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Wstęp

Wstęp
PGE Polska Grupa Energetyczna jest
największym przedsiębiorstwem
elektroenergetycznym w Polsce, dostawcą
energii elektrycznej i ciepła do ponad
5 milionów klientów oraz liderem zmian
w polskiej energetyce. W nowej strategii Grupa
PGE przedstawiła plan transformacji i drogę do
dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel
neutralności klimatycznej do 2050 roku. Plan
inwestycyjny Grupy Kapitałowej PGE obejmuje
m.in. budowę największych w kraju elektrowni
wiatrowych na Bałtyku.

Działalność sponsoringowa Grupy Kapitałowej PGE
jest skoncentrowana na dwóch obszarach: sporcie
(profesjonalnym oraz amatorskim) i kulturze.
W 2020 roku Grupa PGE przyjęła nową strategię
biznesową, przedstawiającą plan transformacji
zmierzający do neutralności klimatycznej Grupy
w 2050 roku.

Trzy główne filary strategii to:
•
•
•

energia przyjazna dla środowiska
nowoczesne usługi energetyczne
sprawna i efektywna organizacja

Wszystko to wyznaczało nowy etap na płaszczyźnie
biznesowej, ale determinowało także konieczność
rewizji działań sponsoringowych. Odpowiedzią
na konieczność uporządkowania działań
sponsoringowych było przyjęcie w 2021 roku
Strategii Sponsoringu Grupy Kapitałowej PGE.
Dokument ten jest kamieniem milowym, bo
pozwala dostosować sponsoring do potrzeb firmy
oraz zaprogramować działania w tym obszarze na
kolejne lata.

W ramach Strategii Sponsoringu wyodrębniono
programy sponsoringowe: MOCna Liga PGE,
MOC e-mocji, Sportowa Zima z PGE, MOC Wiatru,
PGE Junior, PGE Kulturalna Grupa Energetyczna,
PGE Dumni z Historii, PGE Prowadzimy w Zielonej
Zmianie.
2021 rok był przełomowy dla działań
sponsoringowych ze względu na nowy obszar
sponsoringu, jakim jest esport. PGE została
sponsorem tytularnym Dywizji Mistrzowskiej
Polskiej Ligi Esportowej, stając się jednym
z najważniejszych sponsorów esportu w Polsce.
W ramach PGE Dywizji Mistrzowskiej w 2021 roku
rozegrano dwa sezony rywalizacji w Counter
Strike: Global Offensive. Rozgrywki były
transmitowane na antenie Polsat Games oraz
na platformach streamingowych: YouTube
i Twitch. Unikatowym wydarzeniem był także
PGE Superpuchar Polskiej Ligi Esportowej,
zorganizowany na plaży w Gdańsku.
Od 2015 roku PGE jest partnerem tytularnym
najnowocześniejszej areny wielofunkcyjnej
– stadionu PGE Narodowego im. Kazimierza
Górskiego. W 2021 roku sponsoring obiektu został
przedłużony o kolejne pięć lat.

4

/

Wstęp

Programy

Sponsoring

MOCna Liga PGE

PGE Narodowy
Kluby sportowe:
PGE Skra Bełchatów, PGE Spójnia Stargard, PGE FKS Stal Mielec,
Stal Stalowa Wola, PGE Turów Zgorzelec
PGE Ekstraliga

MOC e-mocji

PGE Polska Liga Esportowa
PGE Turów Zgorzelec (sekcja esportowa)

MOC Wiatru

Polski Związek Żeglarski
Zofia Klepacka

Sportowa Zima z PGE

Zimowy PGE Narodowy
Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego
Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego

PGE Junior

Akademie sportowe:
Akademia GKS Bełchatów, Akademia Piłkarska FC Lesznowola, MKS Lublin,
PGE Turów Zgorzelec, Akademia MKS Avii Świdnik, Akademia Wilfredo Leona,
Akademia Widzewa Łódź, Akademia Badmintona ABRM Warszawa, Akademia
Koszykówki Młode Żubry Białystok, Akademia Piłki Nożnej Łomża, PGE Młode
Perły Lublin, Akademia Piłkarska Stal Stalowa Wola, PGE KPR Gryfino,
PGE GKS Glinik Gorlice, LTS Legionovia Legionowo, PGE MKS Pruszków

Kulturalna
Grupa Energetyczna

Instytucje kulturalne:
Filharmonia Narodowa, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja
Góreckiego, Opera i Filharmonia Podlaska, Polska Filharmonia Bałtycka
im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Opera Nova w Bydgoszczy, Filharmonia
Gorzowska, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach,
Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Filharmonia
Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Toruńska Orkiestra
Symfoniczna, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
we Wrocławiu, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Filharmonia
im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Filharmonia im. Karola
Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonia Zielonogórska, Teatr Wielki
w Łodzi, Muzeum Narodowe w Warszawie

PGE Dumni z Historii

Muzea:
Muzeum Powstania Warszawskiego,
Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu
Lokalne i regionalne wydarzenia kulturalne

PGE Prowadzimy
w Zielonej Zmianie

Kongresy i konferencje
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Wspieranie sportu oraz kultury jest
przejawem świadomego podejścia
PGE do kwestii budowania swojego
wizerunku. PGE konsekwentnie planuje
działania sponsoringowe, wzmacniając
w ten sposób rozpoznawalność swojej
marki. W perspektywie długoterminowej
zaangażowanie w tych dwóch
obszarach jest inwestycją w przyszłość.
Sponsorowanie największych i najlepszych
krajowych drużyn z różnych dyscyplin
sportowych, wsparcie sportu dzieci
i młodzieży, jak również mecenat nad
największymi instytucjami kultury wpisuje
się w odpowiedzialne podejście PGE
do prowadzenia biznesu i zwiększania
świadomości marki w społeczeństwie.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
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Marka PGE po raz siódmy towarzyszyła żużlowcom
rywalizującym w najlepszej żużlowej lidze świata
– PGE Ekstralidze. W 2021 roku przedłużono
współpracę z klubami występującymi w najwyższych
klasach rozgrywkowych najbardziej popularnych
dyscyplin: Stalą Mielec (PKO BP Ekstraklasa,
piłka nożna) oraz Spójnią Stargard (Energa
Basket Liga, koszykówka), a także kontynuowano
współpracę z PGE Skrą Bełchatów (siatkówka).
Promocja marki PGE w 2021 roku miała miejsce
również na koszykarskich parkietach Suzuki 1. Ligi
Mężczyzn. W tej klasie rozgrywkowej występuje
wspierana od sezonu 2021/2022 przez PGE drużyna
PGE Turów Zgorzelec.
W ramach programu MOC Wiatru PGE zawarła
umowę z Polskim Związkiem Żeglarskim, na mocy
której PGE jest sponsorem głównym Związku, w tym
kadry narodowej PGE Sailing Team Poland, zawodów
krajowych, rozgrywek esailing i działań na rzecz
edukacji żeglarskiej.
PGE rozszerzyła także swoje zaangażowanie
w łyżwiarstwo, podpisując umowy o współpracy
z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego
i Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego.
Umowy zapewniły marce PGE obecność przy
większości zawodów krajowych i międzynarodowych
łyżwiarstwa figurowego i szybkiego oraz przy
wydarzeniach jubileuszowych związanych
ze 100-leciem PZŁF i PZŁS.
Powyższe przykłady dobitnie wskazują,
że fundamentalną częścią działalności
sponsoringowej PGE w ostatnich latach
było wspieranie sportu. W 2021 roku
zostały wzmocnione działania w zakresie
sponsoringu kultury.
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PGE nawiązała współpracę z Muzeum Narodowym
w Warszawie, stając się mecenasem Galerii Sztuki
XIX Wieku. Mecenatem zostały też objęte działania
edukacyjne Skarbca Koronnego na Wawelu. Do grona
wspieranych przez Grupę Kapitałową PGE filharmonii
dołączyły kolejne tego typu instytucje: Opera
i Filharmonia Podlaska oraz Filharmonia Śląska.
Rok 2020, który stał pod znakiem pandemii
COVID-19, zweryfikował także podejście PGE do
narzędzi komunikacji marketingowej w sponsoringu.
Dlatego w 2021 roku w aktywacji praw
sponsoringowych PGE postawiła na nowoczesne
narzędzia komunikacji marketingowej, takie jak
formaty wideo, social media czy nieszablonowe
eventy łączące różne obszary, np. sport tradycyjny
z esportem, czego przykładem jest PGE Superpuchar
Polskiej Ligi Esportowej. Wykorzystywane były
również narzędzia, które mogą angażować różnych
sponsorów do wspólnych akcji.
Dzięki nowoczesnym narzędziom komunikacji
marketingowej PGE sprawniej trafia do młodych
odbiorów, czego najlepszym przykładem jest właśnie
esport.

Efektywność
Przy ocenie skuteczności wpływu danego projektu
sponsoringowego na wizerunek marki PGE
bierze pod uwagę kilka czynników. W przypadku
największych projektów sponsoringowych z obszaru
sportu profesjonalnego istotna jest ich efektywność.
Jest ona badana zarówno przez bezpośrednią
wycenę świadczeń sponsoringowych realizowanych
dla PGE przez kontrahenta w ramach umowy,
jak i ekwiwalent reklamowy wynikający z medialności
danego projektu.
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Sponsoring w 2021 roku w liczbach

15
3

filharmonii
objętych mecenatem

związki
sportowe

1,2mln

110

wydarzeń
na PGE Narodowym

ponad

79 3

młodych adeptów
w ramach programu
PGE Junior

umów sponsoringowych
zawartych w 2021 roku

2500

Wynik badania efektywności jest istotny dla
rewizji działań sponsoringowych, stanowi
jednak również element ściśle marketingowy
i nie może być jedynym kryterium oceny wpływu
na wizerunek marki. Dlatego PGE patrzy na
sponsoring z szerszej perspektywy. Bierze pod
uwagę potencjał komunikacyjny danego projektu
– w jaki sposób można go wykorzystać w innych
własnych aktywnościach, np. w kampaniach
wizerunkowych, akcjach społecznych czy CSR.
PGE kieruje się zasadą, że sponsoring ma być
elementem wspierającym inne aktywności
biznesowe.
Należy pamiętać jeszcze o innym, niezwykle
istotnym elemencie branym pod uwagę przy
ocenie skuteczności wpływu danego projektu
sponsoringowego na wizerunek marki. PGE
posiada swoje aktywa w całym kraju i jest blisko
lokalnych społeczności. Dlatego angażuje
się we wspieranie sportu również tam, gdzie
prowadzi swoją działalność biznesową – stąd
współpraca w 2021 roku z takimi klubami,

widzów
w filharmoniach

863%

16

muzea objęte
mecenatem

efektywności
projektów PGE

akademii
sportowych w ramach
programu PGE Junior

5

profesjonalnych
klubów sportowych

8

lokalizacji
w PGE Ekstralidze

jak PGE Spójnia Stargard, PGE Skra Bełchatów czy
wsparcie sportu dzieci i młodzieży – jak w przypadku
Akademii GKS-u Bełchatów i Turowa Zgorzelec.
Sponsoring kultury oraz projektów patriotycznych
ma dla PGE wymiar wizerunkowy i jest elementem
społecznej odpowiedzialności biznesu. PGE w sposób
świadomy angażuje się w mecenat kultury wysokiej,
jest kreatorem projektów dbających o pamięć
historyczną i tożsamość narodową.
Przyjęta Strategia Sponsoringu Grupy Kapitałowej
PGE, zaangażowanie w nowe obszary sponsoringu,
jak esport, nieszablonowe, kreatywne pomysły
na wykorzystanie sponsorowanych projektów
w komunikacji marketingowej, wzmocnienie roli
sponsoringu kultury – to ogólny obraz działalności
sponsoringowej PGE w 2021 roku.
Zapraszamy do bardziej szczegółowego zapoznania
się z tym ważnym obszarem komunikacji. Życzymy
miłej lektury.
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Programy
sponsoringowe
•
•
•
•
•
•
•

MOCna Liga PGE
Moc e-mocji
Moc Wiatru
Sportowa Zima z PGE
PGE Junior
Kulturalna Grupa Energetyczna
PGE Dumni z Historii
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MOCna Liga PGE
•
•
•
•
•
•
•

PGE Narodowy
PGE Ekstraliga
PGE FKS Stal Mielec
PGE Skra Bełchatów
PGE Spójnia Stargard
PGE Turów Zgorzelec
Stal Stalowa Wola
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MOCna Liga PGE

Program sponsoringowy MOCna Liga PGE skupia
sponsoring profesjonalnych klubów sportowych
w najpopularniejszych dyscyplinach: piłce nożnej,
siatkówce i koszykówce. Zalicza się do niego także
flagowy projekt sponsoringowy realizowany
przez PGE, jakim jest sponsoring tytularny PGE
Narodowego – największej areny sportowej w Polsce.
W MOCnej Lidze rywalizują także najlepsi żużlowcy
świata występujący w PGE Ekstralidze.
Sponsoring klubów profesjonalnych – zarówno
tych występujących w najwyższych klasach
rozgrywkowych (PGE Skra Bełchatów, PGE Spójnia
Stargard, PGE FKS Stal Mielec), jak i drużyn
występujących w niższych ligach, ale cieszących się
olbrzymią popularnością na szczeblu lokalnym czy
regionalnym (PGE Turów Zgorzelec, Stal Stalowa
Wola) – jest istotny nie tylko z marketingowego
punktu widzenia. W przypadku PGE ma jeszcze inny

wymiar: wszystkie te kluby znajdują się w rejonach
aktywności biznesowej PGE, sponsoring pozwala
więc na utrzymanie lojalizacji (przywiązania)
klientów na tych terenach.
Dużą wartością w sponsoringu takich klubów
jest obecność w nazwie drużyn marki PGE.
Dzięki transmisjom w ogólnopolskich stacjach
telewizyjnych (PGE FKS Stal Mielec – Canal+,
PGE Skra Bełchatów i PGE Spójnia Stargard –
Polsat Sport) projekty te charakteryzują się
dużą efektywnością sponsoringową. Ekwiwalent
medialny pozwala na zwiększanie stopnia
znajomości marki i zasięgu jej oddziaływania na
rynku oraz budowę pozytywnego wizerunku
sponsora. Osiągane są także cele takie jak wsparcie
działań promocyjno-handlowych, budowa reputacji
marki PGE, pozyskanie uznania i sympatii opinii
publicznej oraz przeniesienie pozytywnych
skojarzeń ze sponsorowanego na PGE.
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PGE Narodowy

W 2021 roku PGE Polska Grupa Energetyczna
i PL.2012+ Sp. z o.o., która jest operatorem
PGE Narodowego, podpisały nową umowę
sponsoringową na kolejne pięć lat. Jednocześnie
arenie nadano imię legendarnego trenera piłki nożnej
– Kazimierza Górskiego.
W ramach negocjacji nowej umowy PGE i PL.2012+
przeprowadzono dokładną analizę dotychczasowych
wspólnych działań, w wyniku czego m.in. odświeżono
pakiet świadczeń partnerskich i uwzględniono
możliwość nadania PGE Narodowemu imienia
Kazimierza Górskiego.
Marka PGE Narodowy powstała w wyniku połączenia
w 2015 roku dwóch silnych brandów: Stadionu
Narodowego w Warszawie oraz PGE Polskiej
Grupy Energetycznej. Rebranding ze Stadionu
Narodowego na PGE Narodowy był pierwszym tego
typu działaniem o tak dużej skali w Polsce. Mimo
wysokiego poziomu zaawansowania przedsięwzięcia
oraz licznych wyzwań, które mu towarzyszyły,
organizacje z sukcesem wprowadziły na rynek nową
markę. Dzisiaj PGE Narodowy jest postrzegany jako
lider zarówno w branży wydarzeń masowych, spotkań
biznesowych, jak i w zakresie organizowania czasu
wolnego.
Badania przeprowadzone na zlecenie PL.2012+
w 2021 roku pokazują, że PGE Narodowy jest
najbardziej rozpoznawalnym obiektem sportowowidowiskowym w Polsce. Średnio aż trzy na pięć
osób zapytanych o obiekty tego typu zlokalizowane

pgenarodowy.pl

al. Księcia J. Poniatowskiego 1,
03-901 Warszawa

w Polsce wymienia go spontanicznie, a 84 procent
badanych rozpoznaje obiekt na podstawie fotografii.
Współpraca z operatorem PGE Narodowego,
spółką PL.2012+, jest przykładem umiejętnego
dostosowania działań sponsoringowych do trudnego
czasu pandemii COVID-19 oraz skutecznego
zarządzania projektami sponsoringowymi
w czasie. W pierwszej połowie 2021 roku obiekt
był zamknięty dla zwiedzających, nie odbywały
się na nim żadne imprezy masowe. PGE wspólnie
z partnerską spółką wypracowały unikatowy model
współpracy, polegający na skategoryzowaniu
stopnia wykonywania poszczególnych świadczeń
i dostosowaniu do niego okresu, o jaki przedłużono
poprzednią umowę, zawartą w 2015 roku.

Facebook.com
/PGE.Narodowy

Twitter.com
@PGENarodowy

Instagram.com
/pgenarodowy
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Dotychczasowe pięć lat na PGE Narodowym
było pełne emocji, których dostarczały
największe i najciekawsze wydarzenia
sportowe, rozrywkowe i kulturalne w Polsce.
W tym czasie marka największej polskiej
firmy energetycznej towarzyszyła ponad
100 całostadionowym wydarzeniom, w tym
meczom piłkarskiej reprezentacji Polski,
koncertom gwiazd polskiej i światowej
muzyki, targom, wystawom i spotkaniom
biznesowym. Od lipca 2015 roku do końca
2020 roku PGE Narodowy odwiedziło
ponad 8 milionów osób. PGE Polska
Grupa Energetyczna jako partner tytularny
stadionu wspiera jego rozwój i przez
następne pięć lat będzie współtworzyła
to wyjątkowe miejsce.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
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PGE Ekstraliga

Marka PGE od 2015 roku towarzyszy rywalizacji najlepszych
żużlowców świata w ramach rozgrywek PGE Ekstraligi
oraz PGE Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw
Ekstraligi. Jest to jeden z flagowych projektów
sponsoringowych, dzięki któremu PGE jest obecna
w życiu lokalnych społeczności, blisko mieszkańców
takich miast jak Toruń, Gorzów czy Lublin, które spośród
lokalizacji biznesowych Grupy są szczególnie związane
z żużlową rywalizacją.
Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych wśród
kibiców, marka PGE jest silnie utożsamiana z tymi
rozgrywkami, a sponsoring PGE Ekstraligi stanowi
efektywne narzędzie promocji marki PGE. Zainteresowanie
sportem żużlowym w Polsce jest olbrzymie: w ostatnich
sezonach na stadionach zawodnikom kibicowało blisko
700 tysięcy widzów.
Rok 2021 był przełomowy we współpracy z najlepszą
żużlową ligą świata. Została ona ściśle dopasowana do
charakteru działalności marki PGE, a zwłaszcza jej strategii
biznesowej, której jednym z filarów jest energia przyjazna
dla środowiska. PGE oraz jej partnerowi zależało na tym,
by nieco przełamać stereotyp „czarnego sportu”, który,
jak się okazuje, ma także swoją „zieloną” stronę.
Dlatego w 2021 roku rozpoczęto wspólne
działania proekologiczne.
Opracowano specjalny logotyp EKO PGE Ekstraliga,
którym firmowane były wszystkie działania proekologiczne
w sezonie 2021. Zrealizowano kampanie CSR, działania
wizerunkowe w social mediach oraz produkcje wideo
pokazujące ekologiczne aspekty sportu żużlowego, takie
jak m.in. utylizacja zużytego oleju, używanie czystego
metanolu jako paliwa czy bezpieczny dla środowiska
skład nawierzchni torów żużlowych. Wszystkie te
działania były zagregowane na specjalnej subdomenie
eko speedwayekstraliga.pl.
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EKO PGE EKSTRALIGI
W SEZONIE 2021

JAK MYĆ MOTOCYKL
ŻUŻLOWY
Piotr Świderski, trener Eltrox Włókniarza
Częstochowa, przedstawił część
żużlowej kuchni, tej ekologicznej,
gdzie pokazano stanowisko do
mycia motocykli i osprzętu. Dlaczego
należy starannie myć motocykle?
Trener wyjaśnił to adeptom szkółki
żużlowej w materiale PGE Ekstraligi
i Eltrox Włókniarza Częstochowa.
YouTube: youtu.be/OZd_WPE68b8

OBSŁUGA OLEJU
W SILNIKU ŻUŻLOWYM
Obsługa oleju w sporcie żużlowym
odbywa się w sposób ekologiczny.
Żużlowcy Moje Bermudy Stali Gorzów,
Wiktor Jasiński i Kamil Pytlewski,
a także kierownik drużyny Krzysztof
Orzeł, przedstawili zasady obowiązujące
w tym względzie w PGE Ekstralidze.
„W samochodach lub motocyklach
olej wymienia się po określonej liczbie
przejechanych kilometrów, na żużlu
po biegu, meczu lub wskazaniu tunera” –
zaznaczył Wiktor Jasiński. Ile oleju zużywa
motocykl podczas jednego meczu? Jak
wygląda jego obsługa? Gdzie spuszcza się
olej i jak to wygląda w praktyce?
YouTube: youtu.be/LporkIHjOtE

Do programu włączyły się wszystkie kluby uczestniczące
w rozgrywkach, a logotyp EKO PGE Ekstraligi znajduje się
w programach meczowych oraz na busach każdego zawodnika
PGE Ekstraligi. W działania w ramach EKO PGE Ekstraligi wpisał
się także realizowany przez poszczególne kluby program PZM
Dbam o Środowisko, którego jednym z filarów jest edukacja
ekologiczna dzieci i młodzieży, w tym członków szkółek
żużlowych i miniżużlowych.

MŁODZIEŻ FOGO UNII LESZNO
DBA O ŚRODOWISKO
Krzysztof Sadurski w ramach kampanii
PZM Dbam o Środowisko oraz działań
proekologicznych PGE Ekstraligi
przedstawił podstawowe zasady
funkcjonowania mat ekologicznych
w sporcie żużlowym. Fogo Unia Leszno
przeprowadziła szkolenie związane
z ekologią wśród dzieci i młodzieży.
YouTube: youtu.be/fBCAtLC5uAs

speedwayekstraliga.pl
speedwayekstraliga.pl/eko

Facebook:
Facebook.com
/speedwayekstraliga

Twitter:
@EkstraligaTV

Instagram:
speedwayekstraliga/
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PGE FKS Stal Mielec

PGE Polska Grupa Energetyczna w 2021 roku
przedłużyła współpracę z FKS Stalą Mielec na sezon
2021/2022 jako sponsor strategiczny. Klub jako jedyny
przedstawiciel regionu Podkarpacia posiada drużynę
występującą w PKO BP Ekstraklasie.
FKS Stal Mielec to klub piłkarski, który kontynuuje
tradycje powstałego w 1939 roku klubu PZL Mielec.
Grały w nim takie gwiazdy piłki jak Grzegorz Lato,
Andrzej Szarmach czy Jan Domarski. Od 2020 roku
FKS Stal występuje w piłkarskiej ekstraklasie, do której
powróciła po ponad 20 latach. PGE stawia na potencjał
wychowanków tego klubu, stąd zaangażowanie
obejmuje także wsparcie Akademii Piłkarskiej Stali,
w której szkoli się około 250 młodych piłkarzy,
z powodzeniem reprezentujących Stal w różnych
kategoriach wiekowych i na różnych poziomach
rozgrywkowych.
W sezonie 2020/2021 drużyna PGE FKS Stal Mielec
utrzymała się w najwyższej klasie rozgrywkowej,
zajmując 15. miejsce.

stalmielec.com

FKS Stal Mielec
ul. Solskiego 1
39-300 Mielec

Osiągnięcia

Rok

Mistrz Polski

1973, 1976

Wicemistrz Polski

1975

Brąz mistrzostw Polski

1974, 1979, 1982

Finalista Pucharu Polski

1976

1/4 finału Pucharu UEFA

1976

Wicemistrz Polski Juniorów U-19

1968, 1969, 2006

Mistrz Polski Juniorów U-17

2007

Mistrz Polski Trampkarzy U-15

2011

Facebook:
stal.mielec.oficjalna

Twitter:
@fksStalMielec

Instagram:
fksstalmielec
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PGE Skra Bełchatów

W 2021 roku PGE kontynuowała współpracę z najbardziej
utytułowanym klubem siatkarskim początku XXI wieku
w Polsce – Skrą Bełchatów.
PGE Skra Bełchatów zdobyła aż dziewięć tytułów mistrza
Polski. Na swoim koncie ma również siedem Pucharów
Polski, liczne sukcesy w siatkarskiej Lidze Mistrzów, a także
dwa srebrne i brązowy medal w Klubowych Mistrzostwach
Świata. W 2014 roku czterech ówczesnych zawodników
PGE Skry Bełchatów – Mariusz Wlazły, Michał Winiarski,
Andrzej Wrona i Karol Kłos – weszło w skład reprezentacji
Polski, która zdobyła złoty medal mistrzostw świata.
Cztery lata później biało-czerwoni powtórzyli ten sukces,
a złoty medal wywalczyli kolejni gracze, którzy wówczas
grali w PGE Skrze: Grzegorz Łomacz, Artur Szalpuk
i Jakub Kochanowski. W 2018 roku w reprezentacji Polski
znaczącą rolę odegrali również przedstawiciele sztabu
szkoleniowego PGE Skry Bełchatów: statystyk Robert
Kaźmierczak, fizjoterapeuta Tomasz Pieczko oraz asystent
trenera Michał Mieszko Gogol.
W 2021 roku PGE Skra Bełchatów zajęła 4. miejsce
w Plus Lidze i dotarła do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.
Zawodnicy tej drużyny – Grzegorz Łomacz i Mateusz
Bieniek – występowali w reprezentacji Polski podczas
mistrzostw Europy oraz igrzysk olimpijskich w Tokio.
Klub regularnie wygrywa w rankingach medialności
oraz atrakcyjności widowisk sportowych. Istotny jest też
ekwiwalent reklamowy – kilkadziesiąt milionów zł.
Dzięki temu Skra jest w TOP 20 organizacji sportowych
pod względem efektywności praw sponsorskich.

skra.pl

KPS Skra Bełchatów S.A.
ul. Dąbrowskiego 11A
97-400 Bełchatów

Facebook:
/pge.skra.belchatow

Osiągnięcia

Rok

Mistrzostwo Polski

2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2014, 2018

Puchar Polski

2005, 2006, 2007, 2009,
2011, 2012, 2016

Superpuchar Polski

2012, 2014,
2017, 2018

Liga Mistrzów

2. miejsce: 2011/2012;
3. miejsce: 2007/2008,
2009/2010, 2018/2019

Klubowe
wicemistrzostwo świata

2009, 2010;
brązowy medal: 2012

Złoto Mistrzostw Polski
Juniorów

2005/2006, 2017/2018

Twitter:
@_SkraBelchatow_

Instagram:
/pgeskra
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PGE Spójnia Stargard

PGE przedłużyła w 2021 roku współpracę na sezon
2021/2022 ze Spójnią Stargard, która występuje
w najwyższej koszykarskiej klasie rozgrywkowej
w Polsce – Energa Basket Lidze.
Klub sportowy Spójnia Stargard powstał w 1949 roku
jako klub wielosekcyjny. Od lat 60. XX wieku
jest klubem koszykarskim. Przez długie lata grał
na zapleczu ekstraklasy, by w 1994 roku, po kilku
sezonach walki w finałach drugoligowych rozgrywek,
awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej.
Od 2019 roku PGE jest sponsorem strategicznym
Spójni Stargard. Uzyskana w ten sposób stabilizacja
finansowa pozwoliła zbudować silny zespół. Sezon
2019/2020 Spójnia Stargard zakończyła na 9. miejscu,
a w 2021 roku była na miejscu 8.
W ostatnim czasie młodzież Spójni Stargard
dotarła do finałów Mistrzostw Polski U19, zajmując
ostatecznie 6. miejsce. Z sukcesami młodzi
wychowankowie grali także w reprezentacji
województwa zachodniopomorskiego, zdobywając
4. miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

spojniastargard.com

Facebook:
SpojniaStargard

Osiągnięcia

Rok

Awans do ekstraklasy

1994

Srebro mistrzostw Polski

1996/1997

Gra w ekstraklasie

1994-2004

Mistrzostwo Polski Juniorów

2003

Wicemistrzostwo Polski Kadetów

2010

Mistrzostwo I ligi koszykówki
i awans do ekstraklasy PLK

2018

7. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów

2019

6. miejsce w Mistrzostwach Polski U19

2021

2. miejsce w Pucharze Polski

2021

Twitter:
@SpojniaStargard

Instagram:
pge_spojnia_stargard
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PGE Turów Zgorzelec

W 2021 roku PGE zawarła umowę z Turowem
Zgorzelec, zostając sponsorem strategicznym klubu,
który funkcjonuje na terenie działalności biznesowej
PGE. W sezonie 2021/2022 koszykarze pierwszego
zespołu PGE Turowa Zgorzelec występują w Suzuki
1. Lidze Mężczyzn.
Klub Sportowy Turów SA istnieje od 2018 roku
i wpisuje się w ciągłość koszykarskich tradycji
w Zgorzelcu.
Od początku struktura klubu budowana była
w oparciu o szkolenie dzieci i młodzieży oraz
występy w 3. lidze koszykówki mężczyzn. Szczeble
szkoleniowe dają możliwość rozwoju najmłodszym,
a najlepsi zdobywają cenne doświadczenie
w pierwszej drużynie.

ksturow.eu

Facebook:
PGE Turów Zgorzelec

Instagram:
pge_turow
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Stal Stalowa Wola

W 2021 roku PGE została sponsorem
głównym Stali Stalowa Wola – jednego
z najpopularniejszych klubów piłkarskich
na Podkarpaciu.
Klub Stal Stalowa Wola powstał w 1938 roku.
W najwyższej piłkarskiej klasie rozgrywkowej
występował w sezonach 1987/1988, 1991/1992
oraz przez dwa sezony z rzędu: 1993/1994
i 1994/1995. Po wielu latach funkcjonowania
jako stowarzyszenie, w maju 2010 roku do życia
została powołana Stal Stalowa Wola Piłkarska
Spółka Akcyjna.
W sezonie 2021/2022 koszykarze
Stali Stalowa Wola występują w 3. lidze
grupy IV, walcząc o awans na wyższy poziom
rozgrywkowy. Klub ma barwy zielono-czarne.
Drużyna Stali swoje domowe mecze rozgrywa na
stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej
w Stalowej Woli przy ulicy Hutniczej 10A.

stal1938.pl

Facebook: @stalpsa

Twitter: STALÓWKA tv 1938

Osiągnięcia

Rok

12. miejsce w I lidze

1993/1994

1/4 finału Pucharu Polski

1991/1992

Instagram: stalstalowawolapsa
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Wspieramy
sport profesjonalny
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MOC e-mocji
• Polska Liga Esportowa
• PGE Turów Zgorzelec Esport
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2021 rok był przełomowy w działalności
sponsoringowej Grupy PGE. Po raz pierwszy
największe przedsiębiorstwo sektora
elektroenergetycznego w Polsce zaangażowało
się na dużą skalę w sponsoring esportu. Działania
te stanowią również odpowiedź na założenia
strategii biznesowej PGE, której jednym z filarów są
nowoczesne usługi energetyczne.
Zaangażowanie w tę branżę otwiera spółkę na
nowoczesne usługi i tym samym nowe możliwości,
co idealnie wpisuje się w założenia nowej strategii.
Dane jednoznacznie wskazują, że sport przenosi się
do sieci, dlatego ta forma rywalizacji budzi coraz
większe zainteresowanie również spółek z udziałem
Skarbu Państwa.
Sponsoring esportu pozwala także na wykorzystanie
nowoczesnych kanałów kontaktu z marką PGE –
internetu oraz tematycznych kanałów telewizyjnych
poświęconych branży esportowej. Ważną rolę
odgrywa tu komunikacja za pomocą nowoczesnych,
szeroko dostępnych platform streamingowych.
Znaczący odsetek odbiorców to osoby młode,
które w perspektywie kilku lat będą podejmować
decyzje konsumenckie. Pozwala to na budowanie
relacji z marką w młodej, responsywnej społeczności
gamingowej. Rywalizacja esportowa uczy
strategicznego myślenia, współpracy, komunikacji

i rozwiązywania problemów pod presją czasu, stąd
jej duże znaczenie dla rozwoju młodego pokolenia.
Sponsoring sportu tradycyjnego w obliczu pandemii
stanął przed olbrzymimi wyzwaniami: wiele
wydarzeń odwoływano, inne były organizowane
w sposób bardzo ograniczony. Esport, dzięki zdalnej
formule rozgrywek, nie podlega tym restrykcjom.
Zaangażowanie w esport to także inwestycja
w szerokie dotarcie z ofertą produktową PGE.
Badania rynku wskazują, że zainteresowani
esportem to świadomi konsumenci, chętnie
korzystający z usług i produktów sponsorów
tej branży.
Sponsoring esportu w przypadku PGE ma także
wymiar społeczny. Dynamiczny rozwój rynku
esportowego pokazuje, że będzie on interesującym
rynkiem pracy. PGE, angażując się w promowanie
esportu, wspiera rozwój, edukację oraz aktywizację
młodych ludzi w nowoczesnej drodze kariery. Jest to
istotne zwłaszcza w kontekście aktywności biznesowej
Grupy PGE w miejscach, które w niedalekiej przyszłości
będą podlegały stopniowej dekarbonizacji, jak region
Bełchatowa czy Zgorzelca.
Dlatego Grupa PGE jest otwarta na tak dynamicznie
rozwijającą się branżę, rozumie tę pasję i chce wspierać
drogę, jaką obrało wielu młodych ludzi.
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Polska Liga Esportowa

Od 2021 roku PGE jest sponsorem tytularnym Dywizji
Mistrzowskiej Polskiej Ligi Esportowej, w której
rywalizacja toczy się w Counter Strike: Global Offensive.
Polska Liga Esportowa ma ugruntowaną pozycję na
rynku esportowym, który zgromadził poważnych
sponsorów oraz inwestorów. Od trzech lat organizuje
rozgrywki przyciągające miliony widzów, wspiera
i inicjuje projekty profesjonalizujące branżę esportową
w Polsce, prowadzi także działania edukacyjne oraz CSR.
W 2021 roku rozegrano dwa sezony PGE Dywizji
Mistrzowskiej Polskiej Ligi Esportowej. Po raz pierwszy
marka PGE była promowana przez nowoczesne
narzędzia charakterystyczne dla esportu, takie jak
branding na mapach w grze czy lokowanie logotypu PGE
„ingame”. Logotyp PGE pojawiał się także w scenografii
studia telewizyjnego Polsat Games oraz w licznych
materiałach zamieszczanych w social mediach.
W ramach współpracy opracowano także dedykowane
PGE materiały contentowe: produkcje wideo czy
artykuły w mediach.
Kamieniem milowym we współpracy z Polską Ligą
Esportową było wypracowanie Centralizacji Praw
Sponsoringowych (CPS). CPS to umowa, która
wprowadziła innowacyjne rozwiązania w polskim
esporcie i pozwoliła na uregulowanie zależności między
Polską Ligą Esportową a grającymi w niej organizacjami.
Stanowi kolejny krok na drodze profesjonalizacji
rywalizacji graczy i uzyskania przez nich stabilnych
źródeł dochodu.
W maju i grudniu zorganizowane zostały dwa eventy
towarzyszące finałom PGE Dywizji Mistrzowskiej,
gromadząc osobistości ze świata esportu, sportu,
kultury i biznesu.
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Unikatowym i najbardziej spektakularnym
wydarzeniem we współpracy z Polską Ligą Esportową
był PGE Superpuchar PLE, rozegrany na Stadionie
Letnim w Gdańsku. Była to pierwsza w historii
esportowa impreza w plenerze, łącząca gamingową
rywalizację z relaksem, rozrywką, a także ze sportem
tradycyjnym. Na odwiedzających gdańską plażę
czekały liczne strefy aktywności, w tym takie,
które pozwalały zapoznać się z branżą esportową.

YouTube: PolskaLigaEsportowa

W ramach Edu Zone prowadzono działania
edukacyjne z zakresu esportu i szeroko pojętej
profilaktyki. Fani PGE Dywizji Mistrzowskiej mogli
obserwować rywalizację o PGE Superpuchar PLE
zarówno na ekranie na Stadionie Letnim, jak i na
platformach Twitch.TV i YouTube.

Jesienią PGE wspólnie z partnerem przeprowadziła
konkurs z okazji Dnia Nauczyciela, którego celem było
znalezienie nauczycieli wspierających esportowe pasje
swoich uczniów. Kandydatów do konkursu zgłaszali
sami uczniowie, którzy tym samym mieli okazję do
zaakcentowania swojej wdzięczności za trud wkładany
w codzienną pracę, również na polu wspólnej eksploracji
świata esportu. Część konkursu dotycząca nauczycieli
to jednak nie wszystko – wykazać mogła się również
młodzież. Wystarczyło odpowiedzieć na trzy pytania
związane z rozgrywkami w Polskiej Lidze Esportowej oraz
zaangażowaniem PGE w świat profesjonalnej rywalizacji
w grach wideo. Ponadto uczestnicy mieli wskazać, który
zawodnik byłby dla nich wzorem, od którego chcieliby
uczyć się jednego z aspektów rozgrywki.

ple.gg

Facebook: @PolskaLigaEsportowa

Wszystkie współorganizowane w 2021 roku przez
PLE i PGE wydarzenia cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem nie tylko graczy czy kibiców,
ale też osób, które na co dzień nie mają styczności
z esportem.
Działania te sprawiły, że marka PGE stała się
bardzo rozpoznawalna w środowisku gamingowym,
zwłaszcza wśród młodych ludzi. Blisko 55 procent
kibiców Polskiej Ligi Esportowej wskazuje PGE
jako firmę zaangażowaną w jej działalność.
To potwierdza, że PGE wyznacza standardy
działania nie tylko w biznesie związanym
z branżą energetyczną, ale również w działaniach
sponsoringowych.

Twitter: pleleague

Instagram: polskaligaesportowa

Twitch.TV: ple_gg
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PGE Turów
Zgorzelec Esport

Pierwszy krok w sponsoringu esportu PGE postawiła,
nawiązując współpracę z esportową sekcją
PGE Turowa Zgorzelec, której zawodnicy występują
m.in. w rozgrywkach Polskiej Ligi Esportowej
oraz ESEA.
Klub posiada łącznie cztery esportowe drużyny.
Główny skład rywalizuje w PGE Dywizji
Mistrzowskiej Polskiej Ligi Sportowej, w lidze ESEA
Main oraz regionalnych kwalifikacjach do większych
turniejów. Skład Rainbow Six Siege bierze udział
w największych turniejach w Polsce, takich jak
Polish Winter Cup. W ramach sekcji esportowej
działają także dwie drużyny Akademii CS:GO.
Sekcja esportowa PGE Turowa Zgorzelec stale się
rozwija. W 2022 roku planowane jest m.in. otwarcie
specjalnej strefy esportu na PGE Turów Arenie.

Facebook: PGETurowZgorzelecEsport
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PGE, angażując się
w promowanie esportu,
wspiera rozwój, edukację
oraz aktywizację młodych
ludzi w nowoczesnej
drodze kariery.
PGE Polska Grupa Energetyczna
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MOC Wiatru
• Zofia Klepacka
• Polski Związek Żeglarski
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PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym
sponsorem polskiego żeglarstwa. Od lat
wspiera olimpijską medalistkę Zofię Klepacką,
a od 2021 roku jest sponsorem głównym
Polskiego Związku Żeglarskiego. Wiatr i woda
to odnawialne źródła energii, które w PGE są
wykorzystywane do produkcji „zielonej” energii
elektrycznej.
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Zofia Klepacka

Zofia Klepacka to członkini elity światowego
żeglarstwa w klasach regatowych; obecnie trenuje
i startuje w olimpijskiej klasie RS:X oraz iQFoil.
Jedna z najbardziej utytułowanych polskich
zawodniczek jest m.in.: brązową medalistką
XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie (2012),
złotą (2007) oraz srebrną (2011 i 2012) medalistką
Mistrzostw Świata Seniorów, złotą i brązową
(2010, 2014) medalistką mistrzostw Europy.
Zofia Klepacka jako jedyna w historii żeglarstwa
wywalczyła cztery złote medale Młodzieżowych
Mistrzostw Świata ISAF z rzędu oraz 1. miejsce
w regatach żeglarskiego Pucharu Europy w klasie
RS:X (2018). Wielokrotna medalistka Pucharu
Świata i regat przedolimpijskich, zdobywczyni
12. miejsca na IO w Atenach (2004) i 7. miejsca
na IO w Pekinie (2008).
Zofia Klepacka to również niezwykła osobowość
polskiego sportu, o wielkim sercu i dużej
wrażliwości społecznej. Dała temu wyraz, licytując
swój pierwszy medal olimpijski zdobyty na
igrzyskach olimpijskich w Londynie, by ratować
chorą na mukowiscydozę 5,5-letnią dziewczynkę
i zarobione w ten sposób pieniądze przekazać
na jej leczenie. Za tę godną naśladowania postawę
otrzymała:

Nagrodę Fair Play podczas
Plebiscytu „Przeglądu
Sportowego” i TVP
„Na 10 Najlepszych
Sportowców w 2012 roku”

Nagrodę Fair Play
przyznaną przez
Klub Fair Play przy Polskim
Komitecie Olimpijskim

Odznaczenie
państwowe przyznane
przez Prezydenta RP

zosiaklepacka.com

Facebook: Zofia Klepacka
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Polski Związek Żeglarski

Od 2021 roku PGE Polska Grupa Energetyczna jest
sponsorem głównym Polskiego Związku Żeglarskiego.
Na mocy zawartej umowy PGE wesprze organizację
Gdynia Sailing Day – corocznego święta żeglarstwa
będącego jedną z największych imprez regatowych
w basenie Morza Bałtyckiego. Każdego roku do
Gdyni przyjeżdża ponad tysiąc żeglarzy i żeglarek
z kilkudziesięciu krajów z całego świata.
Ponadto PGE będzie wspierać rozwój ogólnopolskiego
programu edukacji żeglarskiej PolSailing, który od lat
jest prowadzony pod patronatem Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Celem programu jest upowszechnianie
żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży z całej Polski.
Z bezpłatnych zajęć żeglarskich korzysta kilka tysięcy
dzieci, a wiele z nich kontynuuje naukę w lokalnych
klubach.
W ramach współpracy powołano PGE Sailing Team
Poland – to grupa ambasadorów PGE wybrana spośród
członków kadry narodowej w żeglarstwie. Wśród nich są
reprezentanci Polski w klasach olimpijskich – zarówno
doświadczeni, jak i bardzo młodzi żeglarze. Wśród kadry
PGE Sailing Team Poland znalazły się takie osoby jak:
Agata Barwińska – mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata
seniorów w klasie ILCA, Julia Damasiewicz – mistrzyni
Europy seniorek i mistrzyni świata juniorek w kitesurfingu,
Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch – mistrzowie Europy
seniorów i mistrzowie świata juniorów w klasie 49er,
Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak – czołowa
europejska załoga w klasie 49erFX, czy czołowi

https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski

windsurferzy na świecie, którzy rywalizują w nowej, niezwykle
atrakcyjnej klasie olimpijskiej iQFoil: Maciej Rutkowski,
Michał Polak, Radosław Furmański, Paweł Tarnowski, Maja
Dziarnowska i Kamil Manowiecki.
Członkowie PGE Sailing Team Poland będą nie tylko
rywalizować o najwyższe sportowe laury, ale też promować
korzystanie z odnawialnych źródeł energii.
Ważnym elementem współpracy, która cieszy obie strony
umowy, jest rozwój działalności esportowej przez organizację
cyklu wirtualnych regat eSailing Puchar Polski PGE.

Facebook: @polsailing
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Sportowa Zima
z PGE
• Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego
• Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego

33

//

Sportowa Zima z PGE

PGE to największy partner polskiego łyżwiarstwa.
Od 2018 roku działa na rzecz popularyzacji tego
sportu, który można uprawiać niezależnie od wieku.
PGE wspiera zarówno łyżwiarstwo amatorskie
jako sport rekreacyjny integrujący całe rodziny,
jak i profesjonalistów. Łyżwiarstwo figurowe, szybkie
i amatorskie to naczynia połączone. Inwestycje
w łyżwiarstwo profesjonalne nie byłyby możliwe
bez zaszczepiania pasji do tego zimowego sportu
wśród dzieci. Dlatego PGE wspiera tę dyscyplinę
przez programy zachęcające Polaków w każdym
wieku do uprawiania tego sportu. Wspólnie z PZŁF
i Ministerstwem Sportu i Turystyki PGE realizuje
program „Chodź na łyżwy”, którego celem jest
wyłowienie młodych talentów. Program daje również
możliwość szkolenia trenerów i najzdolniejszych
dzieci oraz zmienia postrzeganie tej dyscypliny jako
wyłącznie „elitarnej”. Pokazuje łyżwiarstwo większej
liczbie ludzi, którzy zaczynają się tym sportem
interesować oraz go uprawiać.

Tym samym pojawia się możliwość znajdowania
uzdolnionych osób, które mogą zacząć jeździć
wyczynowo. W ramach wydarzenia Zimowy Narodowy,
PGE od wielu lat sponsoruje „Poranki dla dzieci
z PGE”. Największa zimowa atrakcja, organizowana
na stadionie PGE Narodowym, przyciąga co roku
tłumy amatorów łyżwiarstwa. W 2021 roku formuła
projektu została zmieniona i Zimowy Narodowy
ruszył „w Polskę” ze swoimi atrakcjami, a PGE
została partnerem tytularnym imprezy. Celem
Zimowego PGE Narodowego w Trasie jest promocja
zdrowia i aktywności sportowej wśród Polaków.
Program realizowany jest w całej Polsce: pierwsza
edycja zawitała do 10 miast. W ramach programu
Sportowa Zima PGE spółka sponsoruje Polski Związek
Łyżwiarstwa Szybkiego i Polski Związek Łyżwiarstwa
Figurowego. Współpraca ze związkami łyżwiarskimi
daje ogromną szansę na rozwój zawodników
we wszystkich grupach wiekowych – od dzieci po
kadrę narodową seniorów.

zimowy.narodowy.pl

Facebook:@zimowy.narodowy
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Polski Związek
Łyżwiarstwa Figurowego

W 2021 roku PGE została mecenasem obchodów
stulecia Polskiego Związku Łyżwiarstwa
Figurowego.
W ramach obchodów zorganizowano wiele
wydarzeń łyżwiarskich, takich jak:
•
•
•

ISU Junior Grand Prix Baltic Cup,
IMMM Południa – Zawody o Lampę Górniczą,
ISU Challenger Series Warsaw Cup.

Punktem kulminacyjnym była Gala Stulecia,
podczas której można było podziwiać pokazy
solistek, solistów, par sportowych i tanecznych,
a także występy zespołu łyżwiarstwa
synchronicznego i układy grupowe. Zawodnicy
PZŁF wystąpili na igrzyskach olimpijskich
w Pekinie.

pfsa.com.pl

Facebook: @PolskiZwiazekLyzwiarstwaFigurowego
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Polski Związek
Łyżwiarstwa Szybkiego

W 2021 roku PZŁS obchodził 100. rocznicę
powstania; PGE wspierała wydarzenia
organizowane w ramach jubileuszu, jak np.:
•
•

•

Puchar Polski w short tracku,
ISU Puchar Świata w Łyżwiarstwie Szybkim
– ogólnopolski program upowszechniania
i popularyzowania łyżwiarstwa Złota Łyżwa,
Gala 100-lecia Polskiego Związku Łyżwiarstwa
Szybkiego.

Od 2022 roku PGE jest sponsorem
reprezentacji narodowej, zawodów krajowych
i międzynarodowych w łyżwiarstwie szybkim.
Wieloletnia współpraca i stałe wsparcie PGE
pozwalają zbudować długofalową strategię
rozwoju i promocji łyżwiarstwa szybkiego,
a w szczególności pomagają w podnoszeniu
umiejętności sportowych wszystkich grup
wiekowych – od dzieci po kadrę narodową
seniorów. Zaangażowanie PGE pozwala na
zwiększenie liczby zawodników, szczególnie
w grupach młodszych.

pzls.pl

Facebook: @PZLSPolska
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PGE Junior
Akademie wspierane
w ramach PGE Junior
• Akademia Koszykówki
Młode Żubry Białystok
• PGE Junior KPR Gryfino
• PGE MKS Pruszków
• LTS Legionovia Legionowo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademia Piłkarska FC Lesznowola
Akademia Avii Świdnik
Akademia Widzewa Łódź
Akademia GKS Bełchatów
APN Łomża
PGE Turów Zgorzelec
Akademia Piłkarska Stal Stalowa Wola
PGE GKS Glinik Gorlice
PGE Młode Perły Lublin
MKS Lublin
Akademia Wilfredo Leona
ABRM Warszawa
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PGE w ramach projektu PGE Junior wspiera
akademie dziecięce i młodzieżowe w całym
kraju. Celem PGE jest zapewnienie ciągłego
rozwoju młodych sportowców, którzy
w przyszłości zasilą drużyny seniorskie. Program
ten jest realizowany głównie w regionach,
w których PGE prowadzi działalność biznesową.
Dzięki zajęciom i sportowej rywalizacji
podopieczni wyrabiają w sobie zdrowe nawyki
związane z aktywnością fizyczną, nabywając
jednocześnie umiejętności niezbędnych
w dorosłym życiu, takich jak systematyczność
czy umiejętność współpracy w grupie. Celem
programu jest kształtowanie charakteru
młodych zawodników, podtrzymywanie pasji
oraz rozwój umiejętności przez treningi pod
okiem wykwalifikowanych trenerów. Łącznie
w grupach dziecięcych i młodzieżowych
wspieranych przez PGE trenuje ponad
2500 młodych sportowców.

W 2021 roku PGE w ramach projektu PGE Junior
wspierała 16 klubów amatorskich w różnych
dyscyplinach. Wsparcie młodych adeptów jest nadal
ważnym elementem umów sponsoringowych zawartych
z PGE Spójnią Stargard (koszykówka), PGE Stalą Mielec
(piłka nożna) oraz PGE Skrą Bełchatów (siatkówka).
W aktywacji praw sponsoringowych PGE stawia na
nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej,
takie jak formaty wideo czy social media. W ramach
programu PGE Junior zaktywizowano akademie
sportowe dzieci i młodzieży do tworzenia
jakościowych materiałów: zdjęć, grafik oraz wideo,
które były publikowane na social mediach. Akademie
zrealizowały dla PGE kilkanaście produkcji wideo,
takich jak materiały promocyjne z treningów,
zawodów, obozów sportowych oraz szkoleń z kursu
pierwszej pomocy, nauki zdrowych nawyków
żywieniowych czy promujące oddawanie krwi. Z okazji
świąt Bożego Narodzenia przygotowano specjalny
klip wideo z życzeniami od wszystkich akademii
uczestniczących w programie PGE Junior.
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Akademie wspierane
w ramach PGE Junior

Celem PGE jest zapewnienie
ciągłego rozwoju młodych
sportowców, którzy
w przyszłości zasilą drużyny
seniorskie. Cel ten jest
realizowany w ramach
programu PGE Junior przez
sponsoring dziecięcych
klubów sportowych, głównie
w regionach, w których
PGE prowadzi działalność
biznesową.
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1

PGE Spójnia Stargard*

koszykówka

11

Młode Żubry Białystok

koszykówka

2

PGE KPR Gryfino

piłka ręczna

12

APN Łomża

piłka nożna

3

Akademia Wilfredo Leona

siatkówka

13

FC Lesznowola

piłka nożna

4

Widzew Łódź

piłka nożna

14

PGE MKS Pruszków

koszykówka

5

PGE Skra Bełchatów*

siatkówka

15

ABRM Warszawa

badminton

6

GKS Bełchatów

piłka nożna/ zapasy

16

LTS Legionovia

siatkówka dziewcząt

7

PGE Turów Zgorzelec

koszykówka

17

PGE Młode Perły Lublin

piłka nożna dziewcząt

8

PGE GKS Glinik Gorlice

piłka nożna

18

MKS Lublin

piłka ręczna
dziewcząt

9

PGE FKS Stal Mielec*

piłka nożna

19

MKS Avii Świdnik

piłka nożna

10

Akademia Piłkarska Stal Stalowa Wola

piłka nożna

* Element CSR w umowach w ramach programy MOCna Liga PGE.
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Turniej PGE Junior

10 października 2021 roku na PGE Narodowym
odbyło się Święto Piłki Nożnej, podczas którego
wybitny polski trener Kazimierz Górski został
oficjalnym patronem PGE Narodowego. Podczas
wydarzenia na murawie stadionu rozegrano
turniej piłki nożnej PGE Junior między drużynami
dziecięcych szkółek piłkarskich sponsorowanych
przez PGE. Drużyny, które miały okazję
poczuć ducha rywalizacji na najbardziej znanej
i największej arenie sportowej w Polsce:
•
•
•
•
•
•
•

Akademia GKS Bełchatów
Akademia Widzewa Łódź
Akademia FC Lesznowola
Akademia Piłki Nożnej Łomża
Akademia Avii Świdnik
Akademia Piłkarska Stal Stalowa Wola
Akademia Stali Mielec

Następnie w meczu pokazowym wystąpiły
reprezentacje kadrowiczów Jerzego Engela oraz
przedstawiciele parlamentu. W dniu piłkarskiego
święta na młodych adeptów piłki nożnej oraz
gości PGE Narodowego czekały sportowe atrakcje
w strefach nauki i zabawy zorganizowane przez
PGE, PZPN oraz PGE Narodowy. Była także
możliwość zwiedzenia stadionu.

Relacja ze Święta Piłki Nożnej
na PGE Narodowym oraz Turnieju PGE Junior:

Youtube: www.youtube.com/watch?v=-aMF9KPcqVU
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Akademia Koszykówki
Młode Żubry Białystok
Dyscyplina: koszykówka

Akademia Koszykówki Młode Żubry
Białystok prowadzi od 2015 roku szkolenie
dziewcząt i chłopców w wieku od
3 do 19 lat. W strukturach klubu trenuje
blisko 400 młodych adeptów koszykówki
w 23 grupach. W skład sztabu trenerskiego
wchodzi 14 osób. Zawodnicy Akademii są
członkami kadr wojewódzkich Podlasia,
a drużyny AK Młode Żubry są wielokrotnymi
mistrzami województwa podlaskiego
w rozgrywkach młodzieżowych. Zajęcia
mają na celu stymulować ogólny rozwój
młodych adeptów przez zabawę i zajęcia
ogólnorozwojowe z elementami koszykówki.
Akademia stawia na wszechstronny
rozwój psycho-fizyczny, świetną zabawę
oraz naukę dobrej rywalizacji. Akademia
Koszykówki Młode Żubry Białystok wspólnie
z PGE są organizatorami PGE Białostockiej
Ligi Minikoszykówki Pierwszy Kosz.

mlodezubry.pl

Facebook: @mlodezubry
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PGE Junior KPR Gryfino
Dyscyplina: piłka ręczna

Klub KPR Gryfino rozwija pasje sportowe
dzieci i młodzieży w piłce ręcznej. W sekcji
młodzieżowej PGE Junior KPR Gryfino swoje
umiejętności doskonali około 60 chłopców
w wieku od 8 do 17 lat w czterech
usystematyzowanych grupach szkoleniowych.
Klub stawia na profesjonalny rozwój młodych
adeptów, którzy w przyszłości zasilą zespół
seniorski. Wychowankowie KPR Gryfino
rywalizują w rozgrywkach na szczeblu
wojewódzkim w następujących kategoriach:
VII klasa, Młodzik (VIII klasa) oraz Junior
Młodszy (rocznik 2005 i młodsi).

kprgryfino.pl

Facebook: @kprgryfino
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PGE MKS Pruszków
Dyscyplina: koszykówka

W młodzieżowym klubie MKS Pruszków
koszykówkę trenuje ponad 100 dzieci
i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych.
Akademia dużą wagę przykłada do ciągłego
rozwoju podopiecznych, co procentuje na
boisku. Od wielu pokoleń klub wychowuje
sportowców, którzy następnie kontynuują
swoje kariery sportowe w zawodowych
drużynach seniorskich w całej Polsce.

mkspruszkow.pl

Facebook: @mks.pruszkow
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LTS Legionovia Legionowo
Dyscyplina: siatkówka

Towarzystwo Siatkówki Legionovia
to akademia siatkarska, która rozwija
umiejętności i pasje sportowe 150 młodych
siatkarek w wieku 7-19 lat.
Młode adeptki legionowskiej akademii
aż dziesięciokrotnie sięgały po tytuł mistrzyń
Polski w kategoriach młodzieżowych, a jej
absolwentki trafiają do drużyny seniorskiej.
W rankingach Ministerstwa Sportu i Turystyki
z lat 2014-2019 Legionovia została uznana
za najlepszy młodzieżowy klub siatkarski.

legionovia.pl

Facebook: @lts.legionovia
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Akademia Piłkarska
FC Lesznowola
Dyscyplina: piłka nożna

Akademia Piłkarska FC Lesznowola to
projekt powstały z pasji mieszkańców
gminy Lesznowola, którzy od najmłodszych
lat związani są z piłką nożną. Priorytetem
Akademii jest kształtowanie charakteru
młodych zawodników, podtrzymywanie ich
pasji oraz rozwój umiejętności. W Akademii
Piłkarskiej FC Lesznowola trenuje
240 adeptów w wieku od 5 do 18 lat
w 12 grupach. Treningi odbywają się
pod okiem wykwalifikowanych trenerów
posiadających licencje UEFA. Największe
sukcesy FC Lesznowola to uzyskanie
Srebrnego Certyfikatu PZPN i znalezienie
się w gronie wyróżnionych 248 szkółek
piłkarskich w Polsce.

fclesznowola.pl/akademia

Facebook: @FC-Lesznowola
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Akademia Avii Świdnik
Dyscyplina: piłka nożna

MKS Avii Świdnik w ramach projektu
Energia dla Młodych szkoli dzieci i młodzież
w dziesięciu zespołach piłkarskich oraz
jednej drużynie pięściarskiej. Łącznie
w Akademii swoje umiejętności rozwija około
250 młodych zawodników, którzy stanowią
przyszłe zaplecze drużyn seniorskich. Dzięki
współpracy młodzi adepci będą mieli jeszcze
lepsze możliwości i warunki do właściwego
rozwoju sportowego. Akademia Avii Świdnik
posiada brązową gwiazdkę certyfikacji
Polskiego Związku Piłki Nożnej.

avia-swidnik.pl

Facebook: @aviaswidnikpl
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Akademia Widzewa Łódź
Dyscyplina: piłka nożna

W Akademii Widzewa trenuje ponad
160 młodych adeptów piłki nożnej w kilku
kategoriach wiekowych, począwszy od U12.
Akademia to jeden z fundamentów, na którym
budowany jest silny i profesjonalny klub
Widzew Łódź. Marzeniem młodych piłkarzy jest
założenie koszulki I drużyny Widzewa i zagranie
przed jedną z najlepszych publiczności
piłkarskich w Polsce. Wychowankowie
Akademii uczestniczą w rozgrywkach
Centralnej Ligi Juniorów oraz są włączani
do kadry pierwszego zespołu, rywalizującego
w Fortuna 1. Liga.

akademia.widzew.com

Facebook: @AkademiaWidzewa
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Akademia GKS Bełchatów
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Dyscyplina: piłka nożna
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Akademia GKS Bełchatów rozpoczęła
działalność w grudniu 2020 roku. Prowadzi
szkolenia dla blisko 300 młodych sportowców
w wieku od 5 do 18 lat. Podopieczni pracują
nad swoimi umiejętnościami w jednej
z 15 grup piłkarskich oraz dwóch grupach
zapaśniczych. Akademia ma za zadanie
zapewnić profesjonalny rozwój młodych
zawodników z Bełchatowa i regionu.
Wszystko dzieje się przy zachowaniu
odpowiednich warunków do nowoczesnego,
kompleksowego i zindywidualizowanego
szkolenia z zachowaniem zasad fair play oraz
edukacji szkolnej. Zespoły Akademii GKS
Bełchatów uczestniczą w ligach wojewódzkich
i okręgowych ŁZPN oraz w licznych turniejach
o randze regionalnej i ogólnopolskiej.

akademiagks.pl

Facebook: @akademiagksb

Youtube: /watch?v=iBzH94fd6og
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APN Łomża

ŁOMŻYŃSKA
AKADEMIA
PIŁKI
NOŻNEJ

Dyscyplina: piłka nożna

ŁKS 1926 Łomża w ramach Akademii Piłkarskiej
szkoli dzieci i młodzież w wieku od 7 do 13 lat.
Pod opieką ma blisko 100 młodych pasjonatów
piłki nożnej, którzy rywalizują w rozgrywkach
młodzieżowych w pięciu zespołach, w tym jednym
dziewczęcym. Akademia od września 2020 roku
kontynuuje prace Akademii Młodych Orłów,
prowadzonej przez Polski Związek Piłki Nożnej.
Jej zadaniem jest zapewnienie treningów oraz
wspieranie rozwoju młodych talentów. Dzięki
wsparciu PGE adepci futbolu nadal będą doskonalić
swoje piłkarskie umiejętności w profesjonalnych
warunkach.

lks.lomza.pl/new

Facebook: @lks1926lomza
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PGE Turów Zgorzelec
Dyscyplina: koszykówka

Klub Turów Zgorzelec szkoli koszykarskie
grupy dziecięce i młodzieżowe. Podczas
sezonu zawodnicy nie tylko poznają tajniki
koszykówki, ale przede wszystkim zasady pracy
zespołowej i współzawodnictwa. Akademia
szkoli adeptów koszykówki w wieku od 6 do
18 lat w kilku zespołach: PGE Energetyczne
Przedszkolaki, PGE Akademia Koszykówki,
MiniKosz U12 PGE Turów Zgorzelec, Młodzicy
PGE Turów Zgorzelec, Juniorzy PGE Turów
Zgorzelec oraz 3. liga PGE Turów Zgorzelec.
Dodatkowo w 2020 roku klub uruchomił sekcję
esportu rywalizującą w Polskiej Lidze Esportowej
w rozgrywkach w CS:GO.

stal1938.pl/akademia

Facebook: @kksturow

Youtube: /watch?feature=youtu.be&v=qAIbKBaXzoA
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Akademia Piłkarska
Stal Stalowa Wola
Dyscyplina: piłka nożna

Akademia Piłkarska Stal Stalowa Wola skupia
dzieci i młodzież od 3 do 13 lat, rywalizujące
w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych.
Priorytetem jest profesjonalny rozwój
zawodników w perspektywie wieloletniej.
Mottem Akademii jest hasło „Uśmiech, zabawa,
zielona murawa”.

stal1938.pl/akademia

Facebook: @Akademia Piłkarska STAL Stalowa Wola
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Akademia Wilfredo Leona
Dyscyplina: siatkówka

Akademia Wilfredo Leona to autorski projekt sportowy
siatkarza reprezentacji Polski. W myśl hasła „Więcej
niż siatkówka” celem Akademii jest zachęcenie dzieci
i młodzieży do aktywności sportowej przez regularne
zajęcia i treningi ogólnorozwojowe z elementami
siatkówki. Łącznie w Akademii w Warszawie i Toruniu
trenuje obecnie około 100 zawodników w wieku
od 4 do 14 lat w trzech grupach wiekowych. Prowadzone
są także campy i treningi otwarte z udziałem Wilfredo
Leona – gwiazdy seniorskiej reprezentacji kraju.
Docelowo, w kolejnych etapach, uruchamiane będą
kolejne ośrodki, by w ciągu kilku lat stworzyć sieć
akademii, obejmującą zasięgiem całą Polskę.

akademialeona.pl

Facebook: @AkademiaWilfredoLeona

Youtube: /watch?v=MEVrhfSxwec
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PGE Młode Perły Lublin
Dyscyplina: piłka nożna dziewcząt

Akademia PGE Młode Perły Lublin zajmuje się
szkoleniem dziewcząt od 7. do 18. roku życia w zakresie
piłki nożnej. Aktualnie do Akademii należy około 100
zawodniczek. Nad prawidłowym rozwojem „Perełek”
pracuje sztab ośmiu trenerów, w tym trener bramkarek
i trenerzy mentalni. Dodatkowo zawodniczki korzystają
z usług trenera przygotowania motorycznego oraz
fizjoterapeutki.
Akademia regularnie organizuje wydarzenia sportowe
i rekreacyjne, z których najpopularniejsze to uroczyste
mecze w spódnicach oraz festiwal piłki nożnej
kobiet z cyklu Lublin Kicks Balls. Piłkarki z Akademii
PGE uczestniczą w zawodach piłkarskich dla kobiet
we wszystkich kategoriach wiekowych na szczeblu
wojewódzkim i centralnym. Największym sportowym
sukcesem jest uzyskany w 2021 roku tytuł II Wicemistrza
Polski Juniorek U-15. Ten i inne dobre sportowe wyniki
przełożyły się na wysoką pozycję klubu w rankingu
Systemu Sportu Młodzieżowego za 2021 rok,
opracowanego przez Zespół Metodyczny Instytutu
Sportu w Warszawie (najlepszy klub piłkarski w Lublinie,
drugi najlepszy klub piłkarski w województwie,
15. najlepszy kobiecy klub piłkarski w Polsce). Aż osiem
zawodniczek trenujących w Akademii znajduje się
w rejestrach PZPN najbardziej uzdolnionej piłkarsko
młodzieży i jest obserwowanych pod kątem przydatności
do gry w młodzieżowej kadrze narodowej.
Ponadto Perły cieszą się znaczącym poparciem
społecznym, czego dowodem jest zdobyty w grudniu
2021 roku Puchar Fanów organizowany przez portal
Kobiecy Futbol. Społeczność skupiona wokół Akademii
swoją determinacją zapewniła Perłom pierwsze
miejsce w internetowej rywalizacji 207 żeńskich klubów
piłkarskich.

Facebook: @Mlode.Perly
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MKS Lublin

Dyscyplina: piłka ręczna

MKS Lublin jest najbardziej utytułowanym klubem w historii
polskiej piłki ręcznej. Bezpośrednim zapleczem wielokrotnych
mistrzyń Polski są zawodniczki szkolone w grupach
młodzieżowych. W klubie funkcjonują drużyny uczestniczące
we współzawodnictwie we wszystkich kategoriach wiekowych,
a w sportowej rywalizacji bierze udział około 100 zawodniczek
w wieku od 7 do 19 lat w siedmiu grupach. Najzdolniejsze
juniorki i juniorki młodsze rywalizują w rozgrywkach I i II Ligi
Kobiet. Dzięki zajęciom i sportowej rywalizacji podopieczne
wyrabiają w sobie zdrowe nawyki związane z aktywnością
fizyczną, nabywając jednocześnie umiejętności niezbędnych
w dorosłym życiu: systematyczności, umiejętności współpracy
w grupie i wytrwałości w dążeniu do celu.

mks.lublin.pl

Facebook: @MKS Lublin - szkolimy mistrzynie

PGE GKS Glinik Gorlice
Dyscyplina: piłka nożna

Akademia Piłkarska PGE GKS Glinik Gorlice zapewnia treningi
oraz udział w zawodach w ośmiu kategoriach wiekowych.
Łącznie piłkę nożną trenuje blisko 90 młodych adeptów.
Drużyny występują w lokalnych ligach młodzieżowych, biorąc
udział w meczach i turniejach na murawie naturalnej, sztucznej
i w hali. W 2021 roku z okazji jubileuszu 100-lecia klubu odbyła
się uroczysta prezentacja wszystkich grup Akademii na płycie
głównej stadionu, połączona z wypuszczeniem w górę 1921
symbolicznych biało-niebieskich balonów (barwy klubowe
Glinika). Celem Akademii jest wzrost liczebności poszczególnych
grup wiekowych i doskonalenie umiejętności piłkarskich dzieci
pod okiem doświadczonych trenerów. Oprócz czysto sportowej
aktywności organizowane są spotkania integracyjne, a w okresie
wakacyjnym wyjazdowe obozy piłkarskie.

Facebook: @AkademiaGlinik
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ABRM Warszawa
Dyscyplina: badminton

Celem Akademii Badmintona ABRM Warszawa jest
aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży. Akademia
prowadzi szkolenia z badmintona we wszystkich
kategoriach wiekowych oraz badmintonowy
klub sportowy startujący w ogólnopolskich
zmaganiach. Szkoli się w niej ponad 200 młodych
adeptów w pięciu lokalizacjach w Warszawie.
Treningi odbywają się w oparciu o sprawdzony,
profesjonalny i efektywny program szkolenia,
który zapewnia osiągnięcie umiejętności i wyników
na światowym poziomie, a przy tym zachowanie
sprawności i zdrowia przez długie lata. Akademia
Badmintona ABRM Warszawa jest najlepszym
klubem w Polsce w klasyfikacji dzieci i młodzieży
oraz zwycięzcą Olimpiady Młodzieży.

abrm.pl

Facebook: @ABRMWarszawa
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Wspieramy
młodych
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Inne inicjatywy
z zakresu
sponsoringu
sportu
• Piotr Kosewicz
• PGE Największa Lekcja WF-u
• PGE Ultramaraton Nadbużański
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Piotr Kosewicz

PGE jest sponsorem zawodnika Piotra Kosewicza
od 2021 roku. Piotr Kosewicz to niepełnosprawny
lekkoatleta specjalizujący się w rzucie dyskiem,
wicemistrz świata, dwukrotny mistrz Europy i złoty
medalista igrzysk paraolimpijskich Tokio 2020.
Pochodzi z Zawidowa w powiecie zgorzeleckim.
Początkowo uprawiał dyscypliny zimowe.
W 1998 roku wziął udział w zimowych igrzyskach
paraolimpijskich w Nagano, a cztery lata później
w igrzyskach w Salt Lake City. W 2015 roku zaczął
trenować rzut dyskiem, a w 2018 roku został
mistrzem Europy w Berlinie, pobijając ówczesny
rekord kontynentu. W 2019 roku zdobył tytuł
wicemistrza świata, a w 2021 roku powtórzył sukces
z Berlina i zdobył złoty medal na mistrzostwach
Europy. Dzięki ciężkiej pracy oraz wsparciu trenerki
Małgorzaty Niedźwieckiej w Tokio osiągnął kolejny
sukces: zwyciężył w rzucie dyskiem w kategorii F52
z wynikiem 20,02 m. Jako jedyny spośród ośmiu
zawodników startujących w finale przekroczył
odległość 20 m. Obecnie przygotowuje się do igrzysk
w Paryżu w 2024 roku.

Facebook: @piotr.kosewicz
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PGE Największa Lekcja WF-u

PGE Największa Lekcja WF-u to spektakularna
lekcja wychowania fizycznego, która już
od siedmiu lat jest organizowana przez
Stowarzyszenie Akademia Sportu Artura
Siódmiaka. Celem projektu jest zachęcenie
uczniów do regularnego uczestnictwa
w szkolnych zajęciach WF-u, jak również
zainicjowanie kontaktu ze sportem oraz dobra
zabawa pod okiem profesjonalnych trenerów.
Wydarzenie swoją obecnością uświetniają
znane i lubiane gwiazdy sportu oraz telewizji,
co dodatkowo zachęca dzieci do wzięcia
udziału w lekcji. Patronat nad projektem objęło
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
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PGE Ultramaraton Nadbużański

PGE Polska Grupa Energetyczna po raz
trzeci została sponsorem tytularnym PGE
Ultramaratonu Nadbużańskiego, który odbył się
w dniach 18-19 września 2021 roku w Mielniku.
Uczestnicy wzięli udział w biegach na trzech
dystansach oraz w wyścigach rowerowych.
Trasy zawodów położone były w dolinie Bugu –
obszarze o unikatowych widokach oraz walorach
przyrodniczych i kulturowych. Uczestnicy
mieli okazję zobaczyć najciekawsze miejsca
południowego Podlasia.
Organizatorzy PGE Ultramaratonu Nadbużańskiego
przykładają dużą wagę do ochrony przyrody i troski
o środowisko naturalne, co jest zgodne ze strategią
biznesową Grupy Kapitałowej PGE, której jednym
z filarów jest energia przyjazna dla środowiska.
Podczas PGE Ultramaratonu Nadbużańskiego
użycie papieru i plastiku było ograniczone do
niezbędnego minimum. W ramach promocji
biegu odbyło się wyjątkowe wydarzenie:
Plogging nad Bugiem. Była to znakomita okazja
do połączenia aktywności sportowej z troską
o ochronę środowiska. Uczestnicy wydarzenia
dokonali rekonesansu tras PGE Ultramaratonu
Nadbużańskiego i posprzątali okoliczne lasy.
Start i meta biegów zostały wyznaczone w gminie
Mielnik. Zawodnicy pobiegli na trzech dystansach.

ultramaraton.mielnik.com.pl

Pierwszy z nich – „Szpurt” – liczył 19 km, drugi –
„Chazior” – 37 km oraz najdłuższy, liczący 70 km
„Szmergiel”.
Uzupełnieniem biegania były wyścigi rowerowe na
dystansach „Cymes” – 42 km i „Szurganiec” – około
87 km. Zawody były odpowiednie zarówno dla osób
na co dzień trenujących kolarstwo, jak i dla amatorów.

Youtube: /watch?v=2G7q2aninlU
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Motywujemy
do aktywności
sportowej
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Kulturalna
Grupa
Energetyczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filharmonia Narodowa
Filharmonia Śląska
Filharmonia i Opera Podlaska
Polska Filharmonia Bałtycka
Im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
Opera Nova w Bydgoszczy
Filharmonia Gorzowska
Filharmonia Świętokrzyska
im. Oskara Kolberga w Kielcach
Filharmonia im. Henryka
Wieniawskiego w Lublinie
Filharmonia Podkarpacka
im. Artura Malawskiego
w Rzeszowie

• Toruńska Orkiestra
• Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego
we Wrocławiu
• Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
• Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza
w Szczecinie
• Filharmonia im. Karola Szymanowskiego
w Krakowie
• Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda
• Teatr Wielki w Łodzi
• Muzeum Narodowe w Warszawie
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Kulturalna Grupa Energetyczna to projekt PGE Polskiej
Grupy Energetycznej, którego celem jest wsparcie
kultury wysokiej i sztuki. W ramach projektu PGE
wspiera filharmonie i muzea narodowe w całej Polsce.
Inauguracja programu odbyła się wiosną 2021 roku,
kiedy instytucje kultury ponownie otworzyły się
dla gości po okresie pandemii koronawirusa. PGE
przygotowała kampanię wizerunkową pod hasłem
„Kulturalna Grupa Energetyczna”, aby wesprzeć
instytucje kultury pod mecenatem PGE, powracające
do normalnej działalności.
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Filharmonia
Narodowa

Filharmonia Narodowa to reprezentacyjna instytucja
życia muzycznego w Polsce. Co roku gości melomanów
z całego świata, a także osobistości międzynarodowej
elity kulturalnej, społecznej i politycznej. Oferuje
spotkania ze sztuką na najwyższym poziomie.
Filharmonia Narodowa w każdym sezonie organizuje
wiele koncertów symfonicznych, recitali i wieczorów
kameralnych, których wykonawcami są najwybitniejsi
muzycy polscy, a także artyści z całego świata.
W warszawskiej Filharmonii Narodowej regularnie
odbywają się koncerty dla młodzieży, niedzielne
koncerty dla dzieci oraz Poranki i Popołudnia dla Małych
Melomanów, którym patronuje PGE Polska Grupa
Energetyczna. Filharmonia Narodowa pełni również rolę
edukacyjną, organizując tysiące koncertów w szkołach
i ośrodkach kultury na terenie całej Polski. Obecnie
zespół Filharmonii Narodowej liczy 112 wybitnych
instrumentalistów i 100 artystów chóru, którzy odbyli
ponad 140 tournée na pięciu kontynentach. Zespół
jest systematycznie zapraszany do najsłynniejszych
ośrodków muzycznych świata, takich jak: Carnegie
Hall, Chicago Symphony Hall, Berliner Philharmonie,
Royal Festival Hall, Suntory Hall, La Scala, La Fenice czy
Musikverein. Orkiestra bierze stały udział w koncertach
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej
„Warszawska Jesień” oraz w finałowych przesłuchaniach
Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych
im. Fryderyka Chopina.
Filharmonia Narodowa ma na swoim koncie liczne
nagrania dla polskich i zagranicznych firm płytowych:
Polskich Nagrań, Deutsche Grammophon, Philips
i CD Accord.

filharmonia.pl

Facebook: @FilharmoniaNarodowaWarszawa
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Filharmonia Śląska
im. Henryka Mikołaja
Góreckiego

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
w Katowicach to instytucja, która na co dzień łączy
tradycję z nowoczesnością. Działalność artystyczną
rozpoczęła w 1945 roku i od tego czasu śmiało
podejmuje misję popularyzacji muzyki klasycznej,
ze szczególnym uwzględnieniem twórczości
kompozytorów polskich i śląskich. W ramach Filharmonii
Śląskiej działają trzy zespoły: Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Śląskiej, Śląska Orkiestra Kameralna oraz
Chór Filharmonii Śląskiej. Każdy z nich niezmiennie
kładzie nacisk na najwyższą jakość prezentowanego
materiału muzycznego.
W codziennej działalności instytucja nieustannie
poszukuje nowych ścieżek rozwoju i sposobów
dotarcia do nowych melomanów. Filharmonia Śląska
jest jedyną w Europie tego typu placówką, której
sala koncertowa zaopatrzona jest w nowoczesny
ekran mgłowy przeznaczony do emisji hologramów.
Najnowsze technologie, profesjonalny system
oświetlenia, nagłośnienia i rejestracji audio-wideo łączą
się tutaj w doskonałej harmonii z głębokim szacunkiem
do tradycji i radością z tworzenia oraz wykonywania
muzyki.

filharmonia-slaska.eu

Facebook: @filharmonia.slaska
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Opera
i Filharmonia
Podlaska

Opera i Filharmonia Podlaska to unikatowa w skali
kraju instytucja – jedyna o podwójnym, operowofilharmonicznym profilu działania. Jest największym
i najważniejszym centrum kulturalnym w województwie
podlaskim. Od chwili otwarcia w 2012 roku odbyło
się tu 27 premier. Co roku Operę odwiedza około
160 tysięcy widzów. Cyklicznie organizowany jest
tu Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów
im. Witolda Lutosławskiego. Zespół Opery i Filharmonii
Podlaskiej liczy 101 instrumentalistów i 64 artystów
chóru.
W 2021 roku utworzono tu także kilkuosobowy zespół
baletowy, którego tancerze biorą udział w najnowszych
produkcjach OiFP. Orkiestra OiFP występuje gościnnie
w kraju i za granicą. Repertuar zespołu składa się
z największych dzieł światowej literatury symfonicznej,
muzyki współczesnej, a w ostatniej dekadzie
wzbogacił się również o dzieła operowe i musicalowe.
Za dokonania fonograficzne zespół został wyróżniony
licznymi nagrodami. Chór OiFP działa od 2006 roku i jest
uznawany za jeden z najlepszych zespołów w Polsce.
Ma w swoim repertuarze wykonania koncertowe oper,
a także największe dzieła muzyki sakralnej różnych epok
i utwory kompozytorów współczesnych. Koncertuje
w kraju i za granicą, bierze udział w najbardziej
prestiżowych festiwalach. Ma na koncie wiele nagrań
i nagród; za album „Quo vadis” Feliksa Nowowiejskiego
otrzymał jedną z najbardziej prestiżowych nagród
płytowych świata – ICMA 2018 (International Classical
Music Award).

oifp.eu

Facebook: @Opera.Bialystok
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Polska Filharmonia Bałtycka
im. Fryderyka Chopina
w Gdańsku

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina
w Gdańsku to największa instytucja życia muzycznego
w północnej Polsce. Odwiedzają ją melomani nie tylko
z regionu, ale także z kraju i z całego świata. Siedziba
Filharmonii Bałtyckiej mieści się w ścisłym centrum
Gdańska, w budynkach dawnej Elektrociepłowni
Ołowianka, przekazanych na cele kultury w 1997 roku.
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Bałtyckiej stale gości
wyjątkowych artystów muzycznych.
W 2020 roku już po raz 63. odbył się Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowej w Archikatedrze Oliwskiej.
W urokliwych gdańskich przestrzeniach rozbrzmiewała
Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska, a w Salonie
Gdańskim w siedzibie Filharmonii można było wysłuchać
pianistów zaproszonych do cyklu Chopin nad Wodami
Motławy.
Filharmonicy gdańscy występują również na
innych ważnych pomorskich festiwalach: Gdańskim
Festiwalu Muzycznym, Międzynarodowym Festiwalu
Mozartowskim Mozartiana w Gdańsku, Gdynia Classica
Nova czy na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki
Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi
i wielu innych.

filharmonia.gda.pl
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Opera Nova
w Bydgoszczy

Opera Nova w Bydgoszczy to obecnie największa
i jedna z najważniejszych jednostek artystycznych
regionu Kujaw i Pomorza. Jest instytucją kultury
samorządu województwa kujawsko-pomorskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Historia bydgoskiej sceny operowej rozpoczęła się
21 września 1956 roku, kiedy na deskach Studia
Operowego wystawiono przedstawienia „Flis”
i „Verbum nobile” Stanisława Moniuszki oraz „Wesele
w Ojcowie” Karola Kurpińskiego.
Opera zaprasza do współpracy znakomitych
realizatorów i artystów. Chlubą i wizytówką Opery
Nova, przynoszącą sławę w środowisku artystycznym
na całym świecie, jest stworzony w 1994 roku
Bydgoski Festiwal Operowy.
Bogaty repertuar Opery Nova obejmuje dzieła
operowe, baletowe, operetki, musicale, uzupełnione
o okolicznościowe koncerty.

opera.bydgoszcz.pl
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Filharmonia
Gorzowska

Filharmonia Gorzowska to najmłodsza instytucja kultury
w Gorzowie Wielkopolskim i jedna z najmłodszych
filharmonii w Polsce. Uroczysta inauguracja Centrum
Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej odbyła
się 18 maja 2011 roku.
Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej to międzynarodowy,
młody i ambitny zespół. Muzycy pochodzą z Polski,
Niemiec, Belgii, Portugalii, Japonii i Chin. Repertuar
zespołu jest bardzo różnorodny – od baroku po
współczesność. Mimo niedługiego stażu, orkiestra
wystąpiła z wieloma światowej sławy artystami. Muzycy
zagrali m.in. pod batutą jednego z najwybitniejszych
współczesnych artystów – Maxima Vengerova oraz
mieli zaszczyt pracować pod dyrekcją takich sław jak:
Krzysztof Penderecki, Kazimierz Kord, Tadeusz Strugała
czy Antoni Wit.
Zarówno cała Orkiestra, jak też poszczególni muzycy
jako kameraliści biorą regularny udział w koncertach
i projektach edukacyjnych realizowanych przez
Filharmonię Gorzowską oraz bardzo aktywnie włączają
się w działania i przedsięwzięcia kulturalne i społeczne,
których organizatorem jest Urząd Miasta Gorzów.

filharmoniagorzowska.pl
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Filharmonia
Świętokrzyska
im. Oskara Kolberga
w Kielcach

Historia zespołu sięga 1920 roku, kiedy rozpoczęła
działalność orkiestra symfoniczna wyłoniona z Orkiestry
Dętej 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. Po wojnie
część jej członków weszła w skład Wojewódzkiej
Orkiestry Symfonicznej. Inauguracja pierwszego sezonu
artystycznego miała miejsce 28 lipca 1945 roku.
Status filharmonii nadano orkiestrze w 1968 roku,
dzięki Karolowi Anbildowi, który prowadził ją w latach
1957-90. Z jego inicjatywy w 1964 roku powstał festiwal
Świętokrzyskie Dni Muzyki, a w 1984 roku powołano
Chór Filharmonii. W 1998 roku instytucja została
przemianowana na Filharmonię Świętokrzyską.
Zespół, w skład którego wchodzi około 80 muzyków,
koncertował m. in. w krajach Beneluxu oraz
w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech i w Korei
Południowej.
Na swoim koncie artystycznym Orkiestra ma nagrania
radiowe, DVD, a także nagrania płytowe, m.in. cykl
Album Polski oraz We Are From Here i „Muzyka
na otwarcie nowej siedziby”.

filharmonia.kielce.com.pl
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Filharmonia
im. Henryka
Wieniawskiego
w Lublinie

Filharmonia Lubelska to najstarszy zespół
filharmoniczny działający w Polsce po II wojnie
światowej – istnieje od grudnia 1944 roku. Siedziba
Filharmonii mieści się w jednym budynku wraz
z Teatrem Muzycznym i Centrum Spotkania Kultur.
Filharmonia w swoim repertuarze ma utwory od baroku
po muzykę współczesną, a także muzykę musicalową
i estradową.
W listopadzie 2009 roku, z okazji 65-lecia działalności,
Filharmonia Lubelska została odznaczona srebrnym
medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Znakiem szczególnym Filharmonii Lubelskiej są organy
zainstalowane w sali koncertowej. Instrument jest
dziełem znanej i cenionej, działającej od 1820 roku
w Poczdamie firmy Alexander Schuke. Od strony
artystycznej kształt brzmieniowy został pomyślany
tak, aby z równym powodzeniem można było wykonać
różne, nawet najbardziej wymagające style muzyki.

filharmonialubelska.pl
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Filharmonia Podkarpacka
im. Artura Malawskiego
w Rzeszowie

Filharmonia Podkarpacka współpracuje
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzięki temu oferuje szeroki zakres muzycznego
repertuaru. Poza regularnymi wieczorami
symfonicznymi kilka razy w sezonie koncertowym
organizowane są przedsięwzięcia artystyczne z cyklu
BOOM (czyli Balet, Opera, Operetka, Musical).
Instytucja kładzie duży nacisk na muzyczną edukację,
organizując liczne audycje w szkołach i przedszkolach
województwa podkarpackiego.
Filharmonia Podkarpacka od prawie sześćdziesięciu lat
jest organizatorem Muzycznego Festiwalu w Łańcucie
– cyklu nadzwyczajnych wydarzeń artystycznych
realizowanych w ostatnim tygodniu maja każdego roku.
Dokumentowaniu, a zarazem propagowaniu kultury
muzycznej służą nagrania płytowe. Wśród nich na
szczególną uwagę zasługuje Missa Solemnis Ignacego
Rittera von Seyfrieda (Dux), płyta CD z utworami
Józefa Wieniawskiego (Acte Prealable), dziełami
Joanny Bruzdowicz (Acte Prealable) czy Nieszpory
Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza (Polskie
Radio).

filharmonia.rzeszow.pl
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Toruńska
Orkiestra
Symfoniczna

Toruńska Orkiestra Symfoniczna szczyci się ponad
40-letnią działalnością. W 1979 roku, kiedy instytucja
zaczynała funkcjonować w lokalnej świadomości,
zespół liczył 11 muzyków. Dzisiaj Orkiestra to
blisko 70 osób pełniących funkcje muzycznoadministracyjne, w tym muzycy grający na skrzypcach
(18), altówkach (8), wiolonczelach (5), kontrabasach
(3), fletach (3), obojach (2), klarnetach (3), fagotach (2),
waltorniach (2), trąbkach, (3) puzonach (3), perkusji (1)
oraz na fortepianie i klawesynie.
W ofercie muzycznej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
znajdują się wydarzenia na skalę europejską i światową,
jak Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy
im. Karola Lipińskiego oraz Międzynarodowy Festiwal
Nova Muzyka i Architektura. Toruńska Orkiestra
Symfoniczna na przestrzeni swojej działalności dała
blisko 3 tysiące koncertów w wielu miastach Polski
i Europy. Ponadto Toruńska Orkiestra Symfoniczna
otwiera się na nowe formy i projekty muzyczne.
Przykładem jest współorganizacja i współwykonawstwo
premierowego koncertu nowatorskiego projektu
Steve Nash & Turntable Orchestra. Projekt miał
na celu połączenie dwóch światów muzyki klasycznej
i turntablismu, czyli wykorzystania brzmienia orkiestry,
fortepianu i gramofonów obsługiwanych przez DJ-ów.

tos.art.pl
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Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego
we Wrocławiu

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu to instytucja
artystyczna, która powstała w 2014 roku z połączenia
Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia
Cantans i Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego
we Wrocławiu.
Narodowe Forum Muzyki stawia sobie za cel
propagowanie wśród mieszkańców Dolnego Śląska
i osób odwiedzających Wrocław aktywnego udziału
w życiu kulturalnym. Owocem tych intensywnych
działań jest dziesięć festiwali, na które każdego
roku są zapraszani najwybitniejsi polscy i zagraniczni
artyści, sam obiekt zaś staje się przestrzenią spotkań
przedstawicieli różnych sztuk, nie tylko muzycznych.
W ramach instytucji działa dwanaście zespołów.
Narodowe Forum Muzyki prowadzi szeroką
działalność edukacyjną i nagraniową –- każdego
roku ukazują się liczne, zawierające zróżnicowany
repertuar płyty.
Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu jest jednym
z największych obiektów koncertowych w Europie
Środkowej.

www.nfm.wroclaw.pl
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Filharmonia
Opolska
im. Józefa Elsnera

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej została
założona w 1952 roku jako Opolska Orkiestra
Symfoniczna. Już po pięciu latach działalności zespół
przemianowano na Państwową Orkiestrę Symfoniczną
w Opolu, od 1969 roku noszącą imię Józefa Elsnera
– kompozytora nierozerwalnie związanego z ziemią
opolską. Swą obecną nazwę orkiestra przyjęła
w 1972 roku, kiedy decyzją ministra kultury i sztuki
powołana została Państwowa Filharmonia im. Józefa
Elsnera w Opolu. W ciągu blisko siedemdziesięciu lat
swojej działalności Orkiestra gościła wielu światowej
sławy dyrygentów, kompozytorów oraz solistów.
Orkiestra Filharmonii Opolskiej regularnie bierze
udział w festiwalach muzycznych w kraju i za granicą,
m.in Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej Poznańska
Wiosna, Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej
we Wrocławiu, Śląskim Festiwalu im. Ludwiga
van Beethovena w Głogówku, Festiwalu im. Jana
Kiepury w Krynicy-Zdroju, Międzynarodowym
Festiwalu Henryka Wieniawskiego w SzczawnieZdroju, Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej
w Krakowie, Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa
Singera w Warszawie czy International Music Festival
Sion Valais w Szwajcarii.
Obok działalności koncertowej Orkiestra w swoim
dorobku artystycznym posiada nagrania płyt
z repertuarem obejmującym twórczość Johannesa
Brahmsa, Antonio Vivaldiego, Karola Szymanowskiego,
Feliksa Nowowiejskiego, Witolda Maliszewskiego
oraz patrona instytucji – Józefa Elsnera.

www.filharmonia.opole.pl
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Filharmonia
im. Mieczysława Karłowicza
w Szczecinie

Filharmonia w Szczecinie to jedna
z najnowocześniejszych i wyróżniających się
muzycznych instytucji w Polsce. Przyciąga
nie tylko architektonicznymi walorami, lecz
także nieszablonowym podejściem do muzyki.
Budynek Filharmonii otrzymał wiele prestiżowych
nagród, m.in. Nagrodę Unii Europejskiej
w dziedzinie architektury współczesnej
im. Miesa van der Rohe 2015.
Filharmonia kreuje oryginalne wydarzenia,
nierzadko odbijające się szerokim echem również
poza granicami kraju. Budynek posiada dwie
sale koncertowe z nowoczesnym zapleczem
technicznym i wyjątkowymi walorami akustycznymi
(pozwalającymi m.in. na nagrywanie płyt).
Filharmonia prowadzi szeroką działalność edukacyjną
skierowaną zarówno do najmłodszych, jak i starszych
melomanów, realizuje projekty i kampanie społeczne
i włącza się w działania międzyinstytucjonalne,
nagrywa i wydaje płyty oraz książki.

www.filharmonia.szczecin.pl

76

/

Kulturalna Grupa Energetyczna

Filharmonia
im. Karola Szymanowskiego
w Krakowie

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
to jedna z najważniejszych instytucji kultury i jedna
z największych sal koncertowych Małopolski.
Po II wojnie światowej Filharmonia Krakowska jako
pierwsza w Polsce wznowiła swoją działalność – już
w lutym 1945 roku. Obecnie jest znana szczególnie
z wykonywania repertuaru swojego patrona – Karola
Szymanowskiego, a także Krzysztofa Pendereckiego.
Tradycja koncertów w piątki lub soboty jest
stałym punktem dla krakowskich melomanów oraz
kształtuje w nowych pokoleniach kulturalny rytm
tygodnia związany z muzyką klasyczną.
Szeroka oferta Filharmonii sprawia, że odwiedzają ją
zarówno dorośli, młodzież, jak i dzieci.

www.filharmonia.krakow.pl
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Filharmonia Zielonogórska
im. Tadeusza Bairda

Początki działalności instytucji sięgają połowy
lat 50. XX wieku. 29 maja 1956 roku odbył się
pierwszy koncert Zielonogórskiej Orkiestry
Symfonicznej – zespołu, który w 1974 roku został
przemianowany na Filharmonię Zielonogórską.
We wrześniu 1982 roku nadano Filharmonii imię
Tadeusza Bairda – jednego z najwybitniejszych
polskich kompozytorów współczesnych. W latach
1980-86 Filharmonią kierował Szymon Kawalla,
często koncertujący wraz zespołem poza jego
siedzibą. W repertuarze zespołu znajdują się dzieła
wszystkich epok i stylów muzycznych. Orkiestra
koncertuje z wieloma dyrygentami i różnymi
zespołami: chóralnymi, rockowymi i ludowymi.
Towarzyszy wybitnym solistom z kraju i zagranicy.
Rocznie daje do 90 koncertów: symfonicznych,
oratoryjnych, operowych, popularnych (w tym
również edukacyjnych dla dzieci i młodzieży),
a także uświetniających ważne wydarzenia
i jubileusze.
Autor zdjęć: Wojciech Grzędziński

filharmoniazg.pl/

Facebook: @filharmoniazg
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Teatr Wielki
w Łodzi

Teatr Wielki w Łodzi jest artystycznym
kontynuatorem swojej znakomitej poprzedniczki –
Opery Łódzkiej. Jej powstanie było efektem pasji
i zaangażowania.
Od 1 stycznia 1991 roku Teatr Wielki w Łodzi stał się
Instytucją Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.
W repertuarze Teatru znajdują się najwybitniejsze
pozycje operowe i baletowe klasyki światowej, a także
dzieła kompozytorów współczesnych.

operalodz.com

Facebook: @TeatrWielkiLodz
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Muzeum Narodowe
w Warszawie

Od ponad półtora wieku Muzeum Narodowe
w Warszawie to jedna z najważniejszych instytucji
kultury w Polsce. Niezwykle bogate zasoby Muzeum
stanowi Galeria Sztuki XIX Wieku, która mieści
jedne z najważniejszych dzieł polskiego dziedzictwa
narodowego. Objęcie nad nią mecenatu przez PGE
to jeden z najważniejszych projektów kulturalnych
Grupy. Zwiedzającym udostępniono 300 dzieł,
m.in. od dawna niepokazywane pastele i prace
graficzne Stanisława Wyspiańskiego oraz szeroki
wybór rzeźb polskich artystów. W ramach wsparcia
PGE pod dziełami sztuki pojawiły się dodatkowe
treści i rozbudowane opisy zwiększające walory
edukacyjne Galerii. Dzięki temu zwiedzający mogą
lepiej poznać kontekst kulturowy czy historię
powstawania obrazów, a co za tym idzie obcować
ze sztuką w pogłębionym wymiarze.
W 2022 roku Muzeum Narodowe w Warszawie
obchodzi jubileusz 160-lecia, którego PGE
jest patronem.

mnw.art.pl/o-muzeum/galer/galeria-sztuki-xix-wieku

Facebook: @MuzeumNarodowe

80
80

// Kulturalna Grupa Energetyczna

Wspieramy
kulturę
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PGE Dumni
z Historii
• Muzeum Powstania Warszawskiego
• Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu
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PGE jako spółka z udziałem Skarbu Państwa wspiera
inicjatywy związane z kultywowaniem pamięci
historycznej. Włącza się w obchody rocznicy
Powstania Warszawskiego, organizując uroczystość
w hołdzie energetykom z Elektrowni Warszawskiej
na Powiślu, którzy zapewniali energię elektryczną
walczącej stolicy. 1 sierpnia przy dawnej Elektrowni
Warszawskiej na Skwerze Kahla przedstawiciele PGE
oddają hołd energetykom walczącym w Powstaniu
Warszawskim.
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Muzeum Powstania
Warszawskiego

PGE jest partnerem Muzeum Powstania
Warszawskiego od 2016 roku, a od lipca 2020 roku
jego partnerem strategicznym. Jest obecna przy
wszystkich działaniach prowadzonych przez MPW,
w szczególności związanych z obchodami wybuchu
powstania warszawskiego. W ramach współpracy
PGE jest patronem autorskiego programu Muzeum
„Rodzinne spotkania z historią”, którego celem jest
edukacja historyczna i przekazywanie świadectwa
uczestników powstania przez rodzinne zwiedzanie tego
unikatowego miejsca i udział w zajęciach prowadzonych
przez edukatorów z Muzeum w formie interaktywnej
gry. PGE, w ramach rozwoju współpracy z Muzeum
Powstania Warszawskiego, sfinansowała rozbudowę
audioprzewodnika po Muzeum. Został on zrealizowany
w formie angażującego słuchowiska ze ścieżką
dźwiękową, w wykonaniu m.in. Tomasza Stańki.
W ostatnich latach zakres współpracy znacznie
się rozszerza, a PGE swoim patronatem obejmuje
kolejne autorskie inicjatywy Muzeum. PGE przekazuje
również dodatkowe fundusze na zakup cennych
dokumentów dotyczących powstania warszawskiego.
Dokumenty te mają ogromne znaczenie historyczne
i są niezwykle ważnym źródłem do badań powstania.
Nabywane materiały uzupełniają bezcenną kolekcję
archiwaliów MPW.

1944.pl

Facebook: @1944pl
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Muzeum Zamku
Królewskiego na Wawelu

W 2021 roku PGE Polska Grupa Energetyczna
została Mecenasem Edukacji Zamku Królewskiego
na Wawelu i Nowego Skarbca Koronnego. Zamek
Królewski na Wawelu od ponad 90 lat jest jednym
z najważniejszych muzeów w Polsce. W swoich
zbiorach posiada jedne z najcenniejszych
zabytków i świadectw polskiej historii: słynne
arrasy króla Zygmunta Augusta oraz Szczerbiec
– miecz koronacyjny królów Polski. PGE,
zostając Mecenasem Edukacji i Nowego Skarbca
Koronnego Zamku Królewskiego na Wawelu,
wspiera Zamek w działaniach edukacyjnych,
planowanych z myślą o wystawach stałych
oraz czasowych. Mecenat PGE obejmuje
cały program edukacyjny Zamku, w tym
m.in. wawelskie spotkania z historią i sztuką,
specjalne zajęcia historyczne przeznaczone dla
maturzystów oraz cykle warsztatów dla rodzin
i młodych odbiorców kultury.
Współpraca Zamku i PGE zaowocuje inauguracją
projektu Wawel jest Wasz, skierowanego
do młodzieży. W jego ramach powstaną publikacje,
gry, quizy, konkursy edukacyjne oraz projekty
społeczne, w których główną rolę odegrają dzieła
sztuki, umożliwiając odbiorcom odkrywanie piękna
i wyjątkowości zabytków kultury na nowo.

wawel.krakow.p

Facebook: @ZamekKrolewskinaWawelu

Najważniejszym wydarzeniem wystawienniczym Zamku
Królewskiego na Wawelu będzie otwarcie Nowego Skarbca
Koronnego w czerwcu 2022 roku. Ścieżki edukacyjne
Nowego Skarbca uwzględnią kopie oryginalnych obiektów,
które pozwolą młodym odbiorcom nie tylko zobaczyć
eksponaty, ale ich też dotknąć. Inauguracji będzie towarzyszył
m.in. Festiwal Otwarcia Skarbca oraz specjalny program
działań edukacyjnych oraz interpretacyjnych.
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Inne projekty
kulturalne
• Kromer Biecz Festival
• Polskie Tournée Orkiestry Filharmonii Narodowej
z okazji 120-lecia Filharmonii
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Kromer Biecz Festival

Kromer Biecz Festival jest jednym z najważniejszych
wydarzeń muzycznych w Małopolsce. To święto
miłośników muzyki dawnej, którego organizację już
od pięciu lat wspiera PGE Polska Grupa Energetyczna.
Festiwal w Bieczu z każdym rokiem staje się coraz
bardziej rozpoznawalny i przyciąga znakomitych
artystów oraz rosnącą grupę melomanów.

kromerfestivalbiecz.pl

Facebook: @kromerfestivalbiecz

Polskie Tournée Orkiestry
Filharmonii Narodowej
z okazji 120-lecia Filharmonii

W 2021 roku wspólnie z Filharmonią Narodową PGE
rozpoczęła świętowanie 120. rocznicy działalności
Filharmonii. W ramach jubileuszowego sezonu
artystycznego Filharmonia zaoferowała swoim
słuchaczom wiele wydarzeń, nie tylko muzycznych.
Wyjątkowym projektem zrealizowanym przy wsparciu
PGE Polskiej Grupy Energetycznej było m.in. Polskie
Tournée Orkiestry Filharmonii Narodowej, w ramach
którego muzycy odwiedzili filharmonie w całym kraju,
popularyzując muzykę klasyczną. Orkiestra Filharmonii
Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki wystąpiła
w filharmoniach w Katowicach, Opolu, Łodzi i Wrocławiu,
a w programach koncertów symfonicznych dominowała
muzyka polskich kompozytorów.
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PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
www.gkpge.pl

