
ska z oczu łzy. Najlepiej, gdy jego ko-
rzeń jest w kawałku. Kroi się go później 

na cienkie plasterki i częstuje się nim 
zebranych.

Słodycze
Dzieci dają do koszyczka czekoladowego 
zajączka. Zając jest symbolem wiosny, 
odradzającej się przyrody, witalności. 
Podobno śpi on z  otwartymi oczyma, 
toteż jako pierwszy ze zwierząt miał 
zobaczyć Zmartwychwstanie Pana. 
Jego obecność w koszyku to raczej do-
brze wkomponowany rekwizyt, nie zaś 
pamiątka dawnego zwyczaju.

Malowane jaja
Jajko  – tradycyjny świąteczny poda-
runek, ozdoba koszyczków i  stołów 
wielkanocnych. Symbol płodności, od-
radzającego się życia i  znak zwycię-
stwa Chrystusa nad śmiercią. Jajka 
pomalowane na gładko to kraszanki. 
Najbardziej znane są brązowo-złociste, 
ugotowane w liściach z cebuli. Pisanki 
są wykonane techniką batiku, czyli pisa-
nia roztopionym woskiem i zanurzania 
w farbie. Drapanki – ich wzór wydrapuje 
się ostrym narzędziem na jednolicie za-
barwionym tle. Podzielenie się jajkiem 
w  czasie składania sobie życzeń ma 
umacniać więzi rodzinne i sąsiedzkie.

Ciasta na stole wielkanocnym
Na świątecznym stole powinny być sta-
ropolskie ciasta, najlepiej domowego 
wypieku. Drożdżowe babki – tzw. baby 
wielkanocne  są wysokie i  lukrowane. 
Mazurki  – typowy polski przysmak 
wielkanocny – to ciasto bardzo słodkie, 
cienkie, najczęściej prostokątne, na kru-
chym spodzie, z masą (zwykle orzecho-
wą lub migdałową), oblane kolorowym 
lukrem i udekorowane bakaliami i kon-
fiturą. Makowiec to ciasto drożdżowe 
z makiem i z bakaliami.

Modlitwa po śniadaniu wielkanocnym
Na zakończenie wspólnego posiłku po-
winno się odmówić modlitwę dzięk-
czynną. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za 
posiłek, który spożyliśmy, za wszyst-
kie Twoje dobrodziejstwa okazywane 
ludziom, za radość dnia dzisiejszego 
oraz za miłość, która nas zgromadziła 
w Twoje Imię. Chwalimy Cię, Boże, przez 
zmartwychwstałego Pana naszego Je-
zusa Chrystusa. Amen. Alleluja!

Zadbajmy i w tym roku o nasz świą-
teczny stół, nie zapominając o pięknych 
tradycjach. Dziękujmy za wszystko, co 
mamy i dzielmy się radością oraz środ-
kami materialnymi z najbardziej potrze-
bującymi.

Wędlina jest 
wymownym 
symbolem dostatku 
i zamożności rodziny. 
Św. Ulryk, biskup 
Augsburga (+973) 
święcił podczas 
liturgii Mszy Świętej 
szynkę i baraninę.
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Zapraszam do włączenia się w święto-
wanie jubileuszu początku wiary na na-
szych ziemiach w dniach 14 – 16 kwiet-
nia br. W czwartek, 14 kwietnia, w farze 
poznańskiej będziemy witać obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej, następne-
go dnia pójdziemy z Maryją w procesji 

Obecny rok 2016 jest czasem ważnej rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski, o której 
przypomina nam paląca się w kościele świeca Jubileuszowa.

Tekst: Iwona Bis, koordynator projektów galerii

1050-lecie Chrztu Polski

do Katedry – jak przed 50 laty, podczas 
uroczystości Millenium.

Z kolei w sobotę, 16 kwietnia, świę-
tować będziemy na stadionie miejskim 
dziękując za dar chrztu. Prosić będzie-
my podczas mszy św., byśmy wiarę po-
trafili przekazać kolejnym pokoleniom.

PRZEKAŻ              PODATKU NA RZECZ  
PRZEMKA NAPIÓRKOWSKIEGO

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZŁOWIEKA „TĘCZA”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  DLA PRZEMKA NAPIÓRKOWSKIEGO

Nazywam się Przemek 
Napiórkowski. Od urodzenia 
choruje na Zespół Downa. 
Możesz mi pomóc, przekazując 
na moje subkonto 1% podatku. 
Za wszystkie datki z całego serca 
dziękuję!

KRS 0000158760

Mam na imię  
PRZEMEK

Zaprowadzenie chrześcijaństwa. Obraz olejny Jana Matejki z 1889 roku
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„Usłyszenie słowa miłosierdzie 
zmienia wszystko. To najlepsze, co 
możemy usłyszeć: że zmienia świat. 
Odrobina miłosierdzia czyni świat 
mniej zimnym i bardziej sprawied-
liwym. Musimy zrozumieć dobrze 
to miłosierdzie Boga, tego miło-
siernego Ojca, który ma tak wiele 
cierpliwości”.

„To jest czas miłosierdzia. Waż-
nym jest, aby wierni świeccy żyli 
nim i zanieśli je do różnych sfer spo-
łecznych. Naprzód!” – to słowa Ojca 
Świętego. 

Rozpoczęcie Jubileuszu Miło-
sierdzia przypadło w 50. rocznicę 
zakończenia Soboru Watykań-
skiego II w 1965 roku. Wśród He-
brajczyków już od czasów staro-
żytnych jubileusz był rokiem, który 
celebrowano co 50 lat. W tym czasie 
należało wprowadzić z powrotem 
równość dla wszystkich synów 
Izraela.

 Kościół Katolicki rozpoczął tra-
dycję Roku Świętego wraz z pontyfi-
katem Bonifacego VIII w 1300 roku. 
Papież ten zaproponował celebra-
cję Roku Jubileuszowego co 100 lat. 
Od 1475 roku, aby umożliwić każ-
demu pokoleniu przeżycie Jubile-
uszu, czas ten został skrócony do 
25  lat. Jubileusz nadzwyczajny, 
natomiast, zostaje ogłoszony ze 
szczególnej i ważnej okazji.

Do dnia dzisiejszego w Kościele 
zostało ogłoszonych 26 Lat Jubile-
uszowych. Ostatnim był Jubileusz 
2000 roku.

Odpusty z okazji nadzwyczajnego 
Jubileuszu Miłosierdzia
Zgodnie z papieską bullą „Misericor-
diae vultus”, zapowiadającą Nad-
zwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, 
oraz  Listem  Papieża Franciszka 
dotyczącym odpustu z okazji tegoż 
Jubileuszu, w ROKU MIŁOSIERDZIA 
(od 8 grudnia 2015 roku do 20 listo-
pada 2016 roku) istnieje dodatko-
wa możliwość zyskiwania odpustu 
zupełnego. Należy mieć na uwadze 
ogólne normy, które mówią, że moż-
na go uzyskać jeden raz dziennie, za-
równo dla siebie, jak i dla zmarłych, 
spełniając stałe (zwykłe) warunki 
w łączności z czynem (dziełem) ob-
darzonym odpustem.

I. Warunki stałe są następujące:
• Przystąpienie do sakramentu po-

kuty (lub trwanie w stanie łaski 
uświęcającej).

• Przyjęcie Komunii Św.
• Modlitwa według intencji Ojca 

Świętego.
• Wykluczenie przywiązania do 

wszelkiego grzechu, nawet lekkiego.

II. Dla poszczególnych wiernych 
zostały wyznaczone następujące 
czyny obdarzone odpustem:
Wszyscy wierni mogą zyskać odpust 
zupełny, odbywając pielgrzymkę do 
Drzwi Świętych otwartych w Bazyli-
kach papieskich w Rzymie, w każdej 
Katedrze oraz kościołach wyznaczo-
nych przez Biskupa Diecezjalnego. 

„Ważne jest, aby ten moment był po-

łączony przede wszystkim z Sakramen-
tem Pojednania i  uczestnictwem we 
Mszy Św. oraz refleksją nad miłosier-
dziem. Konieczne będzie, by tym cele-
bracjom towarzyszyło wyznanie wiary 
i modlitwa za mnie – prosi Ojciec Święty – 
oraz w intencjach, które noszę w sercu 
dla dobra Kościoła i całego świata” (List).

W Raciborzu przywilej Drzwi Świętych 
otrzymał Kościół pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Raciborzu.

W Archidiecezji Poznańskiej, oprócz 
Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Piotra 
i św. Pawła – ul. Ostrów Tumski 17, nastę-
pujące świątynie otrzymują przywilej 
Drzwi Świętych:

Jubileusz Miłosierdzia
Papież Franciszek ogłosił 13 marca 2015 roku w Bazylice św. Piotra Nadzwyczajny Rok Święty. 

Jubileusz Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia 2015 roku otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice 
św. Piotra w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i zakończy się 

20 listopada 2016 roku, wraz z Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Tekst: Iwona Bis, koordynator projektów galerii, Fundacja PBG

• bazyliki: Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy, św. Marii Magdaleny i św. Stani-
sława Biskupa (Fara) – ul. Klasztorna 11,

• sanktuaria Pańskie: Bożego Cia-
ła  – ul.  Strzelecka 40, Miłosierdzia 
Bożego – Osiedle Jana III Sobieskie-
go 116, Najświętszej Krwi Pana Jezu-
sa – ul. Żydowska 34, Przemienienia 
Pańskiego – ul. Długa 1/2, Zwiastowa-
nia Pańskiego (Sanktuarium Święto-
ści Życia) – ul. Leśmiana 2a,

• sanktuaria maryjne: Matki Bożej 
w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania – 
ul.  Frańciszkańska 2, Matki Bożej 
Różańcowej – ul. Arkońska,

• sanktuaria świętych i błogosławio-
nych: św. Józefa Oblubieńca NMP, –

ul.  Działowa 25, Błogosławionej 
Sancji Szymkowiak, parafia św. Ro-
cha – ul. św. Rocha 10,

• kaplice całodziennej adoracji: kościół 
ojców dominikanów pw. Matki Bożej 
Różańcowej – ul. Kościuszki 99, kościół 
ojców franciszkanów pw.  św.  Fran-
ciszka Serafickiego – ul. Garbary 22, 
kościół pw. Świętego Krzyża, Gór-
czyn – ul. Częstochowska 16, kościół 
pw.  Świętej Rodziny  – ul.  Promieni-
sta 131, kościół pw. św. Ojca Pio z Pie-
trelciny – ul. Wańkowicza 2a.

Odrobina miłosierdzia 
czyni świat mniej 
zimnym i bardziej 
sprawiedliwym.

To jest czas miłosier-
dzia. Ważnym jest, aby 
wierni świeccy żyli nim 
i zanieśli je do różnych 
sfer społecznych. 
Naprzód!
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Święto jaskółki. Wiosna zaczy-
na się już 1. marca (1 bierzień) 
wtedy jaskółki przywoływa-
ły wiosnę. 20. bierzień to dzień 
zmarłych, zwany dziadami wio-
sennymi. Tego dnia z  zaświa-
tów przybywali zmarli a ludzie 
przed wschodem słońca kąpali 
się i oblewali wodą, co miało im 
przynieść moc i zdrowie. 

Święto Jare związane z  za-
kończeniem zimy i powitaniem 
wiosny obchodzono 23. marca – 
równonoc wiosenna.

Rodzimowiercy święto wios-
ny poświęcali matce ziemi – to-
warzyszyły temu obrzędy, które 
miały wnieść siłę i radość życia 
zapewniając dobry urodzaj i po-
wodzenie na cały rok. 

Tego dnia topiono słomia-
ną kukłę ubraną w białą szatę 
z cierniową koroną na głowie. 
Obecnie ten zwyczaj to zabawa 
dla młodych. Marzanna u  Sło-
wian była boginią z zaświatów, 
władczynią krainy umarłych. 
Topiąc, odsyłano ją w związku 
z  narodzinami życia do właś-
ciwego jej świata wraz z  cho-
robami, śmiercią a  zwłaszcza 
z zimową martwotą. 

Słowianie wtedy sprzątali 
swoje chałupy na wzgórzach, 
rozpalali ognie a do chaty zno-
szono gałązki puszczające pąki. 

21.  marca  – witano powra-
cające bociany, które były 

otoczone wielkim szacunkiem. 
23. łżykwiata (kwietnia) to wio-
senne święto boga Perkuna  – 
burz i  dawcy wody, obchodzo-
no pola jedząc obrzędowe ciasto 

„pieróg”.
Obchodzono też obrzęd zwa-

ny „Gaik” lub „Turzyciel”. Dziew-
częta i  chłopcy stroili choinki, 
do których przywiązywali lalkę 
jako znak królowej wiosny. 

W niektórych wsiach wożono 
koguta na dwukołowym wózku 
(kogut u Słowian oznaczał słoń-
ce i siły nowego życia), aby piał 
głośniej karmiono go wcześniej 
ziarnem namaczanym w spiry-
tusie. 

Pogrzeb strzały to obrzęd któ-
ry miał spełniać funkcję ochro-
ny wiosek i pól przed suszą i pio-
runami. Zakopywano wówczas 
w ziemi szpilki i grzebano strzały. 

Nie sposób opisać wszystkich 
zwyczajów. Wspomnę jeszcze o 
wodzeniu kapusty i  wodzeniu 
niedźwiedzia. 

Pierwszy zwyczaj poległ na 
tym, że najpiękniejszej we wsi 
dziewczynie wkładano na gło-
wę wianek z kwiatów, a na ciało 
świeże zielone gałązki klonu, two-
rząc tzw. „kust” (krzak). Z tym ku-
stem chodziła po wsi, śpiewając 
pieśni kustowe. Gospodarze da-
wali jej pieniądze i jedzenie. 

Drugi to inaczej „Bakuse”. 
Słomiany niedźwiedź idzie przez 

wieś, trzymany przez poga-
niacza, za nim idzie listonosz, 
leśniczy, kominiarz, cyganka, 
lekarz, stróż prawa, strażak 
a także panna młoda i pan 
młody. Ta kawalkada odwie-
dzała każdą chałupę, zbiera-
jąc pieniądze i jedzenie. Stróż 
prawa wypisywał kary, komi-
niarz smarował ludzi sadzą, 
leśniczy korkowcem strzelał 
do niedźwiedzia. Było dużo 
śmiechu i zabawy. 

Jak to drzewiej u Słowian  
wiosnę witano

Ma się już ku wiośnie 
Dmie ciepły wiaterek,
Wkrótce nam wyrośnie 
Rzepa i selerek.
Kolorowe kwiatki
Będą klomb okalać
I córka sąsiadki
Wyjdzie się opalać. (…)

Andrzej Waligórski

Jednym z ważniejszych dni w życiu Słowian był pierwszy dzień wiosny, 
święto nowego życia po mroźnej zimie. Obrzędy wiosenne odbywały się ku 

czci bóstw słowiańskich – bogów Jassy, Peruna, Jarowity oraz Marzanny.

Tekst: Ryszard Lewicki Rylew, Fundacja PBG

W tle nieba, gdzie jest więcej srebra niż błękitu,
puch pierwszych liści dymem zielonym się pieni 
i jedynie nalotem lekkim malachitu 
odróżnia czas przedwiośnia od szarej jesieni. (…)

Leopold Staff

 Patrząc na nasze dzisiej-
sze zwyczaje i obyczaje zwią-
zane z witaniem wiosny, zo-
stała nam tylko Marzanna. 

Nasi przodkowie mieli 
większą fantazję i większą 
radość życia, pomimo że 
żyło im się dużo, dużo trud-
niej. 

 Im bardziej wgłębiam się 
w dawne zwyczaje Słowian – 
naszych przodków – tym bar-
dziej im zazdroszczę. 
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Rajstopy na każdą okazję! 
Czyli świętujemy Dzień Kobiet w Grupie PBG.

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

Zdjęcia: Piotr Mierzwa, Fundacja PBG

Choć początek PBG to wczesne lata 90., 
nie przeszkodziło to, by co roku świę-
tować i składać życzenia każdej z Pań 
z Wysogotowa i w całej Grupie PBG. Tak-
że i w tym roku były skromne obchody, 
pamięć Szefów, kwiaty i prezenty...

Pod hasłem „Pozdrawiamy kobiety 
pracujące” zebraliśmy się w samo połu-
dnie w holu głównym budynku Z, czyli 
naszej firmowej galerii. 

Czekały na nas śliczne goździki ga-
łązkowe w  różnych odcieniach różu, 
które rozeszły się w oka mgnieniu. Pa-
nowie – przedstawiciele Zarządów spó-
łek z Grupy PBG, z panem wiceprezesem 
Mariuszem Łożyńskim na czele, złożyli 
nam radosne życzenia. Prezes podkreślił 
znaczącą rolę pań w naszych spółkach, 
wskazując na istotne funkcje wśród nas 
na czele działów, pionów i zarządów. Ży-
czył zdrowia, radości i uśmiechu, doce-

niając także wsparcie kobiet na co dzień 
i w życiu każdego mężczyzny. 

A żeby dawnej tradycji stało się za-
dość, w prezencie z okazji Dnia Kobiet 
każda z nas mogła zabrać ze sobą cien-
kie rajstopy w wybranym kolorze!

Dzień kobiet w Grupie 
PBG – jak co roku na 
panie czekały śliczne 
goździki i rajstopy 
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Dzień Kobiet wczoraj i dziś w RAFAKO 
Czekoladki, rajstopy oraz kwiatki – najpierw goździki, potem tulipany – to upominki, 

jakie panie pracujące w RAFAKO co roku otrzymywały z okazji swojego święta.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media

Od lat 50. XX wieku działała Liga Kobiet, 
która 8 marca każdego roku organizo-
wała poczęstunek. Po roku 90. zrezyg-
nowano z hucznych uroczystości, ale po 
dziś dzień każda pani otrzymuje symbo-
licznego tulipana w Dniu Kobiet.

Lata 50. XX wieku to czas, kiedy firma 
RAFAKO rozpoczynała swoją działal-
ność. Na produkcji, obok panów, pra-
cowało sporo pań. Wykonywały prace 
tokarskie, były suwnicowymi. W  ad-
ministracji i księgowości również nie 
brakowało płci pięknej. Przy zakładzie 
działała również stołówka oraz bufet, 
a tam dominowały kobiety. W dzisiej-

szym Domu Strzeleckim (Pałacyku 
RAFAKO) prężnie działał Dom Kultury 
z paniami na czele.

Pań było tak wiele, w dodatku lubi-
ły swoje towarzystwo, więc zawiązały 
przyzakładową Ligę Kobiet. – W latach 
dużego rozwoju firmy do naszej Ligi 
przynależała co 3 – 2 kobieta zatrudnio-
na w RAFAKO. Było nas blisko 200, a na-
wet 400 osób – wspomina dawne czasy 
Zuzanna Ondera, emerytka z RAFAKO, 
niegdyś przewodnicząca Ligi Kobiet.

Panie chętnie organizowały imprezy 
plenerowe, festyny, bale sylwestrowe 
i  karnawałowe. Przygotowywały de-

koracje i poczęstunek. Podczas takich 
przedsięwzięć obsługiwały bufet, ale 
też dobrze się bawiły. – Kiedyś nie było 
podziałów klasowych. Nie miało zna-
czenie, czy ktoś pracuje w kadrach, jest 
sekretarką dyrektora czy prezesa, wszy-
scy dobrze się czuli w swoim towarzy-
stwie. Dzięki temu wśród pracowników 
RAFAKO nawiązała się specyficzna więź. 
Mimo że lata lecą, zmieniają się osoby na 
poszczególnych stanowiskach, to raci-
borska Spółka dalej uchodzi za firmę 
rodzinną, a nie korporację z wyścigiem 
szczurów  – podkreśla pani Zuzanna, 
która mimo że od wielu lat jest już na 
zasłużonej emeryturze, nadal utrzymuje 
kontakt z aktywni pracownikami.

Ważnym dniem dla pań z Ligi Kobiet, 
był 8 marca, czyli Dzień Kobiet. Obcho-
dziły go szczególnie i z wielką pompą. 
Każda z pań otrzymywała miły upomi-
nek. W latach 50. były to goździki, póź-
niej już tulipany (świeży symbol wiosny), 
czekoladki, a nawet rajstopy. Ale na pre-
zentach się nie kończyło. 8 marca panie 
pracowały tylko do godz. 12.00.  – Na 
resztę dnia byłyśmy zwolnione z obo-
wiązków. Zapraszano nas do Domu 
Kultury na poczęstunek, któremu czę-
sto towarzyszyły tańce, śpiewy i wesoła 
atmosfera do samego wieczora – rela-
cjonuje pani Zuzanna. – Każdy wydział 
miał swój stolik, a kadra kierownicza, 
która świętowała z nami, sponsorowała 
posiłki. Na stołach obowiązkowo kró-
lowały ciastka z orzeszkiem, wuzetki 
i  tzw. „jabłuszka”. Oprócz tego panie 
przynosiły swoje wypieki, sałatki i inne 
zakąski – dodaje emerytka. Tak Dzień 
Kobiet świętowano aż do początków lat 
90. XX. – Kiedy zakład przeszedł w pry-
watne ręce, zaniechano tak hucznych 
imprez, ale każdego roku sami prezesi 
wręczali wszystkim paniom kwiaty – 
podkreśla pani Zuzanna.

Należy jednak pamiętać, że Liga 
Kobiet powstała nie tylko po to, by or-
ganizować zabawy, festyny i inne przy-

jemności. Pełniła jeszcze inne, bardzo 
ważne role. Między innymi: prowadziła 
zbiórkę odzieży, sprzętów i zabawek, któ-
re regularnie przekazywano do Domu 
Dziecka w Gorzyczkach oraz Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Krzyża-
nowicach prowadzonej przez siostry 
zakonne. – Wiem, że RAFAKO do teraz 
pomaga podopiecznym z  Gorzyczek, 
co bardzo mnie oraz inne byłe działacz-
ki Ligi cieszy – mówi była pracownica 
raciborskiej Spółki. Dodatkowo Liga 
wspierała pracowników zakładu, któ-
rzy borykali się z problemami mieszka-
niowymi, pomagała załatwiać pożyczki 
z tzw. kasy zapomogowej. – W swoich 
szeregach mieliśmy panią psycholog, 
która chętnie udzielała porad tym, któ-
rzy potrzebowali takiego wsparcia – za-
pewnia pani Zuzanna.

Festyny z okazji 1 Maja, Dnia Ener-
getyka, Dnia Dziecka, do tego bale 
sylwestrowe, karnawałowe, Dzień Ko-
biet i wiele akcji charytatywnych oraz 
indywidualnej pomocy pracownikom 
RAFAKO to wszystko zasługi działającej 
przez wiele lat Ligi Kobiet. Chociaż for-
macja pań przeszła do historii, jej dzieło 
jest kontynuowane i nadal jednoczy lu-
dzi przy wspólnym działaniu.

Festyny z okazji 1 Maja, 
Dnia Energetyka, 
Dnia Dziecka, do tego 
bale sylwestrowe, 
karnawałowe, Dzień 
Kobiet i wiele akcji 
charytatywnych oraz 
indywidualnej pomocy 
pracownikom RAFAKO 
to wszystko zasługi 
działającej przez wiele 
lat Ligii Kobiet. Chociaż 
formacja pań przeszła 
do historii, jej dzieło jest 
kontynuowane i nadal 
jednoczy ludzi przy 
wspólnym działaniu.

Zuzanna Ondera wraz z innymi paniami z RAFAKO podczas sylwestrowego balu 
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14. ROK DZIAŁALNOŚCI 
PBG GALLERY

Witamy miłośników PBG Gallery i tego, co w niej się wydarza od kilkunastu już 
lat… Cieszyć się będziemy, jeżeli poczytają o nas i powspominają z nami miniony 
rok, także i ci Czytelnicy, którzy obecność sztuki w naszej Spółce odkryli całkiem 

niedawno. Wszystkich serdecznie zapraszamy na kolejne wystawy i wernisaże.

Tekst: Lidia Prętka, manager galerii, Fundacja PBG
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Styczeń, luty i marzec 2016 sto-
ją pod znakiem czterech sióstr. 
Już 10  stycznia 2016  roku na 
nowo otwierały się artystyczne 
progi naszej Galerii. Powitanie 
kolejnego roku działalności 
twórczością Małgorzaty Wiś-
niewskiej jest dowodem na to, 
że założycielka PBG Gallery, wy-
jątkowa animatorka i mecenas 
sztuki, z zamiłowaniem rozwija 
i  doskonali swoje artystyczne 
pasje. Co więcej, artystka dosko-
nale zdaje sobie sprawę, że dzie-
ło istnieje tylko wtedy, kiedy ma 
odbiorcę, widza. Chętnie więc 
dzieli się swoimi dokonaniami 
oraz radością tworzenia.

„Duże i małe z daleka i z bli-
ska” – wystawa pod tym samym 
tytułem prezentowana była 
w  ubiegłym roku w  warszaw-
skiej Galerii Delfiny na Powiślu. 
W  nieco zmienionej aranżacji 
zaistniała w naszej Galerii. 

Goście, artyści, którzy licznie 
przybyli na wernisaż wystawy 
z pewnością mogli zasmakować 
w atmosferze wyjątkowego bo-
gactwa przedstawień. Artystka 
pokazuje miniaturowe akwarele 
obrazujące naturę. W większo-
ści przedstawiają one rozległe 
pejzaże, góry, ale także drzewa 
i rośliny. Ilustruje świat przyro-
dy uchwycony jej wrażliwym 
okiem, zapamiętany i  przela-
ny na papier za pomocą farby 
wodnej.

Jej akwarele są wyjątkowe, 
a, co warto podkreślić, artystka 
bardzo dobrze czuje się w  tej 
technice malowania. Czyste 
kolory, odwaga w położeniu ich 
na płótno, wynikająca z  chę-
ci tworzenia, dają w  efekcie 
serię zupełnie niepowtarzal-
nych, abstrakcyjnych obrazów, 
malowanych akrylami, którą 
zatytułowała „Czyżby czyżyk”. 
Zestawione z maleńkimi akwa-
relkami stworzyły interesującą 
kompozycję.

Poza malarstwem Małgo-
rzata Wiśniewska prezentuje 
na wystawie prace fotogra-
ficzne. Tę stronę jej twórczości 

znamy już doskonale z  wielu 
wystaw, na których wielokrot-
nie przedstawiała fotografie 
będące wyjątkowym zapisem 
przyrody. Tym razem oglądać 
można było z bliska na przykład 
srebrzyste nici pajęczyn czy kro-
plę rosy, uwiecznione na dużych 
formatach.

Spotkanie uczestników wer-
nisażu z  ciekawą twórczością, 
ale i osobowością pani prezes 
Małgorzaty wniosło do Galerii 
wiele radosnej energii. Otwar-
cie wystawy było jednocześnie 
spotkaniem pn. Opłatek dla ar-
tystów, podczas którego zebra-
ni przy wspólnym stole artyści, 
przyjaciele i pracownicy mogli 
podzielić się życzeniami nowo-
rocznymi. Ich bardzo pozytyw-
ny i  optymistyczny wydźwięk 
z  pewnością przyniesie wiele 
nowych wyzwań, pomysłów 
i inspiracji do działań artystycz-
nych w 2016 roku.

Danuta, Iwona, Lidia
i Małgorzata
Talenty trzeba odkrywać. Jak 
mówi odwieczna maksyma, 
uczymy się całe życie, ale i sie-
bie odkrywamy przez całe życie. 
Nigdy więc nie jest za późno na 
podejmowanie nowych wyzwań, 
choćby wiązały się tylko z przy-
jemnością. Tak było z naszą sio-
strą Danutą, która dała się nam 
poznać, i to całkiem niedawno, 

jako wyjątkowo odważna ar-
tystka. Nie było by w tym, dla 
nas, pozostałych sióstr, nic za-
skakującego, gdyby nie fakt, że 
w rodzinie przyjęto, że Danuta 
nie ma talentu plastycznego...

Lubimy działać. Spotykamy 
się jak tylko to możliwe, mamy 
wspólne plany, pomysły. Po kil-
ku wyjazdach plenerowych do 
europejskich miast, w których 
mogłyśmy obcować ze sztuką 
przez duże S, jak Paryż, Madryt 
czy Florencja, zupełnie spon-
tanicznie narodził się pomysł 
wspólnej wystawy. Niewielkie, 
a  bardzo ciekawe prace były 
już dla nas nie tylko pamiątką 
z podróży.

Rodzinna wyprawa na Wy-
spy Karaibskie zaowocowała 
sporą kolekcją naszych prac  
w  technice akwareli, które po-
wstały podczas profesjonalnych 

warsztatów. Była to także nasza 
wspólna radość odkrywania 
i rozwijania pasji artystycznej. 
Danuta i tym razem zaskoczyła 
nas nieujawnionymi dotąd zdol-
nościami.

Wystawa pod nieco zagad-
kowym tytułem „4 czy to mało?” 
stała się faktem. 30  stycznia 
w PBG Gallery odbył się werni-
saż wspólnej wystawy z udzia-
łem naszej mamy seniorki, li-
czącej już prawie 95 lat, licznie 
przybyłej rodziny, bliskiej i dal-
szej, przy miłych akcentach śpie-
wu i muzyki na żywo.

Dwa tygodnie później kolej-
ne spotkanie, tym razem z  za-
proszonymi gośćmi artystami, 
przyjaciółmi, pracownikami 
PBG, a także z udziałem młode-
go artysty, kuratora naszej wy-
stawy. Oba spotkania były dla 
nas wielkim i bardzo emocjonu-

jącym przeżyciem. Z pewnością 
niezapomnianym i wyjątkowym! 

A jeśli chodzi o ocenę wysta-
wy i naszych prac, z przyjemnoś-
cią prezentujemy ją Czytelnikom 
na łamach naszego biuletynu, 
cytując recenzje kuratora. 

Okiem znawcy
Jakub Malinowski, kurator wy-
stawy, doktorant Uniwersyte-
tu Artystycznego w  Poznaniu 
o twórczości sióstr:

…Danuta zaskakuje pozosta-
łe swoją skromnością na polu 
pracy plastycznej. Na szczęście 
ulega namowom na rozwijanie 
skrytego potencjału. Jej natu-
ralne predyspozycje do plastyki 
obserwować można w celnych 
akwarelach. Pochodzą one 
z licznych wspólnych plenerów. 

Wystawa stwarza okazję do 
spotkania z czterema ciekawymi 

Spotkanie uczestników wernisażu 
z ciekawą twórczością, ale i osobowością 
pani prezes Małgorzaty wniosło do Galerii 
wiele radosnej energii.

Lubimy 
działać. 
Spotykamy 
się jak tylko 
to możliwe, 
mamy 
wspólne plany, 
pomysły.

Utalentowane siostry w komplecie – Danuta, Iwona, Lidia i Małgorzata
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osobowościami, które poza pracą za-
wodową realizują się na polu twór-
czości plastycznej. Okazałość i  róż-
norodność ekspozycji jest najlepszą 
odpowiedzią na pytanie: „czy to mało?”

…Iwona, mając za sobą doświad-
czenia liceum plastycznego, posia-
da lekkość operowania materią 
malarską. Tworzy obrazy o dużej 
kulturze plastycznej. Charaktery-
zuje ją pomysłowość idąca w parze 
z  konsekwencją formalną. Sama, 
uchylając rąbka tajemnicy, mówi 
o  swoich pracach, że często naj-
pierw znajduje pomysł wykorzysta-
nia ciekawego materiału, a później 
lokuje go w temacie, który akurat ją 
zajmuje. Dzieli się z odbiorcami po-
zytywną energią tego szczęśliwego 
spotkania, celnego pomysłu i wraż-
liwie dobranej formy plastycznej. 

…Lidia ma w  sobie wnikliwość 
i  konsekwencję obserwacji, połą-
czoną ze zmysłową wrażliwością na 
światło i kolor. Regularnie angażuje 
się w zajęcia rysunku i malarstwa 
prowadzone przez pedagogów 
Uniwersytetu Artystycznego w Po-
znaniu i  zdobywa warsztat, któ-
rym biegle operuje. W martwych 
naturach malarskich dąży do ko-
lorystycznej syntezy i harmonii. Jej 
rysunki pełne są migotliwego świat-
ła i  tajemnicy. Potrafi zatrzymać 
pracę w interesującym momencie 
niedopowiedzenia, który generuje 
ciekawość odbiorcy…

…Małgorzata swoje artystyczne 
zainteresowania rozciąga na cały 
zakres dyscyplin. W każdej z nich 
zdradza jakąś część własnej osobo-
wości. Ze swadą prowadzi śmiałe 

Chcesz wiedzieć więcej o artystkach? 
Zajrzyj na stronę PBG Gallery: http://www.pbg-sa.pl/spolka/fundacja-pbg/pbg-gallery.html

w  kolorze i  zawadiackie w  geście 
obrazy na płótnach. Uwalnia 
w nich swoją ekspresyjną energię. 
Z drugiej strony potrafi zaprezen-
tować się jako wyciszona akware-
listka. W pejzażach o mikroskopij-
nej skali zawiera bezkresną niemal 
przestrzeń. Równie biegle operuje 
fotografią, ujawniając jeszcze inną 
stronę swojej natury, która skłania 
widza do refleksji nad zastygłą 
w  bezruchu mglistego poranka 
kroplą rosy…

Wrażenia z wernisażu
Arkadiusz Jankowiak, QHSE Project 
Manager: – Na wernisaż „4 czy to 
mało?” wybrałem się z wielką cieka-
wością. Wernisaż oceniam bardzo 
wysoko, z kilku powodów. Interesuję 
się m.in. fotografią i staram się na 
co dzień robić zdjęcia, najczęściej 
w plenerze, poddając je często kon-
struktywnej krytyce przyjaciół, czy 
bliskich znajomych. 

Najbardziej zainspirował mnie 
jednak tytuł wernisażu i ciekawość 
czterech, zapewne różnorodnych 
osobowości i charakterów. Akwarele, 
obiekty malarskie, czy w końcu ma-
lowanie światłem. Niewiele miałem 
w życiu okazji, aby w jednym miej-
scu i czasie zobaczyć tak różnorodne 
prace – pod względem stylu i wyko-
nania. Byłem też bardzo ciekawy, jak 
artystki zdołały oddać klimat miejsc 
niezwykłych na świecie. Choćby pa-
ryskiego serca Montmartre’u – Pla-
ce du Tertre.

Piękne prace, wielka odwaga, 
niesamowita głębia kolorów, pozy-
tywnie zaskakujący efekt. Gratulu-
ję nieszablonowego pomysłu! 

Wernisaż i wystawa pt. Midas Pawła 
Fliegera oraz Bartosza Kulczyka

Wystawa Łazarz w artystycznym 
Poznaniu Iwony Bis

Wystawa reprodukcji znaczków ks. prof. 
Waldemara Chrostowskiego pt. Papież 
Pielgrzym Jan Paweł II
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Czy tacy są artyści prezentują-
cy swoje prace w PBG Gallery 
Skalar Office Center, gdzie 
odbyło się uroczyste otwarcie 
wystawy prac członków Stowa-
rzyszenia Plastyków i Fotogra-
fików DEDAL? 

Wystawa przyciągnęła pięk-
ną kolorystyką, pogodnymi 
klimatami, naturalnością i róż-
norodnością tematyki.  Z  obra-
zów przemawiała łagodność, 
prostota, spokój, aż wręcz cisza, 
zadziwiające posługiwanie się 
kolorem, wyjątkowy nastrój. 
Piętnastu artystów pokazało 
swoje prace malarskie. Oto oni: 
Danuta Bober, Hanna Danie-
lak, Lidia Gąsowska, Henryka 

Jakubowska, Regina Jasiniak, 
Henryk Kapkowski, Halina 
Kasprzak, Urszula Nieborak, 
Krystyna Niedziejko, Eugenia 
Mróz, Jan Orliński, Marianna 
Plenzler, Więcesława Popraw-
ska, Krystyna Smierzchalska. 
Na wystawie można było obej-
rzeć także moje prace, autorki 
tego artykułu. 

Jedna z uczestniczek wysta-
wy napisała: 

Gdzie Ci artyści szaleni? 
Uskrzydleni weną, podparci ta-
lentem i pracą, grupa artystów 
skupionych w Stowarzyszeniu 
Plastyków i Fotografików „De-
dal” tworzy w Poznaniu od po-
nad 33  lat.  Inspirują się wza-

Dedal – nasza twórczość 
Tytuł wystawy równie intrygujący jak i przedstawiane prace. Skąd ta nazwa? W greckiej mitologii Dedal 

to architekt i wynalazca, ojciec Ikara. Dedal był symbolem pracowitości, pomysłowości, inteligencji, rozsądku, 
ambicji i konsekwencji. Uważany jest za uosobienie wiecznego realisty, bo zachwycał się tym co było realne.

Tekst: Iwona Bis, koordynator projektów, PBG Gallery 
Zdjęcie: Andrzej Stanisławski

jemnie, spotykając co tydzień 
na warsztatach malarskich, 
a  latem, wyjeżdżając na ple-
nery.

Obecnie Stowarzyszenie 
liczy aż 20  artystów!  Warto 
zatrzymać się przy ich obra-
zach i zajrzeć w dusze autorów. 
Odkryć Ich wrażliwość, ciszę, 
ale również niepokój, światło-
cień oraz paletę barw...

Artyści wystawili wspólnie 
swoje prace nie po raz pierwszy. 
Choć ich prace są bardzo różno-
rodne, łączy je coś, co nazwać by 
można tajemniczością odkrywa-
nej natury. 

Artystom gratulujemy pomy-
słu i wystawy! 

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  KAMILI  MACHNICKIEJ

STOWARZYSZENIE „WARTO JEST POMAGAĆ”
CEL SZCZEGÓŁOWY: KAMILA MACHNICKA

Skończyłam 18 lat, jestem 
uczennicą III klasy liceum 
i w tym roku zamierzam 
przystąpić do matury. Moim 
celem jest studiowanie medycyny, 
jednak z powodu choroby będę 
musiała przełożyć marzenia na 
później. Wszystko zaczęło się od 
nieznośnego bólu głowy i szyi, na który 
nie działały leki przeciwbólowe. Bieganina 
po lekarzach i niezliczone badania wykazały 
coś, czego się nie spodziewałam: nowotwór 
złośliwy nosogardła z przerzutami do węzłów 
chłonnych.

KRS 0000318521

mam na imię  
KAMILA
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Baliki to świetna zabawa nie tylko dla 
samych dzieci, lecz także dla ich ro-
dziców. Bo o  to też w  tym wszyst-
kim chodzi, żeby jednoczyć rodziny 
i  wspólnie spędzać czas. Tak było 
w  przypadku moim i  trójki moich 
dzieci. 

Zabawa rozpoczęła się wspól-
nym ozdabianiem czekających już 
na najmłodszych drewnianych bał-
wanków. Inwencja twórcza dzieci 
przerosła oczekiwania zarówno or-
ganizatorów, jak i rodziców. Bałwany 
były nie tylko malowane na biało, ale 
również na czarno, z dodanym bro-
katem lub cekinami. Niektóre z nich 
miały czapki, inne szaliki, a jeszcze 
inne puchowe białe ubranka z waty 
i  były pięknie ozdobione guzikami. 
Teraz każdy z  nich stanowi niepo-
wtarzalny symbol przypominający 
o wspaniałej bałwankowej zabawie.

Zabawy dla najmłodszych pro-
wadził jedyny i niepowtarzalny Pan 
Bałwan. Najmłodsi bawili się przy 
dźwiękach starych i nowych piose-
nek dla dzieci. Taneczne szaleństwo 
zakończone było wojną na papiero-
we śniegowe kule robione z zapałem 
przez wszystkich zainteresowanych.

Oczywiście jednym z  nieodzow-
nych atrybutów na takiej imprezie 
musi być nie byle jakie przebranie. 

Witamy 
w Bałwankowie

Podczas zorganizowanego przez Fundację PBG, 
już tradycyjnie w okresie karnawału, baliku dla 

dzieci pt. Witamy w Bałwankowie najmłodsi 
bawili się doskonale! Choć frekwencja nie 

była tak duża jak zazwyczaj (prawdopodobnie 
z powodu szalejącej grypy…), ci, którzy dotarli, 

na pewno zapamiętają ten czas na długo!

Tekst: Helena Bis-Dorna, zaprzyjaźniona z Grupą PBG 
Zdjęcia: archiwum Fundacji PBG

Dlatego nie było dziecka, które tako-
wego by nie miało.

Chłopcy preferowali stroje bo-
haterów bajek pirackich, choć nie 
zabrakło także jednej dziewczynki-

-piratki. Byli nawet wśród nas Lord 
Vader, czarownica, wróżka, książę, 
dynia, bałwanek i inne wspaniałe po-
staci, za które przebrały się maluchy.

Na pewno nie byłoby takiej cu-
downej zabawy i  nie dopisałyby 
humory, gdyby dzieciom zabrakło 
energii, dlatego niezastąpione, prze-
pyszne i sprawdzone dla nich prze-
kąski stanowiły ważny element tego-
rocznego spotkania. Nie zapomniano 
także o rodzicach, na których czekały 
ciasto, kawa i herbata.

Konkursy prowadzone przez 
wspomnianego Pana Bałwana przy-
gotowane były w klimacie zimowym. 
Dzieci bardzo chętnie w nich uczest-
niczyły, tym bardziej, że można było 
wygrać nagrodę w postaci jabłuszka 
do zjeżdżania po śniegu.

Dużą niespodziankę zrobił nam 
wszystkim Dobry Teatr z Poznania, 
wystawiając przepiękną „Zimową 
powieść”, a także włączając dzieci 

Zabawy dla 
najmłodszych 
prowadził jedyny 
i niepowtarzalny 
Pan Bałwan. 
Najmłodsi bawili 
się przy dźwiękach 
starych i nowych 
piosenek dla dzieci. 
Taneczne szaleństwo 
zakończone było 
wojną na papierowe 
śniegowe kule 
robione z zapałem 
przez wszystkich 
zainteresowanych.
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  ANI WOJACZEK

FUNDACJA DLA DZIECI „DAR SERCA”
CEL SZCZEGÓŁOWY: ANNA WOJACZEK

Nazywam się Anna 
Wojaczek. Ukończyłam 11 lat 
mego życia. Życia trudnego, 
choć staram się zawsze mieć 
na twarzy uśmiech. Choruję na 
dziecięce porażenie mózgowe. 
Rehabilitacja jest jednym ze sposobów 
walki. Jest to walka bardzo trudna, 
bolesna i bardzo kosztowna, ale tylko 
w ten sposób mogę usprawniać swoje ciało. 
Dzięki wsparciu finansowemu mogę korzystać 
z zajęć logopedycznych, hipoterapii, codziennej 
rehabilitacji. Moim rodzicom nie udałoby się 
unieść tak wysokich kosztów, dlatego zwracam się 
z prośbą o dalsze wsparcie mojej nadziei, że uda mi 
się mieć lepsze jutro i lepsze życie.

KRS 0000121785

mam na imię  
ANIA

Myślę, że we wspomnieniach wszystkich 
obecnych często będzie witała myśl 
o świetnej zabawie, wesołych tańcach 
integracyjnych, niepowtarzalnym widowisku 
teatralnym i możliwości spotkania się poza 
czasem pracy całymi rodzinami. 

Uczesztnicy balu  
„Witamy w Bałwankowie„ 
wraz z gospodarzem – 
Panem Bałwanem

we wspólne śpiewanie i za-
bawy ruchowe.

W końcu dla tych naszych 
najmniejszych, którzy mniej 
chętnie uczestniczą w zaba-
wach integracyjnych, został 
stworzony miękki kącik ma-
lucha, a  w  nim przeróżne 
zabawki, z których mogły ko-
rzystać dzieci, dając odsap-
nąć zmęczonym rodzicom.

Myślę, że we wspomnie-
niach wszystkich obecnych 
często będzie witała myśl 
o świetnej zabawie, wesołych 
tańcach integracyjnych, nie-
powtarzalnym widowisku te-
atralnym i możliwości spot-
kania się poza czasem pracy 
całymi rodzinami. 

Dla naszych pociech to 
wielka radość i zabawa oraz 
możliwość wyjścia z  domu 
i odejścia od tych wszystkich 
nowinek technologicznych, 
telewizorów i  gier, a także 
poznania innych dzieciaków. 

Można rozsyłać pozytywną 
energię i sprawdzać się w no-
wych sytuacjach społecznych.

Tego typu imprezy po-
kazują, jak ważny jest dla 
najmłodszych świat bajek 
i  możliwość spełniania ma-
rzeń poprzez realne przy-
gody nawiązujące do tego 
fantastycznego świata. 
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Debiutujący latem minionego roku I RAFAKO 
Półmaraton Racibórz zakończył się sukce-
sem zarówno pod kątem sportowym, jak i or-
ganizacyjnym. Teraz ma szansę zostać Biego-
wym Wydarzeniem Roku 2015/16. Wystarczy 
oddać swój głos, wpisując m.in. przyporząd-
kowany imprezie kod w SMS. 

Miasto Racibórz znane jest z tradycji 
sportowych, samych imprez biegowych 
w ciągu roku organizuje 7. W ubiegłym roku 
największą z nich był I RAFAKO Półmara-
ton Racibórz, który odbył się 30 sierpnia. 
Przedsięwzięcie było dużym wyzwaniem, 
ale zakończyło się sukcesem, o czym świad-
czy zdumiewająca liczba uczestników  – 
722 osoby z kraju i zagranicy, jak również 
pozytywne komentarze z ich strony. 

Teraz I RAFAKO Półmaraton Racibórz 
ma szansę zostać Biegowym Wydarzeniem 
Roku 2015/16. Edycja 2015/2016 obejmuje 
biegi zorganizowane w okresie od 1 sierp-
nia 2015 do 31 lipca 2016. Głosować można 
już teraz. Wystarczy wysłać pod numer 
70068 SMS o treści BIEGI40 i ewentualnie 
dodać uzasadnienie wyboru, koszt wiado-
mości wynosi 0,65 zł z VAT. Można również 
wypełnić formularz na stronie: https://
www.festiwalbiegowy.pl/glos/index.php/
formularz/glosowania/wydarzenie/40.

Warto przypomnieć, że w samą organi-
zację półmaratonu zaangażowanych było 
blisko 400 osób. Zawodnikom zapewniono 
profesjonalną rozgrzewkę, kurtyny wodne, 
wodopoje, punkty żywnościowe, odświeże-
nia, posiłek regeneracyjny, a przyjezdnym 
darmowe noclegi i  przejazdy komunika-
cją miejską. Zadbano również o program 
artystyczny, animacje dla najmłodszych 
oraz atrakcyjne nagrody dla zwycięzców 
i uczestników biegu. Dzień wcześniej na 
terenie miasteczka biegowego odbyło się 

„Pasta Party”. 

Organizatorem biegu było Miasto Ra-
cibórz oraz Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Raciborzu. Sponsorem tytularnym zaś 
firma RAFAKO S.A., a w ramach wydarze-
nia odbyły się Mistrzostwa Polski Energety-
ków. Gośćmi specjalnymi imprezy byli: Ewa 
Bugdoł, 7-krotna Mistrzyni Polski w triat-
hlonie długim, oraz Igor Jakubowski, pięś-
ciarz wagi ciężkiej, wicemistrz Europy Se-
niorów. 

I RAFAKO Półmaraton Racibórz miał tak-
że wymiar charytatywny. Wspólnie z zawod-
nikami pobiegli członkowie Fundacji „Spar-
tanie Dzieciom”, którzy poprzez swój udział 
w wydarzeniu przeprowadzili zbiórkę pie-
niędzy dla chorej na czterokończynowe dzie-
cięce porażenie mózgowe Magdy z Racibo-
rza. W ten sposób udało się zebrać 16 tys. zł 
i zapewnić dziewczynce kontynuację rehabi-
litacji oraz zakupić specjalne pasy samocho-
dowe, aby mogła bezpiecznie podróżować. 

– Rozumiemy, że przy tylu wydarze-
niach biegowych faworytów możecie mieć 
kilku. Dlatego nie musicie czekać i wahać 
się z głosowaniem do ostatniej chwili, mo-
żecie wyróżnić kilka imprez i oddać na nie 
swój głos. Zasada jest prosta – jedna impre-
za to tylko jeden głos – podkreślają orga-
nizatorzy I RAFAKO Półmaraton Racibórz.

I  RAFAKO Półmaraton Racibórz od-
był się w niedzielę, 30 sierpnia 2015 roku. 
Zawodnicy do pokonania mieli dokładnie 
21 097,5 m ulicami Raciborza. Trasa posiada 
atest PZLA. Organizatorami przedsięwzię-
cia jest Miasto Racibórz, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Raciborzu, a sponsorem głów-
nym firma RAFAKO S.A. W ramach imprezy 
odbyły się Mistrzostwa Polski Energetyków. 

Szczegóły dotyczące I RAFAKO Półma-
raton Racibórz znajdują się na stronie 
internetowej: http://www.raciborz.pl/
miasto_raciborz/polmaraton.html 

I RAFAKO Półmaraton Racibórz ma szansę zostać 
Biegowym Wydarzeniem Roku 2015/16. Głosować 
można już teraz. Wystarczy wysłać pod numer 70068 
SMS o treści BIEGI40 (koszt 0,65 zł z VAT).

Biegowa nominacja
I RAFAKO Półmaraton Racibórz ma szansę zdobyć 

tytuł Biegowego Wydarzenia Roku 2015/16

Tekst i zdjęcia: Justyna Korzeniak, Adventure Media



112 113Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

CSR

Rok 2015 upłynął członkom klu-
bu RAFAKO MTB TEAM na cięż-
kiej pracy, która zaowocowa-
ła znaczącymi sukcesami. Był 
trzecim z rzędu sezonem star-
tów rafakowskiej grupy kola-
rzy górskich. Startowali oni we 
wszystkich edycjach Bike Mara-
tonu na dystansach Mega i Mini. 
Zdobyli tam 5. miejsce w klasyfi-
kacji muszkieterów, dwie zawod-
niczki i trzech zawodników upla-
sowali się w pierwszej dziesiątce 
klasyfikacji generalnej.

W Krakowie, w ramach cyklu 
Skandia Maraton Lang Team 
2015, wywalczyli drużynowe 
Mistrzostwo Polski Energety-
ków w  MTB. Na królewskim 
dystansie Grand Fondo w  ka-
tegorii M3 złoto zdobył Łukasz 
Woźniakowski, starszy projek-
tant w Biurze Projektowym. Na 
dystansie Medio srebro wywal-
czyli Łukasz Kocurek, starszy 
projektant w  Biurze Projek-
towym, oddział Pszczyna, kat. 
M3 oraz Piotr Kędzior starszy 
projektant w  Biurze Projekto-
wym, kat. M4 i na dystansie Mini 
złoto w kat. M4 zapewnił sobie 
Grzegorz Ginalski, projektant 
w Biurze Projektowym.

Z  kolei podczas zawodów 
Cyklokarpaty w Kluszkowcach 
lider grupy, zaprzyjaźniony 
z  RAFAKO Łukasz Chalastra, 
zdobył pierwsze miejsce Open 
na dystansie Giga. 

Największym sukcesem człon-
ków klubu był jednak występ 
w Beskidy MTB Trophy, gdzie wy-
grali klasyfikację drużynową na 
dystansie Mega. Nagrody indy-
widualne zdobyli: Łukasz Chala-
stra – wygrał klasyfikację Open, 
Łukasz Woźniakowski – wygrał 
klasyfikację M3, a także Łukasz 
Kocurek – zajął 22. miejsce w kla-
syfikacji M3. 

Przygotowania do zmagań 
w 2016 roku już się rozpoczęły. 
Zawodnicy kolejny raz korzysta-
ją ze wsparcia i doświadczenia 
trenera Bogdana Czarnoty. 

Ich kalendarz startów po-
woli się zapełnia. Podobnie jak 
w poprzednim sezonie wystar-
tują w cyklu Bike Maraton, gdzie 
powalczą o klasyfikację druży-
nową muszkieterów i wysokie 
lokaty indywidualne. Wezmą 
również udział w etapówkach: 
Bike Adventure, Beskidy MTB 
Trophy czy Sudety Challange. 
Oczywiście będą bronić Mistrza 
Energetyków. 

  – Ogromne podziękowa-
nia należą się naszemu spon-
sorowi tytularnemu firmie 
RAFAKO S.A., dzięki której na-
sze treningi i  starty są możli-
we  – mówi Łukasz Chalastra, 
lider KKS RAFAKO MTB TEAM.

Warto przypomnieć, że 
RAFAKO MTB TEAM to 17-oso-
bowa drużyna, w której składzie 
większość stanowią pracownicy 

KKS MTB TEAM podsumowali sezon 
Rok rekordowy pod względem liczby startów i zdobytych medali – członkowie klubu RAFAKO MTB 

TEAM podsumowali  trzeci sezon startów. Chwila oddechu nie trwała długo, gdyż już jesienią 
rozpoczęli treningi do kolejnego sezonu, który z pewnością do łatwych należeć nie będzie.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcie: BIKELIFE

RAFAKO S. A. Jej trzon to 4 osoby, 
które tak o sobie mowią:

Łukasz Chalastra: na rowe-
rze ścigam się od 4 lat. Ostatnie 
dwa lata to duży krok do przodu. 
Udało mi się nawiązać kontakt 
z maratonową czołówką kraju, 
a  dobre warunki w  klubie po-

zwalają mi na dalszy rozwój. 
Po zeszłorocznym dobrym wy-
stępie na Beskidy Trophy w tym 
roku przygotowuję się do startu 
w długim wydaniu tego wyścigu. 
Ponadto planuję dalsze starty 
na dystansach Mega i  Giga 
w maratonach.

Łukasz Kocurek: przygodę 
z  kolarstwem górskim zaczą-
łem w 2014 roku i właściwie rok 
2015 był moim pierwszym peł-
nym sezonem. Kolarstwo trak-
tuję jako odskocznię od życia 
codziennego, jednak już wiem, 
że co najmniej na najbliższe kil-
ka lat zagości w moim grafiku 
zajęć. Dopiero się rozkręcam 
i wiem, że prawdziwy progres 
dopiero przede mną.

Paweł Pięta (zaprzyjaźniony 
z  RAFAKO): przygodę z  rowe-
rem zacząłem 17 lat temu, były 
to głównie wyścigi szosowe, na-
tomiast parę lat później spróbo-
wałem swoich sił w kolarstwie 
górskim. Dało mi ono możliwość 
poznania większej ilości sym-
patycznych ludzi i  spędzenia 
większej ilości czasu z  nimi. 
Obecnie intensywnie przygo-
towuję się do sezonu 2016, pod-
czas którego będę startował na 
dystansach Giga.

Łukasz Woźniakowski: Ostat-
nie trzy lata w klubie RAFAKO 
MTB TEAM zaliczam do bar-
dzo udanych. Dobra atmosfera 
i wsparcie trenerskie to czynni-
ki, które powodują, że z przyjem-
nością spędza się czas na wspól-
nych zgrupowaniach i startach. 
Z początkiem stycznia zaczynam 
przygotowania do sezonu, w któ-
rym zamierzam głównie starto-
wać na dystansie Giga. Spróbuję 
również swoich sił w etapówce 
Sudety Challange.

Największym sukcesem 
RAFAKOwców był 
występ w Beskidy MTB 
Trophy, gdzie wygrali 
klasyfikację drużynową 
na dystansie Mega.



114 115Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

CSR

Skrzący mróz, świecące słońce i wspa-
niała atmosfera – tak podsumować moż-
na tegoroczną edycję Mistrzostw Polski 
Energetyków w Narciarstwie Alpejskim, 
które odbyły się w przepięknej zimowej 
aurze. Zapaleni narciarze, zawodowo 
związani z szeroko pojętą branżą ener-
getyczną, walczyli na stoku w  Wiśle. 
Wśród zawodników nie mogło zabrak-
nąć również silnej drużyny RAFAKO S.A.

 – Dzisiejszą imprezę można uznać 
za jak najbardziej udaną. Warunki 
dopisały, a ekipa RAFAKO spisała się 
przyzwoicie, choć konkurencja jest na-
prawdę mocna i to trzecie miejsce zosta-
ło wywalczone z dużym trudem – mówi 
Piotr Karaś, Dyrektor Biura Marketingu 
RAFAKO S.A. 

– Pierwsze zawody pracownicze za 
nami. Przed nami kolejne imprezy bran-
żowe i pracownicze, w tym zmagania 
rowerowe, czyli zawody cyklu Bike 
Maraton oraz Mistrzostwa Energety-
ków w kolarstwie górskim w Krakowie. 
Zorganizujemy także zawody kajakowe 
dla pracowników i członków ich rodzin, 
no i oczywiście przed nami wiele imprez 
biegowych, w tym raciborski RAFAKO 
Półmaraton, na który pracownicy 
spółki szykują mocną ekipę – dodaje 
P. Karaś. 

Katarzyna Skrzypiec, zdobywczyni 
III miejsca w kategorii K1, przyznała, że 
osiągnięty wynik to dla niej wspaniałe 
wyróżnienie. – Uważam, że w obu zjaz-
dach pojechałam bardzo dobrze. Oczy-
wiście zawsze jest coś do poprawienia. 
To mój pierwszy kontakt z  nartami 

RAFAKOwcy na stoku
W mroźny sobotni dzień, 23 stycznia br. w Wiśle, odbyły się XVII 

Mistrzostwa Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim. W zmaganiach 
wzięło udział prawie 130 osób, w tym pracownicy RAFAKO S.A., 

którzy drużynowo wywalczyli III miejsce. Wśród pań najlepszy wynik 
osiągnęła Katarzyna Skrzypiec, zdobywając III lokatę w kategorii K1.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Matusik, Adventure Media

Dzisiejszą imprezę 
można uznać za jak 
najbardziej udaną. 
Warunki dopisały, 
a ekipa RAFAKO 
spisała się przyzwoicie, 
choć konkurencja jest 
naprawdę mocna i to 
trzecie miejsce zostało 
wywalczone z dużym 
trudem.

w tym sezonie, więc stać mnie na dużo 
więcej. Natomiast sama trasa zjazdu 
była bardzo dobra  – wyjaśnia Kata-
rzyna Skrzypiec, Kierownik Projektu 
w RAFAKO S.A.

Debiutująca w tym roku Małgorzata 
Suchy nie kryła zadowolenia z udziału 
w swoich pierwszych mistrzostwach. – 
Jestem debiutantką na dzisiejszych za-
wodach, dlatego muszę przyznać, że na-
dal jestem w wielkim szoku. Myślałam, 
że nie dam rady, ale wszystko dobrze się 
skończyło. Jestem z siebie zadowolona. 
Tym bardziej, że slalom nie należał do 
najlżejszych. Oprócz narciarstwa lubię 
bieganie oraz siłownię – mówi Małgo-
rzata Suchy z  Oddziału RAFAKO S.A. 
w Pszczynie. 

– Pierwszy zjazd potraktowałem 
asekuracyjnie. Nie znałem trasy i nie 
wiedziałem co mnie czeka. Natomiast 
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przy drugim, pozwoliłem sobie 
na nieco więcej i  poprawiłem 
czas o sekundę, z czego bardzo 
się cieszę – powiedział Łukasz 
Kocurek z Oddziału RAFAKO S.A. 
w Pszczynie. – Trasa wyścigu 
była bardzo dobrze przygoto-
wana. Drugi przejazd poszedł 
mi dużo lepiej niż pierwszy. 
Dodam także, że mieszkam 
niedaleko, więc zdarzało mi się 
już jeździć na tym stoku – dodał 
Grzegorz Brożek, Dyrektor Wy-
twórni Kotłów w RAFAKO S.A.

Jak przyznaje Jerzy Kozłow-
ski, który narciarstwo uprawia 
już od ponad 30  lat, zarówno 
trasa i pogoda, jak i atmosfera 
były na najwyższym poziomie. – 
Moje wrażenia są bardzo pozy-
tywne. Piękna zima, świetna 
trasa, dobra zabawa  – tak 
w skrócie mogę podsumować 
dzisiejsze zmagania. To moje 
drugie zawody z  Federacją 
Energetyków. Na nartach jeż-
dżę już bardzo długo. Przynaj-
mniej dwa razy w roku udaję się 
w Alpy. Narciarstwo to dla mnie 
wspaniała forma odpoczynku 
i spędzania czasu. Co tu dużo 
mówić, kocham narty! – mówi 
Jerzy Kozłowski, Szef Serwisu 
Elektrofiltrów w RAFAKO S.A. 

Jak natomiast wspomina mi-
strzostwa Łukasz Noga? – W Mi-
strzostwach Energetyków biorę 
udział już szósty bądź siódmy 
raz. Narciarstwo uprawiam od 
25 lat i jestem samoukiem. Prefe-
ruję jazdę slalomową. Dzisiejsze 
zawody uważam za udane, choć 
czas mógłby być nieco lepszy – 
wyjaśnia Łukasz Noga, projek-
tant w  Dziale Odazotowania 
RAFAKO S.A.

Wyśmienitą i sportową atmo-
sferę w trakcie zawodów od 17 lat 

niezmiennie zapewnia Federacja 
Sportowa „Energetyk”, na czele 
której stoi Marek Gralec.  – Za-
wody, jak co roku, są na bardzo 
wysokim poziomie. Zawodnicy 
znani, faworyci też. Pogoda do-
pisała, było mroźnie, czyli tak, 
jak na jazdę na nartach przy-
stało. RAFAKO  S.A., które jest 
jednym z założycieli Federacji 

„Energetyk” oraz jej członkiem, 
znam od kilkudziesięciu lat. 
Z ręką na sercu mogę przyznać, 
że jest to jedna z  najbardziej 
usportowionych firm. Co wię-
cej, RAFAKO zawsze plasuje 
się w strefie medalowej i około-
medalowej, co jest wspaniałe – 
podsumował na koniec Prezes 
Zarządu Federacji Sportowej 

„Energetyk”, Marek Gralec.

Moje wrażenia są bardzo pozytywne. 
Piękna zima, świetna trasa, dobra 
zabawa – tak w skrócie mogę 
podsumować dzisiejsze zmagania.

Zawody, jak co roku, są na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy 
znani, faworyci też. Pogoda dopisała, było mroźnie, czyli tak jak 
na jazdę na nartach przystało. RAFAKO S.A., które jest jednym 
z założycieli Federacji „Energetyk” oraz jej członkiem, znam od 
kilkudziesięciu lat. Z ręką na sercu mogę przyznać, że jest to jedna 
z najbardziej usportowionych firm.

RAFAKOwcy na XVII Mistrzostwach Polski 
Energetyków w Narciarstwie Alpejskim
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Wielokrotna Mistrzyni Polski 
w triathlonie na dystansie dłu-
gim uzyskała w  zestawieniu 
1499,09 punktów i tym samym 
wyprzedziła Finkę, Kaisę Lehto-
nen (1372,97) oraz Szwedkę Ca-
millę Lindholm (1007,89). 

Jak przyznaje sama Ewa 
Bugdoł, trzecia pod rząd wygra-
na w tej klasyfikacji to niesamo-
wite wyróżnienie. – Jestem nie-
zwykle szczęśliwa, że udało mi 
się po raz kolejny zająć pierwsze 
miejsce. Muszę zaznaczyć, że za-
wdzięczam to przede wszystkim 
mojej rodzinie oraz trenerom: 
Grzegorzowi Zgliczyńskiemu 
i Mirosławowi Gołębiowskiemu. 
To właśnie dzięki nim mogłam 
przygotowywać się do sezonu 
2015 – mówi Ewa Bugdoł, spon-
sorowana przez RAFAKO S.A. za-
wodniczka. 

– Oczywiście wszystkie osiąg-
nięcia nie miałyby miejsca bez 
pomocy mojego sponsora głów-
nego, RAFAKO S.A. Dzięki raci-
borskiej Spółce mogę spokojnie 
skupić się na przygotowaniach 
do sezonu i mieć szansę na równi 
rywalizować z zagranicznymi 
zawodniczkami, które triathlon 
trenują zawodowo – wyjaśnia 
zawodniczka WLKS Kmicic Czę-

Ewa Bugdoł triumfuje 
w światowym rankingu

Kolejny wielki sukces Ewy Bugdoł! Sponsorowana przez RAFAKO S.A. 
zawodniczka już po raz trzeci z rzędu okazała się najlepszą triathlonistką, 
zajmując pierwsze miejsce w Światowym Rankingu Kobiet w Triathlonie 

na Dystansie Długim. Wyróżnienie to potwierdza ciągle utrzymującą 
wysoki poziom formę zawodniczki WLKS Kmicic Częstochowa.

Tekst: Magdalena Matusik, Adventure Media 
Zdjęcie: Maria Randolph Photography 

stochowa, sponsorowana przez 
RAFAKO S.A. od 2012 r. 

Warto pamiętać, że począ-
tek poprzedniego sezonu Ewa 
Bugdoł przywitała problemami 
zdrowotnymi. Na szczęście w ko-
lejnych zmaganiach radziła so-
bie coraz lepiej, co potwierdza 
m.in. pierwsze miejsce w  Pu-
charze Świata ITU w  Weihai 
w  Chinach oraz druga lokata 
w Ironman 70,3 Gurye w Korei 
Południowej.  – Cieszę się, że 
sezon 2015 zakończyłam w ten 
sposób. Kontuzja kolana po-
krzyżowała nieco moje plany. 
Na szczęście wyniki następ-
nych startów były już w pełni 
satysfakcjonujące – opowiada 
E. Bugdoł. 

Obecnie polska triathlonist-
ka przygotowuje się do zawo-
dów pod okiem trenera Grzego-
rza Zgliczyńskiego w  Stanach 
Zjednoczonych w Denver (stan 
Kolorado), gdzie intensywnie 
pływa, biega i  jeździ na rowe-
rze. Natomiast już 10 kwietnia br. 
Ewa Bugdoł wystartuje w pierw-
szych zawodach nowego sezonu, 
a będzie to Ironman 70,3 (1,9 km 
pływanie, 90 km jazda na rowe-
rze, 21,1  km bieg) w  Teksasie. 
Trzymamy kciuki!!!

Sponsorowana 
przez RAFAKO S.A. 
zawodniczka już po 
raz trzeci z rzędu 
okazała się najlepszą 
triathlonistką, 
zajmując pierwsze 
miejsce w Światowym 
Rankingu Kobiet 
w Triathlonie na 
Dystansie Długim.
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Organizatorem Gali są Powiat 
Raciborski i  Miasto Racibórz. 
Celem wydarzenia jest uhono-
rowanie sportowców, trenerów, 
osób, instytucji i organizatorów 
wydarzeń sportowych zwią-
zanych z  Ziemią Raciborską. 
Nagrody przyznane zostały 
w  7  kategoriach: Raciborski 
Champion – Mistrzowie Polski 
Seniorów, Raciborski Cham-
pion – Sportowe Nadzieje Olim-
pijskie, Raciborski Champion – 
Trener Roku, Raciborski Sport 
Dzieci i Młodzieży, Sportowe wy-
darzenie roku 2015, Raciborski 
Champion Sukces Drużynowy, 
Raciborski Champion  – Sport 
amatorski 2015, Wydarzenie 
specjalne. Nagrody wręczali 
m.in. Mirosław Lenk – Prezydent 
Raciborza, Ryszard Winiarski – 
Starosta powiatu raciborskiego 
oraz Gabriela Lenartowicz – Po-
seł na Sejm. Piątkowemu wy-
darzeniu towarzyszyła także 
oprawa artystyczna w postaci 
występów wokalnych. 

RAFAKO S.A. nagrodzone 
zostało w dwóch kategoriach: 
Raciborski Champion  – sport 
amatorski 2015 oraz Sportowe 
wydarzenie roku 2015. Pierwsza 
nagroda została przyznana za 

promocję sportu amatorskiego 
wśród pracowników. – Na prze-
strzeni ostatnich lat jest to co-
raz bardziej widoczne – coraz 
więcej pracowników nie tylko 
uprawia sport, ale też startuje 
w zawodach i osiąga znacznie 
lepsze wyniki. W  ten sposób 
RAFAKO angażuje w sport sze-
rokie grono osób, mobilizuje 
znaczną grupę ludzi. To bardzo 
dobrze, że firma wspiera swo-
ich pracowników i umożliwia 
im uprawianie różnych dyscy-
plin pod swoim szyldem. I  to 
jest właśnie inicjatywa, którą 
warto nagrodzić – powiedział 
Piotr Kielar, Inspektor ds. Spor-
tu raciborskiego starostwa po-
wiatowego. 

W  ramach tej nagrody 
wyróżnionych zostało kilku 
pracowników RAFAKO S.A, re-
prezentujących poszczególne 
dyscypliny sportowe: Magda-
lena Woskowska – biegi długo-
dystansowe, Katarzyna Skrzy-
piec – fitness sylwetkowe, Paweł 
Klinik – triathlon, Łukasz Kocu-
rek – narciarstwo oraz Łukasz 
Woźniakowski – kolarstwo. 

– Niezmiernie cieszę się z tej 
nagrody. Jest to docenienie mo-
jego wysiłku oraz pozostałych 

pracowników Spółki w  upra-
wiany sport. Otrzymałem wy-
różnienie za narciarstwo, które 
jest dla mnie przede wszystkim 
przyjemnym spędzaniem cza-
su. Uwielbiam także kolarstwo, 
pływanie i bieganie. W każdej 
dyscyplinie staram się być jak 
najlepszy. Nie ważne czy są to 
imprezy branżowe, czy ogólno-
polskie. Dodam także, że spor-
towcy RAFAKO są bardzo wspie-
rani przez Spółkę, za co jestem 
niesamowicie wdzięczny – mó-
wił Łukasz Kocurek z Oddziału 
RAFAKO S.A. w Pszczynie, wy-
różniony za narciarstwo. 

– Dzisiejsza nagroda to wspa-
niały dowód uznania. Bieganie 
to moja wielka pasja, dlatego 
tym bardziej cieszę się, że zosta-
ło to docenione – dodała Magda-
lena Woskowska, nagrodzona za 
biegi długodystansowe.

Druga nagroda została przy-
znana Spółce za współorgani-
zację I  RAFAKO Półmaraton 
Racibórz. Impreza okazała się 
sporym sukcesem; odbiła się 
szerokim, pozytywnym echem 
w  środowisku biegaczy w  ca-
łej Polsce. W  imieniu RAFAKO 
nagrodę odebrał wiceprezes 
Zarządu RAFAKO S. A. Krzysztof 
Burek. – Jest to dla nas ogromne 
wyróżnienie. Sukces I  RAFAKO 
Półmaraton Racibórz, który or-
ganizowaliśmy wspólnie z  wła-
dzami miasta, przeszedł nasze 
najśmielsze oczekiwania. Tym 
bardziej, że w ramach tego wy-
darzenia odbyły się I Mistrzostwa 
Polski Energetyków i  Zawody 
o  Puchar Prezesa RAFAKO. Już 
trwają rozmowy na temat drugiej 
edycji tego sportowego wydarze-

nia – wyjaśnia Krzysztof Burek. – 
Zaangażowanie Spółki w  sport 
odbywa się w kilku kierunkach. 
Jeden z nich związany jest z pro-
mocją naszej firmy w Polsce i za 
granicą, a drugi zwrócony jest ku 
społeczności lokalnej, mając też na 
celu promowanie sportu wśród 
naszych pracowników. Taka im-
preza jak półmaraton, doskonale 
wpisuje się właśnie w oba te kie-
runki – dodaje K. Burek.

Wiceprezes RAFAKO S. A. za-
znaczył również, że dzięki sukce-
som sportowym pracowników 
raciborskiej Spółki, marka firmy 
rozpoznawalna jest w coraz szer-
szych kręgach nie tylko bizneso-
wych, ale również sportowych. – 
Dzięki naszym pracownikom, 
którzy startują i  zdobywają 
wyróżnienia w wielu dyscypli-
nach sportowych, począwszy 
od piłki nożnej, biegów, narciar-
stwa poprzez kolarstwo, siat-
kówkę i triathlon, a kończąc na 
kulturystyce, RAFAKO widoczne 
jest na arenach polskich i świa-
towych. A dodatkowo poprzez 

RAFAKO S.A. w gronie raciborskich  
championów sportowych

W piątek, 22 stycznia br. w sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury 
„Strzecha” odbyła się IX Gala Sportu. W tym roku w gronie laureatów nagrodzonych za 

sportowe osiągnięcia znalazło się także RAFAKO S.A. i pracownicy Spółki.

Tekst: Aleksandra Dik, Magdalena Matusik, Adventure Media 
Zdjęcia: Magdalena Matusik, Adventure Media

Dzięki naszym pracownikom, którzy 
startują i zdobywają wyróżnienia w wielu 
dyscyplinach sportowych, począwszy od 
piłki nożnej, biegów, narciarstwa poprzez 
kolarstwo, siatkówkę i triathlon, a kończąc 
na kulturystyce, RAFAKO widoczne jest na 
arenach polskich i światowych. 

Uroczysta gala 
i wręczenie 
nagrody 

Wyróżnieni 
sportowcy 
z RAFAKO S.A.

promocję sportu wśród naszych 
pracowników dążymy do tego, 
aby nasza załoga się jeszcze 
lepiej zintegrowała i miała ze 
sobą kontakt nie tylko w „oko-
licznościach zawodowych”, ale 
również poza pracą. Budowanie 
takich relacji z pewnością służy 
rozwojowi naszej firmy – kończy 
Krzysztof Burek. 

Obok I RAFAKO Półmaraton 
Racibórz tytułem sportowego 
wydarzenia roku 2015  zostały 
wybrane także II Międzynaro-
dowy Turniej w Piłce Siatkowej 
o  Puchar Prezydenta Miasta 
Racibórz oraz Puchar Polski 
Masters w pływaniu. 
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Magdalena Woskowska uczestniczyła 
w maratonach, półmaratonach oraz 
wielu innych biegach długodystanso-
wych. Jej ostatnie osiągnięcie to poko-
nanie jednorazowo 100 km w Kaliszu. 
Mimo tak licznych osiągnięć biega nie 
dla rekordu, lecz dla zdrowia.

Jest mężatką, ma dwójkę dzieci, 
pochodzi z  rodziny, w  której sport 
zawsze był obecny, ale nikt nikogo nie 
zmuszał do jego uprawiania. Jednak 
Magdalena Woskowska, podobnie jak 
jej ojciec (z zawodu był nauczycielem 
wychowania fizycznego), lubi ruch 
i aktywny tryb życia. W bieganiu od-
nalazła satysfakcję oraz pasję. Mimo 
że jest coraz lepsza w tym co robi, nie 
biega dla rekordów, lecz lepszego sa-
mopoczucia i zwiększenia wydolności 
swoich płuc. 

Początkowo pokonywała małe dy-
stanse, maksymalnie 200 m, z czego 
połowa to był marsz. Brała również 
udział w  zajęciach z  aerobiku. Jed-
nak takie ćwiczenia nie dawały jej 
wystarczającej satysfakcji. Dopiero, 
gdy trafiła na treningi BBL (Biegam 
bo Lubię), prowadzone przez pro-
fesjonalną trenerkę Beatę Szyjkę, 
zakochała się w bieganiu na dobre. – 
Z miesiąca na miesiąc poprawiałam 
swoją sprawność fizyczną, kondycję 
oraz wydolność oddechową – prze-
konuje Magdalena Woskowska, spe-
cjalista w Sekcji Księgowości Głównej 
w RAFAKO S.A.

Trzy lata temu, czyli dokładnie rok 
po rozpoczęciu regularnych treningów 
Magdalena wystartowała w  pierw-

szych zawodach, w majowym Biegu 
bez Granic w Raciborzu na 3 km. 

– Nie traktowałam tego jak rywa-
lizacji, raczej jako  sprawdzian, czy 
poradzę sobie z  takim dystansem, 
bo nigdy dotąd tyle jednorazowo nie 
przebiegłam – mówi Magdalena. Trasa 
okazała się łatwa i przyjemna, a bie-
gaczka z  RAFAKO już myślała o  ko-
lejnych zawodach. Jeszcze w tym sa-
mym roku, we wrześniu, wzięła udział 
w III Biegu Przesiedleńczy Nieboczowy, 
a rok później już w półmaratonie. Po 
drodze zaliczyła kilka innych biegów 
ulicznych.

 W 2015 roku postanowiła przebiec 
maraton. Bez problemu zaliczyła kra-
kowski, a parę miesięcy później war-
szawski maraton. Jak zapewnia Mag-
dalena, dotąd podczas startów nigdy 
nie dopadły ją kryzysy. – Bywało trud-
no, ale nie na tyle, aby myśleć o zejściu 
z trasy. Inaczej bywa na treningach. 
To właśnie na nich wielokrotnie toczę 
bój sama z sobą i swoimi słabościami. 
Na szczęście kryzysy mijają i startu-
ję w kolejnych zawodach – zapewnia 
pracownica raciborskiej Spółki. 

Niezależnie od pory roku i pogody 
Magdalena nie rezygnuje z treningów. 
Biega 3 – 4 razy w tygodniu. W dni robo-
cze wieczorem, a w weekendy wcześ-
nie rano. Najdłuższe trasy pokonuje 
w niedzielę o poranku. Efektów jej re-
gularnej pracy z miesiąca na miesiąc 
przybywa. Tylko w tym roku oprócz 
zakończonych 2  maratonów prze-
biegła kilka półmaratonów, w  tym 
I RAFAKO Półmaraton Racibórz połą-

czony z Mistrzostwami Polski Energe-
tyków. Ponadto wraz z grupą rafakow-
skich biegaczy amatorów startowała 
w biegach górskich w Krynicy Zdroju. 

– Bieganie po górach to jest to, co lubię 
najbardziej! Trudniejsze tereny, czę-
sto wyboiste, ale przepiękne krajobra-
zy i czyste, rześkie powietrze – przy-
znaje M. Woskowska.

Jej najnowsze osiągnięcie to poko-
nanie 100 km w Kaliszu. – Dobrze mi 
się biegło, ale była to droga asfaltowa, 
a marzy mi się, aby pokonać taki dy-
stans górskimi ścieżkami – zdradza 
Magdalena. – Jednak zanim wystartu-
ję w takich zawodach, muszę jeszcze 
doszlifować technikę – dodaje. Bowiem 
najwięcej satysfakcji Magdalenie dają 
właśnie biegi górskie, takie jak np. 
Beskidy Ultra Trial, gdzie trzeba było 
pokonać dość trudny górzysty teren 
i duży dystans (60 km). – Udział w tego 
typu zawodach daje mi niesamowitą 
satysfakcję. Tam można biegać nie 
tylko dla poprawiania o kilka sekund 
wyniku w maratonie, ale właśnie dla 
czystej przyjemności – podkreśla bie-
gaczka amatorka.

Magdalena Woskowska, mimo wie-
lu obowiązków, nie daje za wygraną. 
Regularnie pracuje nad dobrą wydol-
nością oddechową, godzi pracę zawo-
dową z obowiązkami domowymi oraz 
pasją. Patrząc na jej osiągnięcia i or-
ganizację, śmiało można powiedzieć, 
że jest modelowym przykładem na po-
twierdzenie słów „chcieć to móc”.

Biegi po górach 
to jej żywioł

Magdalena Woskowska to skromna, filigranowa blondynka, 
specjalistka w Zespole ds. Konsolidacji i Sprawozdań Finansowych 

w RAFAKO S.A. Przebiegła już setki kilometrów.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: Bernadeta Lipińska 

Efektów jej regularnej 
pracy z miesiąca na 
miesiąc przybywa. 
Tylko w tym roku 
oprócz zakończonych 
2 maratonów 
przebiegła kilka 
półmaratonów w tym 
I RAFAKO Półmaraton 
Racibórz połączony 
z Mistrzostwami Polski 
Energetyków.
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O  takiej karierze mogliśmy tylko 
pomarzyć, ścigając się w  latach 
osiemdziesiątych bolidami formu-
ły Polonia i Ester (1300 cm) zwanej 
czasem Formułą 1… krajów socjali-
stycznych. Obok śmigały maluchy, 
w tym jeden wyjątkowy z silnikiem… 
z motocykla Hondy 750 cm… 

Obserwowałem te zmagania jako 
kilkunastoletni chłopiec zza zardze-
wiałego płotu Toru Poznań, a póź-
niej ze starych schodów samolo-

Takie to były czasy, każdy ścigał 
się czym tylko mógł i  gdzie mógł, 
Mistrzostwa Polski rozgrywano np. 
na nieczynnym lotnisku w  Opolu 
czy Toruniu. Ale w  Polsce zawsze 
bardziej popularne były jednak raj-
dy samochodowe. Czasem myli się te 
dwie dyscypliny sportu, nazywając 
kierowców wyścigowych – rajdowca-
mi… A to ogromna różnica. Wyścigi 
rozgrywa się na zamkniętych torach 
o długości kilku km, rajdy prowadzą 
po normalnych, zamkniętych dla 
ruchu na czas imprezy drogach, 
gdzie wytycza się odcinki specjalne 
z pomiarem czasu – każdej sekundy 
przejazdu, a pomiędzy nimi są odcin-
ki dojazdowe – które też muszą zostać 
pokonane w określonym czasie – nie 
szybszym i nie krótszym. 

Auto wyścigowe jest maksymal-
nie obniżone (opór powietrza plus 
efekt „przyssawania” do nawierzch-
ni) – rajdowe powinno być odporne 
na przeciwności nawierzchni szutro-
wej czy kamienistej. Wyścigówka ma 
w środku jeden fotel – i to nie tylko 
bolidy z Formuły 1, 2 czy 3, ale także te, 
które z zewnątrz przypominają „nor-
malny” samochód. W samochodzie 
rajdowym fotele są dwa, bo i załoga 
dwuosobowa, pilot dyktuje kierowcy 
opisaną wcześniej na treningu trasę – 
a ten opis, zwany itinererem, jest tak 
dokładny (zakręt, na jakim biegu go 
przejechać, ile gazu wcisnąć, jak dłu-
ga jest prosta itp.), że np. w gęstej mgle 
można jechać według niego prawie 
tak samo szybko jak w normalnych 
warunkach. Tu uwaga, dwa nazwiska 
na samochodzie rajdowym to oczy-
wiście pilot i kierowca, jeśli widzicie 
dwa na wyścigówce, to są to nazwiska 
dwóch kierowców w wyścigach długo-
dystansowych, gdzie zmieniają się oni 
co jakiś czas. No i w rajdach zawodni-
cy ścigają się z… czasem, bo konkuren-
tów widzą na trasie rzadko, ponieważ 

Moje pasje – wyścigi samochodowe

Wyścigi samochodowe były moją pasją na długo przed tym, nim w Polsce sport ten zaczął być powszechnie 
znany dzięki sukcesom Roberta Kubicy i jego bezsensownie przerwanej świetnej karierze w Formule 1...

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

W rajdach zawodnicy 
ścigają się z… czasem, 
bo konkurentów 
widzą na trasie 
rzadko, ponieważ 
wyjeżdża się na 
trasę w określonych 
odstępach, w wyścigu 
konkurenta czuje się 
na plecach i widzi 
przed sobą, nierzadki 
jest też bezpośredni 
kontakt między 
samochodami…

towych, które Automobilklubowi 
służyły jako miejsce dla... komisji 
obliczeń. 

O  elektronicznym pomiarze nie 
słyszano, więc żeby sprawdzić, kto 
jak kończy poszczególne okrążenia – 
jeden z nas patrzył na tor i krzyczał 
do ucha partnera numery przejeż-
dżających samochodów, które ten 
wpisywał do zeszytu. Kolejny wyścig 
i zmiana, piszący mógł sobie popa-
trzeć i krzyczał do kolegi… 
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wyjeżdża się na trasę w określonych 
odstępach, w  wyścigu konkurenta 
czuje się na plecach i widzi przed sobą, 
nierzadki jest też bezpośredni kontakt 
między samochodami… 

Tyle że w wyścigach na ogół kończy 
się to na pasie bezpieczeństwa, wysy-
panym wyhamowującym auto żwir-
kiem lub piaskiem, w rajdach na samo-
chód, który wypada z trasy, czekają na 
poboczu drzewa, skarpy, czasem nie-
stety także kibice, którzy obserwując  
z bliska przejazd, narażają się na duże 
ryzyko. W wyścigach jest – także pod 
tym względem – znacznie bezpieczniej, 
poza tym czas dotarcia np. do zawod-
nika w zniszczonym samochodzie ekip 
ratunkowych rozstawionych wokół 
toru jest znacznie szybszy. To jednak 
tylko teoria. Moich dwóch przyjaciół 
straciło życie na torach, mimo że eki-
py ratownicze dotarły do nich błyska-
wicznie… Ale taki to sport. Kibice są 
jednak znacznie bardziej bezpieczni. 

Mnie się udało zakończyć przy-
godę z wyścigami tylko jedną mało 
groźną kraksą, kiedy w walce o tytuł 
Mistrza Polski na torze w Kielcach, 
kolega mojego głównego konkurenta 

„przypadkiem” wypchnął mnie z toru 
na zakręcie. Ale wyścig skończyłem, 
a konkurent, który, paradoksalnie, je-
chał z pożyczonym dzień wcześniej 
ode mnie moim zapasowym silni-
kiem, wyścigu nie ukończył… 

Jeździłem różnymi samochodami, 
ale najmilej wspominam pucharową 
Alfę Romeo 156, choć w wyścigach 

długodystansowych niewiele udało 
mi się nią osiągnąć. Wicemistrzo-
stwo Polski wyjeździłem w tych wy-
ścigach za to Volkswagenem Polo 
(razem z Jackiem Norkiewiczem). 
Później była Honda Civic Type R, ten 
samochód dał mi dwa tytuły Mistrza 
Polski. A krótką przygodę ze starta-
mi zagranicznymi zakończyłem wy-
graniem wyścigu na torze w Brnie – 
na Alfie 147, jednak coraz większe 
koszty i  brak sponsorów sprawiły, 
że po tym wyścigu uznałem, że czas 
znaleźć sobie inną pasję… I nauczy-
łem się… latać. Ale to już zupełnie 
inna historia. 

Na marginesie  – pewna socjo-
logiczna obserwacja. Otóż wyścigi 
rozwinęły się najbardziej w krajach 
bogatych, tam gdzie były pieniądze 
na budowę drogich torów, a zawodni-
ków stać było na specjalne auto tylko 
do wyścigów, rajdy stały się bardziej 

Mnie się udało zakończyć przygodę z wyścigami tylko jedną mało 
groźną kraksą, kiedy w walce o tytuł Mistrza Polski na torze 
w Kielcach kolega mojego głównego konkurenta „przypadkiem” 
wypchnął mnie z toru na zakręcie.

popularne tam, gdzie było mniej 
zamożnie, bo samochodu rajdowe-
go często używało się później na co 
dzień, a tor zastępowała zamknięta 
droga publiczna. W  Polsce PRL-u 
połączono jedno i drugie, fragment 
Toru Kielce to zamykany na czas wy-
ścigów odcinek drogi krajowej z Ło-
dzi do Kielc – w ten sposób budowa 
Toru w Miedzianej Górze kosztowała 
mniej. Efekt był taki, że na odcinku 
niszczonym przez tiry i pełnym ko-
lein, dochodziło do wielu wypadków, 
niestety także tragicznych. 

Dlatego do dziś jedynym w pełni 
profesjonalnym torem wyścigowym  
w Polsce jest Tor Poznań (w 1978 roku 
jeździł tu nawet bolid Formuły 1), 
a Mistrzostwa Polski są rozgrywane 
na torach w… Niemczech i Czechach. 
I koło się zamyka, bo jak tu znaleźć 
sponsora, skoro nikt tego w TV nie 
pokazuje... 

Jacek Balcer na najwyższym 
podium po Mistrzostwach 

Polski

PRZEKAŻ              PODATKU NA RZECZ  
MACIEJA JĘDRZEJOWSKIEGO

FUNDACJA „ISKIERKA”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  MACIEJ JĘDRZEJOWSKI

Jestem podopiecznym 
Fundacji „ISKIERKA” na 
rzecz Dzieci z Chorobą 
Nowotworową.

KRS 0000248546

mam na imię  
MACIEJ
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Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej RAFAKO, czyli TKKF RAFAKO 
powstało z pasji i miłości do sportu. Co 
ważne, nieustannie od początku swojej 
działalności, wspierane jest przez raci-
borską Spółkę. Sam Henryk Swoboda, 
działacz TKKF i trener tenisa związany 
jest z RAFAKO S.A. już od wielu lat. Jak 
sam przyznaje z uśmiechem, jest naj-
starszym pracownikiem firmy 

– Z  RAFAKO S.A. związany jestem 
już ponad 60  lat, z czego 40  lat prze-
pracowałem na różnych stanowiskach 
a w ostatnich latach przed emeryturą 
jako Specjalista Techniczny prowadząc 
Okręg Centralny. Natomiast na eme-
ryturze ponad 20 lat działam z TKKF 
RAFAKO – wyjaśnia Henryk Swoboda, 
trener tenisa w TKKF RAFAKO. 

Sportowa przygoda Henryka Swobo-
dy rozpoczęła się jeszcze zanim powsta-
ło TKKF. Jak sam wspomina, od najmłod-
szych lat uwielbiał sport, a dzielenie się 
swoją pasją z młodymi sportowcami, to 
dla szkoleniowca powód do radości. 

– Sport oraz pracę z dziećmi uwiel-
biam od lat, a łączenie obu pasji, to dla 
mnie duet doskonały. Sam tenis jest 
dyscypliną wymagającą sprawności 
fizycznej, psychicznej i odpowiedniej 
taktyki, co staram się przekazać pod-
opiecznym. Ponadto jest to także świet-

Historia oparta na sportowych 
emocjach 

Rywalizacja sportowa, profesjonalne treningi i świetna zabawa, tak w skrócie można scharakteryzować 
działalność raciborskiego TKKF RAFAKO. Zajęcia prowadzi Henryk Swoboda, długoletni działacz TKKF 

i wielki pasjonat gry w tenisa, który miłość do sportu od wielu lat zaszczepia swoim podopiecznym.

Tekst: Magdalena Matusik, Adventure Media 
Zdjęcia: TKKF RAFAKO

na okazja do spotkań towarzy-
skich – przyznaje pan Henryk.

Treningi TKKF RAFAKO kie-
rowane są do dzieci i młodzieży 
uwielbiających sport i  dobrą 
zabawę. Sam szkoleniowiec 
przyznaje, że jest zadowolony 
z integracji podopiecznych oraz, 
że starsi uczestnicy służą pomo-
cą i wsparciem młodszym tenisi-
stom. Co więcej, dzieci i młodzież 
mają okazję brać udział w obo-
zach tenisowych organizowa-
nych latem. Młodzi zawodnicy 
szlifują swoją technikę w  ma-
lowniczym ośrodku sportowym 
w Opawie. Zimą natomiast uczą 
się jazdy na nartach w Wiśle. 

W okresie szkolnym młodzi 
sportowcy trenują na korcie, 
którego historia sięga przełomu 
lat 70. i 80. XX w. – Pod koniec lat 
70. założyliśmy Społeczny Komi-
tet Budowy Kortu przy RAFAKO, 
a  błogosławieństwa udzielił 
nam ówczesny Zarząd racibor-
skiej Spółki. Obiekt budowano 
siłami społecznymi i przyznam, 
że była to dość trudna praca. 
Wysiłek ten jednak nie poszedł 
na marne, ponieważ kort przy 
RAFAKO S.A. po dziś dzień zna-

komicie się sprawdza. Z obiektu 
korzystają także pracownicy 
Spółki – wyjaśnia H. Swoboda. 

TKKF RAFAKO na swoim kon-
cie ma wiele sukcesów zarów-
no w Polsce, jak i w Czechach. 
Regularnie zdobywa czołowe 
miejsca w  trakcie Wojewódz-
kiego Zlotu Klubów i  Ognisk 
TKKF Śląskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 
w Katowicach oraz organizuje 
wiele turniejów rangi ogólno-
polskiej. W tych zlotach bierze 
udział ponad 2000 uczestników 
z województwa Śląskiego.

Nie można nie wspomnieć 
o samych zawodnikach, pośród 
których znajdowało i znajduje 
się wielu wybitnych i  dobrze 
rokujących tenisistów.  – Naj-
lepszym moim sportowcem był 
bez wątpienia Damian Pszczół-
kowski. Niesamowicie zdolny 
człowiek. Potem Anita Matu-
szek, Sylwia Koza, Grzegorz 
Scheithauer, Piotr Breitscheidel, 
Jakub Zielonka, Michał Lewan-
dowski, który zdobył Mistrzo-
stwo Polski w kategorii do 16 lat 
oraz Marta Galicka – brązowa 
medalistka Mistrzostw Polski 

Sport oraz pracę 
z dziećmi uwielbiam 
od lat, a łączenie obu 
pasji, to dla mnie 
duet doskonały. Sam 
tenis jest dyscypliną 
wymagającą sprawności 
fizycznej, psychicznej 
i odpowiedniej taktyki, 
co staram się przekazać 
podopiecznym. Ponadto 
jest to także świetna 
okazja do spotkań 
towarzyskich

Towarzystwo Krzewienia Kul-
tury Fizycznej RAFAKO, czyli 
TKKF RAFAKO powstało z pa-
sji i miłości do sportu. Co waż-
ne, nieustannie od początku 
swojej działalności, wspierane 
jest przez raciborską Spółkę. 
Sam Henryk Swoboda, 
działacz TKKF i trener 
tenisa związany jest 
z RAFAKO S.A. już 
od wielu lat. Jak 
sam przyzna-
je z uśmie-
chem, jest 
najstarszym 
pracowni-
kiem firmy.
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Poniżej: Turniej Mikołaj-
kowy Lubomia 2015 r. 

Na zdjęciach powyżej: Mistrzostwa 
Raciborza, rok 2015.

do 18  lat. Natomiast obecnie 
najlepszymi sportowcami są: 
Aleksander Czerner, Emilia 
Pączko, Wojciech Rybiński, Pa-
weł i Aleksander Musioł, Dawid 
Breitscheidel oraz najmłodsi, 
czyli Alicja Czernenr, Wioletta 
Franiczek i Grzegorz Rybiński – 
wymienia na koniec Henryk 
Swoboda. 

TKKF RAFAKO pomimo tak 
długiego stażu działalności, nie 
zwalnia tempa i  nieustannie 
kształci zdolnych sportowców. 
Podopieczni mają okazję do 
aktywnego spędzania czasu 
oraz brania udziału w licznych 
przedsięwzięciach sportowych 
organizowanych w Polsce, jak 
i za granicą. 

Najlepszym moim 
sportowcem był bez 
wątpienia Damian 
Pszczółkowski. 
Niesamowicie zdolny 
człowiek. Potem Anita 
Matuszek, Sylwia Koza, 
Grzegorz Scheithauer, 
Piotr Breitscheidel, 
Jakub Zielonka, Michał 
Lewandowski, który 
zdobył Mistrzostwo Polski 
w kategorii do 16 lat oraz 
Marta Galicka – brązowa 
medalistka Mistrzostw 
Polski do 18 lat. 

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  AGATY KOLLAR

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  25272 KOLLAR AGATA

Mam 7 lat. Od 4 lat mam 
zdiagnozowany autyzm. 
Autyzm – „Patrząc na 
zewnątrz trudno zrozumieć. 
Patrząc od wewnątrz trudno 
wyjaśnić”. Podaruj mi 1% 
swojego podatku na moją 
rehabilitację.

KRS 0000037904

mam na imię  
AGATA
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Wśród nas są i tacy, którzy po-
siadają własne ogrody, rabatki 
czy domowe rośliny, którym 
poświęcają dużo swojego czasu. 
Podczas gdy o te domowe dba-
my przez cały rok, to te ogro-
dowe rośliny, krzewy i drzewa 
zaczynamy pielęgnować wiosną.

Przed rozpoczęciem prac 
ogrodowych właściwą rzeczą 
jest zbadanie ziemi. W tym celu 
dajemy pobraną z działki próbkę 
do Stacji Chemiczno-Rolniczej, 
aby zbadać kwasowość gleby. 
Wtedy już wiemy, jakie przygo-
tować nawozy – naturalne czy 
sztuczne. Większość warzyw 
rośnie na odczynie obojętnym, 
czyli 6,5-7,3 pH. Nie należy siać 

czy sadzić warzyw co roku na 
tych samych grządkach. Po-
trzebne są tzw. płodozmiany.

Gdy mamy już wszystko przy-
gotowane, pod koniec marca 
możemy się zabrać za przekopa-
nie ogrodu wraz z odpowiednim 
nawozem. Tam, gdzie pojawił się 
perz, nie kopiemy łopatą tylko 
grabiami, wyciągając dokładnie 
kłącza.

Połóżmy jednak większy 
nacisk na kwiaty, które są naj-
większą ozdobą naszego ogrodu, 
tarasu oraz innych miejsc, które 
nimi upiększamy. To one prze-
mawiają do nas kształtem i bar-
wami jak dzieła sztuki. Jakie 
zatem kwiaty powinny cieszyć 

nasze oczy i oczy tych, którzy do 
nas zawitają? Na to pytanie nie 
ma jednoznacznej odpowiedzi, 
ponieważ wiele czynników ma 
znaczenie w doborze odpowied-
nich kwiatów.

Przede wszystkim miejsce, 
w  którym będą rosły. Musimy 
wiedzieć, które kwiaty lubią wię-
cej słońca, a które więcej cienia. 
Które należy podlewać częściej, 
a które rzadziej.

Ważną rzeczą jest też połą-
czenie kolorów, ponieważ kwia-
ty mają ogromne bogactwo 
odcieni. Śmiało można łączyć 
ze sobą kolory zasadnicze jak 
np. czerwony z żółtym, niebieski 
z żółtym czy wreszcie czerwony 

Wiosna w ogrodzie
Zima już pakuje walizki, ustępując miejsca wiośnie, która jest najpiękniejszą porą roku. Dlaczego? 

Ponieważ budzi do życia przyrodę, która jest grubym węzłem związana z człowiekiem. Podziwiamy 
wszystko, co znajduje się w zasięgu naszego wzroku jako piękne dzieło Boskiego stworzenia.

Tekst: Eliasz Blecharczyk, pracownik ds. gospodarczych, Lonar

z niebieskim. Natomiast nie jest 
dobrze łączyć barwy czerwonej 
z  pomarańczową, czerwonej 
z ciemno-różową lub żółtej i ró-
żowej. Mówiąc kolokwialnie, one 
się „gryzą”. 

Dokonując wyboru roślin, 
które będą w domu lub mieszka-
niu, należy brać pod uwagę cha-
rakter jego wnętrza oraz zasady 
prawidłowego rozmieszczenia. 
Miejsca zacienione powinny 
zając takie kwiaty, jak Filoden-
dron, Paproć, Bluszcz, Cissus, 

Trzykrotka, Fuksja i  inne nie 
potrzebujące dużo światła. Na 
parapetach okien południowych 
najlepiej czują się Kaktusy, Aga-
wa, Aloes, Papirus, Cytryna itp. 
Kwiaty możemy również usta-
wiać na podłodze w  donicach 
lub koszach.

 Wczesna wiosna to najodpo-
wiedniejsza pora do przesadza-
nia roślin doniczkowych. Rośliny 
młode, szybko rosnące powinny 
być przesadzane co rok. Starsze 
co 2 – 3 lata. A duże co 5 lat. Po 

Przed rozpoczęciem prac 
ogrodowych właściwą rzeczą jest 
zbadanie ziemi. W tym celu dajemy 
pobraną z działki próbkę do Stacji 
Chemiczno-Rolniczej, aby zbadać 
kwasowość gleby. Wtedy już wiemy, 
jakie przygotować nawozy – 
naturalne czy sztuczne.

przesadzeniu można zasilać 
rośliny odżywkami do kwiatów.

 Dla tych, którzy zdobią bal-
kony i tarasy kwiatami, polecam 
pelargonię. Wczesną wiosną jest 
ona najbardziej popularna i ma 
kilka odmian. Wyróżniamy pe-
largonię afrykańską, bluszczo-
listną, rabatową i inne. Są bar-
dzo łatwe w uprawie.

 Inne kwiaty do dekoracji bal-
konów to żonkile, krokusy, szafir-
ki, cebulice, śnieżyca wiosenna 
czy hiacynty. Gdy nasze kwiaty 
podleje wiosenny deszczyk, to 
będą szybko rosły, ale pojawią 
się też chwasty, które należy 
usuwać regularnie.

 Aby zewnętrzna dekoracja 
naszego domu lub mieszkania 
była zupełna, należy zainwesto-
wać w pnącza, takie jak bluszcz, 
powojnik czy winorośl pnąca. Są 
to rośliny upiększające i może-
my ich także użyć do zasłonię-
cia pewnych wad w  elewacji 
budynku.

Zachęcam wszystkich do 
odrobiny wysiłku, do obcowania 
z ziemią i roślinami, byśmy nad-
chodzącą wiosnę mogli powitać 
wraz z bujnie rozwijającymi się 
kwitami, będącymi nie tylko 
piękną dekoracją, lecz także 
częścią przyrody, która ma duży 
wpływ na naszą psychikę i spra-
wia, że żyje nam się radośniej.
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Dla 5  letniego Jacka pokój, 
w  którym mieszka ze swoją 
mamą to cały świat. Niewielkie 
pomieszczenie podzielone jest 
na sypialnię, aneks kuchenny, 
łazienkę i garderobę. Mama nie 
mogąc dać synowi normalnego 
życia utrzymuje go w przekona-
niu, że tylko to co znajduje się 
w pokoju jest prawdziwe, nato-
miast reszta świata istnieje tylko 
w telewizji.

Jest jeszcze jedna osoba, któ-
rą zna Jack. To Nick – starszy 
pan, który przynosi im jedzenie 
i  rzeczy potrzebne do funkcjo-
nowania. Nick odwiedza pokój 
przeważnie nocami, gdy Jack 
śpi w garderobie. Jack nie ma 
świadomości, że Nick porwał 
jego mamę, gdy ta miała 19 lat 
i od 7 lat przetrzymuje ją w za-
mknięciu.

Kilka dni po 5  urodzinach 
Jacka mama dowiaduje się, że 
Nick od dłuższego czasu jest bez-
robotny i grozi mu utrata domu. 

Obawiając się, że porywacz prę-
dzej ich zabije niż uwolni, przy-
gotowuje plan ucieczki. 

„Pokój” to wielopłaszczyzno-
wa powieść opowiedziana w nie-
zwykle ciekawy sposób głosem 
i z perspektywy dziecka – Jacka. 
To poruszająca historia matki 
i syna oraz ich miłości, której siła 
pozwoliła im przetrwać długie 
lata w nieludzkich warunkach.

Wiosenne propozycje 
książkowe

W tym numerze przedstawiamy książki, które dobrze zabrać ze sobą na wiosenny piknik.

Tekst: Wiktoria Wiśniewska, dyrektor biura zarządu PBG S.A.

POKÓJ 
org. ROOM

Emma Donoghue

DZIEWCZYNA Z POCIĄGU
org. THE GIRL ON THE TRAIN

Paula Hawkins 

„Pokój” to 
wielopłaszczyznowa powieść 
opowiedziana w niezwykle 
ciekawy sposób głosem 
i z perspektywy dziecka.

Rachel Watson to 32-latka w nienajlepszym punk-
cie swojego życia. Jej mąż Tom zostawił ją dla 
innej kobiety – Anny a problemy z alkoholem do-
prowadziły Rachel do utraty pracy. Ukrywając 
przed swoją współlokatorką bycie bezrobotną, 
Rachel, zgodnie z wieloletnią rutyną, codzien-
nie jeździ pociągiem z przedmieść do Londynu 
i z powrotem.

Jeden z przystanków na drodze, położony jest 
naprzeciwko ulicy, na której wcześniej mieszkała. 
Obecnie w jej domu mieszka Tom z nową rodziną. 
Rachel, odwracając wzrok od bolesnych wspo-
mnień skupia się na parze mieszkającej kilka do-
mów dalej. Codziennie obserwuje młode, piękne, 
jej zdaniem idealne małżeństwo, marząc o takim 
życiu. Najczęściej przy butelce czegoś mocniejsze-
go zastanawia się dlaczego jej małżeństwo tak 
nie wyglądało i jak by to było gdyby to ona była 
na miejscu tej kobiety.

Pewnego dnia Rachel widzi coś co wprawia 
ją w osłupienie – idealna żona – Megan całuje 
przed domem mężczyznę, który nie jest jej mę-
żem. Następnego ranka, po kolejnym wieczorze 
pełnym alkoholu, Rachel budzi się poraniona 
i zakrwawiona nie pamiętając nic z poprzedniej 
nocy. Wkrótce w wiadomościach pojawia się in-
formacja o zaginięciu Megan, a Rachel zostaje 
wezwana na komisariat policji po tym jak Anna 
zeznaje, że widziała ją feralnej nocy w pobliżu 
miejsca zamieszkania kobiety.

„Dziewczyna z pociągu” to trzymający w na-
pięciu thriller psychologiczny. W powieści mamy 
do czynienia z narracją pierwszoosobową, pro-
wadzoną naprzemiennie z perspektywy Rachel, 
Megan i Anny, dzięki czemu dogłębnie poznajemy 
postacie oraz ich przemyślenia. Umiejętnie budo-
wane uczucie niepokoju i tajemnicy podsycane 
jest z każdą kolejną przeczytaną stroną.

Następnego ranka, po 
kolejnym wieczorze 
pełnym alkoholu, Rachel 
budzi się poraniona 
i zakrwawiona 
nie pamiętając nic 
z poprzedniej nocy.
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OSCARY 2016
Rozdanie Nagród Akademii Filmowej już za nami, więc korzystając z okazji w kilku słowach 

przedstawię historię Oscarów oraz tegoroczne nominacje i oczywiście zwycięzców.

Tekst: Hanna Gajewska, asystent zarządu PBG oil and gas 
Źródło: Wikipedia

W tym roku w nowym duchu pre-
zentujemy na łamach „Ogniwa” 
aktualne propozycje filmowe 2016. 
Jak na świat filmu przystało, zaczy-
namy od Oskarów!

Statuetka
Statuetka jest nagrodą przedsta-
wiającą rycerza opierającego się 
na dwuręcznym mieczu, stojącego 
na rolce filmu posiadającej pięć 
szprych, z  której każda symboli-
zuje jedną z grup zawodowych re-
prezentowanych w Akademii. Są to: 
aktorzy, scenarzyści, reżyserowie, 
producenci i  technicy. Oficjalnie 
nagroda Akademii nazywana jest 
Academy Award of Merit, jednak 
od roku 1931 używa się potocznej 
nazwy Oscar, która została uznana 
za oficjalną w 1939. 

Pochodzi ona, według jednej 
z  legend, od słów Margaret Her-
rick, bibliotekarki Akademii, któ-

ra na widok statuetki stwierdziła 
w 1931 roku, że przypomina jej wuja 
Oscara Pierce’a. Usłyszeć to miał 
hollywoodzki dziennikarz Sidney 
Skolsky, któremu bardzo spodobało 
się to określenie i zaczął go używać 
w felietonach. Inna legenda głosi, 
iż nazwę Oscar statuetce nadała 
aktorka Bette Davis.

Kategorie
Obecnie Oscary są przyznawane 
w 24 kategoriach (w każdej z nich 
ogłasza się od 2  do 5  nominacji, 
oprócz kategorii „Najlepszy film”, 
w której od 2009 roku nominuje się 
10  filmów). Poniżej wspomniane 
kategorie oraz nominacje.
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NAJLEPSZY FILM

• Big Short 
• Brooklyn 
• Mad Max: Na drodze gniewu 
• Marsjanin 
• Most szpiegów 
• Pokój 
• Spotlight 
• Zjawa 

NAJLEPSZY AKTOR 
PIERWSZOPLANOWY:

• Eddie Redmayne – Dziewczyna 
z portretu

• Matt Damon – Marsjanin
• Michael Fassbender – Steve Jobs
• Bryan Cranston – Trumbo
• Leonardo DiCaprio – Zjawa

NAJLEPSZA AKTORKA 
PIERWSZOPLANOWA:

• Charlotte Rampling – 45 lat
• Saoirse Ronan – Brooklyn
• Cate Blanchett – Carol
• Jennifer Lawrence – Joy
• Brie Larson – Pokój

NAJLEPSZY AKTOR 
DRUGOPLANOWY:

• Christian Bale – Big Short
• Sylvester Stallone – Creed: Narodziny 

legendy
• Mark Rylance – Most szpiegów
• Mark Ruffalo – Spotlight
• Tom Hardy – Zjawa

NAJLEPSZA AKTORKA 
DRUGOPLANOWA:

• Rooney Mara – Carol
• Alicia Vikander – Dziewczyna 

z portretu
• Jennifer Jason Leigh – Nienawistna 

ósemka
• Rachel McAdams – Spotlight
• Kate Winslet – Steve Jobs

NAJLEPSZY REŻYSER:

• Adam McKay – Big Short
• George Miller – Mad Max: Na 

drodze gniewu
• Lenny Abrahamson – Pokój
• Tom McCarthy – Spotlight
• Alejandro González Iñárritu – Zjawa

NAJLEPSZY SCENARIUSZ 
ORYGINALNY:

• Ex Machina – Alex Garland
• Most szpiegów – Ethan Coen, Matt 

Charman, Joel Coen
• Spotlight – Josh Singer, Tom 

McCarthy
• Straight Outta Compton – Jonathan 

Herman, Andrea Berloff
• W głowie się nie mieści  – Meg 

LeFauve, Pete Docter, Josh Cooley

NAJLEPSZY SCENARIUSZ 
ADAPTOWANY:

• Big Short – Charles Randolph, 
Adam McKay 

• Brooklyn – Nick Hornby
• Carol – Phyllis Nagy
• Marsjanin – Drew Goddard
• Pokój – Emma Donoghue

NAJLEPSZY FILM 
NIEANGLOJĘZYCZNY:

• Krigen – Tobias Lindholm
• Mustang – Deniz Gamze Ergüven
• Syn Szawła – László Nemes
• Theeb – Naji Abu Nowar
• W objęciach węża  – Ciro Guerra

Produkcja
Najlepszy Film, Najlepszy Reży-
ser, Najlepszy Scenariusz Ory-
ginalny, Najlepszy Scenariusz 
Adaptowany 

Aktorska
Najlepszy Aktor, Najlepsza 
Aktorka, Najlepszy Aktor Dru-
goplanowy, Najlepsza Aktorka 
Drugoplanowa 

Techniczna
Najlepsza Scenografia i  Deko-
racja Wnętrz, Najlepsze Zdjęcia, 
Najlepszy Montaż
 
Dźwięk i efekty specjalne
Najlepsze Efekty Specjalne, Naj-
lepszy Dźwięk, Najlepszy Mon-
taż Dźwięku 

Muzyczna
Najlepsza Muzyka, Najlepsza 
Piosenka 

Kostiumy i charakteryzacja
Najlepsze Kostiumy, Najlepsza 
Charakteryzacja
Animacje
Najlepszy Pełnometrażowy Film 
Animowany, Najlepszy Krótko-
metrażowy Film Animowany

Dokumentalne
Najlepszy Pełnometrażowy 
Film Dokumentalny, Najlepszy 
Krótkometrażowy Film Doku-
mentalny
 
Pozostałe
Najlepszy Film Nieanglojęzycz-
ny, Najlepszy Krótkometrażowy 
Film Aktorski
 
Okolicznościowe
Oscary Honorowe i Specjalne, Na-
groda im. Irvinga G. Thalberga, 
Nagroda za działalność humani-
tarną, Nagroda im. Gordona E. Sa-
wyera, Academy Juvenile Award

OSCAROWE KATEGORIE Tegoroczna, 88. ceremonia roz-
dania najważniejszych nagród 
filmowych na świecie odbyła się 
w Dolby Theatre w Hollywood. 
Teatr – znany wcześniej jako Ko-
dak Theatre – od chwili swojego 
otwarcia w 2001 roku służy jako 
miejsce, gdzie organizowana 
jest Gala Akademii.

Nominacje zostały ogłoszone 
14  stycznia, a  ceremonia wrę-
czenia nagród miała miejsce 
28 lutego. Nagrody Amerykań-
skiej Akademii Sztuki i Wiedzy 
Filmowej zostały przyznane 
w 24 kategoriach. Producenta-
mi wydarzenia byli w tym roku 
David Hill i Reginald Hudlin.

Galę poprowadził aktor Chris 
Rock. To już drugi raz w jego ka-
rierze przypadła mu rola gospo-
darza oscarowej gali. Poprzed-
nio prowadził on 77.  rozdanie 
nagród w 2005 roku.

Poniżej tegoroczne nomina-
cje, a laureaci w poszczególnych 
kategoriach oznaczeni zostali 
pogrubioną czcionką.

Nazwa nagrody pochodzi według jednej z legend, od słów Margaret Herrick, bibliotekarki 
Akademii, która na widok statuetki stwierdziła w 1931 roku, że przypomina jej wuja Oscara 
Pierce’a. Usłyszeć to miał hollywoodzki dziennikarz Sidney Skolsky, któremu bardzo spodobało 
się to określenie i zaczął go używać w felietonach. 

Kadr z filmu Mad Max: Na drodze gniewu

Kadr z filmu Marsjanin
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NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY 
FILM DOKUMENTALNY:

• A Girl in the River: The Price of 
Forgiveness – Sharmeen Obaid-
Chinoy

• Body Team 12 – David Darg, Bryn 
Mooser

• Chau, Beyond the Lines (2015) – 
Courtney Marsh, Jerry Franck

• Claude Lanzmann: Spectres of the 
Shoah – Adam Benzine

• Last Day of Freedom – Dee Hibbert-
Jones, Nomi Talisman

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA:
• Mad Max: Na drodze gniewu 
• Stulatek, który wyskoczył przez okno 

i zniknął 
• Zjawa 

NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA:
• Carol – Carter Burwell
• Gwiezdne wojny: Przebudzenie 

Mocy – John Williams
• Most szpiegów – Thomas Newman
• Nienawistna ósemka – Ennio 

Morricone
• Sicario – Jóhann Jóhannsson

NAJLEPSZA PIOSENKA:
• Ginący świat – „Manta Ray”, wyk. 

J. Ralph & Antony
• Młodość – „Simple Song# 3”, wyk. 

Sumi Jo
• Pięćdziesiąt twarzy Greya – „Earned 

It”, wyk. The Weeknd
• Pole walki – „Til It Happens to You”, 

wyk. Lady Gaga
• Spectre – „Writing’s on the Wall”, 

wyk. Sam Smith (II)

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA:
• Dziewczyna z portretu – Eve 

Stewart, Michael Standish
• Mad Max: Na drodze gniewu – 

Colin Gibson, Lisa Thompson
• Marsjanin – Arthur Max, Celia 

Bobak
• Most szpiegów – Bernhard Henrich, 

Rena DeAngelo, Adam Stockhausen
• Zjawa – Jack Fisk, Hamish Purdy

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE:

• Ex Machina – Andrew Whitehurst, 
Paul Norris (I), Mark Williams 
Ardington i Sara Bennett (II)

• Gwiezdne wojny: Przebudzenie 
Mocy – Roger Guyett, Pat Tubach, 
Neal Scanlan i Chris Corbould (I)

• Mad Max: Na drodze gniewu – 
Andrew Jackson (XIV), Tom Wood (IV), 
Dan Oliver (II) i Andy Williams (II)

• Marsjanin – Richard Stammers, 
Anders Langlands, Chris Lawrence 
(V) i Steven Warner (II)

• Zjawa – Rich McBride (I), Matthew 
Shumway, Jason Smith (XVIII) 
i Cameron Waldbauer

NAJLEPSZE KOSTIUMY:

• Carol (2015) – Sandy Powell
• Dziewczyna z portretu – Paco 

Delgado
• Kopciuszek – Sandy Powell
• Mad Max: Na drodze gniewu – 

Jenny Beavan
• Zjawa – Jacqueline West

NAJLEPSZE ZDJĘCIA:
• Carol – Edward Lachman
• Mad Max: Na drodze gniewu – John Seale
• Nienawistna ósemka – Robert 

Richardson
• Sicario – Roger Deakins
• Zjawa – Emmanuel Lubezki 

PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  SZYMKA PIASECKIEGO

FUNDACJA SERCE DZIECKA
CEL SZCZEGÓŁOWY:  ZC 6996 SZYMON PIASECKI

Urodziłem się w sierpniu 
2015 roku. Mam zespół 
heterotaksji – izomeryzm 
lewostronny oraz złożoną 
wadę serca tj. m.in. : DORV, 
TGA, ubytek międzykomorowy, 
zwężenie zastawki pnia płucnego, 
nieprawidłowy spływ żył płucnych, 
prawostronny łuk aorty. W związku 
z wadą serca mam także obniżone 
napięcie mięśniowe i wymagam rehabilitacji. 
W przyszłości czekają mnie operacje i zabiegi 
mające na celu poprawę pracy i funkcjonowania 
mojego serduszka. Zebrane środki przeznaczone 
będą na leczenie, rehabilitację i dojazdy na 
kontrole.

KRS 0000266644

Mam na imię  
SZYMON
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  HANI PAWLISZ

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  1%: 20023 PAWLISZ HANNA

Urodziłam się 20.02.2012 r. 
w 26 tygodniu ciąży, jako 
jedna z bliźniaczek. Jako 
840-gramowe maleństwo przez 
7 miesięcy toczyłam heroiczną 
walkę o życie na oddziałach OIOM 
na całym Śląsku. Przeszłam m.in. 
dwie operacje, zamknięcia PDA oraz 
laseroterapię z powodu retinopatii 
wcześniaczej, IVH III/IV° obustronnie, 
kilkakrotną sepsę oraz zapalenia płuc. Teraz 
rodzice codziennie walczą o moje zdrowie 
i sprawność. Jestem pod stałą kontrolą wielu 
specjalistów, codziennie dzielnie znoszę trudy 
intensywnej rehabilitacji i leczenia. Każda wpłata 
będzie wykorzystywana na ratowanie mojego 
zdrowia i życia.

KRS 0000037904

Mam na imię  
HANIA

NAJLEPSZY DŁUGOMETRAŻOWY 
FILM ANIMOWANY:

• Anomalisa – Rosa Tran, Charlie 
Kaufman, Duke Johnson

• Baranek Shaun – Richard Starzak, 
Mark Burton

• Chłopiec i świat – Alê Abreu
• Marnie. Przyjaciółka ze snów – 

Yoshiaki Nishimura, Hiromasa 
Yonebayashi

• W głowie się nie mieści – Jonas 
Rivera, Pete Docter

NAJLEPSZY DŹWIĘK:
• Gwiezdne wojny: Przebudzenie 

Mocy – Christopher Scarabosio, 
Stuart Wilson, Andy Nelson

• Mad Max: Na drodze gniewu – Chris 
Jenkins, Ben Osmo, Gregg Rudloff

• Marsjanin – Mark Taylor, Mac Ruth, 
Paul Massey

• Most szpiegów – Gary Rydstrom, 
Drew Kunin, Andy Nelson

• Zjawa – Frank A. Montaño, Jon 
Taylor, Randy Thom, Chris 
Duesterdiek

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY 
FILM AKTORSKI:

• Alles wird gut – Patrick Vollrath
• Ave Maria – Éric Dupont, Basil Khalil
• Day One – Henry Hughes
• Shok – Jamie Donoughue
• Stutterer – Benjamin Cleary

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY 
FILM ANIMOWANY:
• Nie możemy żyć bez kosmosu – Kon-

stantin Bronzit
• Niedźwiedzia opowieść – Pato Esca-

la Pierart, Gabriel Osorio Vargas
• Prologue – Imogen Sutton, Richard 

Williams
• Sanjay’s Super Team – Nicole Paradis 

Grindle, Sanjay Patel
• World of Tomorrow – Don Hertzfeldt

NAJLEPSZY MONTAŻ:
• Big Short – Hank Corwin
• Gwiezdne wojny: Przebudzenie 

Mocy – Mary Jo Markey
• Mad Max: Na drodze gniewu – 

Margaret Sixel

• Spotlight – Tom McArdle
• Zjawa – Stephen Mirrione

NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU:
• Gwiezdne wojny: Przebudzenie 

Mocy – Matthew Wood, David Acord
• Mad Max: Na drodze gniewu – 

Mark A. Mangini, David White
• Marsjanin – Oliver Tarney
• Sicario – Alan Robert Murray
• Zjawa – Martín Hernández, Lon 

Bender

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY 
FILM DOKUMENTALNY:
• Amy – Asif Kapadia, James Gay-

Rees
• Scena ciszy – Signe Byrge Sørensen, 

Joshua Oppenheimer
• W krainie karteli – Tom Yellin, 

Matthew Heineman
• What Happened, Miss Simone? – 

Amy Hobby, Justin Wilkes, Liz 
Garbus

• Winter on Fire – Den Tolmor,  
Evgeny Afineevsky

Kadr z filmu The Big Short Michaela Lewisa
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NAU K A, EDU K ACJA, ROZ WÓJ

Wierna czytelniczka naszego biuletynu – pani Urszula Szyja 
z Tychów, dzieli się z nami wybranymi przepisami na Święta. 

WIELKANOCNE 
FRYKASY

Jak zetrzeć chrzan i nie zalać się łzami?
W przeddzień przygotowywania potraw z chrzanem, 
odstawmy go do naczynia z zimną, nawet lodowatą 
wodą na całą noc lub trzyjmy chrzan na podwórku, 
balkonie korzystając z pierwszych marcowych promieni 
słonecznych. Powodzenia!

SOS CHRZANOWO-BORÓWKOWY

Składniki:
• 3 łyżki tartego chrzanu
• ½ szklanki gęstej śmietany
• 100 g borówek
• 3 łyżki czerwonego wina
• sól
• cukier
• sok z cytryny

Chrzan umyć, obrać, opłukać, zetrzeć na drobnej tarce. Do 
chrzanu dodać gęstą śmietanę. Chrzan połączyć z ugniecio-
nymi widelcem borówkami. Dodać 3 łyżki wina czerwonego 
oraz do smaku cukier, sól i sok z cytryny. Sos  podawać do 
mięs i wędlin.

CHRZAN Z MUSEM
JABŁKOWYM

Składniki:
• 3 łyżki tartego chrzanu
• 2 jabłka
• ½ szklanki wody
• sok z cytryny
• ½ łyżeczki cynamonu
• cukier

Jabłka umyć, obrać, usunąć twar-
de gniazda nasienne. Pokroić 
w kostkę, polać sokiem z cytryny, 
tak aby jabłka nie ściemniały. Do 
garnka wlać wodę i wrzucić jab-
łka. Mieszać od czasu do czasu, tak 
aby jabłka się nie przypaliły, do-
prowadzić do wrzenia, zmniejszyć 
ogień, przykryć i dusić 10 – 15 mi-
nut. Dodać cynamon.

Całość można jeszcze potrak-
tować tłuczkiem do ziemniaków 
albo zblendować  – tak aby uzy-
skać jednolity mus. Połączyć z tar-
tym chrzanem. Sos  podawać do 
mięs i wędlin.

WATYKAŃSKI CHLEB SZCZĘŚCIA

Zaczyn:
Wymieszać po 1/3 szklanki mąki, cukru i letniego 
mleka. Można dodać szczyptę drożdży. Przełożyć do 
słoiczka i zostawić w cieple. Odstawić na minimum 
3 – 4 dni. Po tym czasie możemy zacząć 

„dokarmiać zaczyn”. Zaczyn ze słoika przełożyć do 
plastikowej miski, przykryć ściereczką i odstawić 
w ciepłem miejsce.
• 1 dzień – dodać 250 g cukru i wymieszać.
• 2 dzień – dodać 1 szklanką mleka i wymieszać.
• 3 dzień – dodać 1 szklanką grubej mąki razowej 

i wymieszać.
• 4 dzień – wymieszać w południe i wieczorem.
• 5 dzień – dodać 250 g cukru, 1 szklanka mleka 

i 250 mąki i wymieszać.
• 6 dzień – rozdzielić ciasto na 4 części i 3 rozdać, 

by mógł dalej wędrować: ).
• 7 dzień – do zaczynu dodać 250 ml oleju, 250 g 

mąki, 3 jaja, ½ łyżeczki proszku do pieczenia, ½ 
łyżeczki sody oczyszczonej, cukier waniliowy, 
szczyptę cynamonu, garść mielonych orzechów 
i rodzynek, grubo pokrojona czekoladę i 2 tarte 
jabłka. Wszystko razem dobrze mieszać, prze-
łożyć na wysmarowaną blachę i piec 30 min 
w 180ºC. Uwaga chleb dwukrotnie zwiększy swo-

ją objętość, wiec potrzebne będzie duże naczynie. 
Nie wkładać do lodówki!
Wierzę, że świeży chleb przyniesie szczęście ca-

łej rodzinie, bo ten kto piecze chleb, temu spełnią 
się wszystkie życzenia! Można go piec tylko raz 
w życiu!

Serdecznie pozdrawiam
Urszula Szyja

TORT MAKOWY

Składniki: 
• 0,5 kg dwukrotnie zmielonego maku
• 250 g cukru
• 10 jajek, wrząca woda
• 3 łyżki tartej bułki
• 1 łyżka proszku do pieczenia
• skórka pomarańczowa
• powidła śliwkowe

Mak zalać wrzącą wodą do pokrycia ca-
łego maku, odstawić do wystygnięcia. 
Dokładnie odcisnąć z nadmiaru wody, 
np. w lnianym ręczniczku kuchennym. 

Żółtka umieścić w misie miksera ra-
zem z cukrem i utrzeć na jasną, puszystą 
masę. Dodać zmielony mak, bułkę tartą, 
proszek do pieczenia, skórkę pomarań-
czową. Miksować aż do momentu po-
łączenia.

W osobnym naczyniu białka ubić na 
sztywną masę. Dodać do masy makowej 
i delikatnie wymieszać szpatułką.

Tortownicę o średnicy 23 cm wyło-
żyć papierem do pieczenia (samo dno). 
Do formy wyłożyć masę makową. Piec 
w temperaturze 175ºC przez 45 minut, 
lub trochę dłużej, do tzw. suchego pa-
tyczka. Po upieczeniu lekko uchylić 
drzwi piekarnika i w ten sposób wystu-
dzić ciasto. Ciasto wyjąć z formy, prze-
kroić wzdłuż.

Krem kawowy
1/8 litra mleka
1 jajko
1 szklanka cukru
1 kostka masła
filiżanka espresso

Baza kremu: mleko, jajko i cukier zago-
tować w garnku stale mieszając. Wystu-
dzić do uzyskania konsystencji budyniu. 
Masło zmiksować z kawą i wymieszać 
z bazą kremu. Tort posmarować powid-
łami śliwkowymi i kremem kawowym.
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Nasze Pociechy
Serdecznie pozdrawiamy Anię Przybylska i jej małą córeczkę Liliannę, która 
przyszła na świat 23 lutego 2016 roku. Szczęśliwym rodzicom Ani i Pawłowi 
gratulujemy, a Małej życzymy beztroskiego dzieciństwa!

Errata
Na kolejnej stronie zamieszczamy zdjęcie autorstwa Arkadiusza Jankowiaka 
nagrodzonego w ubiegłorocznym konkursie „Niebo”. W grudniowym numerze 
nazwisko autora nie zostało zamieszczone wśród laureatów, za co w imieniu 
Redakcji przepraszamy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hasła

1. Świętowane w niedzielny poranek wielkanocny
2. Pokazują się jako pierwsze na drzewach wiosną
3. Trwa 40 dni przed Świętami Wielkanocnymi
4. Tradycja świątecznego poniedziałku 
5. Święta przypadające w okresie wiosennym
6. Taniec lub wielkanocny przysmak

Wiosenną porą zachęcamy do rozwiązania naszej krzyżówki. Hasło należy 
przesyłać  do 30 kwietnia 2016 roku na adres: redakcja@fundacjapbg.pl

Autorka łamigłówki: Joanna Gościńska, specjalista ds. kadr i płac, CFI

WIOSENNA KRZYŻÓWKA
Dziękujemy za 
nadesłanie do 
redakcji Ogniwa 
prawidłowych 
rozwiązań hasła 
grudniowej 
krzyżówki, 
które brzmiało 
MOCZKA. 
Zwyciężczynią 
konkursu jest 
pani Dorota 
Karwańska z 
firmy RAFAKO. 
Upominek od 
redakcji wędruje 
do Pani!

OD REDAKCJI 

Obrazek 
namalowany przez 
Violettę Wilczyńską. 
Gratulujemy talentu 
i pasji. Zachęcamy 
Czytelinków do 
zamieszczania 
swoich zdjęć i prac w 
kolejnych numerach 
biuletynu „Ogniwo”.
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