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Biuletyn Korporacyjny Grupy PBG

Szanowni Państwo,
Oddajemy w  Państwa ręce walentynko-
we wydanie biuletynu korporacyjnego 

„Ogniwo”. Z  okazji walentynek życzymy 
naszym Czytelnikom dużo miłości do 
najbliższych, ukochanych, miłości do ży-
ciowych pasji i codziennych obowiązków. 
A gdzie szukać wstawiennictwa świętego 
Walentego i dlaczego jest patronem zako-
chanych, dowiecie się czytając materiał 
Święty Walenty – fakty i mity.

Efektami dotychczasowych prac i wie-
dzą o nowych kierunkach rozwoju, w któ-
rych zmierza Grupa PBG, podzielili się na 
łamach „Ogniwa” nasi koledzy reprezentu-
jący nas w świecie i budujący nowe rynki 
działalności Grupy. Trzymamy kciuki za 
ich ciekawą i trudną pracę i dziękujemy 
za wiadomości z pierwszej ręki.

W tym roku rozpoczynamy dwa nowe 
cykle w  biuletynie. Pierwszy związany 
z kluczową działalnością Grupy, jaką jest 
energetyka, o czym przeczytacie w artykule 
Skąd się wziął w gniazdku ten prąd?. Drugi 
poświęcony jest zdrowiu, dla którego otwo-
rzyliśmy nowy dział o tym tytule.

W naszych relacjach nie zabranie do-
konań z obszaru społecznej odpowiedzial-
ności biznesu – działalności dobroczynnej 
i artystycznej.

Serdeczne dziękujemy Pracownikom 
i Władzom Spółek za zaangażowanie i współ- 
tworzenie z nami biuletynu korporacyjnego. 
Dzięki Państwu biuletyn żyje i jednocześnie 
zachowuje, nie tylko w pamięci, nasze wspól-
ne dokonania.

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami.

W imieniu redakcji

http://pilcrowstudio.pl
mailto:redakcja%40fundacjapbg.pl?subject=
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Festiwal Motyw Bluesa w Pa- 
łacyku RAFAKO w Raci borzu 
organizowany przez Son 
House Gospel Blues Society. 
Wśród zaproszonych ar-
tystów nie zabrakło gości 
wprost z Chicago. Na scenie 
bluesowej grali: Billy Branch, 
Johnny Drummer, Eddie Tay-
lor Jr, Bob Corritore, Shrimp 
City Slim.

RAFAKO SA uczestnikiem 
konferencji „ELEKTRANE 
2016”, zorganizowanej w miej- 
scowości Zlatibor w Serbii – 
największej imprezie ener-
getycznej w  regionie pod 
patronatem Ministerstwa 
Ener getyki Serbii. Głównym 
organizatorem są Stowa-
rzyszenie Inżynierów Cie-
płow ników Serbii oraz Uni - 
wer sytet Techniczny z  Bel-
gradu. W konferencji udział 
wzięli przedstawiciele wszyst-
kich serbskich elektrowni 
oraz z  państw ościennych, 
takich jak Bośnia Hercegowi-
na, Macedonia, Czarnogóra 
oraz Bułgaria. Od samego po-
czątku RAFAKO brało w niej 
aktywny udział, zaś w  tym 
roku było jednym ze sponso-
rów tego wydarzenia. (23–25 
listopada)

Maraton Leśnika w Bielsku-
-Białej z udziałem pracowni-
ków RAFAKO.

Tytuł Pracodawca Jutra 2016 
dla Rafako SA w konkursie 
Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Celem 
konkursu jest wyróżnienie 
pracodawców podejmują-
cych wysiłek przygotowania 
młodych osób – uczniów, stu-
dentów i absolwentów – do 
pierwszej pracy.

RAFAKO SA partnerem kon-
ferencji naukowo-technicz-
nej „DUO-BIO – Niskoemisyj-
ne innowacyjne technologie 
rekonstrukcji elektrowni wę-
glowych z  blokami o  mocy 
200 MW”. Miejsce konferen-
cji: Ministerstwo Rozwoju, 
Warszawa.

Wernisaż w  Pałacu Prezy-
denckim pt.  „Rodzime zwy-
czaje i  obrzędy w  sztuce 
polskiej XIX i  XX wieku”. 
Wśród dzieł sztuki znalazł 
się obraz Mariana Zaremb-
skiego pt.  „Przed Siewem” 
przekazany z kolekcji Małgo-
rzaty i Jerzego Wiśniewskich. 
Prezentacja sztuki została 
przygotowana przez Muze-

um Naro dowe w  Krakowie 
i potrwa do 30 stycznia 2018 
roku. Obraz zajął miejsce 
w  Sali Kolumnowej wśród 
dzieł ukazujących nabożeń-
stwa i modlitwy osobiste au-
torstwa Jacka Malczewskie-
go, Włodzimierza Tetmajera 
i Witolda Pruszkowskiego.

Pracownicy RAFAKO w XXVII 
Biegu Ulicznym im. Euzebiu-
sza Fereta w Strzelcach Opol-
skich.

Spotkania opłatkowe w Gru-
pie PBG

Rezygnacja panów Jacka 
Krzyżaniaka i Romana Wen-
skiego z zasiadania w Radzie 
Nadzorczej PBG SA.
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WYDARZENIA – GRUPA PBG
Opracowała: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG
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Powołanie nowych członków 
Rady Nadzorczej PBG: panów 
Macieja Stańczuka i Przemy-
sława Lecha Figarskiego.

Wyróżnienie Gazela Biznesu 
dla spółki PBG oil and gas. 
Pierwsze miejsce w rankingu 
województw, szóste miejsce 
w rankingu ogólnopolskim.

XVI spotkanie Władz Spółek 
z Grupy PBG z Pracownikami.

20

13 Brązowy medal za zasługi 
dla sportu dla pana Piotra 
Karasia dyrektora Biura 
Marketingu RAFAKO SA przy- 
znany przez Ministra Sportu 
Witolda Bańkę.

Nowi i byli członkowie Rady 
Nadzorczej wraz z przewod-

niczącą, panią Heleną Fic
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Zakończenie Programu 
Dobrowolnych Odejść 
w RAFAKO. Z programu sko-
rzystało 128 pracowników 
spółki, a ostateczne zobowią-
zania wynikające z realizacji 
założeń PDO, na które została 
utworzona rezerwa w całości 
wpływająca na wynik za 2016 
rok, wyniosą około 7,7  mln 
PLN.

Zmniejszenie przez QUERCUS 
Towarzystwo Funduszy Inwe-
stycyjnych SA, działającego 
w  imieniu zarządzanego 
przez siebie funduszu inwe-
stycyjnego QUERCUS Para-
solowy SFIO, samodzielnie 
udziału w  ogólnej liczbie 
głosów RAFAKO poniżej pro-
gu 5%.

RAFAKO SA przekazało dla 
podopiecznych Placówki 
Opiekuńczo-Terapeutycznej 
z Samborowic rzutnik multi-
medialny, który będzie wyko-
rzystywany do zajęć terapeu-
tycznych i pedagogicznych.

Forum „Zmieniamy Polski 
Przemysł” z udziałem pana 
Przemysława Schmidta, 
członka Rady Nadzorczej 
RAFAKO SA. Podczas panelu 

„Firmy rodzinne – Własność, 
sukcesja, konkurencyjność” 
pan Schmidt powiedział 
m.in.: Nieco bardzie emo-
cjonalne zaangażowanie 
w firmę może mieć kluczowe 
znaczenie. Gdy rozpoczął się 
kryzys w branży budowlanej 
wydawało się, że to Polimex 
jest w lepszej sytuacji, ta fir-
ma dostała wsparcie z ARP.

Tymczasem 
dziś firma PBG 
jest w lepszej 
sytuacji, 
a to dlatego, 
że miała 
dużego 
właściciela, 
któremu 
się chciało 
restruktu-
ryzować. To 
PBG wygrało 
przetarg o życie.

XVIII Mistrzostwa Polski 
Energetyków w  Narciar-
stwie Alpejskim z udziałem 
RAFAKO SA.

Walne Zgromadzenie Spółki 
PBG SA.

RAFAKO uczestnikiem konfe-
rencji UDT – „Nauka, technika, 
gospodarka – doświad czenia 
i perspektywy rozwoju” zorga-
nizowanej w Warsza wie przez 
Urząd Dozoru Technicz nego.

Paweł Pięta, zawodnik 
RAFAKO MTB Team w  ko-
larstwie uzyskał czwarte 
miejsce w  rankingu gazety 

„Głos Zabrza i Rudy Śląskiej” – 
Sportowcy Roku.

PBG dokonało emisji 6 459 105 
akcji serii I oraz podwyższe-
nia kapitału zakładowego do 
15 543 298,50 zł.
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Państwa owe nie tylko z pozoru są 
od siebie odległe, bo nie dość, że dzie-
lą je 4 strefy czasowe, a na dodatek 
jeszcze sama Indonezja rozciąga się 
na 17 tysiącach wysp przez kolejne 
3 strefy czasowe, to jeszcze różni je 
ustrój, relacje międzynarodowe, kul-
turowość i wiele innych aspektów ży-
cia społecznego i gospodarki.

Kraje te mają jednak wiele cech 
wspólnych. Indonezja jest najludniej-
szym państwem muzułmańskim, bo 
liczy aż 260 mln mieszkańców, Iran 
natomiast, choć mniej liczebny, 
w  swoim regionie świata stanowi 
potęgę z 80 mln mieszkańców. Należy 
w tym miejscu nadmienić, że choć 
oba kraje są islamskie, to podejście 
do religii i jej rola w życiu społecznym 
są kompletnie inne. W Iranie mamy 
fundamentalizm, radykalizm i  or-
todoksyjność, natomiast Indonezja 
jest doskonałym przykładem koegzy-
stencji, tolerancji i wielokulturowości. 
Hasło na godle Indonezji brzmi: „Siła 
w różnorodności”. Stolice obu tych 
krajów swoją liczebnością znacz-
nie przewyższają poziom naszej 
Warszawy, i to już nawet z uwzględ-
nieniem planowanych ostatnio przez 
parlamentarzystów zmian jej granic 
terytorialnych. Jakarta i  Teheran 
biją też na głowę naszą małą stolicę 
w poziomie zanieczyszczenia środo-
wiska, co w sumie w tej smutnej sta-
tystyce należy nam zaliczyć na plus.

Po tym krótkim wstępie przybli-
żającym nieco Państwu oba te kraje, 

Nowe rynki dla Grupy PBG
Zostałem poproszony przez redaktorów „Ogniwa” o przybliżenie Państwu informacji na temat 

naszej bieżącej ekspansji na nowe rynki zagraniczne. Zawsze przy tego typu opisach należy przyjąć 
jakiś logiczny typ doboru, więc niech to dzisiaj będą państwa na literę „I”, czyli Indonezja i Iran.

Tekst: Grzegorz Kiczor, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. rozwoju rynków zagranicznych, PBG oil and gas
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przejdę do głównego wątku, a miano-
wicie naszej nowej ekspansji na rynki 
indonezyjski i irański.

Tu wielu z  Kolegów zarzuci mi, 
i słusznie, że oba te kierunki tak nie 
do końca są dla nas nowe. Warto 
przypomnieć, że w nieodległej prze-
szłości PBG SA było o krok od podpi-
sania intratnego kontraktu na rynku 
irańskim. Projekt ten został zatrzy-
many ze względu na wprowadzane 
w tym czasie sankcje. Do tego wątku 
powrócę w dalszej części, bo zdajemy 
się dostrzegać w teraźniejszości pew-
ne analogie. RAFAKO SA natomiast 
dostarczało już na rynek indonezyj-
skie niektóre elementy do instalacji 
energetycznych.

Zatem nowość naszych bieżących 
działań polega na tym, że działamy 
w zupełnie innym otoczeniu politycz-
no-businessowym, przyświeca nam 
inna strategia, a przed sobą mamy 
postawione inne, wyższe cele.

I tu dochodzimy do kluczowego 
pytania, dlaczego nowe rynki i dla-
czego akurat te kraje. Odpowiedź 
na pierwsze pytanie jest oczywi-
sta. Nasz rynek zarówno w branży 
energetycznej, jak i  sektora ropy 
naftowej i  gazu, ma obecnie niski 
potencjał i  jest niestabilny, a w da-
jącej się przewidzieć przyszłości może 
być ciągle trudny do prawidłowego 
oszacowania, z  uwagi choćby na 
wiele toczących się teraz w naszym 
kraju przekształceń własnościowych. 
Drugi aspekt, który bezpośrednio 
wiąże się z pierwszym, to pilna ko-
nieczność odbudowania, do zakłada-
nych poziomów, portfela zamówień 
w obu spółkach: RAFAKO i PBG. Te 
dwa czynniki zmuszają nas do moc-
nej ekspansji eksportowej. 

To, że należy i  można, udowod-
nił zespół z RAFAKO, który w 2016 
roku pozyskał projekt w Wilnie. To 
nie było łatwe zadanie, a jednak się 

udało i wszyscy możemy być teraz 
z tego dumni. Nie zapominając jed-
nocześnie, że przed nami równie 
ciężki etap, polegający na tym, aby 
ten projekt prawidłowo zrealizo-
wać. Celowo o tym wspominam, bo 
mając na uwadze kolejne kontrakty 
eksportowe na nowych rynkach mu-
simy mieć świadomość, że ogromna 
odpowiedzialność będzie ciążyła 
również na osobach odpowiedzial-
nych za ich realizację, w zgoła od-
miennych warunkach od tych, jakie 
mamy w Polsce.

Skąd zatem pomysł na Iran 
i Indonezję? W obu tych wyborach 
pomogła zmieniona przez zarządy 
spółek koncepcja podejścia do ryn-
ków zagranicznych. W  przypadku 
nowych kierunków działania przy-
jęliśmy zasadę, że przy każdej na-
darzającej się okazji prezentujemy 
profil całej Grupy Kapitałowej PBG. 
To daje nam przewagę konkurencyj-
ności, bo oferujemy szerszy wachlarz 
usług i produktów, a z drugiej strony 
znacznie redukuje koszty ekspansji 
w stosunku do tego, gdybyśmy chcieli 
te działania prowadzić dwutorowo, 
oddzielnie dla energetyki, a osobno 
dla ropy i gazu. Oczywiście na etapie 
konkretyzowania się rozmów opiekę 
nad tematami przejmują już zespoły 
branżowe, zgodnie ze swoimi kom-
petencjami.

Już w  tym miejscu chciałbym 
podziękować wszystkim zaangażo-
wanym w  rozwój nowych rynków 
i zaznaczyć, że ta forma współpracy 
sprawdziła się, a poszczególne oso-
by oraz zespoły doskonale ze sobą 
współpracują.

Iran jest krajem kompletnie „wy-
jałowionym” gospodarczo, a w szcze-
gólności technologicznie z uwagi na 
nałożone na ten kraj w przeszłości 
sankcje. Ich system bankowy jest 
zupełnie odizolowany od systemu 

Nowość naszych bieżących 
działań polega na tym, że 
działamy w zupełnie innym 
otoczeniu polityczno- 
-businessowym, przyświeca 
nam inna strategia, a przed 
sobą mamy postawione 
inne, wyższe cele.
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światowego. Nie działają transfery 
pieniężne, nie działa system Visa 
ani MasterCard. Obcokrajowiec za 
wszystko musi płacić gotówką wy-
mienioną w oficjalnych kantorach 
po państwowym kursie. Potrzeby 
inwestycyjne w  tym kraju są nie-
ograniczone, jednak tempo rozwoju 
znacznie ogranicza ich niewydolny 
system administracyjny oraz niski 
poziom rozwoju instytucjonalnego.

Niemniej jednak zdecydowaliśmy 
się na ten kierunek z uwagi na nie-
ograniczony potencjał rynku ropy 
i  gazu. Już na początku spotkało 
nas wielkie zaskoczenie, bo okaza-
ło się, że potrzeby energetyczne są 
równie wielkie, o ile nie większe od 
tych gazowych i naftowych. Tak też 
się stało, że pierwsze MOU i pierwszy 
poważny projekt, jaki dostaliśmy do 
wyceny, dotyczył budowy elektrowni 
parowo-gazowej JALAL 600 MW. 
Kiedy ten artkuł się ukaże, możliwe, 
że będziemy już po pierwszym roz-
strzygnięciu prowadzonego przez 
Klienta postępowania ofertowego 
związanego z tym zadaniem. W ra-

mach podpisanej umowy RAFAKO 
ma wyłączność na trzyetapową ne-
gocjację z klientem warunków reali-
zacji dla tego projektu.

Pierwszy etap, niedawno zakoń-
czony, dotyczył określenia pełnego 
zakresu prac  – i  to przez strony 
zostało uzgodnione. Drugi etap to 
już oferta cenowa  –  jeżeli uzyska 
ona akceptację, doprowadzi nas do 
etapu trzeciego, jakim jest oferta 
na finansowanie i  dalsze negocja-
cje. To jest dla nas nowa okoliczność 
i  w  praktyce coś, na co nie mamy 
wpływu. Specyfiką tego rynku jest 
to, że klient, oprócz wykonawstwa 
pod klucz, jakim obciąża generalne-
go wykonawcę, wymaga jeszcze od 
niego, aby zapewnił finansowanie 
na pełen zakres prac (EPC+F). To 
w przypadku naszych spółek byłoby 
niemożliwe, gdyby nie wsparcie ze 
strony KUKE i BGK. Obie te instytu-
cje, przy równoczesnej „przychylno-
ści politycznej”, deklarują gotowość 
udzielenia tego typu finansowania. 
Niemniej jednak dopiero na koniec 
tego procesu będziemy widzieli, czy 

Iran jest krajem 
kompletnie 
„wyjałowionym” 
gospodarczo, 
a w szczególności 
technologicznie z uwagi 
na nałożone na ten 
kraj w przeszłości 
sankcje. Ich system 
bankowy jest zupełnie 
odizolowany od systemu 
światowego. Nie działają 
transfery pieniężne, 
nie działa system 
Visa ani MasterCard. 
Obcokrajowiec za 
wszystko musi płacić 
gotówką wymienioną 
w oficjalnych kantorach 
po państwowym kursie.

Droga do Abjane – jednej z najstarszych osad w Iranie 
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Jeżeli nasze wyceny udowodnią, że jesteśmy w stanie 
budować na tamtejszym rynku konkurencyjnie 
cenowo i technicznie oferty, a instytucje finansowe 
znajdą sposób na zabezpieczenie i finansowanie 
inwestycji, to nasza pozycja na rynku irańskim 
może się na wiele lat ugruntować. Wraz ogromnym 
potencjałem w sektorze energetycznym na 
elektrownie gazowe, otwiera się dla nas równolegle 
równie nieograniczony rynek ropy i gazu. 

te deklaracje pozostaną jedynie de-
klaracjami, czy jednak irański klient 
z naszymi instytucjami finansowymi 
wypracuje jakiś konsensus. Nie bę-
dzie to łatwe, bo z jednej strony nie 
było jeszcze takich praktyk, zaś z dru-
giej, jak wcześniej wspominałem, oba 
te systemy działają w kompletnie od-
miennych standardach, przy częścio-
wym wyizolowaniu.

Uzgodnienie stosownych zabez-
pieczeń oraz właściwego prawa do 
rozstrzygania sporów będzie kolej-
nym wielkim wyzwaniem dla obu 
stron. Niemniej jednak warto podjąć 
ten trud i ufać w dobre intencje obu 
stron. Iran cały swój rozwój uza-
leżnia od inwestycji zagranicznych, 
więc należy założyć, że będzie w wielu 
kwestiach musiał się dostosować do 
naszych standardów i wymogów in-
stytucji finansowych. Jeżeli nasze wy-
ceny udowodnią, że jesteśmy w sta-
nie budować na tamtejszym rynku 
konkurencyjnie cenowo i technicznie 
oferty, a  instytucje finansowe znaj-
dą sposób na zabezpieczenie i finan-
sowanie inwestycji, to nasza pozycja 
na rynku irańskim może się na wiele 
lat ugruntować. Wraz ogromnym po-
tencjałem w sektorze energetycznym 
na elektrownie gazowe, otwiera się 
dla nas równolegle równie nieogra-
niczony rynek ropy i gazu. Już dziś 
prowadzimy zaawansowane rozmo-
wy na temat skraplarek LNG oraz ra-
finerii dla kondensatu SIRAF.

W tym miejscu jednak wrócę do 
jednej z  pierwszych moich myśli 
z tego artykułu. Żyjemy w czasach nie-
przewidywalnych, w których zmiany 
zachodzą bardzo dynamicznie i na 
znakomitą większość dziejących się 
spraw nie mamy żadnego wpływu. 
Nowo formowana administracja 
USA zapewne podejmie wkrótce 
działania zmierzające do zrewi-
dowania istniejącego ładu i relacji 

Tarasy pól obsianych ryżem, 
Bali, Indonezja 
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geopolitycznych nad Zatoką Perską. 
Nikt nie wie, jakie będą tego konse-
kwencje, jak zachowa się w stosunku 
do tych działań Europa a jak rząd RP. 
Choć może to nie mieć na nas bezpo-
średniego wpływu, musimy założyć, 
że sankcje lub inna forma restryk-
cji amerykańskich mogą powrócić.

Nie zmienia to jednak naszego 
nastawienia, że dopóki możemy, 
to angażujemy się w ten rynek, bo 
żaden inny w  obecnym czasie nie 
prezentuje podobnego potencjału. 
Są na tamtym rynku firmy, które 
działają od dekad, przetrwały sank-
cje, a teraz mają niekwestionowaną 
pozycję liderów w swoich sektorach. 
Takimi przykładami są Siemens czy 
Linde. Musimy monitorować rynek 
i odpowiednio reagować na pojawia-
jące się zmiany i wynikające z nich 
zagrożenia.

Zgoła odmienny, choć w  kilku 
aspektach podobny, jest rynek in-
donezyjski. Tam w obecnej sytuacji 
cała nasza aktywność skupia się 
na sektorze energetycznym. Tutaj 
też główny zamawiający, jakim jest 
państwowy operator energetyczny, 
firma PT PLN, wymaga, aby ge-
neralny wykonawca zabezpieczał 
częściowo środki finansowe na rea-
lizację powierzonych mu zadań. I tu 
podobieństwa się kończą. W  tym 
kraju działają światowe standardy. 
Wiarygodność państwowego klienta 
oceniana jest wystarczająco wyso-
ko przez instytucje finansowe, aby 
udzielić mu finansowania na podsta-
wie udzielanych gwarancji.

Dokumentacja projektu, jak i cały 
proces postępowania przetargowe-
go prowadzony jest według znanych 
nam zasad i standardów światowych, 
z wykorzystaniem profesjonalnej ka-
dry i europejskich firm branżowych.

Trafiliśmy do tego kraju tro-
chę przypadkowo; z  jednej strony 

z przeczucia pani prezes Agnieszki 
Wasilewskiej-Semail co do otwierają-
cego się tam rynku, a z drugiej strony 
kompletnego jej niedowierzania w to, 
co mówił w tamtym czasie Alstom na 
temat Indonezji i naszych „partner-
skich” relacji.

Już pierwsza misja pokazała, że 
kraj ten wchodzi w etap rewolucji 
energetycznej. Na jednego mieszkań-
ca przypada tam jedynie 200 W ener-
gii na dzień. Większość obszaru ob-
jęta jest reglamentacją w ciągłości 
dostaw energii. Poza stolicą czaso-
we wyłączenia prądu są nagminną 

praktyką. Stąd właśnie projekt rzą-
dowy i pilna potrzeba wybudowania 
nowych 35 tys. MW mocy.

Jeszcze bardziej nas cieszy to, że 
niemal cała ta energia ma powstawać 
w oparciu o technologie węglowe, bo 
pokłady tego surowca są w tym kra-
ju jednymi z największych na świe-
cie. W ślad za tym programem rząd 
wydał dekret, że ani jeden kilogram 
nieprzetworzonego węgla nie może 
być wyeksportowany z  Indonezji. 
Wydobyty surowiec ma być prze-
kształcony w  energię, zgazowany 
lub poddany jeszcze innej obróbce.



13Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

NA SZE R E A L IZ ACJ E

pierwiastkowi „C” komercyjny ING, 
w ślad za postanowieniami Banku 
Światowego i EBOR-u. W ostatnich 
dniach do zacnego grona „dbających 
o środowisko” dołączył Deutche Bank. 
Na to nakładają się kolejne restryk-
cje wprowadzone od 2017 roku przez 
OECD. A to, jeżeli całkowicie nie wy-
kluczy z gry KUKE-BGK, to przynaj-
mniej znacznie zredukuje ich zdol-
ność do angażowania się w tę branżę.

Jeżeli Indonezja nie znajdzie 
alternatywnego sposobu finanso-
wania rozbudowy infrastruktury 
energetycznej, to zapewne nie uda 

Jak to w życiu, nie ma rzeczy ide-
alnych, tak i w tym opisie pojawia się 
jeden element, który burzy ten piękny 
obraz i studzi entuzjazm co do tego 
rynku. Tak jak wspomniałem kilka 
akapitów wcześniej, w  kraju tym 
wymagane jest, aby wraz z  wyko-
nawstwem zabezpieczać środki po-
krywające budżet projektu.

I tu pojawia się rysa. To jest węgiel, 
a węgla nie chcą finansować instytu-
cje finansowe. Już w ubiegłym roku 
sukcesywnie takie deklaracje poje-
dynczo składały poszczególne banki, 
a  rozpoczął tę krucjatę przeciwko 

Już pierwsza misja 
pokazała, że 
kraj ten wchodzi 
w etap rewolucji 
energetycznej. Na 
jednego mieszkańca 
przypada tam jedynie 
200 W energii na 
dzień. Większość 
obszaru objęta 
jest reglamentacją 
w ciągłości dostaw 
energii.

Dżakarta, stolica i największe miasto Indonezji 
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im się zrealizować tak ambitnie na-
kreślonego planu 35 tys. MW.

My jednak robimy swoje, wspól-
nie z  lokalnym partnerem, firmą 
PT Rekayasa Industri, przeszli-
śmy prekwalifikacje do projektu 
Lombok 2×50 MW, złożyliśmy ofertę 
techniczną, która też, jak w opisie 
wyżej, mam nadzieję, że do pub-
likacji tego artykułu doczeka się 
akceptacji Zamawiającego i  zosta-
niemy dopuszczeni do ostatniego 
etapu, jakim będzie złożenie oferty 
cenowej i  oferty na finansowanie. 
W przypadku tego projektu, którego 

aplikację złożyliśmy jeszcze w 2016 
roku, zarówno KUKE, jak i BGK wy-
kazują duży optymizm i wierzą, że 
będą w stanie złożyć konkurencyjną 
ofertę i finalnie zostanie ona zaapro-
bowana przez PT PLN.

Tak na dziś wyglądają nowe rynki. 
Starałem się je przedstawić w świetle 
jak najbardziej rzeczywistym, nie po-
mijając ich słabości i zagrożeń, któ-
re mogą się pojawić. Nie ma jednak 
dla nas innej drogi jak poszukiwanie 
nowych rynków zbytu dla naszych 
technologii i potencjału, którym dys-
ponujemy.

Jest to też działanie kreatywne, 
bo podczas tego typu rekonesansu 
i zdobywania nowych doświadczeń 
stajemy się mocniejsi i bardziej ot-
warci na konieczność wprowadzania 
pewnych zmian, jakie wymusza na 
nas rynek światowy. Pewniej w przy-
szłości zaakceptujemy konieczność 
przebranżowiania się lub wprowa-
dzania do profilów spółek nowych 
produktów, usług czy technologii.

Należy wziąć pod uwagę również 
fakt, że obecna pozycja RAFAKO oraz 
referencje, jak i skala projektów, w ja-
kich kilka lat temu uczestniczyło 
PBG SA, robią wrażenie na naszych 
kontrahentach i  to pomaga nam 
w negocjacjach. Uwiarygodniają nas 
nie tylko same projekty, lecz także  
to, z kim je wykonywaliśmy. Te firmy, 
które częściowo dzięki nam zaistnia-
ły w Polsce na dużych projektach, są 
znane i  bardzo wysoko oceniane 
w Teheranie i w Jakarcie.

Na koniec: myślę, że ten zbiór 
państw na literę „I” nie jest zbiorem 
zamkniętym i życzyłbym sobie, aby 
prędzej czy później coś do niego przy-
było i oby nic z niego nie zniknęło.

Są też kraje na inne litery i mam 
nadzieję, że również o nich na łamach 

„Ogniwa” przeczytacie Państwo nie-
bawem.

Należy wziąć pod 
uwagę również 
fakt, że obecna 
pozycja RAFAKO 
oraz referencje, jak 
i skala projektów, 
w jakich kilka lat 
temu uczestniczyło 
PBG SA, robią 
wrażenie na naszych 
kontrahentach 
i to pomaga nam 
w negocjacjach.

Elektrownia konwencjonalna, opalana 
węglem, Dżakarta, Indonezja
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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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 Kraj nowych możliwości
KAZACHSTAN
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Energetyka i ciepłownictwo w Ka-
zachstanie są oparte głównie na 
węglu kamiennym; nieliczne bloki 
gazowo-parowe czy hydroelek-
trownie są małym uzupełnieniem 
całkowitej mocy produkowanej 
w  Kazachstanie. W  zakresie kot-
łów opalanych paliwem węglowym 
RAFAKO ma najbogatsze doświad-
czenie. Firma posiada liczne refe-
rencje w kraju i na rynkach zagra-
nicznych, stąd rynek Kazachstanu 
jest naturalnym kierunkiem poszu-
kiwania nowych zamówień. 

Dla rozeznania tego rynku oraz 
rozpoznania jego potrzeb RAFAKO 
zaangażowało instytucje rządowe 
RP oraz okołorządowe. Jesteśmy 
w  stałym kontakcie z  Krajową 
Izba Gospodarczą POL-KAZ, 
z Ministerstwem Rozwoju (departa-
mentem odpowiedzialnym za rynki 
azjatyckie) oraz z przedstawiciela-
mi Ambasady RP w Kazachstanie. 
Ponadto aktywnie uczestniczymy 
w  projektach zidentyfikowanych 
przez Polski Klaster Eksporterów 
Budownictwa, którego jesteśmy 
członkiem. W  ramach tego sto-
warzyszenia startujemy z innymi 
polskimi podmiotami do projektu 
Tengizchevroil w  Kazachstanie. 
Jest to obecnie największy pro-
jekt w Kazachstanie, realizowany 

Rafako postrzega rynki Azji jako dobry kierunek 
do realizacji nowych czy modernizacji istniejących 

obiektów energetycznych. Jednym z krajów, w którym 
RAFAKO próbuje swoich sił, jest Kazachstan.

Tekst: Agnieszka Wasilewska-Semail, dyrektor generalna, prezes 
zarządu;  Jakub Sitek, Business Development Manager, RAFAKO SA

Można po-
wiedzieć, że 
Kazachstan to 
dla RAFAKO 
nowy biznesowy 
kierunek nato-
miast wszystkie 
rynki o dużym 
potencjale po-
winny być przez 
nas dogłębnie 
analizowane, 
aby potencjał 
technologiczny 
naszej firmy mógł 
być rozwijany nie 
tylko w Polsce, 
lecz także za 
granicą.Widok z lotu ptaka na bulwar 

Nurzhol w godzinach wieczornych, 
Astana, Kazachstan
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przez Chevron (USA), o warto-
ści ok. 36  mld USD. Między in-
nymi dzięki wysiłkom RAFAKO 
Klaster został oficjalnie zaak-
ceptowany jako kwalifikowany 
dostawca dla Chevronu w  ra-
mach tego projektu. Wsparcie 
polityczne działań RAFAKO 
jest niezwykle istotne z uwagi 
na fakt, że jesteśmy nowym 

graczem na tym rynku, a kon-
kurencja zagraniczna na nim 
jest duża. Dla jeszcze lepsze go 
rozpoznania potencjału ryn-
ku kazachskiego jesteśmy też 
w stałym kontakcie z lokalnym 
oddziałem EBOR, który finansu-
je tam projekty o wartości dwu-
krotnie większej niż na rynku 
polskim. 

Można powiedzieć, że Ka-
zachstan to dla RAFAKO nowy 
biznesowy kierunek, natomiast 
wszystkie rynki o dużym poten-
cjale powinny być przez nas 
dogłębnie analizowane, aby po-
tencjał technologiczny naszej 
firmy mógł być rozwijany nie 
tylko w Polsce, lecz także za gra-
nicą, gdzie mamy ambicje stać 
się pełnoprawnym dostawcą 
rozwiązań w formule EPC i móc 
z  powodzeniem konkurować 
w  tej materii z  największymi 
koncernami światowymi. 

Wsparcie polityczne 
działań RAFAKO 
jest niezwykle 
istotne, z uwagi na 
fakt, że jesteśmy 
nowym graczem 
na tym rynku 
a konkurencja 
zagraniczna na nim 
jest duża. Mając 
na celu jeszcze 
lepsze rozpoznanie 
potencjału rynku 
kazachskiego, 
jesteśmy też 
w stałym kontakcie 
z lokalnym 
oddziałem EBOR, 
który finansuje tam 
projekty o wartości 
dwukrotnie większej 
niż na rynku 
polskim.

Rurociąg w okolicy jeziora Bałchasz,  
w kotlinie Bałchasko-Ałakolskiej, Kazachstan
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PRZEKAŻ              PODATKU NA RZECZ 
PATRYCJI CIEMNOCZOŁOWSKIEJ

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI
CEL SZCZEGÓŁOWY:  PATRYCJA CIEMNOCZOŁOWSKA

W tym roku kończę 15 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
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Kazachstan jest 9. największym krajem na świecie, ma 8,5 razy większą powierzchnię 
od Polski, ale ma jeden z najniższych współczynników gęstości zaludnienia. Żyje tam 

18 milionów osób, a na jeden kilometr kwadratowy przypada zaledwie 6,5 osoby. 

Tekst: Olga Cegielska, specjalista w ds. ofertowania, Zakład Projektów Wspólnych RAFAKO SA
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Kazachstan jest tak ogromny, 
że dystans z  jednego krańca 
na drugi wynosi tyle, co droga 
z  Londynu do Stambułu. Zde-
cydowana większość teryto-
rium Kazachstanu leży w Azji 
(88  proc.), a  tylko stosunkowo 
niewielka część – północno-za-
chodnia, leży w Europie.

Kazachstan to rozległe stepy, 
przepiękne góry i życzliwi ludzie. 
To miejsce bardzo różnorodne, 
zdecydowanie warte odwiedze-
nia. 

Pokrótce wśród miejsc war-
tych uwagi należy wymienić 
Kanion Czaryński, który jest 
wąwozem rzeki Szaryn o  dłu-
gości około 150  km. Położony 
jest w południowo-wschodnim 

Kazachstanie, niedaleko gór 
Tienszan. Często nazywany jest 

„młodszym bratem Kanionu Ko-
lorado”, jednak w  przeciwień-
stwie do niego, Kanion Czaryński 
nie jest tak masowo odwiedzany 
przez turystów, co niewątpliwie 
jest jego wielką zaletą.

Jezioro Kaindy (Kajyngdy) 
znajduje się w  południowo-

-wschodnim Kazachstanie, 
w górach Kungej Ałatau (jedno 
z  pasm Tien-Szan). Kajyngdy 
słynie z podwodnego lasu – nad 
taflę jeziora wyłaniają się czubki 
świerków.

Godnym uwagi miejscem jest 
także tzw. kazachska Szwajca-
ria, czyli Kurort Borowoje. Jest 
to niezwykle urokliwe miejsce, 

O AUTORCE

Olga Cegielska urodziła się 
i wychowała w Kazahstanie. Do 
Polski przyjechała w 1997 roku 
na studia do Bydgoszczy, 
a w 2002 roku przeprowadziła 
się do Poznania i rozpoczęła 
pracę zawodową. Dzięki pracy 
w PBG mogło spełnić się jej ma-
rzenie – zamieszkała na stałe 
w Polsce. Prywatnie szczęśliwa 
mama Igora i Filipa.
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Na zdjęciu powyżej 
Kanion Czaryński, 
który jest wąwo-
zem rzeki Szaryn 
o długości około 
150 km. Położony 
jest w południowo-

-wschodnim 
Kazachstanie, 
niedaleko gór 
Tienszan. Często 
nazywany jest 

„młodszym bratem 
Kanionu Kolorado”, 
jednak w przeci-
wieństwie do niego, 
Kanion Czaryński 
nie jest tak maso-
wo odwiedzany 
przez turystów, co 
niewątpliwie jest 
jego wielką zaletą.
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uznawane za najpiękniejszy 
obszar pośród kazachskiego ste-
pu, położone pośród gór i lasów, 
wokół jeziora Boje, po którym 
jeszcze w maju pływają kry.

Wybierając się do Kazach-
stanu, warto odwiedzić dwa 
największe miasta tego kra-
ju  – Astanę i  Ałmaty. Podróż 
pomiędzy tymi miastami po-
ciągiem trwa około 22  godzin. 
Będąc w Ałmaty warto wybrać 
się do kompleksu sportowego 
w Medeo, który znajduje się na 
wysokości 1691 m n.p.m. Medeo 
jest najwyżej położonym kom-
pleksem sportów zimowych 
na świecie. Posiada lodowisko 
o powierzchni 10,5 tys. m2. Usta-
nowiono na nim ponad 200 re-
kordów świata na wszystkich dy-

stansach, przez co jest potocznie 
nazywany „Fabryką rekordów”. 
Ponadto co roku w Medeo odby-
wa się międzynarodowy festiwal 
piosenki „Głos Azji”.

Stolica Kazachstanu wyglą-
da monumentalnie: ulice są 
szerokie, chodniki eleganckie, 
w niebo strzelają nowoczesne 
budynki lśniące szkłem, złotem 
i zaskakujące kształtami. Asta-
na została wybrana gospoda-
rzem EXPO 2017.

Kazahstan to kraj bardzo 
różnorodny. Polecany dla tury-
stów, którzy szukają ciszy i ko-
chają przyrodę. Znajdą w nim 
góry, stepy, jeziora i  lasy. Dla 
spragnionych cywilizacji war-
ta odwiedzenia jest prężnie 
rozwijająca się Astana, w  któ-

Kazahstan to kraj bardzo różnorodny. Polecany dla turystów, którzy szukają ciszy 
i kochają przyrodę. Znajdą w nim góry, stepy, jeziora i lasy. Dla spragnionych cywilizacji 
warta odwiedzenia jest prężnie rozwijająca się Astana, w której testowane są nowe 
technologie. Jeśli zna się język rosyjski, życzliwi i otwarci mieszkańcy Kazahstanu 
z pewnością pomogą podróżnym choćby w znalezieniu noclegu.

Kazachska Szwajcaria, czyli Kurort Borowoje, położony pośród gór i lasów, wokół jeziora Boje.
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rej testowane są nowe tech-
nologie. Jeśli zna się język 
rosyjski, życzliwi i  otwarci 
mieszkańcy Kazahstanu  
z pewnością pomogą podróż-
nym choćby w  znalezieniu 
noclegu.

Od stycznia 2017 roku zo-
stały zniesione wizy dla Pola-
ków – miedzy innymi dlatego, 
że Kazahstan jest otwarty 
na współpracę zagraniczną 
i  szuka nowych partnerów. 
W maju jest planowane uru-
chomienie bezpośrednich 
lotów z Warszawy. 

Będąc w Ałmaty, warto wybrać się do kompleksu sportowego w Medeo, 
który znajduje się na wysokości 1691 m n.p.m. Medeo jest najwyżej położonym 
kompleksem sportów zimowych na świecie. Posiada lodowisko o powierzchni 
10,5 tys. m2. Ustanowiono na nim ponad 200 rekordów świata na wszystkich 
dystansach, przez co jest potocznie nazywany „Fabryką rekordów”. Ponadto co 
roku w Medeo odbywa się międzynarodowy festiwal piosenki „Głos Azji”.

Niezwykłe jezioro Kaindy 
(Kajyngdy) – podwodny 
las w górach Tien-Szan

Kompleks sportowy w Medeo, który znajduje się na wysokości 1691 m n.p.m.
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Indie jako rynek  
o nieograniczonych możliwościach

Polskę i Indie od lat trzydziestych ubiegłego wieku łączą stosunki dyplomatyczne, 
które oficjalnie nawiązano w 1954 r. Oprócz wielu obszarów współpracy, sektor 
energetyczny ma swoje ważne miejsce, w które wpisuje się także RAFAKO SA.

Tekst i zdjęcia: Marian Molenda, dyrektor obszaru 4 (Europa Zachodnia Turcja, Indie), RAFAKO SA
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Indie to kraj o  ludności ok. 
1,2 mld, w którym ok. 300 mln 
wciąż nie ma dostępu do ener-
gii elektrycznej, a jednocześnie 
czwarty pod względem kon-
sumpcji na świecie – po Stanach 
Zjednoczonych, Chinach i Rosji. 

RAFAKO SA już od lat sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku 
jest obecne na rynku jako do-
stawca kotłów opalanych wę-
glem kamiennym, gazem i ole-
jem. W  sumie dostarczyliśmy 
14  kotłów pracujących do tej 
pory, przy czym ostatni kocioł 
o wydajności 330 t/h został do-
starczony do Elektrowni Kutch 
w 1991 roku. Biorąc pod uwagę 
aktualną sytuację energetycz-
ną w Indiach, RAFAKO SA jako 
uznany dostawca wyspy kotło-
wej, działający także w formule 
EPC, ma szansę ponownego 
zaistnienia na tym rynku. Rząd 
Indii na grudniowym szczycie 
klimatycznym COP21 w Paryżu 
w 2016 r., oświadczył, że podpi-
sze umowę o ograniczeniu emi-
sji spalin, ale w dalszym ciągu 
będzie opierać swoją energetykę 
na węglu, więc RAFAKO SA ma 
ogromne możliwości dostaw in- 
stalacji oczyszczania spalin, 
instalacji do spalania biomasy 
i termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych, kot-
łów fluidalnych, a także kotłów 
o parametrach nadkrytycznych. 
W tym zakresie nawiązaliśmy 
już współpracę z lokalnymi fir-
mami, takimi jak; BGR, Desein 

Zachód słońca w pobliżu Rashtrapati Bhavan, 
New Delhi, Indie, fot. Kriangkrai | Fotolia
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Indure Pvt Ltd oraz Cheema 
Boilers Limited.

Moja znajomość z  Indiami 
rozpoczęła się w 1986 roku, kiedy 
to pojechałem na budowę elek-
trowni o mocy 2×68 MW w sta-
lowni Durgapur w stanie West 
Bengal, na której spędziłem po-
nad 3 lata. Tak więc kultura i oby-
czaje tego kraju nie są mi obce. 
Tym bardziej, że cały czas mam 
kontakt z tym krajem poprzez 
realizację części zamiennych 
dla kotłów wyprodukowanych 
przez RAFAKO,  elektrofiltrów, 
czy też usług serwisowych. In-
die się bardzo mocno rozbudo-
wały w zakresie infrastruktury, 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację energetyczną w Indiach, 
RAFAKO SA jako uznany dostawca wyspy kotłowej, działający także 
w formule EPC, ma szansę ponownego zaistnienia na tym rynku. 
Rząd Indii na grudniowym szczycie klimatycznym COP21 w Paryżu 
w 2016 r. oświadczył, że podpisze umowę o ograniczeniu emisji spalin, 
ale w dalszym ciągu będzie opierać swoją energetykę na węglu, więc 
RAFAKO SA ma ogromne możliwości dostaw instalacji oczyszczania 
spalin, instalacji do spalania biomasy i termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych, kotłów fluidalnych, a także kotłów 
o parametrach nadkrytycznych. 
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Globalny Szczyt Bizneso-
wy – VIBRANT Gujarat  2017   
w  dniach 10 do 13 stycznia 
2017 roku w Gandhinagar, pod 
przewodnictwem premiera Indii 
p. Narendra Modi.

Delegacji polskiej przewodni-
czył wicepremier rządu polskie-
go, pan prof. Piotr Gliński.

Bengalski Globalny Szczyt 
Biznesowy w  dniach 20 oraz 
21 stycznia 2017 roku  w  Kol-
kacie, pod przewodnictwem 

Prezydenta Indii pana Pranab 
Mukherjee i Premier Stanu West 
Bengal pani Mamata Benarjee. 
Delegacji polskiej przewodniczył 
Pan Kazimierz Karolczak – za-
stępca marszałka województwa 
śląskiego.

Moim celem udziału w tych 
wydarzeniach gospodarczych 
było nawiązanie wzajemnych re-
lacji biznesowych z potencjalny-
mi partnerami hinduskimi i inwe-
storami działającymi w sektorze 

logistyki i engineeringu. Nie jest 
to już ten sam kraj, który zapa-
miętałem sprzed 30 lat. Obecnie 
inżynierowie hinduscy cechują 
się wysoką wiedzą techniczną 
i technologiczną.

W  ostatnim okresie uczest-
niczyłem w  trzech ważnych 
wydarzeniach gospodarczych 
w Indiach. Były to:

Trzecie Forum Biznesowe 
Indie – Europa w dniach 8 oraz 
9 grudnia 2016 roku w New Delhi. 
Delegacji polskiej przewodniczył 
Pan Maciej Fałkowski – zastęp-
ca Dyrektora Departamentu 
Ekonomicznego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. 

Globalny Szczyt Biznesowy  
– VIBRANT Gujarat 2017 
w Gandhinagar

Bengalski Globalny Szczyt Biznesowy w Kolkacie
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energetycznym, a także prezenta-
cja produktu RAFAKO SA. Muszę 
podkreślić, że zainteresowanie 
produktami naszej firmy było 
bardzo duże, a uzyskanie zamó-
wień zależy tylko i wyłącznie od 
skuteczności naszego działania. 
Celem zwiększenia naszej aktyw-
ności na tym rynku rozważamy 
utworzenie biura RAFAKO – India 
lub Joint Venture z wybranym lo-
kalnym partnerem.

 Na koniec chciałbym podkre-
ślić, że polityka Indii w zakresie 
energetyki zmienia się. Jeszcze 
niedawno ze względu na wyso-
kie ceny węgla Indie pozyskiwały 
go z zagranicy. Teraz, dzięki po-
dejściu pana premiera Naren-
dra Modi, podjęto nowe działa-
nia. W 2015 roku podkreślał on: 

–Jednocześnie z reformami ad-
ministracji aktywnie działamy 
na polu strategii zarządzania 
na polu rządowym. Podjęliśmy 
daleko idące decyzje odnośnie 
do zaopatrzenia w główne su-

rowce. Dotyczy to węgla, rudy 
żelaza i pozostałych minerałów. 
Wprowadziliśmy ułatwienia 
w procedurach prawnych, które 
dają lepszy dostęp do terenów 
pod zakłady wydobywcze.

Otwarta polityka i  rozwój 
w zakresie energetyki w Indiach 
stwarza nowe szanse i możliwo-
ści dla nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych, jakie propo-
nuje RAFAKO SA. 

Otwarta polityka i rozwój w zakresie 
energetyki w Indiach stwarza nowe 
szanse i możliwości dla nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych, jakie 
proponuje RAFAKO SA.

Bengalski Globalny 
Szczyt Biznesowy 
w Kolkacie

Trzecie Forum Biznesowe Indie – Europa w New Delhi
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  PATRYKA PIEKARCZYKA

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  29620 PIEKARCZYK PATRYK

Urodziłem się 27.05.2012 r. 
Zdiagnozowano u mnie 
zaburzenia ze spektrum 
autyzmu. Proszę, przekaż 1% na 
moje leczenie i rehabilitację.

KRS 0000037904

Mam na imię  
PATRYK
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Nowy rok rokiem zmian 
w RAFAKO SA

Nadchodzący rok będzie dla RAFAKO SA rokiem zmian, nowych technologii i pozyskiwania kolejnych 
rynków – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes Zarządu RAFAKO SA w trakcie spotkania 

wigilijnego, które odbyło się w środę, 21 grudnia, w Domu Strzeleckim RAFAKO. Wieczorną 
uroczystość poprzedziły spotkania całego Zarządu z pracownikami – zarówno z wydziałów 

produkcyjnych, jak i kadrą inżynieryjno-projektową i administracją. W trakcie wydarzenia złożono 
sobie życzenia świąteczne, podzielono się opłatkiem i wspólnie podsumowano mijający rok.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Matusik, Adventure Media
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NAU K A, EDU K ACJA, ROZ WÓJ
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W  środę 21 grudnia członkowie 
Zarządu RAFAKO SA – prezes Ag-
nieszka Wasilewska-Semail, wice-
prezesi: Krzysztof Burek, Jarosław 
Dusiło, Tomasz Tomczak i Edward 
Kasprzak, a także reprezentujący 
Grupę PBG Jacek Balcer, spotkali 
się z załogą raciborskiej spółki.

Tego dnia przedstawiciele Za-
rządu odwiedzili poszczególne 
hale produkcyjne RAFAKO SA, 
gdzie podzielili się opłatkiem i zło-
żyli świąteczne życzenia pracow-
nikom produkcyjnym i biurowym. 
Wieczorem w Domu Strzeleckim 
RAFAKO odbyło się spotkanie 
opłatkowe z  kadrą kierowniczą 
i zaproszonymi gośćmi.

– Święta i  Nowy Rok to czas 
podsumowań. W tym minionym 

roku zmieniliśmy się wewnętrznie, 
a efekty wdrożenia nowej struktu-
ry, czyli tzw. business unitów są 
już widoczne. Największym z nich 
jest kontrakt na odazotowanie 
w Elektrowni Kozienice, który jest 
jednym z dwóch najważniejszych 
w 2016 roku – powiedziała do ze-
branych Agnieszka Wasilewska-

-Semail, prezes Zarządu.
– Chciałabym bardzo serdecznie 

podziękować wszystkim osobom, 
które zaangażowane były w po-
zyskiwanie kontraktów. Projekt 
w Wilnie jest o tyle szczególny, że 
postawił nas w  zupełnie innym 
miejscu niż byliśmy do tej pory. 
Jest to pierwszy tak duży kontrakt 
za granicą, w którym RAFAKO SA 
występuje jako generalny wyko-
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nawca. Dotychczas, w tego typu 
inwestycjach poza granicami 
Polski pełniliśmy funkcje głów-
nie podwykonawcy. Kozienice 
i Wilno sprawiają, że jesteśmy 
w  obszarze wykonawstwa 
energetycznego spółką, która 
zbudowała największy portfel 
zamówień w roku 2016. Co wię-
cej, nie ma drugiej takiej firmy, 
która pozyskałaby tak duży 
kontrakt eksportowy. Oczywi-
ście jest to wynik bardzo dobry, 
ale przed nami jeszcze wiele 
ciężkiej pracy – mówiła Agniesz-
ka Wasilewska-Semail.

Po podsumowaniu prezes 
Zarządu przedstawiła zebranym 
plany na przyszły rok. – Wraz 
z podsumowaniem przychodzi 
czas na postanowienia. Przyszły 
rok to rok zmian. Zmiany muszą 
być wpisane w DNA RAFAKO, je-
żeli chcemy sprostać czekającym 

Wraz z podsumowaniem przychodzi czas na postanowienia. 
Przyszły rok to rok zmian. Zmiany muszą być wpisane w DNA 
RAFAKO, jeżeli chcemy sprostać czekającym nas wyzwaniom.
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nas wyzwaniom. Niedawno ogłoszono 
największe w  Polsce postępowanie 
przetargowe, którego przedmiotem jest 
budowa nowego bloku energetycznego 
w Elektrowni Ostrołęka. Mogę zapewnić, 
że zrobimy wszystko, aby RAFAKO SA 
w  tym przetargu zaistniało. Powiem 
więcej, nie wyobrażam sobie kontraktu 
w Ostrołęce bez raciborskiej spółki, która 
jest absolutnym liderem na rynku ener-
getycznym w kraju. Mamy kompetencje 
i zasoby, aby takie projekty realizować. 
Jednak patrząc na to, co dzieje się z wę-
glem oraz normami emisyjnymi na 
świecie, widzimy, że RAFAKO musi po-
zyskiwać nowe technologie i rynki zbytu. 
Dlatego już teraz działamy na egzotycz-
nych rynkach i w obszarach, w jakich do 
tej pory RAFAKO nie było obecne, m.in. 
w  fotowoltaice  – podkreśliła Agniesz-
ka Wasilewska-Semail, przypominając 

o niedawnym porozumieniu z raciborską 
firmą Ensol specjalizującą się w produk-
cji urządzeń fotowoltaicznych.

– Jestem przekonana, że za rok 
w  tym miejscu będziemy odliczać 
kolejne kontrakty, które uda nam się 
pozyskać oraz kolejne sukcesy. I tego 
życzę naszej firmie i  rafakowkiej ro-
dzinie – podsumowała prezes Zarządu 
RAFAKO SA.

W gronie zaproszonych na to uroczy-
ste spotkanie byli także przedstawiciele 
firm współpracujących z RAFAKO SA 
oraz lokalnych władz samorządo-
wych. Spotkanie w Domu Strzeleckim 
RAFAKO uświetnił artystyczny występ 
Andrzeja Sikorowskiego z zespołu Pod 
Budą. Ponadto muzyczną oprawę, któ-
ra wprowadziła przybyłych w  świą-
teczny nastrój, zapewniła Orkiestra 
Dęta RAFAKO pod batutą Waldemara 
Bytomskiego.

Jestem przekonana, że za rok w tym miejscu będziemy odliczać 
kolejne kontrakty, które uda nam się pozyskać oraz kolejne 
sukcesy. I tego życzę naszej firmie i rafakowkiej rodzinie.
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Na stronach tego numeru biuletynu 
korporacyjnego „Ogniwo” znajdziecie 
Państwo informacje o  możliwości od-
dania 1% podatku na rzecz potrzebują-
cych – dzieci pracowników i przyjaciół 
Grupy PBG. Serdecznie zachęcamy, by 
przekazać 1% podatku i wesprzeć le-
czenie dzieci i codzienny trud pracy ich 
rodziców.

1% PODATKU
Już od ponad 10 lat podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych 

mają możliwość wskazania wybranej organizacji pożytku publicznego, która 
otrzyma kwotę 1% należnego podatku. Dzięki temu osobiście można wspomóc 

wartościowe inicjatywy i przyczynić się do poprawy losu innych ludzi.

Tekst: Fundacja PBG

W  chwili obecnej Fundacja PBG 
podjęła działania formalno-prawne, by 
w niedalekiej przyszłości stać się organi-
zacją pożytku publicznego. Dzięki temu 
1% będzie mógł być przekazywany dla 
Fundacji i zasili szczytne cele, jakie pro-
wadzi i zamierza podjąć. O efektach pod-
jętych działań będziemy informować na 
łamach biuletynu.
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WIGILIA 2016
Przyćmione światło, świece, sącząca się cicho z głośników kolęda, gdzieś z oddali 
dobiegający zapach wigilijnych potraw. Od domowej Wigilii różniła się tylko tym, 

że był dopiero 19. dzień grudnia, a i liczba gości znacznie większa niż w domu. 
W poniedziałek, na pięć dni przed Świętami, opłatkiem podzielili się Właściciele, 

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy PBG i Spółek Grupy PBG z Wielkopolski. 

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PBG SA



39Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

NAU K A, EDU K ACJA, ROZ WÓJ

Tradycyjnie, jak co roku, Rodzina PBG 
spotkała się na wigilijnym spotkaniu, by 
podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życze-
nia, podziękować za miniony rok, a  cza-
sem – jak to w rodzinie – wybaczyć to, co 
było do wybaczenia. Rok 2016 był dla nas 
z  jednej strony rokiem bardzo dobrym – 
w  biznesowym znaczeniu. Był to jednak 
też rok smutny, rok pożegnań wielu ludzi 
związanych z Grupą PBG. Wspominaliśmy 
śp. mecenasa Macieja Bednarkiewicza, 
który wiele lat przewodniczył Radzie 
Nadzorczej PBG, służąc nam radą, wspar-
ciem i mądrym słowem. Modliliśmy się też 
za śp. Krzysztofa Jacka, młodego człowieka, 
którego zapamiętamy jako pełnego entu-
zjazmu, zawsze uśmiechniętego i gotowego 
do pomocy kolegę.

Chwila milczenia pozwoliła nam otrząs-
nąć się z tych niespodziewanych pożegnań 
i przyszło nam radować się z przeżywania 
Świąt Bożego Narodzenia.

Podstawą tej radości jest zaś modlitwa, 
stąd obecność naszego kapelana, który 
również tradycyjnym dla siebie kropidłem 
ze świerku poświęcił nasze opłatki.

O  oprawę muzyczną zadbali wycho-
wankowie Ochronki „Jurek”, ale kolędy za-
brzmiały również gromkim głosem wszyst-
kich zebranych. Później nadszedł czas na 
łamanie się opłatkiem i życzenia. A także… 
prezenty, o które zadbała Fundacja PBG, 
przygotowując książki dla dzieci i  rodzi-
ców. Zaś o pyszne, zgodne z polską trady-

cją, wigilijne potrawy, zadbali kucharze 
Trybuszona.

Był to przedsmak naszych rodzinnych 
wigilii, ale i ważny moment w roku dla każ-
dego z nas, by uścisnąć sobie dłonie, dzięko-
wać za możliwość ponownego wspólnego 
spotkania i świętowania. Wigilia w Grupie 
PBG to nie tylko tradycja, lecz także wyjąt-
kowy moment, w którym chętnie uczestni-
czymy i który na długo pamiętamy.

Wszystkich naszych Kolegów i Kole żanki, 
którzy nie mogli być z nami z racji służbo-
wych obowiązków, serdecznie pozdrawia-
my i przekazujemy najlepsze życzenia. Do 
miłego zobaczenia!

Był to przedsmak naszych 
rodzinnych wigilii, ale 
i ważny moment w roku dla 
każdego z nas, by uścisnąć 
sobie dłonie, dziękować 
za możliwość ponownego 
wspólnego spotkania 
i świętowania. 
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Tradycyjnie, jak co roku, Rodzina PBG 
spotkała się na wigilijnym spotkaniu, by 
podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia, 
podziękować za miniony rok, a czasem – jak 
to w rodzinie – wybaczyć to, co było do 
wybaczenia.
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OD REDAKCJI:
Na zdjęciu z prezesem Jerzym 
Wiśniewskim długoletni 
pracownicy PBG, obecnie 
emeryci, panowie Stefan 
Nowak i Roman Szostak. 
Serdecznie pozdrawiamy 
emerytów Grupy PBG, 
Czytelników biuletynu 
korporacyjnego „Ogniwo”!
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RAFAKO wkracza 
w energetykę niekonwencjonalną

Firma RAFAKO SA oraz raciborski producent techniki solarnej Ensol w środę 7 grudnia w Domu Strzeleckim 
RAFAKO podpisali umowę o współpracy. Raciborska spółka w ten sposób chce poszerzyć swoją ofertę 
o produkty związane z energetyką odnawialną, Ensol zaś – wzmocnić ekspansję na rynki zagraniczne.

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

Uroczystego podpisania porozumienia 
dokonali: Agnieszka Wasilewska-Semail, 
prezes Zarządu RAFAKO SA, Tomasz 
Tomczak, wiceprezes Zarządu RAFA-
KO SA, oraz Roman Majnusz, prezes Za-
rządu Energetyka Solarna Ensol Sp. z.o.o. 

– Dla RAFAKO to zupełnie nowy teren, 

ale od dłuższego czasu zastanawialiśmy 
się, jak wejść w energetykę niekonwen-
cjonalną. Ostatni rok był dla nas bar-
dzo intensywny pod względem analiz 
rynków zagranicznych. Z  naszych 
obserwacji wynika, że nawet mniej za-
możne rynki węglowe mają warunki do 
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Dążymy do tego, aby mocno zaistnieć w energetyce odnawialnej. 
Cieszymy się, że mamy w Raciborzu takiego producenta jak Ensol 
i że możemy wspólnie stworzyć raciborską platformę, która będzie 
w stanie wychodzić za granicę i pozyskiwać duże kontrakty. Chcemy 
też zaistnieć jako innowacyjne przedsiębiorstwo, dlatego będziemy 
wspólnie inwestowali w obszar badań i rozwoju.

korzystania z wiatru i energii słonecz-
nej. Co więcej, zaczynają inwestować 
w  energetykę odnawialną  – mówiła 
Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes 
Zarządu RAFAKO SA.

– Ożywienie w tej tematyce widać 
szczególnie w krajach azjatyckich. Stąd 
taki kierunek, aby spróbować związać 
się z  naszym lokalnym partnerem, 
a zarazem bardzo dobrym podmiotem 
w tej branży. Dzięki podpisanej umowie 
o współpracy uzupełniliśmy nasze port-
folio jeśli chodzi o instalacje związane 
z ochroną środowiska, a tym samym 
jesteśmy gotowi, aby oferować inwesto-
rom kolejne produkty w tym zakresie – 
podkreślał Jakub Sitek, pełnomocnik 
Zarządu ds. Relacji z Klientami na Rynku 
Azjatyckim RAFAKO SA.

RAFAKO przez cały czas rozwija 
swoje technologie, ale – jak podkreślają 
przedstawiciele Zarządu – współpraca 
z  Ensolem jest niezbędnym krokiem 

w przyszłość. – Dążymy do tego, 
aby mocno zaistnieć w energe-
tyce odnawialnej. Cieszymy się, 
że mamy w Raciborzu takiego 
producenta jak Ensol i  że mo-
żemy wspólnie stworzyć raci-
borską platformę, która będzie 
w stanie wychodzić za granicę 
i pozyskiwać duże kontrakty. 
Chcemy też zaistnieć jako in-
nowacyjne przedsiębiorstwo, 
dlatego będziemy wspólnie 

inwestowali w  obszar badań 
i rozwoju. W najbliższych tygo-
dniach przewidujemy szkolenia 
naszych pracowników w firmie 
Ensol, abyśmy mieli jeszcze 
większą wiedzę na temat tech-
nologii i  swobodnie poruszali 
się w  branży  – dodała prezes 
Zarządu RAFAKO SA.

Spółka Ensol to liczący się 
w kraju producent techniki solar-
nej. – Nasze wyroby są jednymi 
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z lepszych i uznanych w świecie. 
Rozwiązania przyjęte w naszych 
produktach zostały zauważone 
i docenione m.in. przez takie fir-
my, jak Viessmann czy Braas, dla 
których produkujemy rozwiąza-
nia z ich brendem – podkreślał 
Roman Majnusz, prezes Zarządu 
Ensol Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwa współpra-
cują ze sobą od blisko 20 lat na 
różnych polach, jednak rozmo-
wy na temat wzajemnej współ-
pracy w zakresie odnawialnych 
źródeł energii pojawiły się do-
piero 3 miesiące temu. Po wielu 
owocnych dyskusjach i wymia-
nie doświadczeń przedstawiciele 
obu spółek postanowili sforma-
lizować swoje działania, aby 
wspólnie wejść w  branżę OZE 
na świecie.

– Przy okazji zawartej umo-
wy cieszę się, że RAFAKO swoi-
mi możliwościami i kontaktami 
poza granicami kraju jest w sta-
nie wzmocnić naszą działalność 

eksportową, na czym nam bar-
dzo zależy. Brakuje obecnie 
dofinansowań do odnawial-
nych źródeł energii – zarówno 
w Polsce, jak i w innych krajach 
europejskich. Natomiast poja-
wiło się wiele nowych rynków, 
które dla nas są wielką szansą. 
Myślę, że dla RAFAKO wejście 
w segment energetyki słonecz-
nej też będzie stanowić pewną 
wartość dodaną – przyznał Ro-
man Majnusz.

Korzyści, jakie płyną z inwesty-
cji w energetykę solarną, widać 
chociażby na przykładzie jednej 
z raciborskich spółdzielni miesz-
kaniowych. Dla jej mieszkańców 
to przede wszystkim mniejsze 
opłaty. Ale tak naprawdę efekty 
tego rodzaju instalacji odczuwa-
ją wszyscy. Przede wszystkim jest 
ona przyjazna dla środowiska. – 
Dotychczas zamontowane na 
zasobach spółdzielni panele o po-
wierzchni łącznej prawie 3000 m2 
i mocy ponad 2 MW, pozwalają 

zaoszczędzić w skali roku około 
240 ton węgla. Dwutlenku węgla 
do atmosfery dostaje się o prawie 
500 ton mniej w skali roku. Nie 
wspominając już o  związkach 
azotu, siarki czy pyłu zawieszone-
go. Wspólnie z RAFAKO tworzymy 
zatem odpowiednie narzędzia do 
ochrony środowiska – podkreśla 
Roman Majnusz.

Korzyści, jakie płyną z inwestycji 
w energetykę solarną, widać chociażby 
na przykładzie jednej z raciborskich 
spółdzielni mieszkaniowych. Dla jej 
mieszkańców to przede wszystkim 
mniejsze opłaty. Ale tak naprawdę 
efekty tego rodzaju instalacji odczuwają 
wszyscy. Przede wszystkim jest ona 
przyjazna dla środowiska.

Podpisanie umowy o współpracy z firmą Ensol
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ WOJTKA GAWŁA

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

Od urodzenia choruję na 
dystrofię 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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Konferencja poświęcona była 
podsumowaniu realizowanego 
od 2013 roku innowacyjnego 
projektu badawczego dotyczą-
cego modernizacji wyeksploa-
towanych już bloków 200 MW 
starszej generacji, które nadal 
jeszcze funkcjonują. Zakłada on 
wprowadzenie w miejsce dwóch 
istniejących bloków 200 MW 
nowy układ nadkrytyczny, 
obejmujący dwa kotły zasilają-
ce jedną turbinę klasy 500, któ-
ra zastąpi dwie turbiny klasy 
200. Kotły te mogą być opalane 
różnym paliwem, np. jeden wę-
glem, a drugi biomasą. Projekt 
realizowany był wspólnie przez 
RAFAKO SA, Energo-Projekt Ka-
towice SA i Politechnikę Śląską 
pod przewodnictwem Instytutu 
Energetyki, a  jego zamknięcie 
nastąpiło z końcem 2016 roku.

Organizatorem konferencji 
była Izba Gospodarcza Energe-
tyki i Ochrony Środowiska oraz 
Instytut Energetyki. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem 
sprawowało Ministerstwo Ener-
gii. Oficjalnego otwarcia obrad 
dokonał Tomasz Dąbrowski, 

Dyrektor Departamentu Ener-
getyki w ME.

Wydarzenie zgromadziło 
przedstawicieli sektora ener-
getycznego i świata nauki. Było 
okazją do podsumowań, prezen-
tacji wniosków z projektu oraz 
dyskusji i  wymiany poglądów 
między jej uczestnikami.

– Koncepcja DUO-BIO adreso-
wana jest przede wszystkim do 
producentów i użytkowników 
energetyki konwencjonalnej, 
węglowej. Ma też wariant „bio”, 
czyli pozwala na zastosowanie 
biomasy jako odnawialnego 
źródła energii. Zastosowane są 
tu najnowocześniejsze rozwią-
zania. Wysokosprawne kotły 
i urządzenia ochrony środowi-
ska obsługiwane są przez jedną, 
wysokosprawną turbinę. Wyko-
rzystywana jest przy tym już 
istniejąca infrastruktura. Pod-
stawową zaletą takiego układu 
jest jego elastyczność i wydaj-
ność  – powiedział Krzysztof 
Burek, Wiceprezes Zarządu 
RAFAKO SA, który odpowiada 
w projekcie za wyspę kotłową 
wraz z  instalacjami ochrony 

DUO-BIO BLOKI 
– koncepcja 

gotowa do wdrożenia

„DUO-BIO – Niskoemisyjne innowacyjne technologie rekonstrukcji 
elektrowni węglowych z blokami o mocy 200 MW” – pod takim tytułem 
6 grudnia w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbyła się konferencja 

naukowo-techniczna. Partnerem wydarzenia było RAFAKO SA.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media

Koncepcja DUO-BIO adresowana jest 
przede wszystkim do producentów 
i użytkowników energetyki 
konwencjonalnej, węglowej. Ma 
też wariant „bio”, czyli pozwala 
na zastosowanie biomasy jako 
odnawialnych źródeł energii. 
Zastosowane są tu najnowocześniejsze 
rozwiązania. Wysokosprawne kotły 
i urządzenia ochrony środowiska 
obsługiwane są przez jedną, 
wysokosprawną turbinę.
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Wiesław Zabłocki z RAFAKO SA podczas prezentacji referatu

dyspozycyjnością ze względu 
na swą charakterystykę po-
dwójnego zasilania jednego 
układu turbinowego. Z drugiej 
strony jest to maksymalne wy-
korzystanie tego, na co pozwala 
lokalna infrastruktura. Dużym 
wyzwaniem w idei duo bloków 
jest osiąganie sprawności rzędu 
50 proc – powiedział Jacek Ja-
nas, przysłuchujący się wystą-
pieniom prelegentów.

Jednym z nich był Wiesław 
Zabłocki z  RAFAKO SA, który 
zaprezentował referat opisują-
cy kocioł BP-680 na parametry 
nadkrytyczne pary, zastosowa-
ny w projekcie.

środowiska. Szacunkowo, mo-
dernizacja może przynieść 
ok.  15–25 proc. oszczędności 
w stosunku do budowy nowego 
obiektu. – Jesteśmy już przygo-
towani technicznie, aby koncep-
cja mogła wejść w życie, i mamy 
nadzieję, że branża energetycz-
na wyrazi zainteresowanie tego 
typu rozwiązaniem. Prowadzi-
my rozmowy na ten temat z kil-
koma dużymi polskimi firma-
mi – dodał wiceprezes RAFAKO.

Obecny podczas konferencji 
Jacek Janas, Prezes Zarządu 
Tauron Wytwarzanie SA, przy-
znał, że jest to ciekawa koncep-
cja. – Duo blok cechuje się dużą 
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– Politechnika Ślaska głównie anga-
żowała się w opracowanie metod ana-
lizy stanu dynamicznego tych bloków, 
w poszukiwania optymalnej struktury 
technologicznej, a także sprawdzenie, 
czy założenia dotyczące sprawno-
ści parametrów będą właściwe przy 
tego rodzaju strukturze technologicz-
nej – wyjaśnił prof. dr hab. inż Tadeusz 
Chmielniak z Politechniki Śląskiej.

– Analiza wykazuje, że duo bloki 
z perspektywy polskiej energetyki są 
rozwiązaniem opłacalnym. Biorąc pod 
uwagę to, że w horyzoncie kolejnej de-
kady Polska ma problem z  bilansem 
mocy, wydaje się to być najbardziej 
atrakcyjna opcja, która pozwoliłaby 
na rozwiązanie tego dylematu ener-
getycznego – powiedział Łukasz Grela, 
Prezes Zarządu Energoprojekt-Katowi-
ce SA. Jak zapewnił, współpraca przy 
realizacji projektu między partnerami 
układała się pomyślnie. – Wszyscy part-
nerzy mieli zdefiniowane, jasno określo-
ne zadania i projekt został zakończony 
sukcesem. Pojawił się produkt, który 
z punktu widzenia problemu, jaki ma 
nasz kraj, potencjalnie jest produktem 
atrakcyjnym – dodał Ł. Grela.

Zadowolenia z  realizacji prac nad 
koncepcją duo-bloków, jak i przebiegu 
konferencji nie krył też Tomasz Golec 
z  Instytutu Energetyki, pełniący rolę 
koordynatora projektu. – Efektem tego 

projektu jest rozwiązanie gotowe do 
wdrożenia, oferta zwłaszcza dla pol-
skiej energetyki – powiedział T. Golec.

– Duża energetyka nie daje produk-
tów na półkę. Każdy z nich jest indy-
widualny. Mamy koncepcję i projekt 
bazowy – to jest bardzo dużo. Nieda-
leka stąd droga do indywidualnego 
projektu, ale nie oznacza to, że nie 
wymaga ona wysiłku. To ciężka praca 
projektowa. Część koncepcyjną mamy 
za sobą, więc generalia mamy już opra-
cowane, teraz musimy je szczegółowo 
zaprojektować, musimy na ich bazie 
zbudować założenia dla projektów 
wykonawczych i przygotowania ele-
mentów wdrażanych w konkretnym 
miejscu – powiedział Witold Rożnow-
ski, Dyrektor Centrum Badań i Rozwo-
ju w RAFAKO SA.

– Konferencja, która zgromadziła 
tyle osób tak wysokiej rangi – zarówno 
świata biznesu, jak i nauki – wskazuje, 
że jest pragmatyczne zapotrzebowanie 
na wiedzę w tym temacie, a to oznacza, 
że projekt był trafiony i zrealizowany 
w sposób, który nadąża za oczekiwa-
niami – podsumował W. Rożnowski.

Duża energetyka nie daje produktów na półkę. Każdy z nich 
jest indywidualny. Mamy koncepcję i projekt bazowy – to 
jest bardzo dużo. NIedaleka stąd droga do indywidualnego 
projektu, ale nie oznacza to, że nie wymaga ona wysiłku. 
To ciężka praca projektowa. Część koncepcyjną mamy za 
sobą, więc generalia mamy już opracowane, teraz musimy je 
szczegółowo zaprojektować, musimy na ich bazie zbudować 
założenia dla projektów wykonawczych i przygotowania 
elementów wdrażanych w konkretnym miejscu.

Krzysztof Burek oraz Tomasz 
Tomczak, Zarząd RAFAKO SA
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  BŁAŻEJA KACORZYKA

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  28075 KACORZYK BŁAŻEJ

Mam 10 lat, urodziłem się 
z przepukliną oponowo- 
-rdzeniową, rozszczepem 
kręgosłupa oraz z zaburzeniami 
przetwarzania słuchu centralnego. 
Jestem pogodnym i pełnym energii 
chłopcem. Chodzę samodzielnie, 
ale moje ruchy są ograniczone, mam 
niedowład kończyn dolnych. Korzystam 
z nadajnika, który wspiera odbiór 
i rozumienie mowy. Od 3. miesiąca życia 
jestem stale rehabilitowany. Jest to żmudna 
i ciężka praca, ale małymi kroczkami przynosząca 
mi uśmiech i dająca szanse na wyeliminowanie 
zaburzeń. Dzięki Państwa pomocy będę miał szansę 
na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

KRS 0000037904

Mam na imię  
BŁAŻEJ
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NAUKA, TECHNIKA, 
GOSPODARKA –
 doświadczenia 

i perspektywy rozwoju 

Konferencja pt.: „Nauka, tech-
nika, gospodarka  – doświad-
czenia i perspektywy rozwoju” 
to czwarte z kolei wydarzenie, 
w  którym uczestniczą zarów-
no specjaliści szeroko pojętej 
branży energetycznej, jak i oso-
by związane z  nowoczesnymi 
technologiami czy krajowym 
bezpieczeństwem. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem 
objął wicepremier Mateusz 
Morawiecki, Minister Rozwoju 
i Finansów.

Konferencję otworzył jej 
gospodarz  – prezes Urzędu 
Dozoru Technicznego Andrzej 
Ziółkowski. W swoim wystąpie-
niu nakreślił cztery ważne ob-
szary kreowania rozwoju pań-
stwa, które dotyczyły aspektów 

prawnych związanych z  bez-
pieczeństwem, energetyką, in-
nowacjami i  wprowadzaniem 
nowoczesnych technologii oraz 
tematu wsparcia polskich firm 
w  obszarze bezpieczeństwa. 
Konferencja została podzielona 
na dwa bloki: panele dyskusyjne 
oraz prelekcyjne. 

Panele dyskusyjne rozpo-
częto od rozmowy na tematy 
związane z  regulacjami praw-
nymi jako czynnikiem rozwoju 
państwa. Moderatorem tej 
niezwykle żywej dyskusji był 
prof. dr hab. Maciej Rudnicki. 
Uczestnikami panelu byli: 
Mariusz Haładyj (podsekretarz 
Stanu, Ministerstwo Rozwoju), 
prof. dr hab. Artur Nowak-Far 
(Szkoła Główna Handlowa) oraz 

Bezpieczeństwo w energetyce, innowacje i wprowadzanie 
nowoczesnych technologii jako główne aspekty w kreowaniu 

rozwoju państwa – to tematy wiodące konferencji zorganizowanej 
19 stycznia w Warszawie przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Firma RAFAKO SA była uczestnikiem spotkania. 

Tekts: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: www.udt.gov.pl

Konferencja pt.: „Nauka, technika, 
gospodarka – doświadczenia 
i perspektywy rozwoju” to 
wydarzenie cykliczne, w którym 
uczestniczą zarówno specjaliści 
szeroko pojętej branży 
energetycznej, jak i osoby związane 
z nowoczesnymi technologiami 
czy krajowym bezpieczeństwem. 
Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął wicepremier 
Mateusz Morawiecki, Minister 
Rozwoju i Finansów.
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Krystian Pater (członek Zarządu 
ds. Produkcji, PKN Orlen SA). 
Paneliści podjęli próbę określe-
nia wpływu regulacji prawnych 
na rozwój gospodarki poprzez 
pryzmat własnych doświad-
czeń: naukowych, prawnych 
i ekonomicznych.

Kolejną debatę na temat bez-
pieczeństwa w energetyce podjęli 
Andrzej Ziółkowski (prezes UDT), 
Jacek Janas (prezes Zarządu 
Tauron Wytwarzanie  SA), 
Marian Babiuch (prezes 
Zarządu Elektro ciepłownia 

„Zielona Góra”), Grzegorz 
Rosłonek (Dyrektor Central-
nego Laboratorium Pomiarowo- 

-Badaw czego, PGNiG SA) oraz 
Krzysztof Burek (wiceprezes 

Zarządu, RAFAKO SA). Rolę 
moderatora objął Dariusz 
Piotrowski  – członek Zarządu 
Microsoft Polska. 

– Debata była wyjątkowo 
ciekawa, bo poruszała różne 
aspekty związane z  bezpie-

czeństwem energetycznym 
kraju. Była mowa m.in. o  do-
stawach energii cieplnej i  ja-
kości systemów, które to robią. 
Poruszano zagadnienia związa-
ne z dostawą paliw, kierunkami 
ich importu oraz eksportu. Dla 
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nas, jako producenta w branży 
energetycznej, najistotniejsze jest 
to, że temat związany z bezpie-
czeństwem zatacza coraz szersze 
kręgi. Podejmują go już nie tylko 
przedsiębiorstwa, lecz także mi-
nistrowie, którym również zależy 
na stabilności tego systemu – re-
lacjonuje Krzysztof Burek.

W  trzecim i  zarazem ostat-
nim panelu konferencji uczest-
nicy: Roman Giedrojć (głów-
ny Inspektor Pracy), prof. dr 
hab. inż. Tadeusz Uhl (wy-
dział Inżynierii Mechanicznej 
i Robotyki AGH), prof. dr hab. inż. 
Adam Mazurkiewicz (dyrektor 
naczelny z Instytutu Technologii 
Eksploatacji PIB z Radomia), dr inż. 
Daniel Podgórski (zastępca dyrek-
tora ds. Systemów Zarządzania 
i Certyfikacji w Centralnym Insty-
tucie Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy) podjęli te-
mat: „Bezpieczeństwo, dziś i  ju-

tro. Zagrożenia w obszarze no-
woczesnych technologii”. 

Dzień przed konferencją 
odbyła się gala pn.: „Lider 
Bezpieczeństwa Technicznego”. 
Inicjatorem wydarzenia jest 
Urząd Dozoru Technicznego, 
który honoruje przedsiębior-
stwa wyróżniające się w  skali 
kraju wysokim standardem bez-
pieczeństwa technicznego oraz 
wkładem w rozwój gospodarczy 
Polski. Kapituła rankingu ocenia 
firmy zajmujące się projektowa-
niem, wytwarzaniem, instalacją, 
eksploatacją, naprawą i moder-
nizacją urządzeń technicznych. 
Przedsiębiorstwa nominowane 
są w  trzech kategoriach: „wy-
twórca”, „użytkownik” i  „mo-
dernizujący”. W 2014 roku taki 
tytuł otrzymało RAFAKO. W tym 
roku Krzysztof Burek otrzymał 
indywidualną odznakę – zasłu-
żony dla UDT. 

Debata była wyjątkowo 
ciekawa, bo poruszała 
różne aspekty związane 
z bezpieczeństwem 
energetycznym kraju. Była 
mowa m.in. o dostawach energii 
cieplnej i jakości systemów, 
które to robią. Poruszano 
zagadnienia związane 
z dostawą paliw, kierunkami 
ich importu oraz eksportu. Dla 
nas, jako producenta w branży 
energetycznej, najistotniejsze 
jest to, że temat związany 
z bezpieczeństwem zatacza 
coraz szersze kręgi. Podejmują go 
już nie tylko przedsiębiorstwa, 
lecz także ministrowie, którym 
również zależy na stabilności 
tego systemu.

Krzysztof Burek, 
Wiceprezes Zarządu 
RAFAKO SA, jeden 
z członków panelu 
poświęconego 
bezpieczeńtstwu 
w energetyce. 
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  AGATY KOLLAR

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  25272 KOLLAR AGATA

Mam 8 lat. Od 5 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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INFORMACJA, SYSTEM, WIEDZA
W trzecim kwartale 2016 roku Zarząd RAFAKO SA podjął decyzję o wdrożeniu dwóch 
nowych narzędzi informatycznych. Jednym z nich jest system controllingowy INFOR 

d/EPM, a drugim – system do elektronicznego obiegu dokumentów – V-Desk.

Tekst: Katarzyna Naczyńska, koordynator grupy-projektów wewnętrznych, RAFAKO SA
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Po co to wszystko? 

Wszystko po to, by informacja, która jest 
niezwykle cenna w biznesie i od zawsze 
stanowi o przewadze tych, którzy mają 
do niej dostęp, była aktualna, rzetelna 
i  sprawdzona. Informacja jest nowo-
czesną władzą, której im więcej się po-
siada i lepiej analizuje, tym zwiększa się 
szanse na udane inwestycje. Nie dziwi 
więc fakt, że firmy inwestują w nowe roz-
wiązania informatyczne, które przetwa-
rzają wprowadzone dane, zamieniając 
je w cenną informację będącą podstawą 
podejmowania decyzji zarządczych.

Za decyzją o wdrożeniach przema-
wiał fakt, że wykorzystanie narzędzi in-
formatycznych w dzisiejszych czasach 
ułatwia nie tylko podejmowanie decyzji, 
lecz także wykonywanie codziennych za-
dań i upraszcza procesy.

Wespół w zespół…
Za powodzenie obu wdrożeń odpowia-
dają zespoły realizacyjne powołane 
poleceniami służbowymi. Pani Jolanta 
Markowicz reprezentuje biznes we 
wdrożeniu systemu do elektronicznego 
obiegu dokumentów V-Desk, a od stro-
ny IT wspiera ją Robert Gemza i Michał 
Kemnitz. W pierwszym etapie projektu 
wdrażany jest rejestr umów – za obszar 
związany z  obiegiem umów odpowie-
dzialność wziął pan Adam Górnicki 
wraz z panią Karoliną Reorowicz, na-
stępnie będzie wdrażany obieg faktur 
i delegacji.

Za wdrożenie systemu controllin-
gowego odpowiada Roman Wenski po 
stronie biznesu, a za obszar IT odpowia-
da Magdalena Bendowska. Kierowni-
kiem obu projektów jest pani Joanna 
Zwolak, a całość koordynuje Katarzyna 
Naczyńska. Wszystkie wyżej wymie-

Informacja jest 
nowoczesną władzą, 
której im więcej się 
posiada i lepiej analizuje, 
tym zwiększa się szanse 
na udane inwestycje. 
Nie dziwi więc fakt, 
że firmy inwestują 
w nowe rozwiązania 
informatyczne, 
które przetwarzają 
wprowadzone dane 
zamieniając je w cenną 
informację będącą 
podstawą podejmowania 
decyzji zarządczych.
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nione osoby wraz z zespołami 
realizacyjnymi odpowiadają za 
jakość prac i  ich terminowość 
przed Zarządem RAFAKO  SA 
oraz przed Członkiem Rady 
Nadzorczej RAFAKO SA – panią 
Małgorzatą Wiśniewską – od-
delegowaną do pełnienia samo-
dzielnej funkcji kontrolnej nad 
obszarem IT.

Ambitne zadania 
Przed nami postawiono am-
bitne zadanie zakończenia obu 
projektów do końca pierwszego 
kwartału 2017 roku. Na szczęście 
nie musieliśmy projektować sy-
stemów od zera, ponieważ goto-
wy był standard wypracowany 
przez pracowników Grupy PBG – 
zarówno workflow, jak i  syste-

mu controllingowego INFOR 
d/EPM. Przystąpiliśmy do ujed-
noliceń definicji, by w  każdej 
spółce Grupy dana fraza była 
rozumiana w  ten sam sposób. 
Następnie weryfikowaliśmy 
i nadal weryfikujemy kluczowe 
pola-indeksy, w  których będą 
wpisywane informacje i  pro-
jektujemy procesy. To wszystko 
brzmi tak, jakby prace szły jak 
z płatka, natomiast trzeba być 

świadomym, że za tymi czynnoś-
ciami kryją się wielogodzinne 
spotkania zespołów roboczych, 
burze mózgów i  emocje, bo 
przecież wdrożenia wiążą się 
z tak nielubianą zmianą…, ale 
serce rośnie, gdy pani Ewelina 
Baran z błyskiem w oku testu-
je każde jedno pole w systemie 
INFOR i  rozpracowuje różne 
konfiguracje struktury formu-
larzy systemu, pani Janina 
Lipińska asertywnie ustala 
numerację projektów, a Alicja 
Skrzeczkowska-Pala weryfi-
kuje i omawia każdą zgłoszoną 
uwagę czy sugestię dotyczącą 
nowego systemu.

Dla kogo to wszystko? 
Oczywiście po części dla każdego 
z nas – dla użytkownika, by było 
mu łatwiej i szybciej wykonywać 

Za decyzją 
o wdrożeniach 
przemawiał fakt, 
że wykorzystanie 
narzędzi 
informatycznych 
w dzisiejszych 
czasach ułatwia nie 
tylko podejmowanie 
decyzji, lecz także 
wykonywanie 
codziennych zadań 
i upraszcza procesy.
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V-Desk
      WORKFLOW | BPM |DMS

codzienne zadania. Przygotowa-
ne listy wyboru i obowiązkowe 
pola do wypełnienia zreduku-
ją liczbę pomyłek i  opóźnień. 
Dzięki precyzyjnie określonym 
ścieżkom obiegu dokumentów 
łatwiejsza będzie komunikacja 
z pracownikami w firmie. 

Pamiętajmy, że żadne pole, 
które mamy na ekranie do 
uzupełnienia, nie jest kwestią 
przypadku. Z pewnością każde 
było weryfikowane i zostało 
uznane za istotne! Codzienna 
praca każdego z nas, żmudne 
wypełnianie pól zapewni rezul-
tat końcowy w postaci raportu 
dla Zarządu. Niewielkie z po-
zoru zaniedbanie, którym jest 
ominięcie niektórych pól, może 
powodować duże braki infor-
macyjne w systemie i potencjale 
raportowym, na podstawie któ-

rego Zarząd będzie podejmował 
kluczowe decyzje.

Dzięki wdrożeniu obu sy-
stemów zarówno osoby pro-
wadzące kontrakty, jak i osoby 
odpowiedzialne za koszty stałe 
będą mogły na bieżąco analizo-
wać plan i wykonanie, podejmo-
wać działania optymalizujące 
budżety, a aktualizując dane 
w systemie, zagwarantują rze-
telne cotygodniowe raporty dla 
Zarządu z działań społeczności 
RAFAKO.

Dzięki wdrożeniu obu systemów zarówno osoby prowadzące 
kontrakty, jak i osoby odpowiedzialne za koszty stałe będą mogły 
na bieżąco analizować plan i wykonanie, podejmować działania 
optymalizujące budżety, a aktualizując dane w systemie, 
zagwarantują rzetelne cotygodniowe raporty dla Zarządu 
z działań społeczności RAFAKO.

Przygotowane listy wyboru i obowiązkowe pola do wypełnienia zredukują liczbę 
pomyłek i opóźnień. Dzięki precyzyjnie określonym ścieżkom obiegu dokumentów 
łatwiejsza będzie komunikacja z pracownikami w firmie. 
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Firma zdecydowała się uruchomić 
Program Dobrowolnych Odejść, żeby 
w uczciwy i przyjazny sposób podzię-
kować tym pracownikom, którzy 
spędzili w RAFAKO większość swo-
jego zawodowego życia i byli z firmą 
także w trudniejszych czasach, przez 
lata wytrwale budując jej wartość. 
Projekt był elementem realizacji 
ambitnej strategii rozwoju, której 
wdrożenie ma uczynić RAFAKO fir-
mą nowocześniejszą, lepiej dostoso-
waną do warunków współczesnego 
runku i gotową do podejmowania 
coraz bardziej zaawansowanych 
projektów, także na rynkach zagra-
nicznych.

– Od samego początku bardzo 
zależało nam na tym, żeby warun-
ki Programu Dobrowolnych Odejść 
były zrozumiałe dla pracowników. 
Mieliśmy przecież świadomość, że 
projekt będzie wywoływał emo-
cje. Postawiliśmy więc na otwartą, 
wielokanałową komunikację i  wy-
jaśnianie zasad Programu, zaan-
gażowaliśmy managerów  – mówi 
Anna Zembaty-Łęska, Dyrektor 
Departamentu Zarządzania Perso-
nelem w  RAFAKO  – Powstały spe-
cjalne materiały objaśniające za-
sady programu oraz zawierające 
odpowiedzi na pytania, które do nas 
spływały za pośrednictwem dedy-
kowanej skrzynki mailowej i usta-
wionych na terenie zakładów urn. 

Program Dobrowolnych Odejść – 
podsumowanie i zakończenie

Od 1 grudnia 2016 roku do połowy stycznia 2017 roku 175 pracowników RAFAKO złożyło 
wniosek o objęcie Programem Dobrowolnych Odejść, a ostatecznie skorzystało 

z niego 128 osób. Z przeprowadzonych wśród pracowników ankiet wynika, że załoga 
RAFAKO dobrze ocenia decyzję o uruchomieniu programu oraz jego warunki.

Tekst: Marta Olejnicka, HR Base; Adam Sanocki, Attention Marketing
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W  rozwiewaniu wątpliwości pra-
cowników pomagali też przedsta-
wiciele Departamentu Zarządzania 
Personelem oraz specjalnie prze-
szkoleni w tym celu managerowie – 
dodaje Zembaty-Łęska.

Program został dobrze przyjęty 
przez pracowników. Z anonimowych 
ankiet przeprowadzonych wśród 
pracowników już po zamknięciu eta-
pu składania wniosków wynika, że 
otrzymali oni pełną i kompleksową 
informację o warunkach programu 
i o zasadach ocen wniosków. Uważa 
tak 84 proc. przebadanych pracowni-
ków. Przeciwnego zdania było 12 proc. 
biorących udział w badaniu, a 4 proc. 
nie miało na ten temat opinii.

Zapytani o  decyzję Zarządu 
o  uruchomieniu PDD, pracownicy 
w  większości uznali ją za słuszną. 
Stwierdziło tak 83 proc. badanych. 
Jedynie 13 proc. było przeciwnego 
zdania, a pozostali nie udzielili żad-
nej odpowiedzi.

Optymistyczne wniosku płyną 
także z  analizy odpowiedzi na py-
tanie o  atrakcyjność warunków 
PDO dla pracowników. Aż 84 proc. 
ankietowanych uznało, że pakiet 
świadczeń był atrakcyjny. Zdaniem 
12 proc. przebadanych PDO nie był 
atrakcyjny dla pracowników, a 4 proc. 
nie udzieliło odpowiedzi na pytanie.

– Wyniki ankiety bardzo nas 
cieszą, bo dowodzą, że Program 
Dobro wolnych Odejść został dobrze 
przygotowany i  przeprowadzo-
ny – podsumowuje Anna Zembaty-
Łęska, Dyrektor Departamentu 
Zarzą dzania Personelem w RAFAKO 

–  Władze RAFAKO mają świadomość, 
że realizacja ambitnej strategii roz-
woju nie będzie możliwa bez zaan-
gażowania ze strony pracowników. 
Jeśli chcemy, żeby nasz statek do-
płynął do celu, konieczna jest praca 
całej załogi.

Program został dobrze przyjęty przez pracowników. 
Z anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród 
pracowników już po zamknięciu etapu składania 
wniosków wynika, że otrzymali oni pełną 
i kompleksową informację o warunkach programu 
i o zasadach ocen wniosków. Uważa tak 84 proc. 
przebadanych pracowników. Przeciwnego zdania 
było 12 proc. biorących udział w badaniu, a 4 proc. 
nie miało na ten temat opinii.
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Uroczyste zakończenie kursu 
„Inżynier Projektu”

Od marca do grudnia w Politechnice Śląskiej w Katowicach odbywał się kurs dokształcający „Inżynier Projektu”, 
w którym udział wzięło 48 pracowników RAFAKO SA. Zajęcia kierowane były do inżynierów, którzy zajmują się 

zarządzaniem projektami oraz dużymi inwestycjami bądź planują związać z tym swoją karierę zawodową.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Matusik, Adventure Media
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Naszym pracownikom oferujemy ciągły 
rozwój, a kursy takie jak ten gwaran-
tują podniesienie kwalifikacji. Chcemy 
być ciągle na topie, aby móc odpowia-
dać potrzebom rynku  – powiedział 
Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu 
RAFAKO SA w trakcie uroczystego roz-
dania dyplomów z okazji zakończenia 
kursu dokształcającego  „Inżynier 
Projektu”. Przedsięwzięcie odbywało się 
przy współpracy z Politechniką Śląską.

W  środę 14 grudnia w  Pałacyku 
RAFAKO odbyło się uroczyste wręczenie 
dyplomów z okazji zakończenia kursu. 
W tak ważnym wydarzeniu udział wzięli 
przedstawiciele Politechniki Śląskiej 
oraz Zarządu RAFAKO SA. – My, jako 
firma, oferujemy swoim pracownikom 
stały rozwój, co jest obecnie koniecznoś-
cią. Mam tutaj na myśli specjalistyczne 

szkolenia związane z projektowaniem, 
zarządzaniem oraz częścią finanso-
wą, ale także szkolenia przekrojowe. 
Osobiście bardzo się cieszę, że w gronie 
tych 48 osób, które otrzymały dyplomy, 
są pracownicy wielu działów RAFAKO. 
Pośród nich są nie tylko projektanci, 
lecz także osoby zaangażowane w re-
alizację, handel oraz produkcję, co 
świadczy o  tym, że zainteresowanie 
kursem było spore – mówił Krzysztof 
Burek, Wiceprezes Zarządu RAFAKO 
SA. – Tego typu przedsięwzięcia to prze-
de wszystkim podniesienie kwalifikacji. 
Chcemy być ciągle na topie, aby móc 
sprostać wymogom rynku. Pracownik, 
który nieustannie zwiększa swoje kom-
petencje oraz uzupełnia wiedzę, jest 
pracownikiem świadomym, a przez to 
bardziej wartościowym dla RAFAKO, 

Tego typu 
przedsięwzięcia to 
przede wszystkim 
podniesienie 
kwalifikacji. Chcemy 
być ciągle na topie, aby 
móc sprostać wymogom 
rynku. Pracownik, który 
nieustannie zwiększa 
swoje kompetencje 
oraz uzupełnia wiedzę, 
jest pracownikiem 
świadomym, a przez to 
bardziej wartościowym 
dla RAFAKO, co 
w rezultacie może 
przełożyć się na awans 
zawodowy.

Absolewnci kursu „Inżynier projektu”
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co w rezultacie może przełożyć się na 
awans zawodowy  – powiedział pan 
Krzysztof Burek.

– Kurs dokształcający „Inżynier 
Projektu” w  którym udział brali pra-
cownicy naszej firmy, dedykowany 
był przede wszystkim inżynierom. Mam 
tutaj na myśli osoby, które zajmują się 
bądź dopiero będą się zajmować zarzą-
dzaniem projektami oraz dużymi inwe-
stycjami i powinny mieć ugruntowaną 
wiedzę zarówno techniczną, jak i orga-
nizacyjną. Szkoleniem objętych zostało 
48 osób z biur projektowych, handlo-
wych, realizacyjnych oraz zakupowych. 
Cieszymy się bardzo, że kurs ukończyli 
wszyscy, uzyskując przy tym bardzo 
dobre wyniki. Wiemy, że wiedza, któ-
rą zdobyli, na pewno przyda się w ich 
pracy – mówiła Anna Zembaty-Łęska, 
dyrektor Departamentu Zarządzania 
Personelem RAFAKO SA.

Tego dnia jednym z wręczających dy-
plomy był Krzysztof Wodarski, Dziekan 
Wydziału Organizacji i  Zarządzania 
Politechniki Śląskiej – Bardzo się cieszę, 
że miałem dziś okazję wręczyć dyplomy 
absolwentom szkolenia. Kurs, którego 
część organizowaliśmy na Politechnice 
Śląskiej, poświęcony był problemowi 
zarządzania projektem. Wiedza miesz-
cząca się w tym pojęciu jest obecnie 
niezwykle potrzebna kadrze, w szcze-
gólności tej menadżerskiej, w różnych 
instytucjach. Kształtuje ona umiejęt-
ności organizacji procesu zarządzania 
projektem i przedsięwzięciem każdego 

Tomasz Jacewicz 
i Daniel Cygan – 
absolwenci kursu

Wręczenie dyplomów 
absolwentom kursu

Anna Zembaty-Łęska, dyrektor 
Departamentu Zarządzania 

Personelem RAFAKO SA
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typu – powiedział dr hab. inż. Krzysztof 
Wodarski, Dziekan Wydziału Orga-
nizacji i  Zarządzania Politechniki 
Śląskiej.

O  współpracy Politechniki Ślą-
skiej z  RAFAKO SA opowiedział 
prof.  dr  hab.  inż.  Janusz Kotowicz, 
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem 
Społeczno-Gospodarczym Politechniki 
Śląskiej – Współpraca naszej uczelni 
z firmą RAFAKO SA trwa już od wielu 
lat. Na koncie mamy realizację wielu 
wspólnych projektów, jak na przykład 
organizacja jednej z największych kon-
ferencji kotłowych na świecie i liczne 
kursy oraz szkolenia  – powiedział 
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz. – 
Cieszymy się, że RAFAKO SA, które jest 
firmą znaną na świecie, skorzystało 
z naszych usług. Wiedza, którą posia-
damy oraz kompetencje, które jeste-
śmy w stanie podnieść wśród kadry, 
mogą przydać się w trakcie realizacji 
licznych kontraktów. Co więcej, kwalifi-
kacje te dotyczą pewnych standardów 
w zarządzaniu projektami, ale również 
ekonomicznej efektywności zadań in-
westycyjnych oraz problemów zarzą-
dzania ryzykiem. Muszę przyznać, że 
pracownicy RAFAKO SA byli bardzo 

wymagającymi kursantami. Ich zaan-
gażowanie w  trakcie szkolenia było 
godne podziwu. Zadawali mnóstwo py-
tań, często niełatwych. Bardzo wyraź-
nie było widać, że ich celem jest prze-
łożenie tego, czego się uczą w ramach 
zarządzania projektami, na działalność 
profesjonalną i  praktyczną  – dodał 
prof. Janusz Kotowicz.

O swoich wrażeniach po zakończe-
niu kursu dokształcającego opowiedzia-
ło dwóch jego absolwentów – Na kurs 
składały się dwa bloki tematyczne: 
inżynieryjny i  zarządzanie. Poziom 
szkolenia oceniam bardzo dobrze. 
Uważam, że dzięki tego typu przed-
sięwzięciom mamy szansę rozwijać 
się i  podnosić kompetencje, co jest 
niezwykle istotne – powiedział Daniel 
Cygan z RAFAKO SA absolwent kursu – 
Wiedza, którą zdobyliśmy, z pewnością 
przyda się w naszej pracy. Informacje 
związane z zarządzaniem projektem 
są dla nas kluczowe, ponieważ dzięki 
temu wiemy, jak obecnie pracują me-
nadżerowie projektu. Bardzo się cieszę, 
że RAFAKO wraz z Politechniką Śląską 
dało nam możliwość skorzystania z ta-
kiego kursu – wyjaśnił Tomasz Jacewicz 
z RAFAKO SA.

Muszę przyznać, 
że pracownicy 
RAFAKO SA byli 
bardzo wymagającymi 
kursantami. Ich 
zaangażowanie 
w trakcie szkolenia 
było godne podziwu. 
Zadawali mnóstwo 
pytań, często 
niełatwych. Bardzo 
wyraźnie było widać, 
że ich celem jest 
przełożenie tego, czego 
się uczą w ramach 
zarządzania projektami, 
na działalność 
profesjonalną 
i praktyczną.

Absolewnci kursu 
„Inżynier projektu”
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  KAROLINY FRANICY

REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM
CEL SZCZEGÓŁOWY:  KAROLINA FRANICA

Na świat przyszłam 10 lat 
temu o wiele za wcześnie, 
bo już w 23. tygodniu ciąży. 
Ważyłam niewiele ponad 
800 g. Pierwsze miesiące życia 
spędziłam w szpitalach, a moimi 
najbliższymi były pielęgniarki 
z oddziału noworodkowego. Przeszłam 
wiele operacji. Pewnej nocy spadająca 
gwiazda spełniła moje marzenie – 
znalazłam rodziców, którzy pokochali mnie ze 
wszystkimi moimi deficytami. Zdiagnozowano 
u mnie czterokończynowe mózgowe porażenie 
dziecięce, dysplazję oskrzelowo-płucną 
i retinopatię wcześniaczą. Codziennie stawiam 
czoła nowym wyzwaniom, uczę się chodzić, 
poznaję świat i cieszę się każdym dniem.

KRS 0000018926

Mam na imię  
KAROLINA
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Skąd się w gniazdku  
wziął ten prąd?

Skąd się w gniazdku wziął ten prąd? – to pytanie 
zadawałem sobie odkąd ukończyłem… 4 lata.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, PBG SA

Wszystko przez bliskie spotkanie 
z elektrycznością, bo właśnie wtedy, po-
ciągając za przewód, na którego końcu 
znajdował się wyłącznik lampy, wyrwa-
łem ów wyłącznik i moje palce zetknęły 
się z odizolowanymi kablami – niestety 
pod napięciem. Zanim mój tata wyrwał 
wtyczkę z gniazdka, moje paluszki ule-
gły poparzeniu, którego ślady zostały 
mi na całe życie, a pytanie, skąd się tam 
wziął ten prąd, było pierwszym, które 
zadałem, oczywiście kiedy przestałem 
płakać i powtarzać „lampa be, pjąd be”.

O tym, że prąd powstaje w Elektrowni, 
wie chyba każdy. Co prawda współcześ-
nie można nieco zmodyfikować to twier-
dzenie wobec mnogości odnawialnych 
źródeł energii czy rozwoju energetyki 
wiatrowej i fotowoltaicznej. Zostańmy 
jednak dziś przy tradycyjnym modelu, 
bo prądu z elektrowni mamy w gniazd-
kach najwięcej.

Elektrownia, aby wytworzyć prąd, 
potrzebuje paliwa. W ogromnej większo-
ści elektrowni – a w Polsce we wszyst-
kich – jest to węgiel. Węgiel dostarczany 
jest do ogromnego pieca (niektórzy wo-
leliby „kotła”), który wytwarza wysoką 
temperaturę. Umieszczone są w  nim 
rury z wodą. Wysoka temperatura pod-
grzewa wodę, która staje się parą wodną 
o temperaturze ok. 600 stopni Celsjusza 
i bardzo wysokim ciśnieniu. Następnie 
para wodna dostarczana jest do „skrap-
lacza”, gdzie umieszczona jest turbina. 

O tym, że 
prąd powstaje 
w Elektrowni, 
wie chyba każdy. 
Co prawda 
współcześnie można 
nieco zmodyfikować 
to twierdzenie 
wobec mnogości 
odnawialnych 
źródeł energii czy 
rozwoju energetyki 
wiatrowej 
i fotowoltaicznej. 
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Skąd się w gniazdku wziął ten prąd? – to pytanie 
zadawałem sobie odkąd ukończyłem… 4 lata. 
Wszystko przez bliskie spotkanie z elektrycznością, 
bo właśnie wtedy, pociągając za przewód, na którego 
końcu znajdował się wyłącznik lampy, wyrwałem ów 
wyłącznik i moje palce zetknęły się z odizolowanymi 
kablami – niestety pod napięciem.

Elektrownia Jaworzno nocą, fot. SurfMedia | Fotolia
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Niestety, podczas spalania 
węgla wytwarzane są ogromne 
ilości CO2, innych gazów oraz 
pyłów. Rocznie do atmosfery 
dostaje się kilka ton pyłów, któ-
re później opadają na ziemię. 
Na szczęście nowoczesne tech-
nologie, w tym stosowane przez 
RAFAKO Grupa PBG, sprawiają, 
że tych pyłów jest coraz mniej. 

Ponadto dzięki technologiom do 
atmosfery dostaje się nieskazi-
telnie czyste powietrze w postaci 
pary wodnej.

Dlaczego o tym piszemy? Bo 
mamy wrażenie, że budując bez-
pieczeństwo energetyczne kraju, 
budując nowe moce, powinni-
śmy wszyscy w Grupie PBG – nie 
tylko Ci, którzy na co dzień się 
z tym stykają – być doskonale 
zorientowani, jakie stosujemy 
technologie, co to jest kocioł na 
nadkrytyczne parametry pary, 
co to jest chłodnia kominowa, 
jak to naprawdę jest z tym CO2, 
czy też jak działają filtry na 
kominach elektrowni. Dlatego 
w przystępny sposób postaramy 
się w cyklu artykułów przybliżyć 
to wszystko w kolejnych nume-
rach „Ogniwa”.

Dlaczego o tym piszemy? Bo mamy wrażenie, że budując bezpieczeństwo 
energetyczne kraju, budując nowe moce, powinniśmy wszyscy w Grupie 
PBG – nie tylko Ci, którzy na co dzień się z tym stykają – być doskonale 
zorientowani, jakie stosujemy technologie. Dlatego w przystępny sposób 
postaramy się w cyklu artykułów przybliżyć to wszystko w kolejnych 
numerach „Ogniwa”.

Ta turbina połączona jest z wa-
łem generatora prądu. W skrap-
laczu para jest ochładzana, więc 
rozpręża się i wprawia w ruch 
turbinę. Ta, obracając się, wy-
twarza prąd. Prąd wyproduko-
wany w elektrowni dostaje się do 
naszych mieszkań przewodami 
poprzez sieć przekaźników i sta-
cji transformatorowych.
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Pstryk!
Julian Tuwim

Sterczy w ścianie taki pstryczek,
Mały pstryczek-elektryczek,
Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk,
To się widno robi w mig.
Bardzo łatwo:
Pstryk – i światło!
Pstryknąć potem jeszcze raz –
Zaraz mrok otoczy nas.
A jak pstryknąć trzeci raz –
Znowu dawny świeci blask.
Taką siłę ma tajemną
Ten ukryty w ścianie smyk!
Ciemno – widno, widno – ciemno.
Któż to jest ten mały pstryk?
Może świetlik? Może ognik?
Jak tam dostał się i skąd?
To nie ognik. To przewodnik.
Taki drut, a w drucie PRĄD,
Robisz pstryk i włączasz PRĄD!
Elektryczny, bystry PRRRRĄD!
I stąd światło?
Właśnie stąd!

OD REDAKCJI:
W czasach, gdy 
powstawał, był to 
wiersz zaangażowany – 
propagował, informował, 
edukował, bo poeta nie był 
obojętny wobec postępu 
cywilizacyjnego. Gdyby 
Julian Tuwim żył dziś, może 
pisałby o nowoczesnych 
elektrowniach?

Cyt. za: J. Tuwim, Wiersze zebrane, t. II, Warszawa 1975, s. 451.
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WA L EN T Y N K I

Trudno dziś o jedną wersję jego żywota, 
trudno jednoznacznie opisać historię 
jego życia. Pierwsze wieki chrześcijań-
stwa to czasy wielkich prześladowań, 
a spisywanie życiorysów męczenników 
było surowo zabronione, przekazywa-
no sobie je tylko ustnie. W efekcie wiele 
faktów z życia św. Walentego – podobnie 
jak innych mu współczesnych świętych – 
zostało zapomnianych, przeinaczonych 
lub zwyczajnie wymyślonych. Pozostaje 
jednak pewne, że święty Walenty to po-
stać autentyczna. Żył w Terni, dzisiejszej 
włoskiej Umbrii. Niektóre źródła poda-
ją, że z wykształcenia był lekarzem, ale 
porzucił swój zawód i został rzymskim 
kapłanem.

Z  tej wersji wynika najbardziej 
popularna historia żywota świętego 
Walentego, który w Rzymie pomagał 
współwyznawcom skazanym na mę-
czeńską śmierć. Kiedy został uwięzio-
ny, na straży stanął niejaki Asterius. 
Walenty, głosząc mu Ewangelię, zdołał 
jednak Asteriusa – wzorem więzionego 
świętego Pawła, który nawrócił swojego 
strażnika  – nawrócić na chrześcijań-
stwo. Dopomógł w tym z pewnością cud, 
którego Bóg dokonał za pośrednictwem 
Walentego – adoptowana córka Aste-
riusa odzyskała wzrok. Strażnik i jego 
rodzina przyjęli chrzest. Kiedy wieść 
o tym dotarła do cesarza, ten rozwście-
czony nakazał obić Walentego kijami, 

ŚWIĘTY WALENTY 
 – fakty i mity

Wersji życiorysu świętego Walentego jest kilka. Podobnie 
jak kilku świętych o tym imieniu pomieszało zupełnie 

niektórym to, czego są patronami. Ale o tym za chwilę. 
Cofnijmy się najpierw o ponad 1800 lat, do czasów cesarza 

Klaudiusza II Gota, bo w tamtych czasach żył święty Walenty.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PBG SA

Pierwsze wieki 
chrześcijaństwa 
to czasy wielkich 
prześladowań, a spi-
sywanie życiorysów 
męczenników było 
surowo zabronione, 
przekazywano 
sobie je tylko 
ustnie. W efekcie 
wiele faktów z życia 
św. Walentego – 
podobnie jak innych 
mu współczesnych 
świętych – zostało 
zapomnianych, 
przeinaczonych lub 
zwyczajnie wymy-
ślonych. Pozostaje 
jednak pewne, że 
święty Walenty to 
postać autentyczna. 
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a  następnie ściąć mu głowę. 
Zamęczono też nawróconego 
strażnika i  całą jego rodzinę. 
W innych podaniach można na-
tomiast przeczytać, że św. Wa-
lenty uzdrowił z epilepsji małego 
chłopca, co przyczyniło się do 
nawrócenia i ochrzczenia całej 
jego rodziny, ale na Walentego 
ściągnęło to wyrok śmierci.

Pewną modyfikacją historii 
o córce strażnika jest jej bardzo 

„świecka” wersja, wedle której 
Walenty (nie kapłan, ale lekarz) 
zakochał się we wspomnianej 
niewidomej, która odwiedza-
ła go w  więzieniu i  podnosiła 
na duchu. Walenty tuż przed 
śmiercią miał zostawić jej na 
pożegnanie liść (tak, tak, liść, nie 
list) w kształcie serca, na którym 
napisał „od Twojego Walentego”. 
Znaczną słabością tej wersji jest 
jednak to, że nie podaje ona, za 
co Walenty został skazany. Skoro 
bowiem dziewczyna pozostała 
niewidoma, nie ma mowy o cu-
dzie uzdrowienia, nie ma też 
o nawróceniu, pozostają niele-
galne śluby, ale o nich za chwilę… 

Fakt faktem, że to z tej wersji 
pochodzą współczesne kartki 
z  wyznaniami miłości  – hi-
storycznie zbieżne z  dawnym 
rzymskim świętem Luperkaliów, 
w trakcie którego urządzano lo-

terię miłosną, w której młodzień-
cy losowali imiona dziewcząt 
umieszczone w skrzyni. Później 
młodzi spotykali się ze sobą  – 
dłużej lub krócej, zależnie z pew-
nością od wyników losowania. 
Współczesny zwyczaj, który daje 
nam możliwość adresowania 

„walentynek” wydaje się być zna-
czącym krokiem naprzód w kon-
taktach międzyludzkich, choć ta 

„świecka” wersja pochodzenia 
kartek wydaje się mało praw-
dopodobna, ale o tym za chwilę.

Wróćmy jednak do historii 
i  do przekazów, które podają, 
że Walenty został ścięty nie za 
opisane wyżej nawrócenie Aste-
riusa i  jego rodziny, tylko za… 
potajemne udzielanie ślubów 
rzymskim żołnierzom. Mały rys 
historyczny wszystko wyjaśni. 
Otóż cesarz Klaudiusz II prowa-
dził liczne wojny, a mężczyźni, 
widząc ilu ich rodaków z tych 
wojen nie wraca, niechętnie do 
armii wstępowali. Cesarz uznał 
jednak, że powodem takiego 
postępowania nie była ich nie-
chęć do narażania życia, tylko 
do opuszczania swoich narze-
czonych i żon. Dlatego odwołał 
wszystkie planowane zaręczyny 
i śluby i zakazał młodym męż-
czyznom wstępowania w związ-
ki małżeńskie. Walenty niewiele 

sobie z zakazu cesarza robił i kto 
do niego po ślub przychodził, ten 
go dostawał. Chętnych nie było 
mało, niestety nie zabrakło też 
chętnych do poinformowania 
cesarza o  tym, kto łamie jego 
rozkazy. Walenty został uwię-
ziony przez prefekta Rzymu i na 
polecenie cesarza poddany tor-
turom. A że Jezusa się nie zaparł, 
został wkrótce ścięty.

Jedna z konkretnych i chyba 
najbardziej prawdopodobnych 
wersji żywota i śmierci Walen-
tego – zbieżna z przekazem, że 
zginął za udzielanie ślubów  – 
głosi, że był on rzymskim księ-
dzem, który w roku 197 został 
biskupem Terni. To on miał po 
raz pierwszy pobłogosławić 
związek małżeński między po-
ganinem i chrześcijanką. Wysy-
łał też do swych wiernych listy 
o miłości do Chrystusa. Zginął 
w  Rzymie w  273 roku. Co do 
ślubu poganina z chrześcijanką, 
niektóre źródła podają, że cho-
dziło o ślub rzymskiego legioni-
sty Sabino z młodą chrześcijan-
ką Serafią. Cesarz, rozsierdzony 
ślubem, a  dodatkowo faktem, 
że obywatel Rzymu związał 
się z  chrześcijanką, kazał bi-
skupa Walentego ściąć. Miało 
to być 14  lutego roku 273. Dla 
niektórych słabością tej wersji 
jest fakt, że ścięty za błogosła-
wienie miłości biskup Walenty 
miał mieć wówczas… dziewięć-
dziesiąt osiem lat, co na tamte 
lata było wiekiem dla zwykłych 
śmiertelników nieosiągalnym. 
Ale w końcu mówimy o świętym, 
więc chyba nie ma co wątpić 
w jego wiek.

Jedno, co zgadza się we 
wszystkich przekazach, to dzień 
śmierci świętego  – 14 dzień 

Jedna z konkretnych i chyba najbardziej prawdopodobnych wersji żywota 
i śmierci Walentego – zbieżna z przekazem, że zginął za udzielanie ślubów – 
głosi, że był on rzymskim księdzem, który w roku 197 został biskupem 
Terni. To on miał po raz pierwszy pobłogosławić związek małżeński między 
poganinem i chrześcijanką. Wysyłał też do swych wiernych listy o miłości 
do Chrystusa. Zginął w Rzymie w 273 roku. Co do ślubu poganina z chrześ-
cijanką, niektóre źródła podają, że chodziło o ślub rzymskiego legioni-
sty Sabino z młodą chrześcijanką Serafią. Cesarz rozsierdzony ślubem, 
a dodatkowo faktem, że obywatel Rzymu związał się z chrześcijanką, kazał 
biskupa Walentego ściąć. 
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lutego. Z rokiem jest już różnie.
Wedle jednych było to w  przy-
toczonym już 273 roku, inni da-
tują śmierć Walentego na rok 
269, a jeszcze podają, że było to 
w roku 270.

Różne są też przekazy co do 
losów ciała świętego Walente-
go. Część mówi, że niedługo po 
egzekucji Walentego jego ciało 

wydano pobożnej rzymiance 
Sabinille, która pochowała je 
w swej posiadłości przy Via Fla-
minia. Dokładnie w tym miejscu 
w 350 roku wzniesiono bazylikę, 
którą zniszczono w  VII  wieku 
dlatego papież Paschalis I prze-
niósł szczątki męczennika do 
kościoła św.  Praksedy. Dziś 
w  miejscu bazyliki przy Via 

Flamina są jedynie ruiny i  ka-
takumby, w których co prawda 
nie ma już grobu Walentego, za 
to znajduje się jeden z najstar-
szych (z  VII wieku) obrazów 
ukrzyżowania Jezusa Chrystusa.

Więcej jest jednak przekazów, 
które opisują, że ciało Walentego, 
wykradli z rzymskiego cmenta-
rza zaraz po jego śmierci ucznio-

St. Valentine Baptising 
St. Lucilla – Jacopo 
Bassano (Jacopo da Ponte)
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wie Świętego – Apoloniusz, Efebo 
i Proklos. Złożyli je od razu w od-
ległym o 100 km Terni, skąd po-
chodził, a nad miejscem pochów-
ku wybudowali grobowiec, który 
był jednocześnie pierwszym ora-
torium. A kiedy chrześcijaństwo 
uznano za religię państwową, 
wzniesiono w  tym miejscu ba-
zylikę, którą około 600 roku od-
dano pod opiekę benedyktynów. 
Niestety w mrocznych czasach 
średniowiecza miejsce pochówku 
Walentego stało się przedmiotem 
rabunków.

Dopiero na początku XVII wie-
ku, wobec nieustającego kultu 
Walentego, postanowiono odna-
leźć jego ciało. I tak 21 czerwca 
1605 roku w marmurowym gro-
bowcu pod chórem wspomnianej 
bazyliki odnaleziono niekomplet-
ną czaszkę i kości świętego. Dwa 
miesiące później, 23 lipca 1605 r., 
bazylika otrzymała oficjalnie 
tytuł sanktuarium, a  Walenty 
został obrany głównym patro-
nem Terni.

Relikwie starannie ułożono 
w  ozdobnej trumnie, zapieczę-
towano i złożono w tutejszej ka-
tedrze. Nie na długo jednak – po 
odbudowaniu dawnej bazyliki 
oraz klasztoru szczątki świętego 
Walentego wróciły na pierwotne 
miejsce pochówku. Pieczę nad 
tym miejscem objęli karmelici 
bosi, którzy są w sanktuarium 
do dziś.

Ciekawostką, odkrytą pod-
czas prac archeologicznych, jest 
fakt, że obok grobu św.  Walen-
tego spoczywali zarówno inni 
męczennicy, jak i zwykli ludzie, 
którzy pragnęli być pochowani 
w takich właśnie miejscach – by 
także w ten sposób zapewnić so-
bie ochronę świętych.

Inna ciekawa sprawa  – ża-
den ze wspomnianych prze-
kazów, niezależnie od tego jak 
bardzo się różnią, nie wyklucza, 
że rzymski kapłan – lekarz, był 
tą samą osobą co wspomniany 
biskup Terni.

Samo Terni (Umbria) nie 
jest perłą włoskiej architektury. 
W mieście dominuje powojenna 
nieciekawa zabudowa. Bo choć 
celem nalotów amerykańskich 
bombowców w 1944 roku były 
zakłady zbrojeniowe, to jednak 

bomby zniszczyły praktycznie 
całe miasto. Na szczęście dla 
zakochanych bazylika z  pro-
chami świętego Walentego po-
łożona na południe od centrum 
nie podzieliła losów większości 
starożytnych i  średniowiecz-
nych zabytków. 

Dziś do tego miejsca pielgrzy-
mują zakochani z całego świa-
ta. Ale choć w statystykach biur 
podroży Viale Papa Zaccaria 
w  Treni przegrywa z  Via Cap-
pello w Weronie, gdzie mieści się 
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dom Julii ze słynnym balkonem, 
mieszkańcy dzielnicy Valentino 
zażarcie bronili swego patrona 
przed zakusami miejscowego 
biskupa, który chciał przenieść 
relikwie do katedry w  Terni  – 
skąd przecież już raz zabrano 
je do bazyliki zbudowanej na 
miejscu dawnego grobu. Biskup 
obrzucony obelgami i pod groź-
bą przykucia się wiernych do 
drzwi bazyliki w końcu ustąpił, 
ale karmelici i tak „na wszelki 
wypadek” dostawili wokół sar-

Modły do świętego Walentego 
można zanosić w poznańskiej farze, 
gdzie znajdują się jego relikwie

kofagu Walentego kilka ławek, 
które skutecznie blokują ewen-
tualne próby wyjęcia świętego 
spod ołtarza.

Spoczywa on bowiem, zgod-
nie z  charakterystycznym dla 
Włochów zwyczajem, w  prze-
zroczystej trumnie pod ołtarzem. 
Nie wystawiono go jednak na 
widok publiczny, lecz schowa-
no – także z często spotykaną 
tu tradycją – w leżącej figurze 
przedstawiającej Biskupa. Za 
ołtarzem, pomiędzy prezbite-

Nie trzeba jednak 
pielgrzymować do 
Włoch, by się do 
świętego Walentego 
pomodlić, bo 
o przychylność 
Walentego można 
poprosić też w Polsce. 
Miejsc, w których 
są jego relikwie, 
naprawdę u nas pod 
dostatkiem. […] Przy 
relikwiach świętego 
możemy pomodlić 
się również w… 
Poznaniu. W tutejszej 
farze relikwie 
Walentego znajdują 
się w bocznym 
ołtarzu, zamknięte 
w pozłacanej 
monstrancji z XVI-XVII 
wieku.
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rium a  ukrytą z  tyłu kaplicą, 
około dwóch metrów poniżej 
poziomu posadzki znajduje się 
grota, która miała pierwotnie 
być miejscem pochówku świę-
tego. Nad głównym wejściem 
do świątyni warto odszukać 
witraż, który nawiązuje do jed-
nej z przytoczonych wcześniej 
legend i  przedstawia młodą 
parę w rzymskich strojach bło-
gosławioną przez św.  Walen-
tego. W  Bazylice odnajdziemy 
też ślad świętego Jana Pawła II. 
W 1997 roku wystosował on list 
do zakochanych, którzy groma-
dzą się w  tym kościele, a  jego 
treść została wyryta na płycie 
wmurowanej w pobliżu grobu 
św. Walentego.

Nie trzeba jednak pielgrzy-
mować do Włoch, by się do świę-
tego Walentego pomodlić, bo 
o przychylność Walentego moż-
na poprosić też w Polsce. Miejsc, 
w  których są jego relikwie na-
prawdę u nas pod dostatkiem.

Na polską „Stolicę Walenty-
nek” od lat kreuje się Chełmno, 
w  województwie kujawsko-po-
morskim, gdzie w kościele far-
nym, położonym nieopodal pięk-
nego Rynku, od kilku wieków 
przechowuje się relikwie cząstki 
głowy św. Walentego. (W Bazy-
lice Santa Maria w  Cosmedin 
we Włoszech, w jednym z bocz-
nych ołtarzy w szklanej skrzyni 
można zobaczyć prawie całą 
czaszkę świętego przystrojoną 
kwiatami). W  Chełmnie relik-
wiarz w kształcie srebrnej, oś-
miobocznej puszki umieszczony 
jest w specjalnym ołtarzu przy 
ołtarzu głównym, który oddzie-
la nawę główną kościoła od 
południowej. Obraz w  ołtarzu 
przedstawia ścięcie św.  Wa-

lentego  – nieznane jest jego 
pochodzenie, choć twierdzi się, 
że pochodzi z Rzymu. Na ołta-
rzu od lat wierni składali liczne 
srebrne wota za uzyskane łaski, 
dziś nie ma już na nie miejsca. 
Warto wspomnieć, że sam relik-
wiarz ufundowała w 1630 roku 
Jadwiga Działyńska jako dowód 
wdzięczności za uzdrowienie, 
dokonane za przyczyną świę-
tego. Do Chełmna przyjeżdża 
14 lutego najwięcej zakochanych 
z  całej Polski, tym bardziej że 
władze miasta bardzo promują 
swą turystyczną atrakcję.

 Miasto samo siebie określa 
jako „miasto zabytków i  za-
kochanych”, a  obchody dnia 
św. Walentego trwają, podobnie 
jak we włoskiej Umbrii, nie jeden 
dzień, a  prawie cały miesiąc. 
W  efekcie wielu zakochanych 
nie wie, że swego patrona często 
mają całkiem niedaleko…

Przy relikwiach świętego 
możemy pomodlić się również 
w… Poznaniu. W tutejszej farze 
relikwie Walentego znajdują się 
w bocznym ołtarzu, zamknięte 
w pozłacanej monstrancji z XVI-

-XVII wieku.
Z  Raciborza najbliżej  – bo 

nieco ponad dwadzieścia kilo-
metrów  – mają zakochani do 
pocysterskiego kościoła Wnie-

bowzięcia NMP w Rudach Wiel-
kich. Niedaleko też do Sanktua-
rium św. Walentego w Bieruniu 
lub do Grodziska, koło Często-
chowy, gdzie relikwie św. Walen-
tego są w kościele św. Katarzyny.

W samej Częstochowie znaj- 
dziecie je w jednej z kaplic bocz-
nych jasnogórskiej bazyliki  – 
Kaplicy Świętych Relikwii. Tu, 
w  szklanych gablotach pokry-
wających powierzchnie wszyst-
kich ścian tej niezwykłej kaplicy, 
znajdują się relikwiarze wielu 
świętych i  błogosławionych, 
wśród nich także świętego Wa-
lentego.

W  Krakowie, w  Bazylice 
św.  Floriana, relikwie św.  Wa-
lentego przechowywane są 
w relikwiarzu w kształcie ręki 
wzniesionej w  geście do bło-
gosławieństwa. W relikwiarzu 
z XVII wieku za szybą widoczne 
są części kości oznaczone napi-
sem „S. Valentinus”. Ołtarz zdobi 
obraz z pierwszej połowy XVIII w. 
przedstawiający św. Walentego 
modlącego się – niestety nie za 
zakochanych, lecz za… chorych. 
Ale w końcu czy to aż taka róż-
nica?

Od ponad 50 lat relikwie 
świętego znajdują się również 
w  Opactwie Sióstr Benedykty-
nek w Łomży. Kult ku czci Wa-

Na polską „Stolicę Walentynek” od lat kreuje się Chełmno w województwie 
kujawsko-pomorskim gdzie w kościele farnym, położonym nieopodal 
pięknego Rynku, od kilku wieków przechowuje się relikwie cząstki głowy 
św. Walentego. […] Do Chełmna przyjeżdża 14 lutego najwięcej zakochanych 
z całej Polski, tym bardziej że władze miasta bardzo promują swą turystyczną 
atrakcję. Miasto samo siebie określa jako „miasto zabytków i zakochanych”, 
a obchody dnia św. Walentego trwają, podobnie jak we włoskiej Umbrii, nie 
jeden dzień, a prawie cały miesiąc. W efekcie wielu zakochanych nie wie, 
iż swego patrona często mają całkiem niedaleko…
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Walentynki 
bardzo niesłusznie 
stawiane są dziś 
w jednym rzędzie 
z Halloween 
jako kolejny 
eksportowany 
produkt kultury 
anglosaskiej. 
Patronem 
zakochanych 
ogłosił bowiem 
Walentego 
(niezależnie od 
tego, kto nim był) 
już w 1496 r. papież 
Aleksander VI.

lentego rozwija się od początku 
istnienia opactwa, czyli od… 
1622 roku.

A w Lublinie relikwie święte-
go Walentego są aż w dwóch koś-
ciołach, najbardziej znany jest 
z tego kościół pw. Nawrócenia 
Świętego Pawła.

Na Dolnym Śląsku znajdzie-
my je w Urazie (gmina Oborniki 
Śląskie) w kościele Św. Michała 
Archanioła, a  niedaleko Łodzi, 
w  Kłocku, w  kościele pod we-
zwaniem św. Walentego.

Relikwie tego niezwykłego 
Świętego znajdują się też w koś-
ciele pw. Matki Bożej Różańco-
wej w  Sławatyczach. Umiesz-
czono je w  bocznym ołtarzu 
wraz z obrazem świętego uzdra-
wiającego dziecko. Jest on dato-
wany na początek XVIII wieku. 
Do relikwii przybywają wierni 
z prośbą o pomoc i uzdrowienie, 
a 14 lutego jest w Sławatyczach 
dniem odpustu parafialnego.

Są też relikwie świętego Wa-
lentego na Ukrainie  – w  Sam-

borze, w cerkwi pod wezwaniem 
Narodzenia NMP, i  w  wielu in-
nych krajach, ale akurat w Pol-
sce jest tych miejsc wcale nie 
mniej niż w ojczyźnie świętego.

Walentynki bardzo niesłusz-
nie stawiane są dziś w  jednym 
rzędzie z Halloween jako kolejny 
eksportowany produkt kultury 
anglosaskiej. Patronem zakocha-
nych ogłosił bowiem Walentego 
(niezależnie od tego, kto nim był) 
już w 1496 r. papież Aleksander VI. 
Jednak dokładnie (sic!) tysiąc lat 

Saint Valentine receives 
a rosary from the Virgin,  
David Teniers III
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wcześniej papież Gelazy I  wy-
znaczył datę 14 lutego na święto, 
które miało zastąpić Luperkalia. 
Uważny Czytelnik pamięta, że 
wtedy to młodzi rzymianie i rzy-
mianki losowali, kto z kim ma 
chodzić na wiosenne spacery. Lu-
perkalia obchodzono właśnie 15 
lutego, a to dlatego, że w tym cza-
sie do Rzymu docierały już pierw-
sze oznaki wiosny, nieodłącznie 
kojarzącej się z  budzącym się 
do życia po zimie światem, a jak 
się budzić do życia, to najlepiej 
zakochanym… Przywiązanie do 
Luperkaliów było tak silne, że 
nawet gdy chrześcijaństwo stało 
się religią panującą w cesarstwie 
rzymskimi, pogańskie obchody 
stopniowo zastępowano przez 
święta chrześcijańskie, były one 
na tyle popularne, że utrzymały 
się aż do końca V wieku, kiedy 
to zniósł je dopiero w 496 roku 
papież Gelazy I, zastępując je 
najbliższym w kalendarzu litur-
gicznym świętem męczennika 
Walentego.

Czy to przypadek, że aż tylu 
papieży zajmowało się świętym 
Walentym i pragnęło podkreślić 
wartości o jakie za życia zabiegał?

Przypomnijmy, pierwszy był 
Gelazy, który ustanowił święto 
jego imienia, później ci, którzy 
zlecali i  fundowali poszukiwa-
nie grobu świętego i odbudowę 
bazyliki, następnie papież, który 
dokładnie w tysiąc lat po ustano-
wieniu święta na 14 lutego ogła-
sza go Patronem Zakochanych, 
by w  końcu, dokładnie 501 lat 
później, święty Jan Paweł II mógł 
do tych zakochanych napisać 
swój list…

Na zakończenie  – nieraz 
też mówi się o  św.  Walentym 
jako patronie epileptyków. Fak-

Przywiązanie do 
Luperkaliów było 
tak silne, że nawet 
gdy chrześcijaństwo 
stało się religią 
panującą w cesarstwie 
rzymskimi, pogańskie 
obchody stopniowo 
zastępowano przez 
święta chrześcijańskie, 
były one na tyle 
popularne, że utrzymały 
się aż do końca V wieku, 
kiedy to zniósł je dopiero 
w 496 roku papież 
Gelazy I, zastępując je 
najbliższym w kalendarzu 
liturgicznym świętem 
męczennika Walentego.

tycznie jednak 
chodzi tu o  in-
nego świętego 
noszącego to 
imię. Żył on w V w. 
w  Recji (na dzisiej-
szym pograniczu 
niemiecko-austriacko-

-szwajcarskim) i  przypisy-
wano mu moc uzdrawiania 
z tej choroby. Być może dlatego, 
w Polsce szczególnie święty Wa-
lenty, zanim stał się patronem 
zakochanych, przez stulecia był 
przede wszystkim patronem 
ludzi cierpiących na epilepsję 
i choroby nerwowe. Jak wska-
zują etnolodzy, historia święta 
zakochanych sięga jednak sta-
rożytnego Rzymu. I warto o tym 
pamiętać, podobnie jak i o tym, 
że pod imieniem Walentego 
kościół zna aż…. 16 świętych. 
A ponadto 3 święte Walentyny!

Według autorów książki 
Święty Walenty – patron zako-
chanych Barbary i Adama Pod-
górskich, aż trzech duchownych 
kościoła katolickiego o imieniu 
Walenty, którzy następnie 
zostali wyniesieni na ołtarze, 
może być uwzględnionych jako 
patron walentynkowych ob-
chodów.

„Pierwszy to kapłan Walenty, 
męczennik rzymski, zgładzony 
około 269 r. podczas prześlado-
wania chrześcijan wznieconego 
za panowania cesarza Klaudiu-
sza II Gota. Drugim jest Walenty 
z Terni, biskup, prezbiter rzym-
ski sprowadzony do Rzymu i po 
długich męczarniach stracony 
w 306 r. Istnieją jednak przypusz-
czenia, że chodzi o jedną i tę samą 
osobę, cieszącą się kultem zarów-
no w Rzymie, jak i w Terni. Trzecia 
zasługująca na rozpatrzenie po-

stać to Walenty żyjący w połowie 
V wieku, misjonarz Recji, biskup 
Pasawy” – piszą w swej książce, 
z której korzystałem przy pisaniu 
tego artykułu, Podgórscy.
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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
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W wigilię dnia świętego Walentego od-
była się inauguracja roku artystyczne-
go 2017 w PBG Gallery. Pani Barbara 
Kamyszek-Gieburowska, artystka two-
rząca i mieszkająca w gminie Tarnowo 
Podgórne, przyjęła nasze zaproszenie 
by wystawić prace w galerii. W walen-
tynkowym nastroju (towarzyszyły nam 
czerwone serca) podziwialiśmy sztukę 
i wymienialiśmy się wrażeniami.

Barbara Kamyszek-Gieburowska to 
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły 

Walentynkowy wernisaż
Tekst i zdjęcia: Joanna Januszewska, Fundacja PBG

Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskała w 1972 roku 
na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. 
Pracowała jako asystent w  pracowni 
prof. Olgierda Truszyńskiego. W latach 
1975–1983 była specjalistką ds.  wysta-
wiennictwa w klubie MPiK, a także na-
uczycielem rysunku i rzeźby w Liceum 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od 1975 

W walentynkowym 
nastroju (towarzyszyły 
nam czerwone serca) 
podziwialiśmy sztukę 
i wymienialiśmy się 
wrażeniami.
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Patrycja Sobczak i Magdalena 
Adamczyk z PBG oil and gas

Uczestnicy walentynkowego wernisażu

roku była stałym konsultantem 
ds. szkolenia kadry Instruktorskiej 
w  Pałacu Kultury. W  latach 
1995–2010 zajmowała się aranżacją 
wnętrz i organizowaniem ekspozy-
cji wystaw plastyków poznańskich 

w  salonie firmowym Kolekcji Mebli 
Klose w Poznaniu. Aktywnie uczestni-
czy w plenerach malarskich, konkursach 
plastycznych w kraju i zagranicą oraz 
bierze udział w wystawach poplenero-
wych i środowiskowych.
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Kocham moją pracę, ponieważ przy-
nosi mi zadowolenie. Czuję się radosny 
i usatysfakcjonowany, kiedy wracam do 
domu po dniu dobrze wykonanej pracy. 
Jest to miejsce, gdzie coraz więcej się uczę 
i otrzymuję bardzo duże doświadczenie. 
Cieszę się z tego, że daje mi okazję, by po-
magać innym i dzielić się z nimi wiedzą. 
Ponadto dzięki niej poznałem najlep-
szych kolegów, z którymi razem możemy 

„zawojować świat”. Uważam, że praca 
powinna być źródłem przyjemności 
i inspiracji. Wtedy właśnie jest Kochana.  

Z zawodu jestem inżynierem gór-
niczym (specjalność – wydobycie ropy 

Miłość do pracy
Gorące uczucia można odczuwać nie tylko do innych osób. Ideałem jest, jeśli wszystko, 

co robimy – również praca zawodowa – przynosi nam radość i poczucie spełnienia.

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

i gazu) związanym z Grupą PBG od 2015 
roku. Pracuję na stanowisku specjalisty 
ds. sprężarek i turbin. Poza pracą moją 
miłością są ciekawa książka, filmy do-
kumentalne, języki obce oraz ukochany 
synek.

Urodziłem się i  wychowałem na 
Ukrainie w obwodzie tarnopolskim, do 
Polski przyjechałem w 2014 roku. Polska 
zawsze była dla mnie krajem, gdzie 
czułem się bardzo dobrze. Podjęcie tu-
taj pracy było dla całej mojej rodziny 
wielkim wyzwaniem i  wielką zmianą 
w naszym życiu, z której jesteśmy bar-
dzo zadowoleni.

OD REDAKCJI:
Serdecznie 
pozdrawiamy 
pana Nazariya 
i jego najbliższych. 
Dziękujemy 
za udział 
w walentynkowej 
zabawie ogłaszanej 
na lamach bvortla 
i w radiowęźle. Dla 
naszego Czytelnika 
mamy nagrodę 
niespodziankę!

JEST DOPIERO 
4 RANO, A JA JUŻ 
NIE MOGĘ SIĘ 

DOCZEKAĆ PRACY. 
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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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Serduszko to symbol miłości. Tym 
symbolem posługują się także orga-
nizacje charytatywne niosące pomoc 
ludziom w ciężkich dla nich czasach.

Skąd wziął się symbol serca? Prze-
de wszystkim nie ma nic wspólnego 
z kształtem tego organu. Teorii jest 
wiele. Jedna z nich głosi, że właśnie 
taki kształt miał list, jaki 13 lutego 
269 roku święty Walenty wysłał 
do ukochanej. Inna teoria głosi, że 
kształt serca pochodzi od ziaren 
sylfionu – wymarłej już rośliny, któ-
ra w  czasach starożytnych miała 
być środkiem antykoncepcyjnym. 
I  jeszcze jedna bardzo pikantna 
teoria głoszona przez antropologa 
Desmonda Morrisa. Mówi, że kształt 
serca wzorowany jest na wyglądzie 
nagich kobiecych pośladków. Obo-
jętnie jakie były i  jakie są poglądy, 
serce jest źródłem życia i z niego to 
życie tryska.

Do Polski to święto tra-
fiło z  Bawarii i  Tyrolu. 
Popularność uzyska-
ło dopiero w latach 
90. XX wieku. Cie-
kawostką jest to, 
że Świadkowie 

Jehowy odrzucają walentynki z po-
wodu pogańskiego pochodzenia. 
W Pakistanie czy Indiach zwyczaje 
walentynkowe są tępione jako nie-
zgodne z duchem islamu.

Jak są obchodzone Walentynki 
w  Polsce raczej wszyscy wiedzą. 
A jak jest na świecie?

W Niemczech – Valentinstag jest 
dniem ofiarowania słodkich serc 
zrobionych z marcepana oblanego 
mleczną czekoladą. To ma przypo-
minać zakochanym o łączących ich 
uczuciach. W tym dniu mają się speł-
niać wszystkie wróżby, przepowied-
nie i marzenia.

Na Wyspach Walentynki to An-
drzejki czy Katarzynki, to czas wróżb 
dla panienek i kawalerów. Tutaj obo-
wiązuje kartka. W  samym British 

Muzeum jest najstarsza 
kartka  – list miłosny  – 

wiersz Karola Francu-
skiego Księcia Orleńskiego 
do żony.

W  Czechach Walen-
tynki obchodzi się dwa 

razy 14 lutego i  1 maja. 
W tych dniach oblężenie przeży-

wa most Karola w Pradze, będący 
kultowym miejscem zakochanych. 
Aby miłość przetrwała, trzeba za-
wiesić na nim kłódkę.

W Dani popularnym zwyczajem 
jest przesyłanie listu gaekkebrev. 
List musi być dowcipny, pisany sa-

Miej serce 
i patrzaj w serce

O tym, skąd się wziął kształt symbolizujący serce i jak 
obchodzi się dzień świętego Walentego na świecie.

Tekst: Ryszard Lewicki, Rylew
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Do Polski to święto trafiło z Bawarii 
i Tyrolu. Popularność uzyskało dopiero 
w latach 90. XX wieku. Ciekawostką 
jest to, że Świadkowie Jehowy odrzucają 
walentynki z powodu pogańskiego 
pochodzenia. W Pakistanie czy Indiach 
zwyczaje walentynkowe są tępione jako 
niezgodne z duchem islamu.
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modzielnie przez panów, często 
z rymem i z humorem, ale bez 
podpisu. Dziewczyna, która od-
gadnie imię adoratora, zostanie 
obdarowana dodatkowymi słod-
kościami na Wielkanoc.

W Stanach Zjednoczonych 
tradycję rozpoczął Esther How-
land z Worcester, który w swo-
jej firmie zaczął produkować 
kartki miłosne. Dzisiaj miasta 

„toną” w  czerwonych serdusz-
kach. Zakochani kończą dzień 
romantyczną kolacją bądź 
maratonem filmów roman-
tycznych. Według szacunków 
to święto kosztuje Jankesów 18 
miliardów dolarów.

W Malezji w dniu Walentego 
Malezyjczycy organizują kon-
kursy dla zakochanych, którzy 
skuwają się kajdankami. Muszą 
wytrzymać ze sobą cały dzień, 
aby wygrać zawody i otrzymać 

nagrodę pieniężną. Konieczne 
jest, by udowodnili w tym dniu 
swoją miłość.

W Chinach Walentynki to noc 
„siedmiu” i to święto obchodzi się 
w połowie sierpnia. Chinki tego 
dnia udają się nad rzekę i kładą 
na wodzie igły. Jeśli igły nie za-
toną, to znak, że dziewczyna jest 
gotowa do zamążpójścia.

W Japonii zwyczaj walentyn-
kowy jest nieco inny niż w pozo-
stałych regionach świata. Tutaj 
dziewczyny obdarowują słody-
czami chłopaków, i to nie tylko 

Jak obchodziliśmy walentynki w Grupie PBG w 2015 roku, fot. Piotr Mierzwa

swoich ukochanych. Aby odróż-
nić intencje dziewcząt, czekolad-
ki są podzielone na „giri-choko” 
dla kolegów i  „honmei-choko” 
dla ukochanego.

Miesiąc po święcie obchodzi 
się White Day  – po japońsku 

„howaito dee”. Wtedy to Japonki 
dostają od chłopaków ciastecz-
ka jako podziękowanie.

Tyle zwyczajów, przesądów 
i wróżb. Ważne jest to, aby czer-
wone serce było duże, bijące, ko-
chające i przepełnione dobrocią 
i miłością.

W Malezji w dniu Walentego Malezyjczycy organizują konkursy dla 
zakochanych, którzy skuwają się kajdankami. Muszą wytrzymać ze sobą 
cały dzień, aby wygrać zawody i otrzymać nagrodę pieniężną. Konieczne 
jest, by udowodnili w tym dniu swoją miłość.
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  ZOSI PRZYBYLSKIEJ

CARITAS POZNAŃSKA OPP
CEL SZCZEGÓŁOWY:  ZOSIA PRZYBYLSKA

Jestem malutką 
dziewczynką, u której 
zdiagnozowano wrodzoną 
łamliwość kości. Oznacza to, 
że moje kości są bardzo kruche 
i łatwo mogą się złamać z błahych 
powodów, nawet kiedy śpię. Nie ma 
cudownego leku na moją chorobę, ale 
bardzo może mi pomóc rehabilitacja. 
Proszę, przekaż mi 1% podatku.

KRS 0000224658

Mam na imię  
ZOSIA
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Jeden z  warszawskich publicy-
stów o  Marii z  Szetkiewiczów 
Sienkiewiczowej: Ona dała mu 
to szczęście, które sił przyspa-
rza, ufność w  samego siebie 
budzi i możność pracy podwaja. 
Bez niej nie mielibyśmy może 
ani „Ogniem i  mieczem”, ani 

„Potopu”, bo ich autorowi, przy-
zwyczajonemu dotychczas do 
felietonowych nowelek, zabra-
kłoby wytrwałości do napisa-
nia obszerniejszych rozmiarów 
powieści. […] ona była najwięk-
szym jego na ziemi uczuciem. 

Jak o miłości pisali inni? Jak 
wyznawali miłość? 

STROFY O MIŁOŚCI

Miłość wszystkiego końcem, celem, nie ma nic 
wyższego nad miłość na świecie.

ZYGMUNT KRASIŃSKI

Serce musi mieć kryjówki różne na liczne
wspomnienia. 

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI
„Powieść bez tytułu” (1855)

Splątało się zmierzchło – gdzie ty, a gdzie ja,
już nie wiem – i myślę w pół drogi,
że tyś jest rewolta i klęska, i mgła,
a ja to twe rzęsy i loki. 

K. I. GAŁCZYŃSKI
„Już kocham Cię tyle lat” (1938)

Jedyna moja na świecie,
jakże wysławię Twe imię?
Ty jesteś mi wodą w lecie
I rękawiczką w zimie; […]

K. I. GAŁCZYŃSKI
„List jeńca” (1942)

Pracą odpędzisz (to mój system) troski i tęsknice, których 
by inaczej człek nie przeżył – radził JÓZEF IGNACY 
KRASZEWSKI w 1837 roku jednemu z przyjaciół.

Miłość w słowie przybiera różne oblicza. Poniżej zmnajdziecie zaczerpnięte 
z książki O miłości pióra pani Barbary Riss słowa polskich poetów. 

Tekst: Redakcja 

Nadto, nadto sił kładziemy w gonitwę za miłością 
kobiety – potem miłość gdzieś jak ptak odleci, a siły 
idą na marne. 

HENRYK SIENKIEWICZ 
„Na marne” (1872)

Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy,
I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.

ADAM MICKIEWICZ
„Dziady” część IV (1823)
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List Henryka Sienkiewicza do 
narzeczonej Marii Szetkiewiczówny 
z 6 VIII 1881 roku. 
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Rozalia Nowak – 
członkini Polskiego 
Stowarzyszenia 
Autorów, Dziennikarzy 
i Tłumaczy 
w Europie, laureatka 
wyróżnienia I stopnia 
w II Międzynarodowym 
Konkursie Poezji 
organizowanym 
przez Polish American 
Poets Academy. Prace 
pani Rozalii można 
podziwiać na bieżącej 
wystawie w PBG 
Gallery.

MIŁOŚĆ WIERSZEM
Pani Rozalia Nowak to artystka o szerokich zainteresowaniach. Mówi o sobie, że nie ma 

dnia, by nie pracowała twórczo. Interesuje się malarstwem sztalugowym, grafiką użytkową, 
ceramiką artystyczną, tkactwem i projektowaniem odzieży, a w wolnych chwilach 
pisze wiersze… I te przygotowała dla Czytelników „Ogniwa” z okazji Walentynek.

Tekst: Redakcja

***
nagle spotkana
budzi zaskoczenie,
spaceruje pośród obrazów
pośród serc wspaniałych
czeka cierpliwie pod drzwiami
przyjaciół 
lub 
w świata  swojego w  kąciku…

umiera, gdy niepewność 
ciemnym obłokiem zasłoni
jasność serca i oczu
ciemnieje
pośród rozpaczy gdzieś… z boku

dźwiga dom swój 
by jedno uleczyć serduszko
i  zimny świat biały.

***
ONA idzie krok w krok z tobą
za Tobą
przed tobą
niewidzialna i bezszelestna
w zdarzeń hałasie i płaczu

spoglądasz w górę i spokój spada w twe dłonie
i serce.
iskrą się zjawia nagłą
potrafi rozpalić serce… i płoniesz
jak pożar w oczekiwania męce.

ale i uśmiech cię spotka co wzruszy
obudzi i powitasz
serdecznie
już nie obcych ludzi

miłość urodzi się w błękitnym oku,
wysoko tak, pośród planet dalekich,
i pośród miliardów spojrzeń
z obłoków
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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 
cztery 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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Love Is In The Air
John Paul Young

Love Is In The Air Miłość wisi w powietrzu
Love is in the air everywhere I look around Miłość wisi w powietrzu, jest wszędzie, gdzie się rozglądam.
Love is in the air every sight and every sound Miłość wisi w powietrzu, jest w każdym zerknięciu, w każdym dźwięku.
And I don’t know if I’m being foolish I nie wiem, czy jestem głupi,
I don’t know if I’m being wise Nie wiem, czy jestem mądry,
But it’s something that I must believe in Ale jest coś, w co muszę uwierzyć
And it’s there when I look in your eyes. I jest to, gdy spoglądam w twoje oczy.
Love is in the air, in the whisper of the trees, Miłość wisi w powietrzu, jest w szepcie drzew.
Love is in the air in the thunder of the sea, Miłość wisi w powietrzu, jest w huku morza.
And I don’t know if I’m just dreaming, I nie wiem, czy po prostu śnię,
I don’t know if I feel safe, Nie wiem, czy czuję się bezpiecznie,
But it’s something that I must believe in Ale jest coś, w co muszę uwierzyć
And it’s there when I call out your name. I jest, gdy wołam cię po imieniu.
Love is in the air, love is in the air Miłość wisi w powietrzu, miłość wisi w powietrzu.
Love is in the air, in the rising of the sun, Miłość wisi w powietrzu, jest we wschodzie słońca.
Love is in the air, when the day is nearly done, Miłość wisi w powietrzu, gdy dzień się prawie kończy.
And I don’t know if you are illusion, I nie wiem, czy jesteś po prostu iluzją,
Don’t know if I see truth, Nie wiem, czy to, co widzę jest prawdziwe,
But you are something that I must believe in, Ale jesteś czymś, w co muszę uwierzyć
And you are there when I reach out for you. I jesteś tu, gdy wyciągam do ciebie rękę.
Love is in the air, love is in the air… Miłość wisi w powietrzu, miłość wisi w powietrzu…

Love Is In The Air
For those who love and those who are and will be loved.

Dla tych, którzy kochają, są i będą kochani.

Opracowanie: Joanna Januszewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, Fundacja PBG
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Love Is In The Air
John Paul Young

Love Is In The Air Miłość wisi w powietrzu
Love is in the air everywhere I look around Miłość wisi w powietrzu, jest wszędzie, gdzie się rozglądam.
Love is in the air every sight and every sound Miłość wisi w powietrzu, jest w każdym zerknięciu, w każdym dźwięku.
And I don’t know if I’m being foolish I nie wiem, czy jestem głupi,
I don’t know if I’m being wise Nie wiem, czy jestem mądry,
But it’s something that I must believe in Ale jest coś, w co muszę uwierzyć
And it’s there when I look in your eyes. I jest to, gdy spoglądam w twoje oczy.
Love is in the air, in the whisper of the trees, Miłość wisi w powietrzu, jest w szepcie drzew.
Love is in the air in the thunder of the sea, Miłość wisi w powietrzu, jest w huku morza.
And I don’t know if I’m just dreaming, I nie wiem, czy po prostu śnię,
I don’t know if I feel safe, Nie wiem, czy czuję się bezpiecznie,
But it’s something that I must believe in Ale jest coś, w co muszę uwierzyć
And it’s there when I call out your name. I jest, gdy wołam cię po imieniu.
Love is in the air, love is in the air Miłość wisi w powietrzu, miłość wisi w powietrzu.
Love is in the air, in the rising of the sun, Miłość wisi w powietrzu, jest we wschodzie słońca.
Love is in the air, when the day is nearly done, Miłość wisi w powietrzu, gdy dzień się prawie kończy.
And I don’t know if you are illusion, I nie wiem, czy jesteś po prostu iluzją,
Don’t know if I see truth, Nie wiem, czy to, co widzę jest prawdziwe,
But you are something that I must believe in, Ale jesteś czymś, w co muszę uwierzyć
And you are there when I reach out for you. I jesteś tu, gdy wyciągam do ciebie rękę.
Love is in the air, love is in the air… Miłość wisi w powietrzu, miłość wisi w powietrzu…
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Miłość wisi w powietrzu
John Paul Young
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Biurowa kartka 
walentynkowa

Pomysłową walentynkę można wykonać 
samodzielnie również w biurze, wykorzystując 

proste i dostępne pod ręką materiały.

Pomysł i przygotowanie: Joanna Trzeciak, Pełnomocnik 
Zarządu ds. ochrony informacji niejawnych 

PBG oil and gas

Do wykonania kartki 
potrzebne będą:
• torebka herbaty,
• biała kartka papieru,
• kawałek czerwonego 

papieru,
• pisak,
• klej,
• nożyczki.

Białą kartkę składamy 
w pół. Torebkę herbaty 
przyklejamy do kartki. 
Z  czerwonego papieru 
wycinamy serce i przy-
klejamy w miejsce metki. 
Pisakiem uzupełniamy 
napis na górze i na dole 

„You’re a hottea”.
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Czcij lekarza czcią należną z powodu jego posług, 
albowiem i jego stworzył Pan. (…).
Wiedza lekarza podnosi mu głowę, 

nawet i wobec możnowładców będą go podziwiać. 
Pan stworzył z ziemi lekarstwa, 

a człowiek mądry nie będzie nimi gardził. (…).
On dał ludziom wiedzę, 

aby się wsławili dzięki Jego dziwnym dziełom. 
Dzięki nim się leczy i ból usuwa, 

z nich aptekarz sporządza leki, (…).
Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, 

ale módl się do Niego, a On cię uleczy. (…).
Potem sprowadź lekarza, bo jego też stworzył Pan, 

nie odsuwaj się od niego, albowiem jest on ci potrzebny. 
Jest czas, kiedy w ich rękach jest wyjście z choroby: 

oni sami będą błagać Pana, 
aby dał im moc przyniesienia ulgi 

i uleczenia, celem zachowania życia. 

Z MĄDROŚCI SYRACHA 
Stary Testament, Syr 38, 1-14, Biblia Tysiąclecia Online, Poznań 2003
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  OLI KACZMAR

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZŁOWIEKA „TĘCZA”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  ALEKSANDRA KACZMAR

Mam 22 lata. Od 9 roku 
życia cierpię na padaczkę 
lekooporną. Potrzebuję 
całodobowej opieki, leków, 
konsultacji lekarzy specjalistów 
oraz trunusów rehabilitacyjnych, 
które są dla mnie bardzo ważne. Moja 
mama opiekuje się mną sama i robi 
wszystko, by dać mi szansę na lepsze 
życie. Ona też choruje – na stwardnienie 
rozsiane – i jest jej naprawdę ciężko. 
Bardzo proszę wszyskich ludzi dobrego serca 
o wsparcie i przekazanie 1% podatku.

KRS 0000158760

mam na imię  
OLA
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Według mnie każdy ma go tyle samo 
do zagospodarowania każdego dnia. 
To od nas zależy, czy potrafimy zna-
leźć czas na spotkanie z przyjaciół-
mi, wspólny obiad z rodziną, wizy-
tę u  matki chrzestnej, odwiedziny 
w szpitalu u chorego kolegi z pracy… 
na badania lekarskie…

Bo właśnie równowaga miedzy 
czasem w pracy a czasem wolnym 
to dowód na harmonię w  naszym 
życiu, na szczęście, na radość z by-
cia tu i teraz i tym samym na wygo-
spodarowanie go, by założyć i wziąć 
odpowiedzialność za posiadanie 
karty ICE! 

Ale czy mam choć blade pojęcie, 
co to jest ICE? Jeśli zielone pojęcie 
oznacza, że nic nie wiemy, to blade 
pojęcie jest dla nas bardziej litoś-
ciwe. Jakaś szczątkowa wiedza na 
dany temat błąka się nam po mózgu 
i w kiepsko wyedukowanym towa-
rzystwie możemy uchodzić nawet 
za erudytę. Niestety, nieszczęście 
tego świata polega na tym, że ludzie 
z bladym pojęciem zabierają się za 
rzeczy wymagające znacznej wiedzy 
i profesjonalizmu (za: Lidia Smolira 
z Jeleniej Góry).

Zatem czas, by wykazać się 
dobrym nosem. Dobry nos – czyli 
wyczucie, intuicja, jednym słowem 
dar trafnego wyboru, i to niekiedy 
wbrew rozsądkowi czy przyjaznym 
podpowiedziom przyjaciół (Maria 
Burek z Brennej). A może pomoże 
nam szósty zmysł – a ma go ten, kto 
wyczuwa, nie wiadomo skąd, rożne 
dziwne rzeczy, przewiduje przebieg 
przyszłych wypadków. Umie po-

dejmować trafne decyzje, rzadko 
się myli; słowem  – posiada zmysł, 
który trudno określić. Każdemu 
się przyda! (Elżbieta Ossolińska 
z Warszawy). Ale jeśli ktoś ma siano 
w głowie – to ten rodzaj siana, na 
które sezon trwa cały rok, nawet gdy 
trawa dawno skoszona lub zniknę-
ła pod śniegiem. Trochę tego siana 
mamy w zasadzie wszyscy, w końcu 
nie jesteśmy wszystkowiedzący (Jan 
Sediva z Ostrawy).

Jeśli nie siano, to może warto iść 
po olej do głowy. Otóż osoba, która 
otrzyma takie polecenie, na ogół nie 
wie, gdzie ma się udać (Katarzyna 
Szymczyk z Kielc). Teraz więc czas 
sprawdzić, czy już coś chodzi nam 
po głowie – każdy inaczej to odczu-
wa, nie wspominając już o tym, co 
z  tym robi. Wynalazcom chodzą 

ICE – czy to złoty środek?
Witam kolejny raz na łamach naszego „Ogniwa”. Tym razem chce podzielić się z Wami moimi 

przemyśleniami na temat czasu. Czasu który upływa, który biegnie, który ucieka…

Tekst: Małgorzata Wiśniewska, Prezes Fundacji PBG

ICE lub I. C. E. (ang. In 
case of emergency, pol. 
w nagłym wypadku) – 
skrót informujący 
ratowników, do kogo 
powinni zadzwonić 
w razie nagłego 
wypadku. Na karcie 
„ICE” wielkości 
wizytówki wpisuje się 
imię, nazwisko i numer 
kontaktowy najbliższych 
osób. Kartę powinno 
się nosić cały czas przy 
sobie. (Za: Wikipedia)
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po głowie pomysły, a poetom wier-
sze (Emil Durajczyk z  Czechowic- 

-Dziedzic).
A ja chce namówić Państwa, bo 

to chodzi mi od dawna po głowie, 
na wypełnienie karty ICE. Proszę, 
by znaleźć czas, przemyśleć temat 
i  wpisać na karcie ICE informacje 
o  grupie krwi, o  telefonie i  nazwi-
sku osoby nam bliskiej. Co z tego, że 
masz taki kontakt w telefonie, skoro 
do aparatu telefonicznego założyłeś 
hasło, a nikt z ratujących Twoje życie 
go nie zna. Jeśli zasłabniesz, będziesz 
uczestnikiem kolizji czy wypadku ko-
munikacyjnego, służby ratownicze 
w pierwszej kolejności będą chciały 
zidentyfikować Twoją tożsamość, 
więc jeśli tuż obok zobaczą kartę ICE, 
to mają szansę niezwłocznie powia-
domić najbliższych.

Nie myśl więc proszę, że zjad-
łeś wszystkie rozumy – bo możesz 
nabawić się niestrawności! (Teresa 
z Sannik). Spróbuj więc znaleźć złoty 
środek – strasznie trudno go znaleźć, 
choć wszyscy go szukają od wielu 
lat, przy lada konflikcie, wielkim lub 
małym, przy każdym sporze, przy 
najdrobniejszym niezdecydowaniu 
czy wielkiej kłótni. Może dlatego, 
że tak o niego trudno, jest właśnie 
złoty? Notabene, dla każdego złoty 
środek znajduje się na ogół w  cał-
kiem innym miejscu (Tadeusz Dula 
ze Świnoujścia).

Proszę, znajdź zatem swój złoty 
środek, idź po rozum do głowy i włóż 
kartę ICE do portfela obok dowodu 
osobistego. Dołącz do milionów. 
Powodzenia!

Inspiracje autorka czerpała 
z książki Muzeum rzeczy nieist-
niejących Doroty Terakowskiej.

A ja chce namówić Państwa, bo to chodzi mi 
od dawna po głowie, na wypełnienie karty 
ICE. Proszę, by znaleźć czas, przemyśleć temat 
i wpisać na karcie ICE informacje o grupie krwi, 
o telefonie i nazwisku osoby nam bliskiej. Co 
z tego, że masz taki kontakt w telefonie, skoro 
do aparatu telefonicznego założyłeś  hasło, 
a nikt z ratujących Twoje życie go nie zna.
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SERCE – ŻYCIODAJNY ORGAN
Czy wiesz, że… w ciągu dnia serce kurczy się około 100 tys. razy, 

a w ciągu całego życia liczba skurczów przekracza 2,5 mld?

Opracowała: Joanna Januszewska, Fundacja PBG, 
na podstawie: www.fizjoinformator.pl

• Serce zaczyna się tworzyć u zarodka w 2–3 
tygodniu ciąży.

• Serce noworodka bije z częstością 120 ude-
rzeń/minutę, u człowieka dorosłego – tylko 
70 uderzeń/minutę.

• Serce kobiety waży średnio 220 g, męż-
czyzny 300 g i ma rozmiar 10×15 cm.

• W ciągu 1 minuty serce pompuje 
5–6 l krwi, z czego prawie litr 
przepływa do mózgu. Dziennie 
przepompowuje jej ponad 7 ty-
sięcy litrów krwi.

• Przez całe życie serce uderza 
2,5 miliarda razy, czyli przepompo-
wuje ponad 173 mln litrów krwi.

• Podczas każdego skurczu serce wyrzuca 
60–70 ml krwi do aorty.

• Podczas wysiłku fizycznego ilość krwi 
przepływającej przez serce wzrasta 
czterokrotnie.

• Serce średnio odpoczywa 15 godzin dziennie, 
czyli pracuje tylko 9 godzin.

Jednym z najbardziej dostępnych sposobów dbania 
o serce jest ruch na świeżym powietrzu. Człowiek 
jest częścią natury i tak został stworzony, by z nią 
obcować. Dlatego szczególnie ważna jest dbałość 
o kondycję fizyczną i zdrowie po spędzeniu dnia 
pracy w biurze. Zacznij od małych rzeczy – wybierz 
schody zamiast windy, spacer zamiast jazdy 
samochodem na małych dystansach – po to, by 
wprowadzić stały tryb regularnej aktywności 
fizycznej. Lekarze zalecają godzinną aktywność 
fizyczną pięć razy w tygodniu.

• Stres w pierwszych dniach życia 
(np. oddzielenie od matki) odciska 
piętno na sercu noworodków, wpły-
wając na zdolność do pompowania 
bogatej w tlen krwi, co może zwięk-
szać ryzyko wystąpienia chorób 
sercowo-naczyniowych.

• W sytuacjach stresowych serce 
może zwiększyć wydajność nawet 
pięciokrotnie. Dlatego długotrwały 
stres może doprowadzić do przed-
wczesnego zużycia się mięśnia 
sercowego.

• Naczynia wieńcowe u kobiet są 
cieńsze i bardziej kręte niż u męż-
czyzn.
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W Grupie PBG 
funkcjonują karty 
sportowe dla 
pracowników 
uprawniające do 
korzystania z siłowni, 
pływalni i innych 
obiektów sportowych. 
Jeśli chcesz wiedzieć 
więcej na ich temat, 
skontaktuj się z działem 
personalnym lub zapytaj 
przełożonego.

OD REDAKCJI:
Jeśli jeszcze nie miałeś okazji, 
zobacz koniecznie film Łukasza 
Palkowskiego „Bogowie” – laureata 
nagrody Złote Lwy w Gdyni.

• Napływ hormonów stresowych 
podnosi ciśnienie i zwiększa od-
kładanie się tłuszczu na ściankach 
naczyń krwionośnych, co utrudnia 
przepływ krwi i serce musi pra-
cować mocniej. Następstwem są 
zaburzenia rytmu serca, zawały 
lub udary.

• Duży stres może aktywować proces 
hemostazy, czyli krzepnięcia krwi, 
czego skutkiem mogą być zatkane 
tętnice wieńcowe i groźba zawału.

• Ryzyko choroby wieńcowej związa-
ne z otyłością u kobiet wynosi 64%, 
u mężczyzn 42%.

• Mężczyźni częściej wychodzą z za-
wału bez komplikacji niż kobiety. 
W ciągu pierwszego roku po zawale 
umiera 24% mężczyzn i 42% kobiet.

• Z powodu chorób sercowo-naczy-
niowych umiera ok. 91 tysięcy Polek 
i 82 tysiące Polaków rocznie.
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Homocysteina to organiczny związek chemiczny 
z grupy aminokwasów. Uważany jest u ludzi za 
niezależny czynnik ryzyka rozwoju m.in.: zmian 
miażdżycowych, zawału mięśnia sercowego, udaru 
mózgu i zmian zakrzepowych.

Prawidłowe wartości mieszczą się w granicach 
5–15 µmol/l. Wyższe wartości określane są termi-
nem „hiperhomocysteinemia”, gdzie za postać 
ciężką przyjmuje się wartości ponad 100 µmol/l.

Bardzo wielu pacjentów ma całkowicie czyste 
naczynia krwionośne, pomimo bardzo wysokiego 
poziomu cholesterolu, inni  – mają bardzo moc-
no zapchane, pomimo tego, że cholesterol mają 
poniżej 140. Rozwiązanie tej zagadki jest bardzo 
proste, wręcz banalne – to nie ilość cholesterolu 
jest największym czynnikiem ryzyka, ale to, czy 
będzie on w stanie przylepić się do ścianki naczynia 
krwionośnego. Dopóki podwyższony poziom homo-

Czy wiesz, co to jest homocysteina?

C.D.N.

O ile na temat cholesterolu świadomość w społeczeństwie jest bardzo wysoka, a normę 
doprowadzono do tak niskiej, że praktycznie cały świat jest „chory na cholesterol”, 

o tyle na temat homocysteiny wiedza powszechna jest zbliżona do zera.

Opracowała: Joanna Januszewska, Fundacja PBG, 
na podstawie: www.naturalna-medycyna.com.pl

cysteiny nie wywoła uszkodzeń naczynia krwionoś-
nego, cholesterol nie zacznie się do nich przylepiać.

W zasadzie każdy pacjent powinien mieć ruty-
nowo przeprowadzaną kontrolę poziomu homocy-
steiny – nie cholesterolu, tylko właśnie jej, co zaleca 
Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą.

W  badaniach dorosłej populacji w  Polsce 
(NatPol Plus) wykazano znaczną częstość wystę-
powania hiperhomocysteinemii (ok. 30%). Badanie 
poziomu homocysteiny jest jednym z najdokład-
niejszych wskaźników stanu zdrowia.

Pracownicy Grupy PBG mogą korzystać z pro-
gramu prywatnej opieki medycznej PZU Życie SA 
lub Medicover, o czym pisaliśmy szerzej w arty-
kule Lepiej zapobiegać, niż leczyć w  „Ogniwie” 
nr 4/2015. Jeśli jesteś zainteresowany programem 
opieki, zapytaj o szczegóły przełożonego lub dział 
personalny.
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  KATARZYNY CIEŚLUK

FUNDACJA AVALON
CEL SZCZEGÓŁOWY:  KATARZYNA CIEŚLUK, 1004

Do niedawna byłam 
pełną życia młodą kobietą. 
Czerpałam z niego całymi 
garściami. Praca, marzenia, 
grono przyjaciół. Niestety, 
znienacka zaatakowała mnie 
choroba. Diagnoza lekarska brzmiała 
jak wyrok. W 2009 roku przeszłam 
dwie operacje guza rdzenia kręgowego, 
w wyniku których doszło do uszkodzenia 
rdzenia i powstał u mnie paraliż od pasa 
w dół. W chwili obecnej jestem po pięciu 
operacjach. W tym roku zaczynam bardzo 
kosztowną rehabilitację neurologiczną metodą 
PNF, która jest skuteczna w moim leczeniu. Wiem, 
że nie będę już chodzić, ale chcę dążyć do w miarę 
normalnego życia.

KRS 0000270809

Mam na imię  
KATARZYNA
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Okazja była wyjątkowa, bo urodziny 
w tym roku Prezes obchodził okrągłe, 
toteż znamienitych gości zjechało się 
co niemiara. Były życzenia, prezen-
ty, których oryginalności można by 
poświęcić osobny tekst, były też… 
premiery!

Pierwsza, filmowa, to zrealizowa-
na z rozmachem produkcja poświę-
cona Szanownemu Jubilatowi. Jerzy 
Wiśniewski oczami Najbliższych, 
Przyjaciół, Współpracowników… 
Wspom nienia… Wiele sytuacji rados-
nych, zabawnych, wyjątkowych, ale 
i trudnych. I archiwalne zdjęcia. Kilku-
letni Jurek z bratem i rodzicami, Jurek 
i  studencka pasja, Jerzy w  pierw-
szej pracy, początki PBG, 10-lecie 
z Perfektem, Prezes z Ojcem Świętym… 
Jerzy Wiśniewski – syn, mąż, ojciec, 
dziadek, przyjaciel, przedsiębiorca, 
człowiek.

Niejednemu łza się w oku zakrę-
ciła, ale Jubilat dzielnie wytrwał do 
końca projekcji, lecz kiedy ukazały 
się końcowe życzenia od grona ko-
legów, w  tym występ artystyczny 
i dedykowana piosenka, nie ukrywał 
wzruszenia. Jako że napisano w tej 
relacji „premiery”, a nie „premiera”, 
kolejna była wokalno-taneczna. Tym 
razem wystąpił wyjątkowy chór, któ-
rego skład widzą Państwo na zdję-
ciu (zespół Ale Babki). Nic dodać, 
nic ująć, szkoda tylko, że posłuchać 
w „Ogniwie” nie można. Doznaniom 
artystycznym nie było końca, wyjąt-
kową atrakcją wieczoru dla wszyst-
kich zebranych był koncert poezji 
śpiewanej w wykonaniu Katarzyny 
Groniec.

Bal charytatywny w Smólsku
Jak co roku w pięknych wnętrzach Pałacu w Smólsku odbył się bal charytatywny, podczas 

którego zbierano środki zasilające szczytne cele realizowane przez Fundację PBG. Świętowanie 
połączone było z uroczystością urodzin Założyciela PBG – Prezesa Jerzego Wiśniewskiego.

Tekst: Jacek Balcer, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PBG SA
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Podczas balu królowały wyszu-
kane kreacje w stylu, jaki panował 
w Europie na przełomie lat 50. i 60. 
a to za przyczyną tego, że w 1957 roku, 
1 styczna, urodził się nasz Jubilat. 
W Polsce był to czas, gdy odbyło się 
pierwsze losowanie Toto-Lotka, roz-
poczęto produkcję Syreny, a  zrze-
szenie Sportowe Kolejorzy Poznań 
przemianowano na Klub Sportowy 
Lech Poznań!

Jako że Bal był z założenia charyta-
tywny, zebrano w trakcie zabawy cał-
kiem współczesne bilety Narodowego 
Banku Polskiego. Tym razem Goście 
balu wzięli udział w licytacji limito-

Licytacja oryginal-
nego kalendarza 
serii limitowanej

Urodzinowy utwór dla Jubi-
lata wykonała  utalentowana 

grupa Ale Babki. Słowa do 
piosenki Paula Anki napisała 

Ilona Kalfas

wanej serii smólskiego kalendarza 
z  pięknymi fotografiami Pałacu. 
Chętnych było wielu, dzięki czemu 
zebrana kwota przeszła najśmielsze 
oczekiwania organizatorów, Goście 
wsparli bowiem Fundację PBG nieba-
gatelną kwotą 20 000 złotych!

Można by zakończyć tę relację 
staropolskim zakończeniem ba-
jek  – i  ja tam byłem, miód i  wino 
piłem. Ale że to nie bajka, tylko re-
alne wsparcie dla potrzebujących, 
hojnym Darczyńcom należą się po-
dziękowania, a Jubilatowi życzenia 
kolejnych Jubileuszów w  zdrowiu 
i pomyślności.
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Wszystkie dzieci nasze są!
Święta, Święta i po Świętach, ale słów podziękowania 

i podsumowania nigdy nie za wiele.

Tekst: Hanna Gajewska, asystent zarządu PBG SA, 
wolontariat pracowniczy na rzecz Funadcji PBG
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Dzięki świątecznej akcji pomocy potrze-
bującym Grupy PBG, zorganizowanej 
wśród pracowników przez Fundację 
PBG, pomogliśmy w tym roku dokład-
nie 100 osobom. Pięknie dziękuję wszyst-
kim pracownikom, którzy nie szczędzili 
czasu i energii, by pomóc potrzebują-
cym. Wśród spółek Grupy PBG jest nas 
obecnie pracujących w siedzibie firmy 
180 osób. Mam nadzieję i wierzę w to 
głęboko, że w przyszłym roku nasza po-
moc dotrze do jeszcze większego grona 
potrzebujących. Oto efekty naszej akcji.

Dzieci z Ochronki „Jurek”  otrzymały 
wymarzone prezenty zgodne z listem do 
Gwiazdora*. Wśród prezentów znalazły 
się: książki o Harrym Potterze, wypasio-
na bezprzewodowa klawiatura do gier, 
szczoteczka elektryczna do zębów z Elsą 
oraz kigurumi – tych, co nie wiedzą, co to 
jest, odsyłamy do Internetu – przyznam, 
że my też nie wiedzieliśmy, ale cały czas 
uczymy się spełniać dziecięce marzenia.

Dzieci skorzystały z  zainicjowanej 
przez Fundację akcji Słodki Prezent 
z „niezwykłym dodatkiem”, o której pisa-
liśmy w grudniowym wydaniu „Ogniwa”. 
Już dziś mogę wszystkich zapewnić, 
że leczenie stomatologiczne dzieci 
z Ochronki „Jurek” przez Candeo – naj-
lepszą klinikę stomatologiczną w Polsce – 
jest już na bardzo zaawansowanym 
poziomie. Osobiście miałam okazję 
być wspólnie z dziećmi u dentysty i wi-

Dzięki świątecznej akcji 
pomocy potrzebującym Grupy 
PBG, zorganizowanej wśród 
pracowników przez Fundację 
PBG, pomogliśmy w tym 
roku dokładnie 100 osobom. 
Pięknie dziękuję wszystkim 
pracownikom, którzy nie 
szczędzili czasu i energii, by 
pomóc potrzebującym. 

Wśród prezentów znalazły się: książki 
o Harrym Potterze, wypasiona 
bezprzewodowa klawiatura do gier, 
szczoteczka elektryczna do zębów z Elsą 
oraz kigurumi – tych, co nie wiedzą, co to 
jest, odsyłamy do Internetu – przyznam, 
że my też nie wiedzieliśmy, ale cały czas 
uczymy się spełniać dziecięce marzenia.

Dzieci z Ochronki 
„Jurek” wraz z Pracow-

nikami Grupy PBG 
w siedzibie firmy
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działam ich jeszcze piękniejsze 
i zdrowsze uśmiechy, co na dłu-
go pozostanie w mojej pamięci.

Dla Miejskiego Centrum 
Inter wencji Kryzysowej w Poz-
naniu, zgodnie z otrzymanym 
zapotrzebowaniem, przeka-
zaliśmy chemię gospodarczą 
oraz żywność o  długiej dacie 
ważności. Szczególnie pragnę 
podziękować w  tym miejscu 
Prezesowi Przemysławowi 
Szkudlarczykowi, który prze-
kazał dla dzieci prezent niespo-
dziankę – przepiękne sanki.

BURSIE im.  św.  Faustyny 
prowadzonej przez Zgro ma-
dzenie Sióstr Matki Bożej 
Miło sierdzia w  Łodzi przeka-
zaliśmy chemię gospodarczą 
oraz żywność o  długiej dacie 
ważności oraz, dzięki inicjaty-
wie Pani Prezes Wiśniewskiej, 
również karty upominkowe 

do Rossmanna, tak aby 
dziewczęta z Bursy samo-
dzielnie mogłyby zakupić 
dowolnie wybrane przez 
siebie kosmetyki.

Pamiętajmy o  otwar-
tych sercach na potrze-
bujących wokół nas. 
Nieśmy im pomoc 
nie tylko od świę-
ta. Jeśli chcesz 
wesprzeć akcje 
charytatywne pro-
wadzone przez Fundację PBG, 
przez cały rok możesz dokonać 
wpłaty na przeznaczony na ten 
cel rachunek bankowy:

*Gwiazdor – postać przynosząca dzieciom 
gwiazdkowe prezenty w Wielkopolsce. Święty 
Mikołaj swoje podarunki przynosi jedynie 
6 grudnia.

14 1140 1124 0000 5909 4000 1001
„Tylko dzięki dawaniu jesteś w stanie otrzymać więcej 
niż masz”. Jim Rohn

Podziękowania od mieszkanek 
bursy im. św. Faustyny

Święta Faustyna 
narysowana przez 

siostrę Tarcyzję
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  DENISA OCHWATA

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  22977 OCHWAT DENIS

Mam 17 lat, urodziłem się 
z zespołem wad wrodzonych: 
zespołem Fallota, agenezją 
nerki prawej, zarośniętym 
przełykiem oraz zespołem 
Holta-Orama. Jestem po operacji 
przełyku oraz serca. Mam również 
refluks żołądkowo-przełykowy oraz 
epilepsję. Jestem karmiony sondą 
nosowo-żołądkową. Koszty mojego 
leczenia i rehabilitacji znacznie przekraczają 
możliwości finansowe mojej rodziny, dlatego 
z całego serca proszę o wsparcie.

KRS 0000037904

Mam na imię  
DENIS
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NA SZE R E A L IZ ACJ E

OD REDAKCJI
Jak co roku, także i w tym otrzymaliśmy 
i z wdzięcznością przyjęliśmy ciepłe słowa 
i zapewnienie o modlitwie ze Stolicy Apostol-
skiej. Niech nam się darzy w Nowym Roku 
dzięki wstawiennictwu Papieża Franciszka. 
Fundacja PBG, której celem statutowym jest 
krzewienie wartości chrześcijańskich, poleca 
wybór świętego patrona na 2017 rok za wzo-
rem i pomysłem Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia. Więcej o tej inicjatywie, 
także o losowaniu patrona, przeczytacie na 
stronie:  
https://www.faustyna.pl/zmbm/patronowie-
-na-rok-2017-losowanie/
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RAFAKO SA regularnie wspoma-
ga osoby oraz instytucje, które 
potrzebują pomocy. Tym razem 
przedstawiciele spółki przeka-
zali prezenty, słodycze i środki 
czystości dla dzieci z  mieszka-
nia rodzinkowego w Raciborzu 
oraz ofiarowali piłki siatkowe 
podopiecznym Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego 
w Rudach.

Warto także zaznaczyć, że 
raciborska spółka, regularnie 

Piotr Karaś i Janusz Rydzak z RAFAKO wraz z Pod-
opiecznymi Powiatowego Domu Dziecka w Gorzycz-
kach z dyrektor Wiesławą Renatą Niemcewicz-Cierpiał

RAFAKO nie przestaje pomagać
Raciborska spółka od wielu lat wspiera osoby oraz instytucje potrzebujące pomocy. Przedstawiciele 

firmy przekazali m.in. paczki dla dzieci z mieszkania rodzinkowego* w Raciborzu. Podarowali piłki 
podopiecznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. Firma wspiera także Powiatowy 

Dom Dziecka w Gorzyczkach oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Samborowicach.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Matusik, Adventure Media

pomaga także podopiecznym 
Powiatowego Domu Dziecka 
w  Gorzyczkach, którym prze-
kazuje indywidualne prezenty 
świąteczne. Upominkami nie 
tylko sprawiają młodym wy-
chowankom radość, lecz także 
rozwijają zainteresowania, 
kreują wyobraźnię i pomagają 
w nauce. – Jesteśmy niezmier-
nie wdzięczni pracownikom 
RAFAKO SA za tak cudowne 
prezenty. Nie spodziewaliśmy 
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Pod choinką znalazły się wy-
marzone przez dzieci prezenty

się aż tylu darów. Dzieci były 
zadowolone i szczęśliwe a my 
razem z nimi. Jeszcze raz dzięku-
jemy za czas i zaangażowanie 
w pomoc dla naszej placówki – 
mówi dyrektor Powiatowego 
Domu Dziecka w Gorzyczkach, 
Wiesława Renata Niemcewicz- 

-Cierpiał. Radość, jaką przed-
stawiciele RAFAKO sprawili 
wychowankom, opisała we 
wzruszającym liście do spółki 
13-letnia Ewa, mieszkanka Domu 
Dziecka. W lutym zeszłego roku 
oddano do użytku odnowione 
pokoje, a Zarząd oraz pracow-
nicy RAFAKO SA w dużej mierze 
przyczynili się do ich moderni-
zacji poprzez zakup niezbędnych 
elementów wyposażenia. Spółka 
wyremontowała także ogrodze-
nie wokół placówki oraz zakupiła 
i zmontowała plac zabaw.

Ponadto RAFAKO wsparło 
też Ośrodek Terapeutyczno- 

-Opiekuńczy w Samborowicach, 
któremu przekazało sprzęt 
multimedialny na potrze-
by zajęć rehabilitacyjnych. 
Wychowankom podarowano 
także upominki z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia. Prezenty 
świąteczne otrzymały także 
rodziny z  parafii św.  Barbary 
z Jaworzna.

Należy również pamiętać, że 
raciborska spółka regularnie 
wspomaga coroczny Koncert 
Charytatywny „Gwiazdka Serc” 
oraz włącza się w akcje Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W tym roku wystawiła na aukcję 
kalendarze z wizerunkiem triat-
hlonistki Ewy Bugdoł.

*Mieszkanie rodzinkowe to mieszkanie, 
w którym wychowankowie Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej 
przygotowują się do samodzielnego 
życia. Idea jest taka, by przede 
wszystkim umieszczać w nim 
rodzeństwa (stąd nazwa).
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Każdemu z  nas niejednokrotnie 
zdarzyło się przywiązać do jakichś 
przedmiotów, które być może te-
raz zapychają nasze szafy, po-
mieszczenia gospodarcze i garaże. 
Przeznaczenie tych rzeczy: realnie – 
żadne, w domyśle – „na potem”. Bo 
kto nie lubi półek opatrzonych nie-
widzialnym napisem „może jeszcze 
kiedyś się przyda”? Większość z nas 
je kocha. Natomiast to „kiedyś” i „po-
tem” rzadko następuje. Z reguły nie 
sięgamy już po te przedmioty, bo za-
stępujemy je nowszymi wersjami lub 

zwyczajnie o nich zapominamy i po-
trafimy już funkcjonować bez nich. 
Nam nie są już potrzebne, ale być 
może ktoś inny łatwiej zmagałby się 
z codziennością, gdyby był w ich po-
siadaniu?

Coroczne zbiórki organizowane 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia po-
kazują, że potrafimy dzielić się z in-
nymi. Jednak nie musimy ograniczać 
się wyłącznie do grupowo organizo-
wanych akcji – sami możemy być ich 
autorami. Zatem jeśli posiadasz rze-
czy, którymi chciałbyś się podzielić ze 
współpracownikami i ich rodzinami – 
śmiało kopiuj pomysł prezes Fundacji 
PBG, pani Małgorzaty Wiśniewskiej! 
Wraz z początkiem roku Pani Prezes 
postanowiła obdarować zainte-
resowanych butami narciarskimi, 
które zgromadziła na „swojej półce”. 
Informowaliśmy o tym w intranecie 
Grupy PBG – Bvortalu. Jak się domy-
ślacie, szybko znalazły nowych właś-
cicieli, a  ich radość była ogromna. 
Jeśli podoba Ci się ten pomysł i chciał-
byś oddać w dobre ręce rzeczy używa-
ne i wciąż użyteczne, skontaktuj się 
z nami, autorkami tego tekstu – po-
możemy w zorganizowaniu miejsca 
zbiórki oraz rozpowszechnieniu in-
formacji.

Nie bądźmy niewolnikami kultu 
materializmu  – zasada „im więcej 
mam, tym bardziej jestem” niech 
będzie daleka od wpisywania się na 
stałe w nasze życie.

Z DRUGIEJ RĘKI
„Z drugiej ręki”, bo brzmi lepiej niż „używane”. Mowa o przedmiotach codziennego 
stosowania, już używanych, ale wciąż użytecznych, to znaczy spełniających funkcje, 

do których zostały powołane. Celowo nie pada tu słowo „wyprodukowane” – bo 
nie odzwierciedla ono żadnych emocji, żadnego mentalnego przywiązania.

Tekst i zdjęcie: Anna Baczyńska, Kierownik sekretariatu, PBG oil and gas; 
Justyna Baczyńska, specjalista ds. obsługi biurowej i zarządu, PBG oil and gas

Jeśli podoba Ci się ten 
pomysł i chciałbyś 
oddać w dobre ręce 
rzeczy używane 
i wciąż użyteczne, 
skontaktuj się z nami, 
autorkami tego 
tekstu – pomożemy 
w zorganizowaniu 
miejsca zbiórki oraz 
rozpowszechnieniu 
informacji.
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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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Wystawę otworzył Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzej Duda. Tworzyło 
ją 39 dzieł sztuki polskich artystów. Jedną 
z  wystawionych prac był obraz z  ko-
lekcji państwa Małgorzaty i  Jerzego 
Wiśniewskich autorstwa Mariana 
Zarembskiego pt. „Przed siewem” z 1888 
roku. Warto dodać, że dzieło znajdowa-
ło się w  samej Sali Kolumnowej Pałacu 
Prezydenckiego. Jak podkreślił Prezydent, 
dobór obrazów nie był dziełem przypad-
ku, lecz towarzyszyła mu niezwykle istotna 
myśl, mianowicie – skąd się wzięliśmy jako 
społeczeństwo, jako naród oraz jakie są na-
sze tradycje kulturowe.

PRZED SIEWEM
Dnia 12 grudnia 2016 roku w Pałacu Prezydenckim odbył się wernisaż 

pt. „Rodzime zwyczaje i obrzędy w sztuce polskiej XIX i XX wieku”. 

Tekst: Damian Rożewski 
Zdjęcia: Damian Rożewski; Piotr Mierzwa; Danuta Matloch, MKiDN

Zdecydowana większość prac powstała 
w czasie, gdy Polski nie było na mapie świa-
ta. Wystawa ma być również dobrą lekcją 
dla młodzieży szkolnej, pokazującą dawne 
zwyczaje oraz polskie obrzędy. Wśród dzieł 
znajdują się prace takich artystów, jak 
Józef Chełmoński oraz Leon Wyczółkowski, 
i poświęcone kultowi Matki Boskiej obra-
zy związane z  Bożym Narodzeniem 
oraz Wielkanocą autorstwa Tadeusza 
Makowskiego oraz Ludwika de Laveaux, 
a także dzieła takich artystów, jak Teodor 
Axentowicz, Józef Czajkowski, Antoni 
Piotrowski oraz wielu innych. Kuratorem 
wystawy jest Pani Wacława Milewska, a jed-

Dobór obrazów 
nie był dziełem 
przypadku, lecz 
towarzyszyła mu 
niezwykle istotna 
myśl, mianowicie – 
skąd się wzięliśmy 
jako społeczeństwo, 
jako naród oraz jakie 
są nasze tradycje 
kulturowe.
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Lidia Prętka
Manager galerii, Fundacja PBG

Słynny obraz Mariana Zarembskiego zatytułowany „Siewca”, namalowany w 1888 
roku, znany też pod nazwami „Przed zasiewem” i „Anioł Pański” w pięknej i sym-
bolicznej scenie rodzajowej pokazuje, jak w naszym narodzie, ówcześnie odartym 
z własnej tożsamości, ważna była wiara i modlitwa. Marian Zarembski należał do 
grona słynnych monachijczyków, polskich malarzy skupionych w monachijskich 
środowiskach artystycznych. Zasługuje na wiele wystaw, tym bardziej że namalował 
wiele i był niedoceniany za życia.

„Siewca” to najciekawszy obraz w jego w kolekcji. Przedstawia zaorane pole, 
woły przy pługu, wór z ziarnem, skupionego podczas modlitwy siewcę, któremu 
towarzyszy mała dziewczynka. Zawiera bardzo czytelne symbole narodowe: obraz 
nędzy, ucisku chłopów pańszczyźnianych i symbol odrodzenia (nasiona), symbol 
wiary (różaniec) i symbol polskości (biel i czerwień).

nym z bohaterów Tadeusz Kościuszko, 
którego 200 rocznicę śmierci obchodzi-
my w tym roku. Dzięki tej ekspozycji oso-
by odwiedzające Pałac Prezydencki będą 
miały okazję poznać nasz polski sposób 
bycia, rodzime tradycje i kulturę, które, 
jak podsumował Prezydent, są treścią 
codziennego życia każdego z nas.

– Obecność na wernisażu była dla 
mnie cennym doświadczeniem. Nie co 
dzień mam okazję zobaczyć tyle znako-
mitych dzieł na żywo w jednym miejscu. 
Tematyka obrazów jest mi dość bliska, 
ponieważ zawsze, gdy wspominam 
o  kulturze i  tradycjach polskich, na 
myśl przychodzą mi opowieści moich 
dziadków związane m.in. z ich dzieciń-
stwem i obyczajami kultywowanymi 
wśród ich rodzin. Myślę, że każdy młody 
człowiek powinien pielęgnować kulturę 
i historię uwiecznione na tych obrazach, 
aby razem z  naszymi dziadkami nie 
odeszła pamięć o nich i naszej historii 
jako narodu.
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OD REDAKCJI:
Od niedawna Fundacja PBG 
współpracuje z Muzeum 
Narodowym w Krakowie, 
organizatorem wystawy. 
Dwukrotnie wypożyczała obrazy 
z kolekcji na przygotowywane 
przez Muzeum ekspozycje. Tak 
było i tym razem. Muzeum 
poprosiło o użyczenie obrazu 
„Przed siewem”, który, 
nawiązując do tradycji wiary 
i modlitwy, wpisywał się 
w tematykę wystawy. Całą 
ekspozycję można podziwiać 
do końca stycznia 2018 roku. 
PBG Gallery pokazywało obraz 
w kwietniu 2016 na wystawie 
z okazji 1050 rocznicy Chrztu 
Polski.
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  KAMILI KRYCZKOWSKIEJ

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
CEL SZCZEGÓŁOWY:  3473 KRYCZKOWSKA KAMILA

Urodziłam się 19.05.2005 r. 
z przepukliną oponowo- 
-rdzeniową (rozszczepem 
kręgosłupa) w krzyżowo- 

-lędźwiowym odcinku kręgosłupa. 
Będąc jeszcze w brzuchu mamy, 
przeszłam operację zamknięcia 
przepukliny. Z moją chorobą wiąże się 
wiele przykrych konsekwencji, nie jestem 
w stanie samodzielnie chodzić i potrzebuję 
pomocy w wielu codziennych czynnościach. 
Od małego jestem intensywnie rehabilitowana, 
korzystam z fizykoterapii oraz zajęć na basenie. 
Pomimo swej niepełnosprawności jestem bardzo 
pogodna, pomysłowa, a także ambitna i pracowita, 
co pomaga mi osiągać bardzo dobre wyniki 
w nauce.

KRS 0000037904

Mam na imię  
KAMILA
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Z zaproszenia skorzystali starzy, 
dobrzy przyjaciele, ale pojawili 
się także artyści, którzy odwie-
dzają nas bardzo rzadko i tacy, 
którzy byli tu po raz pierwszy.

Domowe ciasto w  wyko-
naniu pani Joli Kaźmierczak 
z  Akademii Umiejętności 
i  Smaku Kulinarne Przygody 
oraz słodkości od pani prezes 
Małgorzaty Wiśniewskiej – dak-
tyle prosto z Omanu – smakowa-
ły wyjątkowo.

Przy okazji serdecznie po-
zdrawiamy naszych kolegów 
i  koleżanki, którzy starają się 
zdobyć kontrakty zagraniczne 
i  zawsze pamiętają o  nas tu 
w Wysogotowie.

Opłatek dla Artystów 
i Światłocieniem malowane

Spotkanie opłatkowe w gronie artystów, przyjaciół i miłośników Galerii upłynęło, już po raz trzeci, 
w miłej i serdecznej atmosferze. Towarzyszyła mu wystawa obrazów Rozalii Nowak.

Tekst: Lidia Prętka, manager galerii, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Piotr Mierzwa

Rozmowy o sztuce, o zamie-
rzeniach i  planach na nowy 
rok artystyczny z  pewnością 
wzbogaciły nasze własne  posta-
nowienia, jeśli chodzi o sztukę. 
Życzymy wszystkim, którzy two-
rzą, by udało się je zrealizować 
i przyniosły spodziewane efekty.

To kameralne spotkanie było 
również dla obecnej w Galerii au-
torki wystawy  – Rozalii Nowak – 
kolejną okazją do wymiany zdań 
na temat jej malarstwa, do opo-
wiadania o powstawaniu obra-
zów, stosowanych zabiegach 
malarskich i innych jeszcze taj-
nikach pracy twórczej artystki. 
Dla gości nie zabrakło też nowo-
rocznych upominków.

Domowe ciasto 
w wykonaniu pani Joli 
Kaźmierczak z Akademii 
Umiejętności 
i Smaku Kulinarne 
Przygody oraz 
słodkości od pani 
prezes Małgorzaty 
Wiśniewskiej – daktyle 
prosto z Omanu –
smakowały wyjątkowo.
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Wigilia dla Artystów w PBG Gallery
Rozalia Nowak

zaproszeni artyści w swoich najlepszych barwach
zjawili się na uroczyste spotkanie w Fundacji.
ileż radości, kiedy pani Lidia Prętka z panią Iwonką Bis
serdecznie i zawsze z uśmiechem witają nas!

niesamowite uczucie tęsknoty i marzeń
we mnie
wywołały zabytkowe już sanie stojące w galerii,
wskoczyłam…
jak dawniej dzieckiem będąc… i poczułam się
jak w bajce.
koleżanki i koledzy obejrzeli moje obrazy
wiszące aktualnie w PBG Gallery, dyskusje trwały
w bardzo miłej atmosferze, wspomnienia i opowieści
upływały w towarzystwie przybyłej pani Prezes Małgorzaty Wiśniewskiej.
pani Jola upiekła najlepsze na świecie serniki,
pani Prezes przyniosła przepyszne daktyle i cukierki
stół pięknie zastawiony,
a goście na pewno bardzo zadowoleni.

w tej oto atmosferze
myślałam o pierwszym moim spotkaniu z Fundacją.
zaproszona do wzięcia udziału w wystawie IMPRESJE POLSKO-HISZPAŃSKIE
poznałam Zofię Sierszeńską, cudowną osobę i malarkę akwarelistkę.
Radosne spotkanie zaowocowało pięknymi wrażeniami na wernisażu w Skalarze.
Cudowni goście, wspaniałe szefowe galerii, jednym słowem uczta duchowa!
nadmienię, że tańce wernisażowe są jak najbardziej wskazane
i powinny być obowiązkowe…dziękuję Galerii za wszystkie dobra
pozdrawiam

Rozalia Nowak
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Kolędowanie z Mirażem
XVI Koncert Kolęd Tradycyjnych i Pieśni Bożonarodzeniowych autorstwa Elżbiety i Andrzeja 
Biskupów odbył się 6 grudnia w kościele pw. św. Mikołaja w Raciborzu. Dla tłumnie zebranej 

publiczności zaśpiewał zespół Miraż wspólnie z wokalistkami: Hanną Hołek, Roksaną 
Lewak i Magdaleną Wojak. RAFAKO od lat jest głównym partnerem tego wydarzenia. 

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: Aleksandra Dik, Adventure Media

W święto Trzech Króli, w kościele pw. 
św.  Mikołaja w  Raciborzu, w  świą-
tecznej atmosferze, przy blasku świec, 
zapachu choinek i pięknych głosach 
wykonawców, odbyła się kolejna już 
edycja Koncertu Kolęd Tradycyjnych 
i Pieśni Bożonarodzeniowych. Pomy-
słodawcami, organizatorami, a za-
razem autorami większości tekstów 
prezentowanych pieśni bożonaro-
dzeniowych są Elżbieta i  Andrzej 
Biskupowie. Koncert po raz kolejny 
transmitowało radio.

Co roku ten wspaniały spektakl 
muzyczny gromadzi tłumy słu-
chaczy, a  wykonawcy prezentują 
niezmiennie bardzo wysoki poziom 

chodzi o koncerty kolędowe w na-
szym regionie. Co roku występują 
utalentowani artyści, niektórzy 
z pierwszych stron gazet. Tym ra-
zem, pierwszy raz w historii tego 
koncertu, wystąpiły dzieci  – pod-
opieczni Studia ARS.A.e należy pa-
miętać, że koncert nie mógłby się 
odbyć bez wsparcia sponsorów  – 
przyjaciół tego przedsięwzięcia. 
Z RAFAKO współpracujemy od wie-
lu lat. Jest to współpraca bardzo 
owocna, za co serdecznie dziękuję – 
podsumowała Elżbieta Biskup, au-
torka i pomysłodawczyni Koncertu 
Kolęd Tradycyjnych i  Pieśni Bożo-
narodzeniowych.

artystyczny. W  tym roku oprawę 
muzyczną zapewniły Orkiestra 
Reprezentacyjna Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach pod 
dowództwem st. asp. Waldemara 
Skotarskiego oraz zespół mu-
zyczny pod dyrekcją Waldemara 
Nowakowskiego. Koncert poprowa-
dzili Roksana Lewak oraz Michał 
Panicz. Wystąpili: Hanna Hołek, 
Roksana Lewak, Magdalena Wojak 
oraz wokaliści Zespołu Wokalnego 
Miraż Młodzieżowego Domu Kultury 
w  Raciborzu oraz Studia Muzyki 
i Piosenki ARS w Pietraszynie.

– Byliśmy dziś świadkami jedne-
go z największych wydarzeń, jeżeli 
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Co roku ten wspaniały 
spektakl muzyczny 
gromadzi tłumy słuchaczy, 
a wykonawcy prezentują 
niezmiennie bardzo wysoki 
poziom artystyczny.
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W  sobotę 26 listopada, w  ma-
lowniczym Dworze Brzozówka, 
w Tomicach k. Warszawy, który od 
dziesięcioleci jest siedzibą rodzi-
ny Belina Brzozowskich, odbył się 
niesamowity koncert dobroczynny 

„Dyplomaci na Kresach”. Inicjatorem 
tego szczytnego spotkania był Antoni 
Belina Brzozowski, który do współ-
pracy zaprosił firmę RAFAKO SA. 
Utwory wykonane zostały przez 
orkiestrę im.  I. J. Paderewskiego 
z  Gdańska pod dyrekcją Sabriny 
Stachel. Koncert prowadzili Sylwia 
Holeksa-Wilkowska oraz Gospodarz 
Dworu Brzozówka Antoni Belina 
Brzozowski.

Jak wyjaśnił organizator wy-
darzenia, głównym przesłaniem 
jego pierwszej edycji było wsparcie 
młodych, uzdolnionych artystów. – 
Celem koncertów jest promowanie 
talentów młodych artystów, wyko-
nawców zarówno wokalnych, jak 
i instrumentalnych, popularyzacja 
wysokiej kultury polskiej w środo-
wisku dyplomatów, przedsiębior-
ców, polityków, ludzi kultury oraz 
pozyskanie środków finansowych 
na wspieranie wykształcenia mło-
dych, utalentowanych osób z Polski 
i  innych krajów – wyjaśnił Antoni 
Belina Brzozowski, prywatnie wielki 
miłośnik sztuki. – Pomysł ten stanowi 
kontynuację mojej dotychczasowej 
działalności w sferze kultury. W la-
tach 1997–2000 zorganizowałem na 

Dyplomaci na Kresach
RAFAKO SA wsparło pierwszą edycję koncertu dobroczynnego „Dyplomaci na Kresach” 

zorganizowanego przez rodzinę Belina Brzozowskich. Wydarzenie odbyło się 26 listopada 2016 roku 
w Dworze Brzozówka, w Tomicach k. Warszawy. Koncert inauguracyjny wykonany został przez 

Orkiestrę im. I. J. Paderewskiego z Gdańska oraz polskich młodych artystów. Środki zebrane w trakcie 
spotkania przekazane zostaną Fundacji Dla Polonii, kształcącej w Polsce młodzież ze Wschodu. 

Tekst: Magdalena Matusik, Adventure Media 
Zdjęcia: Antoni Belina Brzozowski
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terenie całej Polski ok. 150 koncertów 
patriotycznych z udziałem Zespołu 
Poleskie Sokoły z  Żytomierza 
oraz Chóru Serafin z Równego na 
Ukrainie. W uznaniu tej działalności 
patriotycznej zostałem zaproszony 
do Związku Polskich Kawalerów 
Maltańskich, posiadającego status 
niezależnego państwa, cieszącego 
się uznaniem w sferach dyplomacji 
międzynarodowej – dodał A. Belina 
Brzozowski. Środki zebrane w trakcie 
wydarzenia przekazane zostaną na 
rzecz Fundacji Dla Polonii, kształcą-
cej w Polsce młodzież ze Wschodu.

Jednym ze sponsorów koncertu 
„Dyplomaci na Kresach” była firma 
RAFAKO SA. – Niezmiernie się cieszę, 
że udało mi się zaprosić do pomocy 
raciborską spółkę. Przyznam, że 
spotkałem się z bardzo miłym przy-
jęciem ze strony firmy. To bardzo 
ważne, aby angażować się w  po-
moc i  oferować pomoc osobom 
uzdolnionym, co RAFAKO SA czyni 
od lat. Mam szczerą nadzieję, że na-

sza współpraca będzie kontynuowa-
na – wyjaśnił na koniec Antoni Belina 
Brzozowski i  dodał, że koncerty 

„Dyplomaci na Kresach” organizowa-
ne będą dwa razy w roku w Dworze 
Brzozówka k. Warszawy. Wysoki po-
ziom artystyczny wydarzeń zapewni 
stały zespół wykonawców pod kie-
runkiem doświadczonego artysty. 
Każdy z  kolejnych koncertów rów-
nież służyć będzie zebraniu funduszy 
wspierających kształcenie młodych 
i utalentowanych osób.

Celem koncertów jest 
promowanie talentów 
młodych artystów, 
wykonawców zarówno 
wokalnych, jak 
i instrumentalnych, 
popularyzacja 
wysokiej kultury 
polskiej w środowisku 
dyplomatów, 
przedsiębiorców, 
polityków, ludzi kultury 
oraz pozyskanie 
środków finansowych na 
wspieranie wykształcenia 
młodych, utalentowanych 
osób z Polski i innych 
krajów.
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W piątek 13 stycznia w Kluszkowcach 
odbyły się XVIII Mistrzostwa Polski 
Energetyków w Narciarstwie Alpej-
skim. Na stoku rywalizowali miłoś-
nicy sportów zimowych z  szeroko 
pojętej branży energetycznej. Firmę 
RAFAKO reprezentowało 10  osób, 
którym udało się wywalczyć druży-
nowo 5 miejsce. Jednak uroczyste 
dekoracje i przekazanie medali zwy-
cięzcom nie były jedynym powodem 
do dumy rafakowców, bowiem pre-
stiżowe wyróżnienie otrzymał rów-
nież dyrektor marketingu, pan Piotr 
Karaś. Minister Sportu uhonorował 
go brązowym medalem za zasługi 
dla sportu. Przytaczamy wypowiedź 
pana Piotra odnoszącą się do wyróż-
nienia jakie otrzymał.

– Uważam, że jest to wyróżnienie 
nie tylko dla mnie, lecz także dla ca-
łej firmy RAFAKO, którą reprezen-
tuję. Raciborska spółka od zawsze 
wspierała sportowców, zarówno 
lokalnych, jak i  tych z  najwyższej 
półki. Czasem, jak w  przypadku 
Ewy Bugdoł, pochodzącej z  Rud 
koło Raciborza, Mistrzyni Europy 
w triathlonie na dystansie długim 
spełniających i jedno, i drugie kry-
terium. Przyjmuję ten medal z  po-
korą wobec sportowców, którzy dla 
osiągnięcia celu wylewają hektolitry 
potu na treningach i którzy, niestety, 
potrzebują wsparcia organizacyjne-
go i finansowego, aby móc walczyć 

o te najwyższe i te nieco niższe laury. 
Od tego są takie firmy jak RAFAKO. 
Od tego jesteśmy my, ludzie którzy 
mają to szczęście współpracować 
z tymi sportowcami.

– Cieszę się, że dane mi jest praco-
wać w firmie pełnej osób garnących 
się do sportu i odnoszących w nim 
sukcesy. Cieszę się, że mamy w re- 
gionie małe, ale ambitne kluby wy-
chowujące świetnych pływaków, 
biegaczy, zapaśników oraz klimat 
i włodarzy, umożliwiających orga-
nizowanie tak świetnych zawodów 
sportowych, jak, m.in. RAFAKO 
Półmaraton Racibórz. I  wreszcie, 
że dane mi było spotkać na swojej 
drodze takie wspaniałe osobowości 
sportowe, jak Justyna Kowalczyk 
czy Ewa Bugdoł  – kontynuował.  – 
Bardzo ważne jest, aby ci najlepsi 
inspirowali innych do uprawiania 
sportu i tak się zresztą dzieje. Nasi 
pracownicy biegają, także na nar-
tach, uprawiają triathlon, kolar-
stwo, a  pobity przez naszą firmę 
Rekord Guinnessa w Nordic Walking 
świadczy o tym, że w całym regio-
nie ludzie spacerują z kijkami i o to 
chodzi. Dziękuję Ministrowi Sportu 
i Federacji Sportowej Energetyk za 
to wyróżnienie, które jeszcze bar-
dziej zmotywuje mnie do działań 
na rzecz sportu i rekreacji – podsu-
mował Piotr Karaś, dyrektor Biura 
Marketingu RAFAKO SA.

Nagroda Ministra Sportu 
dla Piotra Karasia

Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim 
Piotr Karaś, dyrektor Biura Marketingu RAFAKO SA, otrzymał brązowy medal 
za zasługi dla sportu. Wyróżnienie w imieniu Ministra Sportu Witolda Bańki 

wręczył Marek Gralec, prezes Federacji Sportowej „Energetyk”.

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcie: Magdalena Matusik, Adventure Media
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OD REDAKCJI:
Gratulujemy panu Piotrowi wyróżnienia i pracy na rzecz 
sportowców, promowania sportu wśród pracowników 
i mieszkańców Raciborza oraz wspierania tym samym 
działań społecznie odpowiedzialnych.
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XVIII Mistrzostwa Polski Energetyków 
w Narciarstwie Alpejskim z udziałem 

RAFAKO SA
Siarczysty mróz, wspaniała atmosfera i mnóstwo pozytywnej energii – tak podsumować można 

XVIII Mistrzostwa Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim, które odbyły się 13 stycznia 
w Kluszkowcach. W wydarzeniu udział wzięli zawodnicy na co dzień związani zawodowo 

z szeroko pojętą branżą energetyczną. Pośród nich znalazła się silna ekipa RAFAKO SA. 

Tekst i zdjęcia: Magdalena Matusik, Adventure Media
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W  piątek 13 stycznia pośród uro-
kliwych terenów Czorsztyna i  oko-
licznych miejscowości, na górze 
Wdżar (769 m n.p.m.) odbyły się XVIII 
Mistrzostwa Polski Energetyków 
w Narciarstwie Alpejskim. Tego dnia 
osoby związane z branżą energetycz-
ną, w tym pracownicy RAFAKO SA, 
pokonali niezwykle malowniczą trasę 
narciarską w Ośrodku Narciarskim 
Czorsztyn – Ski w Kluszkowcach.

W  trakcie osiemnastej edycji 
zawodów, raciborską spółkę repre-
zentowało 10 osób. Wśród kobiet 
trzecie miejsce w  kategorii K-1 na-
leżało do Katarzyny Skrzypiec.  – 
Zawody bardzo mi się podobały. 
Jestem zadowolona z  przejazdu, 
tym bardziej że udało mi się zdobyć 
trzecie miejsce. Warunki pogodowe 
zdecydowanie dopisały. Sam slalom 

doskonale dostosowany do naszych 
umiejętności. Na Mistrzostwach 
startuję już czwarty lub piąty raz 
i  za każdym razem bardzo mi się 
podoba – powiedziała po zakończe-
niu zawodów Katarzyna Skrzypiec.

Również trzecią lokatę, tym ra-
zem w kategorii K-3, zdobyła Janina 
Lipińska, która na nartach jeździ od 
lat. – Nie ukrywam, że jestem już we-
teranką zawodów, ponieważ star-
tuję od 10 lat. Przyznam, że w tym 
roku warunki, jak i sama trasa były 
bardzo dobre. Poza tym Mistrzostwa 
Energetyków to okazja do spędzenia 
razem czasu. Jak co roku świetnie się 
bawimy. Atmosfera dopisała, szcze-
gólnie wśród dziewczyn. Jesteśmy 
bardzo zgraną grupą  – mówiła 
z  uśmiechem na ustach Janina 
Lipińska.

Wśród kobiet wystartowała tak-
że Alicja Skrzeczkowska-Pala, która, 
jak sama przyznaje, jazdę na nartach 
uwielbia. – Nie będę oryginalna i po-
wiem, że zawody bardzo mi się po-
dobają. Trasa i warunki były idealne. 
Jestem także zadowolona ze swoich 
zjazdów, choć przyznam, że drugi 
nieco spóźniłam. Cieszę się, że z roku 
na rok rozwijam się i osiągam lepsze 
wyniki. Myślę, że niedługo uda mi się 
zdobyć miejsce na podium – powie-
działa Alicja Skrzeczkowska-Pala 
z RAFAKO SA.

Grupę mężczyzn RAFAKO SA re-
prezentował m.in. Łukasz Kocurek. – 
Pierwszy przejazd potraktowałem 
nieco zachowawczo. W  drugim 
podejściu dałem z siebie wszystko 
i poprawiłem swój czas. Co do samej 
trasy, to była bardzo dobra i szybka. 
Udział w Mistrzostwach to dla mnie 
ogromna przyjemność. Kocham ry-
walizację, a tego typu wydarzenia są 
świetną okazją do sprawdzenia swo-
ich umiejętności – wyjaśnił Łukasz 
Kocurek z RAFAKO SA.

RAFAKO SA, które jest 
jednym z założycieli 
Federacji „Energetyk” 
oraz jej członkiem, to 
jedna z najbardziej 
usportowionych 
firm. Zawodnicy 
raciborskiej spółki za 
każdym razem plasują 
się w strefie medalowej 
i okołomedalowej.

Z lewej strony od góry: M. Woj-
tyczko, A. Skrzeczkowska-Pala, 
T. Stogniew, Ł. Kocurek, G. Brożek, 
J. Lipińska, K. Skrzypiec, Z. Haręż-
lak, M. Suchy, D. Cwynar
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Kolejnym uczestnikiem, któ-
ry przemierzył trasę, był Marcin 
Wojtyczka, który na nartach jeździ 
od dzieciństwa.  – Narciarstwo to 
jedno z moich ulubionych sportów. 
W związku z tym cieszę się, że mo-
głem wziąć udział w tak fantastycz-
nej imprezie. W zawodach udało mi 

się zdobyć 8 miejsce. Trasa bardzo 
dobra, atmosfera jeszcze lepsza. Było 
świetnie – mówił Marcin Wojtyczka.

Wyśmienitą i  sportową atmo-
sferę w trakcie Mistrzostw od 18 lat 
niezmiernie zapewnia Federacja 
Sportowa „Energetyk”, na której cze-
le stoi Marek Gralec. – Tegoroczne 
Mistrzostwa, jak co roku, były na 
bardzo wysokim poziomie. Pogoda 
i  warunki na stoku dopisały. To 
samo mogę powiedzieć o atmosfe-
rze, która jak zwykle była doskonała. 
RAFAKO SA, które jest jednym z za-
łożycieli Federacji „Energetyk” oraz 
jej członkiem, to jedna z najbardziej 
usportowionych firm. Zawodnicy ra-
ciborskiej spółki za każdym razem 
plasują się w strefie medalowej i oko-
łomedalowej. Jeszcze raz bardzo się 
cieszę, że po raz kolejny mogliśmy 
zorganizować tak niesamowitą im-
prezę. Dodać muszę, że narciarstwo 
ma w  energetyce bardzo bogatą 
tradycję i jest obecne w federacji od 
samego początku jej istnienia – pod-
sumował Marek Gralec.

Na zdjęciu od lewej Katarzyna Skrzypiec, Janina Lipińska, Alicja 
Skrzeczkowska, u góry Tomasz Stogniew



132 Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

Zimowe starty biegaczy RAFAKO SA
Dla grupy biegaczy z firmy RAFAKO SA żadna pogoda nie stanowi 

przeszkody, aby rywalizować w zawodach. W sobotę 3 grudnia uczestniczyli 
w Maratonie Leśnika w Bielsku-Białej. Tuż po jego ukończeniu rozpoczęli 

intensywne przygotowania do kolejnego startu, czyli XXVII Biegu Ulicznego 
im. Euzebiusza Fereta, który odbył się 17 grudnia w Strzelcach Opolskich. 

Tekst: Justyna Korzeniak, Adventure Media 
Zdjęcia: Archiwum Bartosza Główki, RAFAKO SA
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Siarczysty mróz, wymagająca trasa, śliska 
nawierzchnia i zalegający po kolana śnieg – 
tak wyglądały trasy górskiego Maratonu 
Leśnika w  Bielsku-Białej. Zimowa aura 
i  trudne warunki nie przeszkodziły rafa-
kowcom w podjęciu rywalizacji. Na linii 
startu stawiło się czterech wytrawnych 
biegaczy, którzy znakomicie reprezento-
wali raciborską spółkę.

Z  uwagi na trudne warunki trasy za-
równo maratonu, jak i półmaratonu zostały 
skrócone. Pełen dystans ukończył Paweł 
Klinik, który uplasował się na 11. miejscu 
w kategorii Open. Dystans krótszy ukoń-
czyli: Magdalena Woskowska, Krzysztof 
Jeremicz i Bartosz Główka. – Był to mój 

pierwszy bieg górski i od razu trafiłem na 
dosyć ciężkie warunki. Śnieg po kolana nie 
ułatwiał zadania. Na zbiegach było ślisko, 
co trochę ograniczało moją szybkość. Ale 
bardzo podobała mi się sama atmosfera 
biegu. Szkoda tylko, że dystans został tak 
mocno skrócony (z 31 km do 15 km) – re-
lacjonuje Krzysztof Jeremicz, lider grupy 
biegaczy z RAFAKO SA.

Kolejny swój górski start zaliczył 
Bartosz Główka. – Po raz drugi udało mi się 
wziąć udział w biegu górskim. Ze względu 
na zimową aurę miał swój urok. Jednak 
dla naszego bezpieczeństwa trasa dzień 
przed biegiem została zmieniona. Powiem 
szczerze, miałem obawy, czy w ogóle się 

Duch rywalizacji i znakomita 
atmosfera motywują startujących 
do osiągania nowych rekordów 
życiowych. Jak co roku konkurencja 
była duża, ale doświadczenie 
i dobre przygotowanie rafakowców 
pozwoliło im osiągnąć bardzo dobre 
wyniki.
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odbędzie. Na szczęście nie było tak 
źle. Do takich startów naprawdę 
trzeba się dobrze przygotować, bo 
zimą biega się zupełnie inaczej niż 
latem – przyznaje Bartosz Główka 
z RAFAKO.

Zimowa aura przypadła rafakow-
com do gustu, bo zaraz po Maratonie 
Leśnika zaczęli przygotowania do 
kolejnego startu, który odbył się 
w  sobotę 17 grudnia w  Strzelcach 
Opolskich. Mowa o XXVII Strzeleckim 
Biegu Ulicznym im. Euzebiusza Ferta. 
Zawodnicy do pokonania mieli 15 km.

W  rywalizacji wystartowało po-
nad 600 zawodników i zawodniczek 
z całego kraju i z zagranicy. W tym 
gronie była 9-osobowa reprezen-
tacja firmy RAFAKO w  składzie: 
Paweł Klinik, Grzegorz Bulenda, 
Jan Wilczek, Krzysztof Jeremicz, 
Wojciech Piechnik, Henryk Wiliger, 
Zbigniew Szewczuk, Magdalena 
Woskowska i Dominik Zajonc.

Bieg w Strzelcach Opolskich ma 
długie tradycje, dzięki czemu przy-
ciąga wielu wytrawnych zawodni-
ków. Duch rywalizacji i znakomita 
atmosfera motywują startujących 
do osiągania nowych rekordów ży-
ciowych. Jak co roku konkurencja 
była duża, ale doświadczenie i do-
bre przygotowanie rafakowców po-
zwoliło im osiągnąć bardzo dobre 
wyniki. 

Najlepszy z teamu przedstawicieli 
raciborskiej spółki był Paweł Klinik, 
który z czasem 00:57:12 zajął 27. miej-
sce w kategorii Open na ponad 600 
sklasyfikowanych startujących.  – 
Warunki pogodowe były bardzo 
dobre i  dały możliwość szybkiego 
pokonania dystansu. Jestem za-
dowolony z osiągniętego rezultatu 
i  poprawienia o  ponad 2  minuty 
poprzedniego swojego rekordu na 
tej trasie – relacjonuje Paweł Klinik 
z RAFAKO SA.

Powody do zadowolenia miał 
także Jan Wilczek. Osiągnął on czas 
1:01:25, dzięki któremu stanął na 
3. miejscu podium w kategorii M50.

Natomiast Grzegorz Bulenda, 
uzyskując czas 1:00:39 o  ponad 
3 minuty poprawił swój rekord ży-
ciowy na tym dystansie. Z  wybie-
ganego wyniku zadowolony jest 
także Krzysztof Jeremicz, któremu 
również udało się poprawić „ży-
ciówkę” na 15 km. – W strzeleckim 
biegu ulicznym startowałem po raz 
trzeci z rzędu i zawsze chętnie tu 
wracam. Zawody są bardzo dobrze 
zorganizowane, choć dystans 15 km 
jest trochę nietypowy. Okres zimo-

Bartosz Główka 
i Krzysztof Jeremicz 

przed startem

wy zazwyczaj traktuję jako przy-
gotowanie do sezonu wiosennego. 
Temperatura była na lekkim plusie 
i mam wrażenie, że mniej wiało niż 
w poprzednich latach – przyznaje 
Krzysztof Jeremicz.

– Bieg w Strzelcach Opolskich to 
mój kolejny start w ostatnim czasie 
i  to z  dobrym rezultatem! Należy 
podkreślić doskonałą atmosferę 
i świetną organizację biegu oraz fakt, 
że startuje się w tak doborowym to-
warzystwie jak koledzy i koleżanki 
z drużyny RAFAKO – czego chcieć 
więcej w biegach przed Świętami – 
podsumowuje Wojciech Piechnik 
z RAFAKO SA.
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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
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Zima na nizinach
Czy mieszkając na nizinach, da się osiągać sukcesy w dyscyplinach typowo górskich? W Poznaniu 

istnieją możliwości uprawiania sportów zimowych, takich jak narciarstwo, łyżwiarstwo czy 
hokej na lodzie. Warto więc to wykorzystać i rozwijać sportowe pasje najmłodszych.

Tekst: Magdalena Bendowska, dyrektor utrzymania i rozwoju systemów, RAFAKO SA
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Sport w  moim życiu zawsze 
odgrywał bardzo dużą rolę. Od 
dziecka próbowałam wielu dy-
scyplin sportowych. Moje zain-
teresowania przekazuję swoim 
dzieciom od ich najmłodszych 
lat. Syn Kuba swoją narciar-
ską przygodę rozpoczął mając 
4 lata, kiedy to po raz pierwszy 
wyjechaliśmy z  nim na narty 
i narciarskiego bakcyla połknął 
bardzo szybko. Niestety tydzień 
ferii minął i  nadszedł czas po-
wrotu na niziny, a Kuba często 
powracał wspomnieniami do 
chwil spędzonych na górskich 
stokach. Zadawał nam pytanie: 

„Dlaczego nie mogę jeździć na 
nartach w Poznaniu?”.

Postanowiliśmy wówczas 
z  mężem zaprowadzić go na 

Kuba często powracał wspomnieniami do chwil 
spędzonych na górskich stokach. Zadawał nam 
pytanie: „Dlaczego nie mogę jeździć na nartach 
w Poznaniu?”

Kuba Bendowski 
na poznańskiej Malcie

jedyny w naszym mieście stok 
nad Jeziorem Maltańskim, gdzie 
na nartach można jeździć przez 
cały rok. Zapisaliśmy go do jed-
nego z działających tam klubów 
sportowych – „Malta SKI” i tak 
rozpoczęliśmy narciarską przy-
godę.

Już 7 lat Kuba trenuje w klu-
bie. To siedem lat ciężkiej pracy 
i wiele godzin spędzonych przez 
nas (rodziców) pod stokiem. Ale 
czego się nie robi dla uśmiechu 
i zadowolenia dziecka. Z biegiem 
czasu przyszły sportowe sukce-
sy, a mianowicie I miejsce, które 
Kuba zajął podczas Memoriału 
im.  Kornela Makuszyńskiego 
o  Puchar Koziołka Matołka. 
Największe dotychczasowe 
osiągnięcie Kuby to zdobycie 

I miejsce Kuby 
w zawodach o Puchar 

Koziołka Matołka
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Rodzina Bendowskich 
podczas narciarskiej 

wyprawy

Pucharu Poznania w 2015 roku. 
Kuba uczy się pod okiem tre-
nerów, którzy wychowali jed-
nego z  reprezentantów Polski 
w narciarstwie alpejskim, olim-
pijczyka z  Soczi  – Mateusza 
Garniewicza, który swoją przy-
godę narciarską rozpoczynał 
właśnie na poznańskiej Malcie, 
na tzw. szczotkach.

Jak widać, można osiągać 
sukcesy w dyscyplinach typowo 
górskich mieszkając na nizinach, 
ale na pewno wymaga to wielu 
wyrzeczeń. Na razie jednak waż-
ne jest to, aby narciarstwo było 
dla Kuby przyjemnością. Bardzo 
dużo zależy od trenerów, którzy 
powinni nauczyć na tym etapie 
poprawnej techniki. Ważne jest 
też wsparcie rodziców i udział 
w coraz poważniejszych zawo-
dach. Trzeba iść naprzód, ale 
krok po kroku!

Pasję do sportów zimowych 
Kuba przekazał swoje siostrze 
Joasi, która to od ubiegłego 
roku jeździ z nami na nartach, 
a w tym roku opanowała rów-
nież sztukę jazdy na łyżwach. 
W Poznaniu mamy możliwość 
uprawiania sportów zimowych. 
Oprócz stoku narciarskiego 
funkcjonują 4 sztuczne lodowi-
ska, gdzie można jeździć na łyż-
wach zarówno indywidualnie, 
jak i przy pomocy instruktorów 
łyżwiarstwa. Na lodowisku 

„Chwiałka” jest także możliwość 
gry w hokeja na lodzie.

Pisząc ten artykuł, przesy-
łam wszystkim Czytelnikom 

„Ogniwa” pozdrowienia z kolej-
nych naszych rodzinnych nar-
ciarskich ferii, życząc wytrwa-
łości w zarażaniu najmłodszych 
pasjami i pielęgnowaniu tych 
pasji.

Joasia 
na nartach
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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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Zima w tym roku była dla nas łaskawa i przysypała szary, zimowy 
świat białym puchem. Dało nam to wiele radości, szczególnie 

miłośnikom białego szaleństwa i ruchu na świeżym powietrzu. 

Tekst: Redakcja

Nasze pasje
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Z archiwum Karoliny Szumińskiej – 
Białe szaleństwo
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Z archiwum Małgorzaty Wiśniewskiej:
Czasami po prostu zabraknie śniegu…

Zdjęcie powyżej – święta na stoku, 
zdjęcie po prawej Zima mu nie straszna  

(Antoni Karwański)

Mały sportowiec
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  MACIEJA WRÓBLA

FUNDACJA AVALON
CEL SZCZEGÓŁOWY:  WRÓBEL, 5055

Od 3. roku życia zmagam 
się z cukrzycą typu 1. 
Dzięki pompie insulinowej, 
towarzyszącej mi w dzień 
i w nocy, mogę biegać, śmiać 
się i chodzić na zajęcia judo. Osprzęt 
pompy insulinowej i odpowiednia 
dieta są bardzo kosztowne, podobnie 
jak całodobowy monitoring glikemii, 
który jest teraz dla mnie najważniejszy, 
ponieważ zapezpiecza mnie przed spadkami 
cukru mogącymi prowadzić do utraty czucia 
w paluszkach.

KRS 0000270809

Mam na imię  
MACIEK

Z archiwum Małgorzaty Wiśniewskiej:
Czasami po prostu zabraknie śniegu…
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Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy kochają swoje wnuki!
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ROZM A I TOŚCI

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
21 i 22 stycznia obchodzimy w Polsce Dzień Babci i Dzień Dziadka. Tradycja sięga już ponad 
pół wieku. Pierwszy pomysł uhonorowania Dnia Babci ukazał się w 1964 roku w tygodniku 

„Kobieta i życie” i stopniowo wraz z obchodami Dnia Dziadka wszedł w życie. Z okazji niedawno 
obchodzonego święta naszych Babć i Dziadków redakcja „Ogniwa” składa najserdeczniejsze 

życzenia wszelkiej pomyślności i uśmiechu wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom 
świętującym 21 i 22 stycznia. Do życzeń dołączamy wiersze Wandy Chotomskiej.

Redakcja

Kwiaty dla Dziadka

Kto ci opowie o dawnych latach?
Tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie,
jak ludzie rosną,
opowie Ci – Twój dziadek.

Otworzy serce,
kieszeń otworzy,
podsunie czekoladę.
Z Twoich sukcesów
zawsze się cieszy.
Kto? No, wiadomo – dziadek!
A jak coś spsocisz,
jak coś naknocisz,
jak trzeba spytać o radę –
to kto za uszy
wyciągnie z biedy?
Wiadomo, zawsze – dziadek!

Więc, wnuki proszą,
żeby w kwiaciarniach
kwiatków nie chować pod ladę.
Dziadek ma święto!
Kwiaty dla dziadka!
Wiwat, niech żyje dziadek!

„W oczekiwaniu na prawnuka” Wiesław Lindner (były Przewodniczący 
Rady Nadzorczej PBG), Ryszard i Radosław Lindner z żonami
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U Babci jest słodko

Kiedy tata basem huknie,
kiedy mama cię ofuknie,
kiedy patrzą na człowieka okiem złym –
to do kogo człowiek stuka,
gdzie azylu sobie szuka,
to do kogo, to do kogo tak jak w dym?

U babci jest słodko,
świat pachnie szarlotką.

- No, proszę, zjedz jeszcze ździebełko
i głowa do góry!
Odpędzę te chmury
i niebo odkurzę miotełką.
Nie ma jak babcia,
jak babcię kocham –
bez babci byłby kiepski los.
Jak macie babcię,
to się nie trapcie,
bo wam nie spadnie z głowy włos!

U babci jest słodko,
świat pachnie szarlotką,
a może chcesz placka spróbować?
Popijasz herbatę
i słońce nad światem
już świeci jak złoty samowar.

Wszystkie wnuki, nawet duże,
nawet takie po maturze,
nawet takie z długą brodą aż po pas,
niech do babci lecą z kwiatkiem
i zaniosą na dokładkę
tę piosenkę, którą śpiewa każdy z nas.

Kurcze blade

Kupił dziadek jajko w sklepie
I po brzuchu już się klepie
Naszykował szklankę z cukrem
Kogel mogel sobie utrę

Nagle co to, awantura
Dziura w jajku w jajku dziura
A w tej dziurze kurczę blade
Kurczę blade wrzasnął dziadek

Kurczę blade, kurczę blade
I ze ściany porwał szpadę
Leci kurczę blade z trwogi
Za kurczęciem dziadek srogi

Złapał dziadek kurczę blade
Zrobię z ciebie marmoladę
Marmolada lepsza z jabłka
Powiedziała trzeźwo babka

Lepiej upiec kurczę blade
W piekarniku na obiadek
Jak wsadzili je do pieca
To dopiero była heca

Bo uciekło z pieca dziurką
I zostało tylko piórko
Piórko blade, piórko blade
Które zjadł na obiad dziadek
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Wiersz dla babci

Z okazji Święta Babci,
Ja dzisiaj Babcię nauczę,
Jaka powinna być wnuczka
I jaki powinien być wnuczek.

Po pierwsze proszę Babci –
Ja już tak dawno uważam,
Że nic tak wnucząt nie zdobi,
Jak piękny uśmiech na twarzach.

Uśmiech jest dobry na co dzień,
A nie wyłącznie od święta,
Więc wnuczek ma się uśmiechać,
A wnuczka ma być uśmiechnięta.

Po drugie z czajnikiem w ręku
Również jest wnukom do twarzy.
Każdy radośniej wygląda
Kiedy herbatę parzy.

Po trzecie chociaż wnuczek
Czasami szklankę stłucze
Przy myciu naczyń także
Dobrze wygląda wnuczek.

Po czwarte – proszę babci
Po piąte i po szóste
Niech babcia nigdy więcej
Nie pierze wnukom chustek

Wnuczęta chcą się bawić
A moim skromnym zdaniem.
Zabawą jest i fraszką
Dla wnucząt takie pranie.

Po siódme proszę babci
Wnuki powinny gderać.
Dlaczego nasza babcia
Nie chodzi do fryzjera.

Włóż babciu nową suknię
Niech cię uczesze fryzjer.
Posłuchaj babciu radia
Obejrzyj telewizję.

Już nie myśl babciu o nas
O sobie babciu pomyśl.
Czy babcia nie uważa
Że to jest dobry pomysł?
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NA SZE R E A L IZ ACJ E

Kilka dni temu pożegnaliśmy panią Irenę Kleczewską, która 
zmarła w wieku 95 lat. Mama Pani Prezes Małgorzaty 

Wiśniewskiej, pani Iwony Bis i pani Lidii Prętkiej. Była z nami 
na niejednym firmowym spotkaniu, pikniku, PBG kulaniu, 

wernisażu… Zapamiętamy ją jako pogodną, uśmiechniętą 
i pełną ciepła kobietę dzielącą się swoją radością i życzliwością.
Zawsze chętnie przeglądała „Ogniwo” i była ciekawa, co u nas 

słychać. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

P.S. Strofy o miłości zaczerpnęliśmy z książki pochodzącej  
z jej biblioteczki.

Rodzinne zdjęcie  
w 95. urodziny pani Ireny
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Piernikowanie 2016
Jak co roku krótko przed nadejściem Świąt Bożego Narodzenia Fundacja PBG 

zaprosiła dzieci pracowników Grupy PBG wraz z rodzicami i opiekunami do wspólnej 
zabawy, jaką było przygotowywanie świątecznych pierniczków i pierogów.

Opracowanie: Joanna Januszewska, Fundacja PBG 
Zdjęcia: Asia Perczyńska, Fundacja PBG
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Chętnych oraz atrakcji dla dzieci nie 
brakowało. Zobaczcie zdjęcia i relacje 
uczestników z tego wydarzenia.

Cieszymy się, że Piernikowanie na 
stałe wpisało się kalendarz imprez 
Grupy PBG. Ilość chętnych przeszła na-
sze najśmielsze oczekiwania. W  przy-
szłym roku obiecujemy przygotować 
jeszcze więcej stanowisk dla miłośników 
pierników. Przedświąteczne spotkanie 
zaangażowało do aktywnej zabawy ma-
łych i dużych uczestników.

Już dziś w imieniu Fundacji serdecz-
nie zapraszamy stałych bywalców, jak 
i  nowych gości, do wspólnej zabawy 
podczas corocznego Baliku Karnawa-
łowego, który odbędzie się 25  lutego. 
Szczegóły znajdziecie na plakacie. Do 
zobaczenia!

Jędrzej Schulz
Starszy specjalista ds. zakupów kontraktowych, PBG 
oil and gas 

Kiedy w domu spytałem, czy idziemy 
na Piernikowanie, usłyszałem grom-
kie „Jasne!!!”. W oczekiwaniu na wolne 
stanowisko do robienia pierników za-
częliśmy od przygotowywania ozdób 
choinkowych i  kartek świątecznych. 
Dzieci (Marceli i Wiktoria) miały mnó-
stwo zabawy z  wykrawaniem pierni-
ków foremkami i wykazywały inwencję, 
wycinając w cieście fantazyjne kształty 
drzew i samochodów. O dziwo, dziecia-
kom większą frajdę sprawiło lepienie 
pierogów z kapustą i grzybami, które 
zaraz po powrocie do domu zostały ugo-
towane i spałaszowane do ostatniego. 
I  tak nasze Piernikowanie zamieniło 
się w  „pierogowanie”. Dziękujemy za 
wspaniałą zabawę, która była miłym 
wprowadzeniem w świąteczny nastrój.O dziwo, dzieciakom większą frajdę sprawiło 

lepienie pierogów z kapustą i grzybami, które 
zaraz po powrocie do domu zostały ugotowane 
i spałaszowane do ostatniego. I tak nasze 
Piernikowanie zamieniło się w „pierogowanie”. 

Antonina Karwańska

Elżbieta Tomaszyk 
z Jasiem Mądrowskim
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Fantastycznie jest móc spotkać 
się z kolegami i koleżankami 
z pracy w innych okolicznościach. 
Spotkaniom tym zawsze 
towarzyszy miły klimat – 
wspomagany radosnymi 
okrzykami zgromadzonych dzieci.

Anna Baczyńska
Kierownik sekretariatu PBG oil and gas

Sądzę, że czas poprzedzający 
Święta Bożego Narodzenia jest 
magiczny nie tylko dla dzieci. Ja 
bardzo lubię aktywności wpro-
wadzające w świąteczną atmo-
sferę, takie jak chociażby wspól-
ne wypiekanie pierników. Już 
sam ich zapach działa na mnie 
kojąco. Dlatego cieszę się, że fir-
mowe Piernikowanie stało się już 
w PBG tradycją. Fantastycznie 
jest móc spotkać się z kolegami 
i koleżankami z pracy w innych 
okolicznościach. Spotkaniom 
tym zawsze towarzyszy miły 
klimat – wspomagany radosny-
mi okrzykami zgromadzonych 
dzieci. Jeśli do tej pory nie miałeś 
okazji się o tym przekonać – za 
rok nie może zabraknąć Ciebie 
i Twojej rodziny.

Michał Czajka
Kierownik budowy i robót, PBG oil and gas

Na Piernikowaniu byliśmy po raz pierwszy 
i  ogólne wrażenie mamy bardzo pozytywne. 
Dzieciaki (Wojtek lat 4 i  Hania lat 3) z  wielką 
ochotą i uśmiechem na ustach oddały się wał-
kowaniu ciasta i  wycinaniu z  nich pierników. 
W czasie wypieku zabawy nie brakowało przy 
stole do samodzielnego przygotowywania 
ozdób choinkowych (świetny punkt progra-
mu), choć Hania wolała brudzić się mąką przy 
stole z  pierogami. Na koniec dekorowanie 
i skosztowanie własnoręcznie przygotowanych 
słodkości było pysznym zakończeniem przygody. 
Miło było spędzić to niedzielne popołudnie tak 
rodzinnie, tak świątecznie.



153Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”

ROZM A I TOŚCI

„Mamo, kiedy 
u Ciebie w pracy jest 
Piernikowanie?” – dzieci 
pytały już od listopada…, 
więc kiedy tylko pojawiła 
się informacja, to moje 
pociechy podekscytowane 
prosiły, by je zapisać.

Katarzyna Zalas
Kierownik kancelarii niejawnej PBG oil 
and gas

„Mamo, kiedy u Ciebie w pracy 
jest Piernikowanie?”  – dzieci 
pytały już od listopada…, więc 
kiedy tylko pojawiła się informa-
cja, to moje pociechy podekscy-
towane prosiły, by je zapisać.

I się nie zawiodły… pierniczki, 
pierogi, ozdoby, hot-dogi, atrak-
cji co niemiara. Piotrek wykazał 
się ogromnymi pokładami cierp-
liwości przy lepieniu pierogów 
oraz robieniu „łańcucha” na 
styropianowej choince. Martyna 
z kolei zrobiła mnóstwo kształ-
tnych i  pysznych pierniczków, 
wyrażając tym samym swój 
talent artystyczny. Imprezę za-
liczamy do bardzo udanych.

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

Piernikowanie wypadło super, dzie-
ci zawsze chętnie uczestniczą w ta-
kiej zabawie, przysmaki zrobione 
własnoręcznie smakują najlepiej. 

Katarzyna Zalas 
z synem Piotrem
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Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 
pracowników Grupy PBG na 

Balik KARNAWAŁOWY

25 lutego 2017 r.
Restauracja TRYBUSZON

godz. 12.00

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać 
do 17 lutego na adres mailowy Justyny 
Baczyńskiej – justyna.baczynska@pbg-og.pl
Justyna będzie też zbierała wpisowe 10 zł od 
rodziny (budynek Z, sekretariat główny)
W treści maila prosimy o zawarcie poniższych 
informacji: 
1. Wiek i imię dziecka 
2. Ilość opiekunów 
3. Nazwa fi rmy, w której pracuje rodzic 
lub opiekun dziecka 

Przygotowaliśmy wiele atrakcji! 
Przebrania mile widziane (temat dowolny). 

Dla każdego dziecka NIESPODZIANKA!

Ilość miejsc ograniczona! 
Czekamy na WAS!

Restauracja Trybuszon, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, godz. 12-14. Do miłego zobaczenia – Asia Perczyńska
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PRZEKAŻ              PODATKU NA 
RZECZ  DAWIDA SIKORY

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

Mam 14 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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Ferie w Białce Tatrzańskiej. Na zdjęciu Artur i Maciuś – 
synowie pani Bogumiły Pokornej z RAFAKO SA



Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej zabawie i nadesłali do redakcji 
Ogniwa rozwiązanie krzyżówki. Dla zwyciężczyni konkursu, pani Agnieszki 
Seemann z RAFAKO SA redakcja biuletynu przesyła upominek za nadesłanie 
prawidłowego rozwiązania. Gratulujemy!

Rozwiązanie  
naszej krzyżówki



PBG Erigo zaprasza na nadmorski 
wypoczynek do Hotelu  

Hampton by Hilton.

Zainteresowane osoby zapraszamy 
do kontaktu pod numerem telefonu: 

605 470 751.

Ciężka praca, poświęcenie i pasja zostały docenione przez Gości Hotelu Hampton by Hilton, który otrzymał za 2016 rok nagrodę Guest Review Award!
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