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od redakcji 
Drodzy Czytelnicy, jak piękna jest rola kobiety w życiu... 
Przed Wami wydanie specjalne Biuletynu Korporacyjne-
go „Ogniwo”. Jesteśmy zaszczyceni, że tyle osób zechcia-
ło nam pomóc w tym projekcie. Biuletyn nie powstałby, 
gdyby nie Wasz ogromny wkład w jego tworzenie.

Wszyscy po części jesteśmy PR-owcami. Każdy z nas 
buduje dobry wizerunek naszej Grupy. Jaki? Sprawdźcie 
sami. W naszym Biuletynie znajdziecie wiele naprawdę 
ciekawych artykułów poruszających najrozmaitsze te-
maty. Poczynając od sztuki w artykułach naszych redak-
torek – Lidki czy Agaty, poprzez nasze sukcesy opisane 
między innymi przez Martę, pasje Justyny, Kingi i Danusi, 
po wszystkie dziedziny życia, w jakich uczestniczymy.

We wspaniałym artykule Hani zachęcamy Was do 
dalekich podróży (niekoniecznie z biurem podróży), 
w innych natomiast promujemy zdrowy tryb życia, do-
radzamy co warto przeczytać i czego warto posłuchać.

Nie przegapcie konkursów i pamiętajcie o tym, żeby 
pomóc Filipkowi!

Mam nadzieję, że będziecie z niecierpliwością czekali 
na kolejny numer naszego biuletynu.

Zapraszam do lektury
Asia Perczyńska
Redaktor Prowadząca
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Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pracę i wła-
sność. Tego samego oczekuje od innych. Dlatego 
też możliwość kopiowania i rozpowszechnia-
nia tekstów, dokumentów i zdjęć dostępnych 
w wydawnictwach Grupy PBG jest ograniczona 
do osób uprawnionych.

© Wszelkie prawa zastrzeżone | PBG 2011
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ic tak nie wzbogaca i upiększa naszego 
życia jak kontakt z tym, co w szerokim 
ujęciu nazwalibyśmy – kulturą, w nieco 
węższym – sztuką, a w jeszcze bliższym 
– spotkaniem z artystą i jego dziełem. 

Nie szukając daleko – wystarczy rozejrzeć się wokół nas, 
pracowników z Grupy PBG, by dowiedzieć się ilu wśród 
nas jest artystów, artystek, ile mamy pasji, umiejętności, 
zdolności, ile wkładamy w nie serca, zaangażowania, ile 
kryje się w tym naszych spełnionych czy niespełnionych 
marzeń, pragnień… Szansę takiego spotkania z artystami 
daje nam nasza galeria, zarówno z tymi spośród nasze-
go grona jak i tymi wielkimi, docenionymi i znanymi, 
a także z wieloma innymi, którzy po prostu potrafią nas 
zafascynować na przykład malarską fotografią, techniką 
batiku czy tkaniną artystyczną.

 Gdyby tak zastanowić się przez chwilę i spróbować 
uświadomić sobie ile w dzisiejszym świecie powstaje 
arcydzieł, dzieł, czy może przeciętnych zupełnie pro-
duktów jako wynik naszych po pierwsze zainteresowań, 
pragnień, wyobrażeń, po drugie chęci tworzenia, kreowa-
nia, po trzecie wyborów, celów, dla siebie, dla innych, 
dla świata, w imię najróżniejszych idei, przemyśleń – 
to myślę, że łatwo przekonalibyśmy się jak nieskończenie 
ogromna jest ilość, różnorodność i jakość powstających 

Sztuką wielką jest dostrzegać sztukę we współczesnym świecie. 
Sztuką jest także umiejętność dostrzegania wartości i piękna 
oraz szacunek do tego, co pozostawili i stworzyli ci, co byli 
przed nami, ale również do tego, co niesie dzień dzisiejszy.

Galeria sztuki, 

N
tekst: 
lidia prędka fundacja pbg s.a. 

czyli PBGGallery
(2002–2011) 

Iwona Bis | Tancerka

Małgorzata Wiśniewska 
– pomysłodawca 
i mecenas galerii

5saloN qlturalNy saloN qlturalNy
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wokół nas dzieł sztuki. To, czy zostaną one dostrzeżone i docenione również 
zależy od nas, od naszej wrażliwości i przekonania, że warto pokazywać je, 
tworząc w ten sposób dla odbiorców wyjątkową możliwość doznań w niepo-
wtarzalnej przestrzeni artystycznej. 

 Taką przestrzeń stwarza nam nasza galeria, od początku jej założenia 
otwarta i niezależna, kreatywna i nowoczesna. Pokazujemy w niej sztukę 
dawną i współczesną, pokazujemy w niej sztukę, która zachwyca, porusza, 
skłania do zatrzymania się na chwilę, pobudza do myślenia, do refleksji… 

Kobiety w naszej galerii. Motyw 
kobiety w sztuce, w malarstwie, na-
suwa od razu skojarzenia związane 
z arcydziełami sztuki światowej, ta-
kie jak „Mona Lisa” czy „Dama z ła-
siczką” Leonarda da Vinci, kobiety 
pokazywane w całej wspaniałości 
swoich kształtów jak słynne „Wiel-
kie kąpiące się” André Renoire’a czy 
„Wenus z Urbino” Tycjana czy może 
wreszcie cykl portretów Marylin 
Monroe Andy Warhola. Fenomen 
kobiety w sztuce, malarstwie, rzeź-
bie czy fotografii polega na umie-
jętności pokazania często prawie 
nieuchwytnego czaru, jakim ema-
nuje kobieta, czy to w pięknie nago-
ści, czy w spojrzeniu, czy w prostym 
geście, ruchu ciała. Zupełnie czymś 
szczególnym jest wszystko to, co 
stanowi o całości kobiecego uroku, 
jej zjawiskowości a mianowicie do-
datkowo elementy stroju, rekwizyty 
towarzyszące strojom, biżuteria, 
wachlarze, układ i upięcie włosów. 
Kobiety od zawsze były dla artystów 
wyjątkowym i pięknym podmiotem 
inspiracji artystycznych i tak jest do 
dzisiaj.

Przyznam się, że już na początku 
obawiałam się prawdopodobieństwa 
nadużycia słowa kobieta – proszę 
więc o wyrozumiałość w moich dal-
szych rozważaniach. W naszej galerii 
kobiety zajmują miejsce szczególne. 
Na ogólną liczbę artystów, którzy 
dotychczas wystawili swoje prace 
w galerii, a jest to liczba przekra-
czająca 150 artystów, ponad jedną 
trzecią stanowią kobiety. Kobiety ar-
tystki – z Poznania, z Wielkopolski, 
z różnych miast Polski. Przytoczę 
tu tylko niektóre nazwiska, z dumą 
wymieniając także i te panie, które 
należą do damskiego grona naszych 
pracownic – Magdalena Hoffmann, 
Małgorzata Andrzejewska, Agniesz-
ka Balewska, Grażyna Kielińska, Ju-
lia Mazanka, Barbara Gałężewska, 

Iwona Bis | Zakręcona

Iwona Bis | Kobiecość

saloN qlturalNy

Małgorzata Wiśniewska, Iwona 
Bis, Joanna Bednarkiewicz z War-
szawy, Magdalena Burkowicz, Iwona 
Maliszewska-Nosko z Krakowa, Ewa 
Łukiewska, Magdalena Arłukiewicz, 
Zuzanna Lesińska z Gdańska, Rena-
ta Brzozowska, Renata Domagalska 
z Gniezna, Roma Rymszewicz-Ranz,  
Iwona Molsa z Florencji, Joanna 
Sierko-Filipowska, Irena Maguczaja, 
Małgorzata Stankiewicz, Zofia Sier-
szeńska z Cheste z Hiszpanii, Han-
na Koczorowska, Hanna Śmiglak, 
Anna Pietrzkiewicz, Magdalena 
Parnasow, Magdalena Szmigiel-
-Taube, Magdalena Tomczak, 
Justyna Olszewska, Lidia Macie-
jewska-Suchanek, Małgorzata Czer-
niawska, Marta Tomiak, Urszula 
Nieborak, Elżbieta Suszek… 

Wielokrotnie, w ciągu ponad 
dziewięciu lat działalności prezen-
towaliśmy w PBG Gallery piękno 
kobiety i kobiecego ciała. Nie spo-
sób nie wspomnieć w tym momen-
cie o kilku tematycznych wystawach 
malarstwa, w całości lub w części 
poświęconych kobietom – Piękno 
naszego ciała – Iwona Bis, Adam Ki-
jewski, W czerwieni –Mikołaj Obryc-
ki, Flamenco, Kobiety zadumy, Byłam 
Hiszpanką – Roma Rymszewicz – 
Ranz, Zofia Sierszeńska, Justyna Ol-
szewska, Akt – Pejzaż – Małgorzata 

Andrzejewska, Pozdrowienia z Iraku, 
niektóre dziewczęta i zielona trawa 
– Włodzimierz Mazanka, Kobiety, 
kobietom o kobietach – Renata Brzo-
zowska, Renata Domagalska, Filt’zen 
i I’M kolor –Magdalena Arłukiewicz 
i Iwona Molsa, Połysk i mat – Anna 
Regimowicz-Korytowska.

Z przyjemnością donoszę, że za-
nim PBG Gallery w 2002 roku zaist-
niała w murach budynku zarządu 
naszej firmy, jej pomysł zrodził się 
w marzeniach i planach – wyjątko-
wej kobiety, mecenasa sztuki, prezes 
Małgorzaty. Sztukę jej poprowadze-
nia wzięły w swoje ręce – dwie ko-
biety z pasją, Iwona i Lidia. Bogata 
kolekcja obrazów PBG Gallery ma 
w swoich zbiorach niemały zestaw 
prac przedstawiających właśnie – 
kobiety. A jak pokazują statystyki 
galerii, to kobiety z Grupy PBG wy-
kazują większe niż mężczyźni zain-
teresowanie sztuką i są częstszymi 
gośćmi galerii. Na kolejne wernisa-
że i wystawy, których do końca roku 
będzie jeszcze kilka, wszystkich ko-
chających sztukę a szczególnie pa-
nów, zapraszają serdecznie!

Małgorzata Wiśniewska – pomysłodawca 
i mecenas galerii
Iwona Bis – aranżacja wystaw
Lidia Prętka – menadżer galerii

Fenomen kobiety w sztuce, malar-
stwie, rzeźbie czy fotografii polega na 
umiejętności pokazania często prawie 
nieuchwytnego czaru, jakim emanuje 
kobieta, czy to w pięknie nagości, czy 
w spojrzeniu, czy w prostym geście,  
ruchu ciała.

Iwona Bis – autorka prac

Poznanianka – absolwentka Państwowego 

Liceum Sztuk Plastycznych, Politechniki 

Poznańskiej oraz Papieskiego Wydziału 

Teologicznego, dziś spełnia się jako artystka. 

Inżynier budownictwa, jest specjalistą ds. 

inwestycji i inspektorem nadzoru. Posiada 

uprawnienia w zakresie projektowania 

i wykonawstwa konstrukcji budowlanych.  

Jej prace zostały przyjęte i nagradzane 

w wielu galeriach i konkursach. W roku 

1969 – na Ogólnopolskim Konkursie PKO 

– tematyka opracowanie plakatu. W latach 

2003 i 2004 – nagroda, oraz nagroda 

publiczności na Salonie Wielkopolskim 

– Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym. 

Wielokrotnie pokazywała swoje prace na 

wystawach indywidualnych 

i zbiorowych. Spotkać je 

można w instytucjach 

oraz zbiorach 

prywatnych 

w Polsce i za 

granicą (Australia, 

USA, Niemcy, 

Litwa).

Zapraszamy do PBG 
Gallery. Wysogotowo k. 
Poznania, ul. Skórzewska 
35, od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 
8.00 do 16.30. 
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Słów kilka 
o niezmiernie 
interesującej 
inicjatywie 
kulturalnej 
powstałej 
w Grupie PBG

Jak trudno czasem się zmobilizować, zwłaszcza po całym 
tygodniu pracy, do zaplanowania, zorganizowania 
i wieczornego wyjścia w weekend? Wszyscy to wiedzą. 

teatr mój widzę

esteśmy zmęczeni, 
chcemy odpocząć, 
a planowanie często 
kończy się przed te-
lewizorem. Na szczę-

ście, dzięki inicjatywie kulturalnej 
powstałej w Grupie PBG, zaczęło 
się to zmieniać. Coraz częściej wy-
chodzimy do kina, na koncerty, 
wernisaże. Można też aktywnie 
odpocząć, uczestnicząc w Lidze 
Piłkarskiej (w roli zawodnika lub 
kibica), korzystając z kart Bene-
fit Systems, karnetów na basen 
i wielu innych proponowanych 
przez Grupę ofert. 

Wśród proponowanych przez 
spółki imprez dużą popularnością 
cieszą się wyjścia do teatru. Każde-
go miesiąca jesteśmy informowa-
ni o tym, jakie spektakle możemy 

ogromny

J
tekst: 
agata szewczyk fundacja pbg 

Oferta jest kierowana nie tylko 
do dorosłych, których zachęcamy 
do obejrzenia zarówno spektakli 
komediowych jak i poważnych, 
wśród propozycji pojawiły się rów-
nież te kierowane do dzieci, np. Kot 
w butach. Wiele z oglądanych przeze 
mnie przedstawień mi się podobało. 
Szczególnie jednak polecam reali-
zację sceniczną Krawca Sławomira 
Mrożka napisanego w 1964 roku. 
W dramacie Mrożka kultura to twór 
konieczny, ale sztuczny, a moda 
dyktowana przez tytułowego boha-
tera jest opatrznie rozumiana. Jak 
mówi Artur Tyszkiewicz – reżyser 
tej przewrotnej sztuki: Do zrobie-
nia „Krawca” zainspirowało mnie 
istnienie pewnego typu osób, które 
możemy nazwać‚ ofiarami mody (...) 
są to ludzie, którzy istotę swojej oso-
bowości upatrują w tym, jak wygląda-

ją, a nie w tym - kim są. Wydawać by 
się mogło, że „ofiary mody” to zjawisko 
marginalne, ograniczające się do okre-
ślonego środowiska i specyficznego ro-
dzaju ludzi. Otóż nic bardziej mylnego. 
 Projektantem kostiumów do tej 
sztuki  jest nielada krawiec, bo sam 
Maciej Zień, a czy udanym, sami 
oceńcie.

Myślę, że ta inicjatywa w Grupie 
PBG jest bardzo cenna i mobilizują-
ca. Mam nadzieję, że będziemy z niej 
coraz częściej i chętniej korzystać. 
Muszę przyznać, że odkąd pracuję 
w Grupie, częściej bywam  w teatrze, 
bo ktoś czuwa, żeby nie przegapić 
kolejnych przedstawień. Dodam też, 
że po tak pełnym wrażeń wieczorze, 
w nastrojowej atmosferze żal pędzić 
do domu, a poznańskie uliczki ro-
mantycznie oświetlone stylowymi 
latarniami zachęcają do spacerów, 

a kiedy znuży nas spacer, możemy 
usiąść w kafejce i porozmawiać nie 
tylko na temat obejrzanej sztuki. 

Muszę przyznać, 
że odkąd pracuję 
w Grupie, 
częściej bywam 
teatrze, bo ktoś 
czuwa, żeby 
nie przegapić 
kolejnych 
przedstawień.

zobaczyć. Wystarczy zgłosić chęć 
udziału, odebrać bilety i ruszyć do 
teatru. Nie interesuje nas rezerwa-
cja, przeglądanie programów i tym 
podobne sprawy organizacyjne, 
które zwykle odkładamy na czas bli-
żej nieokreślony. Nad całością tego 
projektu czuwa Joasia Skałuba, któ-
ra, korzystając z dobrego kontaktu, 
jaki wypracowała z Teatrem Polskim 
i Teatrem Wielkim w Poznaniu, za-
częła od 2008 roku regularnie or-
ganizować dla nas wyjścia. Dlatego 
od tamtej pory częściej gościmy na 
widowniach poznańskich teatrów. 
W 2008 roku w sumie na 9 sztukach 
teatralnych było 415 osób. Co roku 
miłośników teatru dzięki tej ini-
cjatywie przybywa – w 2010 roku 
13 przedstawień (niektóre po kilka 
razy) obejrzało 487 osób. 

saloN qlturalNy

fot. Marek Zakrzewski, Krawiec
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ato 2001, świeżo 
po obronie dy-
plomu, już jako 
magister inżynier 
konstrukcji budow-

lanych, ruszyłam na poszukiwanie 
pracy pełna optymizmu... i od razu 
zderzyłam się z szarą rzeczywisto-
ścią. W jednej z firm budowlanych 
pan, który zajmował się rekrutacją, 
wziął moje CV do ręki i z uśmiechem 
na twarzy skomentował: „Pani na 
budowę? A po co? Jak ja powiem 
kierownikowi, że mu na budowę 
dziewczynę przysyłam to mnie wy-
śmieje…” i wywalił przy mnie moje 
papiery do kosza. Na szczęście los 
nade mną czuwał i trafiłam na PBG, 
wtedy jeszcze Technologie Gazowe 

Dzięki pracy 
w PBG S.A.  
dzisiaj jestem 
kobietą spełnioną.

l
tekst: 
monika labrenz pbg s.a.
opracowanie:
marta chrzanowska fundacja pbg

Blaski i cienie 

Na początku swojej kariery zawodowej myślałam, że bycie kobietą, 
to moja największa wada, po latach wiem, że jest to jeden z moich 
największych atutów.

kobiety inżyniera w PBG S.A. 

Piecobiogaz Sp. z o.o., firmy, dla 
której był ważny profesjonalizm 
i kompetencje, a nie płeć. Dostałam 
szansę i dzisiaj stwierdzam, że ją 
wykorzystałam. 

Bycie kobietą nie przeszkodzi-
ło mi spełniać moich zawodowych 
celów. Po niespełna 4 latach pracy 
zostałam kierownikiem budowy 
całkiem sporej inwestycji (Moderni-
zacja lądowej bazy MPS w Cybowie 
dla NATO). Dzisiaj jestem dyrekto-
rem Pionu Kontraktów Baz Paliwo-
wych i wraz z zespołem inżynierów 
realizujemy budowy wojskowe, tj. 
modernizacja lądowej bazy MPS 
w Cybowie i Gardei, Budowa pod-
ziemnych zbiorników magazyno-
wych na paliwa płynne dla NATO.

Fakt, nie była to droga usłana 
różami. Budownictwo to świat męż-
czyzn. Jako kobieta, żeby udowodnić 
swoją wartość, wiedzę i profesjona-
lizm, musiałam dużo więcej i ciężej 
pracować niż koledzy. Ale dzisiaj 
nie wyobrażam sobie, że mogłabym 
w życiu robić coś innego. Uwiel-
biam pracę na budowie, tempo, 
wyzwania, rozwiązywanie pro-

BYĆ KOBIETĄ

Monika Labrenz

2003 – zespołowy BARBÓRKOWY 
SUPERPIECOBIOSKAR 

Nagroda dla działu technicznego 
DOW-2, którym dowodził, wtedy 
jeszcze dyrektor, Mariusz Łożyń-
ski, w składzie: Michał Skrzypczak, 
Piotr Szłapka, Monika Mikołajczak 
(teraz Labrenz), Renata Skrzyp-
czak, Ziemowit Jurczyński, Łukasz 
Boruta, Zbigniew Kleczewski. Na-
groda przyznana za to, „że dali radę 
w 2003 roku perfekcyjnie przygoto-
wać i kompleksowo opracować nie-
naganne merytorycznie i jakościowo 
odpowiedzi na 416 zapytań oferto-
wych” 

2004 – BARBÓRKOWY 
PIECOBIOSKAR

„Najpierw był Kościan, potem 
Władysławowo, dziś Szamotuły – 
po prostu rewelacja na budowie” 

blemów i życie z podwyższonym 
poziomem adrenaliny. A praca 
z mężczyznami? Podobno to też lu-
dzie ;-) A tak na serio, to charakter 
i osobowość, nie płeć mają wpływ 
na to, z kim nam się dobrze współ-
pracuje.

I chociaż na początku swojej ka-
riery zawodowej myślałam, że bycie 
kobietą, to moja największa wada, 
po latach wiem, że jest to jeden 
z moich największych atutów.

Dzięki pracy w PBG S.A. dzisiaj 
jestem kobietą spełnioną. Jestem 
szczęśliwą matką, żoną i budowlań-
cem. Co prawda delegacje i rozstania 
z rodziną są trudne… Ale reszta? – 
da się przeżyć, jak to mówią, co nas 
nie zabije, to nas wzmocni.

Uwielbiam pracę 
na budowie, tempo, 
wyzwania, rozwią-
zywanie problemów 
i życie z podwyż-
szonym poziomem 
adrenaliny.

2006 – AS PBG SA w kategorii 
SUPERKIEROWNIK BUDOWY

„Niedościgniony wzór dla męskiej 
części współpracowników, czarują-
ca, urocza, a jednocześnie konkretna 
i wymagająca”

sukcesy zawodowe
2011 – nominacja do ASA GRUPY 
PBG w kategorii DYREKTOR 
KONTRAKTU

„Za zakończone kontrakty… Profe-
sjonalizm w realizacji kontraktu na 
placu budowy i relacji z klientem. 
Świetna znajomość strony formalnej 
i prawnej, pełna odpowiedzialność 
za budżet, jakość i terminy. Mena-
dżer w najlepszym wydaniu”

BYĆ KOBIETĄ
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deszły już w zapomnienie czasy, gdy kobiety nie mogły upra-
wiać męskich zawodów czy sportów. Nadal jednak w pew-
nych środowiskach kobiety „w roli mężczyzny” nie są mile 
widziane, a przynajmniej nie przez wszystkich mężczyzn. 
Czy czują się oni wówczas mniej męscy? Czy odbieramy im 

w ten sposób coś, co jest męską domeną?
Od takich dylematów rozpoczęła się moja przygoda z żeglarstwem – póź-

no odkryta przeze mnie pasja, ale dzięki temu, wybraną bardziej świadomie.

Kiedy weszłam po raz pierwszy 
na jacht – już jako dorosła kobieta – 
usłyszałam, że: „kobiety nie nadają 
się do żeglowania”. To stwierdzenie, 
niepoparte żadnymi argumentami, 
było po prostu krzywdzące. Ale, 
że jak? Że ja nie dam rady? Że ja się 
nie nadaję? Postanowiłam swój 

o

tekst: 
JustyNa
olszewska fundacja pbg

MaMy ster W swoich rękach 

Wybieranie lin czy stawianie żagli, wymaga niejednokrotnie 
dużej krzepy, nie jest jednak ponad kobiece siły. Śmiało możemy 
stawać w jednym szeregu z mężczyznami. 

Rytm dnia, 
zmiany wacht, 
obsługa wszystkich 
urządzeń, lin czy 
stanięcie za sterem 
żaglowca pomaga 
uwierzyć, że kobiety 
mogą naprawdę 
wszystko! 

funkcję kapitana na jachcie – nie 
stosuje żadnych szowinistycznych 
zagrywek – dla niego żeglarz to że-
glarz, byle tylko dobrze się znał na 
tym, co robi. Do tego, mój mistrz 
jako kapitan dopieszcza swoją za-
łogę, gotując dla wszystkich pyszne 
obiady zgodnie z przyjętą zasadą, 
że kapitan musi o swoich ludzi dbać, 
a załoga najedzona, to sprawna za-
łoga. Tym samym udowadnia, że nie 
wszyscy mężczyźni w trakcie rejsu 
wypychają kobiety do kambuza, 
uważając, że „przecież na niczym 
innym się nie znają” (niestety, my 

protest przeciwko tym krzywdzą-
cym słowom, poprzeć czynami 
i udowodnić, jak dobrym żegla-
rzem może być kobieta:)

Oczywiście w swojej późniejszej 
żeglarskiej historii spotkałam wielu 
mężczyzn, którzy nie tylko nie robili 
tak kategorycznych rozgraniczeń na 
żeglarzy płci męskiej czy żeńskiej, 
ale którzy, pomimo dużego doświad-
czenia, z przyjemnością zgadzali się 
na dowództwo kobiet, ogromnie ce-
niąc ich wiedzę i umiejętności.

Moim żeglarskim guru jest co 
prawda mężczyzna, ale on – pełniąc 

MAMY STER W SWOICH RĘKACH 

kobiety-żeglarze nadal spotykamy 
się z takim podejściem).

Realizując swoją żeglarska pasję, 
pływałam już z wieloma osoba-
mi, w różnym składzie, na różnych 
jachtach i żaglowcach. Wtedy sama, 
mając uprawnienia do prowadze-
nia jachtów, oddawałam się często 
pod komendę bardziej doświadczo-
nych osób, pełniąc wówczas funkcję 
I oficera odpowiedzialnego za na-
wigację. Nieustannie się uczę i zdo-
bywam doświadczenie, a na swojej 
drodze z jednej strony spotykam 
bardzo doświadczone skiperki, np. 
w Chorwacji, z drugiej, oddaję się 
pod komendę kobiet, które pro-
wadzą swój pierwszy kapitański 
rejs i robią to świetnie. 

Nadal jednak spotykam mężczyzn 
ogromnie zdziwionych obecnością 
kobiet na żaglowcach, „bo to prze-
cież takie męskie zajęcie”. Rzeczy-
wiście w tradycyjnych środowiskach 
kobiety na żaglowcach budzą jeszcze 
zdziwienie i rzeczywiście jest nas 
mniej w składzie załóg żaglowców, 
ale rejs jest tak niesamowitym do-

Mamy ster 
w sWoich 
rękach
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świadczeniem, że wszystkim – kobietom i mężczyznom – polecam wzięcie 
udziału w takiej wyprawie.

Rytm dnia, zmiany wacht, obsługa wszystkich urządzeń, lin czy stanie za 
sterem takiego olbrzyma pomaga uwierzyć w to, że kobiety mogą naprawdę 
wszystko! Nawet wybieranie lin czy stawianie żagli, np. na żaglowcu Chopin, 
wymaga niejednokrotnie dużej krzepy, nie jest jednak ponad kobiece siły. 
Śmiało możemy stawać w jednym szeregu z mężczyznami, a i tak naj-
większe znaczenie ma po prostu współpraca załogi na pokładzie. 

Na żaglowcach też tak naprawdę nie spotkamy się z dyskryminacją płcio-
wą, ponieważ rytm dnia wyznacza nam system wacht i dzięki temu na zmianę 
uczestniczymy w przygotowywaniu posiłków, sprzątaniu pokładu, prowadze-
niu nawigacji czy chodzeniu po rejach, by przygotować żagle do postawienia. 
Na Chopinie, jak wiadomo, pływają najczęściej załogi składające się z mło-
dzieży – uczniów gimnazjów i liceów – i Ci młodzi ludzie świetnie sobie ra-
dzą z obsługą całego żaglowca, oczywiście pod czujnym okiem instruktorów 
i opiekunów.

Ciekawostką jest, o czym wiem z własnego doświadczenia, że na pokład 
nie przenosi się swojego statusu życiowego/materialnego, pozycji w pracy 
czy poczucia, że ja jestem pępkiem świata. Członkowie załogi są sobie równi, 
podlegając jedynie osobie pełniącej funkcję kapitana. Współpraca i dobre 

MaMy ster W swoich rękach 

Może uda nam 
się zorganizować 
babski rejs? Bo czy 
w końcu do tego 
są nam potrzebni 
faceci? Przecież my 
kobiety możemy 
wszystko, a ster 
mamy w swoich 
rękach!!!

Bałtyk, S/Y Szpon

Bałtyk, S/Y Chopin

Bałtyk, S/Y Szpon, stół nawigacyjny

zrozumienie 
jest wówczas 
niezbędne, a naj-
ważniejsze jest oczy-
wiście bezpieczeństwo. 
Czasem może dziwić ostrość wyda-
wanych komend, ale jest to podyk-
towane tym, że na jachcie nie może 
być kilku „panów”. Za nasze bezpie-
czeństwo na pokładzie odpowiada 
osoba prowadząca jacht i to ona 
w sytuacji krytycznej podejmuje 
strategiczne decyzje, którym nie 
można się sprzeciwiać, bo może 
to doprowadzić do niebezpiecznych 
sytuacji.

Pomimo tego oczywiście na co 
dzień na pokładzie panuje przyjazna 
i radosna atmosfera, a największą 
przyjemnością jest po prostu bra-
nie czynnego udziału w życiu załogi 
i w codziennych pracach.

Na pewno mogę polecić wszyst-
kim rejsy po naszym Morzu Bał-
tyckim, nie tylko na mniejszych 
jachtach, ale także, np. na Zawiszy 
Czarnym w trakcie organizowane-
go co roku jesienią Rejsu Muzyków. 
Podczas rejsu czekają na nas licz-
ne niespodzianki, nie tylko nocne 
wachty, ale także życie załogi w ku-
bryku w rytm granych i śpiewanych 
na żywo szant oraz niezapomniane 
widoki, które zapewniają różnorod-
ne wybrzeża krajów położonych nad 
Bałtykiem. Naprawdę jest co zwie-
dzać.

Ponadto w trakcie Rejsu Muzyków 
na Zawiszy Czarnym można stać się 
członkiem Kongregacji Miłośników 
Krzewienia Kultury Picia Rumu (oby 
żyła wiecznie!), przyłączyć się do 
krzewienia morskiej tradycji, posłu-
chać opowieści o żaglowcach i mor-
skich przygodach oraz dowiedzieć 
się przy okazji, że wielki dowódca 
lord Nelson miał toasty na każdy 
dzień tygodnia. Przykładowo w śro-
dę pijemy za nas samych, natomiast 

w sobotę za żony 
i kochanki (oby się ni-

gdy nie spotkały…). 
W gronie moich najbliższych 

znajomych jest kilka osób, które 
udało mi się zarazić żeglarską pa-
sją, a także wiele takich, od których 
ja się nadal uczę. A tym, co najbar-
dziej mnie cieszy jest fakt, że wśród 
żeglarzy pojawia coraz więcej 
kobiet, które chcą żeglować i które 
pokochały życie na jachcie. 

Może zatem uda nam się zorgani-
zować babski rejs kobiet z GK PBG? 
Bo czy w końcu do tego są nam po-
trzebni faceci? Przecież my kobie-
ty możemy wszystko, a ster mamy 
w swoich rękach!!! 

Kiedy napisałam już ten dość we-
soły artykuł, dotarły do mnie bardzo 
smutne wieści o wypadku na jeziorze 
w Powidzu. W długi majowy week-
end utonęła tam dwójka żeglarzy. 
Moi znajomi, świadkowie wypadku 
i osoby znające się z poszkodowany-
mi, bezowocnie starały się udzielić 
im pomocy. Jak się okazało, pomocy 
nie udzieliła również przybyła na 
miejsce wypadku Ochotnicza Straż 
Pożarna. Akcja ratownicza była pro-
wadzona przez nich w sposób nie-
udolny i w tej sprawie zostało już 
złożone doniesienie w prokuraturze. 

Jak widać, nawet żeglowanie 
po jeziorze nie zawsze jest bła-
hostką. Pogoda, choć w większości 
przewidywalna, potrafi płatać figle, 
a żywioły wiatru i wody są potęż-
niejsze od sił ludzkich. Przestrze-
gam zatem, by żeglarstwo traktować 
poważnie i brać pod uwagę wszelkie 
konsekwencje takiej zabawy i takie-
go sposobu spędzania czasu. Pamię-
tajmy, że najlepiej liczyć na siebie 
i na własne umiejętności, ponieważ, 
jak pokazuje ta sytuacja, służby ra-
tunkowe nie zawsze potrafią pomóc 
nam w potrzebie.

Toasty z czasów Nelsona 
na każdy dzień tygodnia:

•  poniedziałek – za nasz statek 

•  wtorek – za tych, co na morzu 

•  środa – za nas samych 

•  czwartek – za burzliwe 

morze (aby byle słabeusz 

marynarzem nie został...) 

•  piątek – za stary port 

•  sobota – za żony i kochanki 

(oby się nigdy nie spotkały...) 

•  niedziela – za nieobecnych 

przyjaciół

MAMY STER W SWOICH RĘKACH 

Adriatyk, S/Y Decotan
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w naszej organizacji 

Piękna
kobietyrola

Chociaż wielu osobom Dzień Kobiet kojarzy się z czasami 
PRL-u i z wręczanymi wtedy masowo goździkami, to u nas 
w firmie święto kobiet wygląda inaczej.

zień Kobiet to co-
roczne święto ob-
chodzone 8 marca 
jako wyraz szacun-
ku dla walczących 

o równouprawnienie kobiet. Usta-
nowione zostało w 1910 roku. Dzień 
Kobiet był obchodzony jako święto 
państwowe w Polsce do 1993 roku. 
I chociaż wielu osobom Dzień Kobiet 
kojarzy się z czasami PRL-u i z wrę-
czanymi wtedy masowo goździkami, 
to u nas w firmie święto kobiet wy-
gląda inaczej.

W marcowy poniedziałek (7 marca) obchodziliśmy w Grupie PBG Dzień 
Kobiet pod hasłem „Piękna rola kobiety w naszej organizacji”.

Wszystkie nasze Panie otrzymały wcześniej zaproszenia na spot-
-kanie, aby mogły się odpowiednio przygotować i zaplanować ten 
dzień. Dodatkowo, aby ułatwić wszystkim Paniom dotarcie na tę 
uroczystość, odbyła się ona w pięciu lokalizacjach, z którymi po-
łączyliśmy się wideokonferencyjnie. Spotkaliśmy się w Wysogotowie, War-
szawie, Gdańsku, Włocławku i Mikołowie. Tradycyjnie naszą uroczystość 
połączyliśmy z otwarciem wystawy w PBG Gallery. Tym razem, wpisując 
się doskonale w klimat, nosiła ona tytuł: „Kobiety kobietom o kobietach”.  
Malarstwo Renaty Brzozowskiej i Renaty Domagalskiej urzekło nas swoim 
kobiecym wyrazem i Panie, a także Panowie, których nie zabrakło podczas 
tego spotkania, mogli podziwiać obrazy kobiet widziane oczami kobiet. A tego 
dnia nie był to jedyny kontakt ze sztuką, gdyż czekała nas kolejna niespo-

D
tekst: 
agata szewczyk fundacja pbg

piękna rola kobiety W NaszeJ  orGaNizacJi

dzianka. Zostało zorganizowane spotkanie z twórcami 
filmu „Jak się pozbyć cellulitu” – scenarzystką Panią 
Anną Słowik oraz reżyserem Panem Andrzejem Sara-
monowiczem, których gościliśmy w biurze w Warszawie.

Prezesi naszych spółek, w imieniu wszystkich Pa-
nów, złożyli Paniom życzenia i wręczyli upominki: Pa-
nie otrzymały kupony do kina (czy byłyście w kinie? czy 
wspólnie o tym plotkowałyście?), a na dodatek Prezesi 
ufundowali nagrody rzeczowe! Zdjęcie, na którym Prezes 
Jerzy losuje nagrodę publikujemy obok!

Oto Panie, których nazwiska 
wylosowali nasi Prezesi i nagrody, 
które otrzymały od spółek: 

Pobyt w Warszawie – sponsor: Aprivia, PBG 

Energia 

Anna Szczodrowska, PBG Technologia

Pobyt w Warszawie – sponsor: PRG Metro, PBG 

Technologia – Zofia Rogusz, Hydrobudowa Polska

Weekend w Smólsku – sponsor: PBG, Metorex 

Aleksandra Krzyżanowska, Hydrobudowa Polska

Weekend w ośrodku Hydrobudowy 9 nad jeziorem 

w Skorzęcinie – sponsor: HB9   

Agnieszka Podhajska, Infra

Tygodniowy pobyt w Domu Wczasowym „Jontek” 

(Hydrobudowa Polska) – sponsor: HBP, Infra 

Ewa Fura, PBG

Profesjonalna sesja zdjęciowa – sponsor: Avatia, 

Lonar – Dorota Pociask, PRG Metro

Pani Ewa Fura zdążyła już wykorzystać swoją 

nagrodę i podzieliła się z nami wrażeniami z pobytu 

z rodziną w Domu Wczasowym „Jontek”. Obok 

publikujemy jej tekst.

piękna rola kobiety W NaszeJ  orGaNizacJi

Małgorzta Wiśniewska

Prezes Jerzy Wiśniewski, losowanie nagród

Dzień kobiet w Grupie PBG
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ragnę przekazać serdeczne podzięko-
wania dla Zarządów firm Hydrobu-
dowa Polska i Infra za ufundowanie 
nagrody z okazji Dnia Kobiet w postaci 
7-dniowego wyjazdu dla całej rodziny 

do Szczyrku oraz Pani Prezes Małgorzacie Wiśniew-
skiej, z której inicjatywy powstała ta wspaniała niespo-
dzianka.

W dniu 23 kwietnia 2011 r. przyjechaliśmy z rodziną 
do Domu Wczasowego „Jontek” w Szczyrku. Na miejscu 
czekała na nas Pani Bronisława Zyga, która była gospoda-

tekst: 
eWa Fura pbg s.a.

P rzem tego obiektu oraz personel. Miła i serdeczna atmos-
fera, z jaką powitano nas na samym wejściu, panowała 
podczas całego naszego pobytu w ośrodku. A dodatkowo 
przepyszne dania spowodowały, że od razu poczuliśmy 
się jak w domu. 

Ośrodek jest komfortowo urządzony z pełnym wę-
złem sanitarnym. Do dyspozycji gości była sala TV SAT 
z uroczym kominkiem, przy którym odpoczywaliśmy 
wieczorami. Po całym, pełnym wrażeń dniu, można też 
było odpocząć w zaciszu „zielonego kącika” (na zewnątrz 
ośrodka znajduje się ogródek rekreacyjny, w którym moż-

w szczyrku
Dzień Kobiet

Pensjonat położony w malowniczej i przepięknej miejscowości, niezwykle atrakcyjnej 
nie tylko latem – kiedy zachęca do pieszych wędrówek i zwiedzania okolicy, ale również 
zimą – ze względu na liczne trasy narciarskie i wyciągi. Ale przede wszystkim atutem 
tego miejsca jest czyste, świeże powietrze górskie. 

dzień kobiet W szczyrku

na ciekawie spędzić czas, np. urzą-
dzając grilla)  i wsłuchać się w szum 
strumienia płynącego nieopodal. 

Pensjonat położony jest w ma-
lowniczej i przepięknej miejscowo-
ści, która jest niezwykle atrakcyjna 
nie tylko latem – kiedy zachęca do 
pieszych wędrówek i zwiedzania 
okolicy, ale również zimą - ze wzglę-
du na liczne trasy narciarskie i wy-
ciągi. Ale przede wszystkim atutem 
tego miejsca jest czyste, świeże po-
wietrze górskie. 

Było to najdłuż-
szy Dzień Kobiet 
w moim życiu, 
który spędziłam 
bardzo miło i ak-
tywnie, za co jesz-
cze raz gorąco 
dziękuję.

Korzystając z pobytu w Szczyrku, 
zwiedziliśmy, już prywatnie, pobli-
skie miejscowości turystyczne, mię-
dzy innymi: Skocznię Narciarską 
Malinka im. Adama Małysza w Wi-
śle (zmodernizowaną przez Hydro-
budowę Polska i oddaną do użytku 
we wrześniu 2008 roku), Ustroń, 
Zakopane, Tatralandię na Słowa-
cji (baseny geotermalne), Muzeum 
Browaru w Żywcu (interaktywne, 
które zaciekawiło nawet naszego 
trzylatka).  

Dom wczasowy Jontek

Ewa Fura z rodziną Skocznia „Malinka”

dzień kobiet W szczyrku
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Dla tych, którzy lubiączytać
Szukasz dobrej książki, ale nie wiesz, 
co czytać. Masz półki pełne czekających 
książek, ale odrzuca cię od nich… 
Zbliża się czas letnich urlopów, ciepłych 
wieczorów, kiedy można usiąść z książką 
i poczytać… 

rzedstawiamy 

Magdalena Kordel 
Uroczysko 

Pełna humoru opowieść o tym, jak 
malownicze miasteczko w Sudetach 
odmieniło życie pewnej warsza-
wianki.

Porzucona przez męża Maja, 
mama piętnastoletniej Marysi, wła-
ścicielka dwóch psów i kota, myśli, 
że limit nieszczęść przypisanych 
jej został już wyczerpany. Wkrótce 
przekonuje się, że to zaledwie po-
czątek. Nieszczęścia, jak to mają 
w zwyczaju, chodzą nie tylko para-
mi, ale wręcz stadami. Paradoksal-
nie jednak to, co złe prowadzi do 
zmian na lepsze. I tak Majka – po-
mimo zmagań z samotnym rodzi-
cielstwem i mężem, który niczego 
nie ułatwia – znajduje w sobie siłę, 
o której istnieniu wcześniej nie 
miała pojęcia. Pobyt w Sudetach, 
w domku należącym kiedyś do jej 

ciotki, daje początek zmianom, któ-
re odmienią egzystencję całej jej 
rodziny. A wszystko to w malowni-
czej scenerii gór i lasów, przesycone 
ciepłem nowych i starych przyjaźni 
oraz okraszone humorem, którego 
nigdy nie powinno zabraknąć ani 
w książce, ani w życiu.

opracowanie: 
agata szewczyk fundacja pbg

P
nasze propozycje 
dla kobiet! 
Może wybierzecie 
coś dla siebie.

Magdalena Kordel

Sezon na Cuda 

Dalsza część historii bohaterów 
Uroczyska. Maja zadomowiła się na 
dobre w Malowniczym - urokliwym 
miasteczku w Sudetach, gdzie ucie-
kła z hałaśliwego miasta od prze-
szłości... Prowadzi pensjonat i żyje 
niespiesznym rytmem miejscowo-
ści, którą ponoć pod swoje skrzydła 
wziął jeden z aniołów. 

Zbliżają się święta Bożego Naro-
dzenia. Maja postanawia zaprosić 
na Wigilię wszystkich mieszkańców. 
Jednak spełnienie oczekiwań gości 
wcale nie będzie proste! 

W jednej chwili na Maję spad-
ną problemy uczuciowe sąsiadów 
i przyjaciół. W dodatku jej córka 
zacznie zachowywać się dziwnie, 
a na horyzoncie pojawi się ... Kiedy 
jeszcze do drzwi pensjonatu zapuka 
nieznośna Paulina, która postana-
wia poszukać sobie w okolicy faceta, 
świat Mai stanie na głowie…

Sidonie-Gabrielle Colette

Klaudyna w Szkole 
 
Pierwsza z cyklu czterech powieści 
opartych na motywach autobiogra-
ficznych. Owiany skandalem dzien-
nik nastolatki z początku XX wieku. 
Pensja dla panien w prowincjonal-
nym francuskim miasteczku. Dziew-
częta, w których budzą się zmysły 
i świadomość własnej cielesności. 
To czas ich pierwszych flirtów prze-
mieszanych jeszcze ze sztubackimi 
figlami. Piętnastoletnia Klaudyna 
wychowuje się właściwie sama, jej 
ojciec nie widzi świata poza swoją 
naukową pasją - badaniem ślimaków. 
Razem z koleżankami dziewczyna 
przygotowuje się do egzaminu. Nie 
jest jednak typową pensjonarką. 

Rezolutna, czupurna i nieokrze-
sana, swobodnie podchodzi do 
konwenansów, przewyższa rówie-
śniczki inteligencją i błyskotliwym 
dowcipem. Chadza własnymi ścież-
kami i wie, czego chce, a gdy wpad-
nie w kłopoty, potrafi się z nich 
z wdziękiem wykaraskać. W do-
datku jej uroda i długie loki wielu 
mężczyzn (a i licznych kobiet) nie 
pozostawiają obojętnymi. Klau-
dyna przeżywa na pensji pierwszą 

miłość i pierwsze rozczarowanie.  
Intensywność opisów, subtelny dow-
cip i trafne obserwacje - debiut Co-
lette to literatura najwyższej klasy.

Kinga Rusin,  
Małgorzata Ohme

Co z Tym Życiem? 

Kinga potrzebowała psychotera-
peuty, ale o tym nie wiedziała. Do 
momentu, gdy poznała Małgosię. 
Po ich pierwszej rozmowie przyszły 
kolejne – o mężczyznach, miłości, 
kobiecej przyjaźni, dzieciach, karie-
rze, życiowych wyborach, zwycię-
stwach i porażkach... Przez telefon, 
w samochodzie, na mieście, w nocy, 
w chwilach trudnych i przy lampce 
wina, w nerwach i na spokojnie, cza-
sem przez zaciśnięte zęby...

Dlaczego się kochamy, a potem 
tak łatwo nienawidzimy? Dlacze-
go boimy się wyjść z niechcianych 
związków? Dlaczego tak trudno jest 
zacząć życie od nowa? Co z tym ży-
ciem?

Książka trochę psychologiczna, 
wnika w kobiecą naturę. Nie ma 
nic z żalenia się na Lisa ani na inne 
okoliczności, mowa jest o dorasta-
niu do lubienia siebie jako kobiety!  
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Ewa Marcinkowska-Szmidt, 
Danuta Marcinkowska

Zapach Rozmarynu 
 

Czy drobiazgi mogą decydować 
o naszych losach? Czy mogą zmie-
nić całe nasze życie? Aniela spóźnia 
się na pociąg i nigdy nie wyjedzie 
do Polski. Anna nie zapytała o imię 
narzeczonego, zostając żoną innego 
mężczyzny niż pragnęła. Kolejne 
pokolenia mogą akceptować pisane 
im losy lub zmierzyć się z siłą prze-
znaczenia. „Zapach rozmarynu“ 
to historia tej części polskiej ro-
dziny z „Lawendowego pyłu“, która 
po wojnie została „po tamtej stro-
nie“, czekając na powrót do Polski 
albo próbując się do niej przedostać. 
Tylko czy ktoś tu na nich czekał?

Katarzyna Michalak

Rok w Poziomce 

Historia Ewy – trzydziestokilkulet-
niej kobiety po przejściach, która 
postanawia spełnić wreszcie swo-
je marzenie i zamieszkać w uko-
chanym domu. Ale jak wszystko 
w życiu, to marzenie ma również 
swoją cenę. Ewa, chcąc zarobić 
na kupno wymarzonego domku 

po lasem, podejmuje pracę w wy-
dawnictwie przyjaciela (skądinąd 
bardzo atrakcyjnego) i ma za zada-
nie znaleźć prawdziwy bestseller… 
I tu zaczynają się przygody.

Urzekająca historia ludzi, do 
których szczęście przyszło wtedy, 
gdy już przestawali w nie wierzyć. 
Sympatyczni bohaterowie, którzy 
przekonali się, że podarowane do-
bro – powraca podwójnie.

Wzruszająca, pełna ciepła opo-
wieść o tym, że marzenia się speł-
niają. Zawsze – jeśli w to wierzysz.

Katarzyna Enerlich

Kwiat Diabelskiej Góry 
 

Inga urodziła się w Pustnikach, ale 
wyjechała wraz z matką do Nie-
miec. Rodzinną ziemię stopniowo 
wymazywały z pamięci. Tajemniczy 
Michael z bretońskiej plaży zapro-
wadził je z powrotem do Pustnicka? 
Czy tytułowy kwiat ligustru zerwany 
na Diabelskiej Górze może zmienić 
złą wróżbę i ocalić prawo matki 
i córki do prawdziwej miłości?

A dla niecierpliwych fragment książ-
ki Magdaleny Kordel Uroczysko:

„W domu wszystko układało się 
zadziwiająco poprawnie. Marysia, 
mimo zbliżającego się końca roku 
szkolnego, bezboleśnie zaaklimaty-

zowała się w nowej szkole, Anielka 
– która nadal mieszkała u mnie, bo 
Łucji zdjęcia jakoś niepokojąco się 
przedłużyły – wyglądała na całko-
wicie zadomowioną, Jagoda przez 
całe dnie albo tonęła w opasłych 
książkach, albo stukała w klawiatu-
rę komputera, ojciec – co szczerze 
mówiąc, trochę mnie niepokoiło – 
wyglądał na jeszcze bardziej zado-
mowionego niż Anielka. 

Nawet Igor miło mnie rozcza-
rował, bo gdy w końcu się dowie-
dział, że mój nowy adres znajduje 
się grubo ponad trzysta kilometrów 
od Warszawy, tylko kilka razy zaklął 
szpetnie i zapytał, kiedy zamie-
rzałam mu o tym powiedzieć i jak 
w takim razie on ma się spotykać 
z Marysią. Gdy wyjaśniłam mu, 
że Marysia może go odwiedzać (ktoś 
na razie bliżej nieokreślony zawsze 
ją odwiezie), zachował się po ludzku 
i nie drążył tematu. Czyli, mówiąc 
najzwięźlej, wszystko układało się 
nad podziw dobrze. Aż zaczęło mnie 
to trochę niepokoić, bo doświadcze-
nie nauczyło mnie, że sielanka nigdy 
nie trwa długo. I rzeczywiście, zgod-
nie z oczekiwaniami na gładkiej po-
wierzchni mojego całkiem nowego 
spokojnego życia zaczęły pojawiać 
się drobne fale. Pierwsza objawiła 
się w postaci Anielki…”

To tylko kilka propozycji. Zachę-
camy do czytania. Życzymy miłej 
lektury! 
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Konrad Staszewski – ur. w 1982 r. 
w Tychach, obecnie mieszka w So-
snowcu. Ukończył naukę na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego (praca licencjacka doty-
czyła prawa autorskiego), a obec-
nie kończy Podyplomowe Studia 
Dziennikarskie przy Wydziale Nauk 
Społecznych na tej samej uczelni. 
Pisze od lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Jego próbami lite-
rackimi były między innymi utwory 

W lutym tego 
roku w Bvortalu 
informowaliśmy 
o debiucie autor-
skim Konrada 
Staszewskiego 
– pracownika 
Hydrobudowy 
Polska. Jest on 
autorem powie-
ści Śmierć na 
śniegu – krymi-
nału policyjnego. 

W kwietniu, podczas Światowego 

Tygodnia Książki, odbyło się  spotkanie 

z panem Konradem w Empiku 

w Katowicach. 

poetyckie i fantastyczne. Pisywał 
także artykuły w Interii360 i zre-
cenzował powieść w Wiadomosci24. 
W 2011 roku zadebiutował drukowa-
ną powieścią kryminalną pt. Śmierć 
na śniegu. Obecnie pracuje nad jej 
kontynuacją. Jest także młodszym 
redaktorem w Kwartalniku Fan-
tastyczno-Kryminalnym QFANT 
i udziela się w serwisie QFANT. Na 
sąsiedniej stronie publikujemy kilka 
słów od autora.

byćAuTOREM

rodzy Państwo, od lat interesuję się 
kryminałami. Praktycznie nie oglądam 
telewizji i nałogowo czytuję powieści 
kryminalne. Żona nazywa mnie molem 
książkowym i w pewnym sensie ma ra-

cję. Mam jednakże ulubionych autorów tego gatunku. 
Należą do nich Arthur Conan Doyle, Earle Stanley Gard-
ner, Maj Sjöwall i Per Wahlöö. Nie omijam także współ-
czesnych autorów jak chociażby Steve ’a Hamiltona, 
Chrisa Ewana, Camilli Läckberg czy Marcina Wrońskie-
go. Natomiast moim ulubionym serialem jest La Piovra 
(Ośmiornica). Nic dziwnego, że po licznych próbach od-
ważyłem się napisać typową powieść kryminalną.

W efekcie moich zainteresowań powstała książka 
Śmierć na śniegu, która na początku tego roku ukazała 
się na półkach księgarskich. Starałem się w niej zawrzeć 
wszystko to, co jest w kryminale najlepsze – zbrodnia, 
szybka akcja, realni bohaterowie i współczesna rzeczywi-
stość. Jako że jest to kryminał, spróbowałem jak najwier-
niej odtworzyć opisywane miejsca. Postanowiłem także 
pozostać przy jego klasycznej formie.

W Śmierci na śniegu poruszyłem pewien poważny pro-
blem społeczny. Wskrzesiłem także znany motyw dobre-

go i złego policjanta, i starałem się pokazać ich psychikę. 
Nie chciałem i nadal nie chcę, żeby moi bohaterowie byli 
papierowi. Pragnę, aby okazywali swoje uczucia: żeby 
kochali i nienawidzili, żeby po prostu żyli.

Nie planuję na razie pisania żadnego dłuższego cyklu 
powieściowego, pracuję jednak nad kontynuacją Śmier-
ci na śniegu i myślę o stworzeniu z niej trylogii. Akcja 
pierwszej powieści rozgrywa się między innymi w Kato-
wicach, Łodzi i Krakowie, drugiej będzie miała miejsce 
w Sosnowcu (fabuła związana z narkotykami, celebry-
tami i zemstą), a trzecią prawdopodobnie umiejscowię 
w Warszawie i Poznaniu.

Serdecznie zapraszam Państwa do przeczytania mojej 
pierwszej powieści i życzę przyjemniej lektury.

Z poważaniem,

Konrad Staszewski
P.S.: Moja debiutancka powieść została wydana przez 
Wydawnictwo FOX Publishing z siedzibą w Rzeszowie 
i dostępna jest na jego stronie, pod adresem http://foxpu-
blishing.pl/zamowienie. Można ją nabyć także w sieci salo-
nów EMPIK i w większości księgarń internetowych.

Powieść autorstwa 
Konrada Staszewskiego, 
pracownika z Grupy 
PBG

D
tekst: 
konrad staszewski hydrobudowa polska
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Dla tych, słuchać
oje

wyboru dokonała: 
kinga owsian fundacja pbg 

M
Muzyczne fascynacje.
polecam!

Little Dragon 
Machine dreams 

Muzyczny przysmak w wykonaniu 
szwedzkiego zespołu Little Dragon 
z hipnotyzującym wokalem pięknej 
Yukimi Nagano powala mnie na ko-
lana.

Album pokazuje ogromną różno-
rodność stylu, coś na pograniczu fol-
ku, jazzu, dobrej elektroniki i soulu. 
Płyta się nie nudzi. Moim zdaniem 
najlepsza na ciepłe, letnie wieczory.

Krytycy określają ich jako wy-
konawców elektro-pop. Na tych 
podziałach się nie znam, ale zasłu-
chuję się w płycie i nie zastanawia 
mnie, z której jest szuflady.

którzy lubią

2727

The xx 
XX

Październik 2009 – pierwszy raz 
usłyszałam ich utwór.

Maj 2011 – ich debiutancki album 
z 2009 roku jest nadal numerem je-
den na mojej muzycznej liście.

Ten londyński kwartet tworzy 
klimat pełen spokoju, opanowania 
i piękna. Charakterystycznym ele-
mentem ich utworów jest wokalny 
damsko-męski dialog. Moim odkry-
ciem podzieliłam się z kilkoma oso-
bami, podobno przy słuchaniu też 
przechodzą ich ciarki.

Jamiroquai 
Rock Dust Light Star

Nie nagrali płyty przez parę dobrych 
lat, aż w końcu stało się! 

Krytycy twierdzą, że jest podob-
nie, ale mnie to nie przeszkadza. 
Polubiłam ich dawno i podoba mi 
się ten styl. Bez przeszłości nie ma 
przecież teraźniejszości. Dużo tu 
prawdziwego grania – są gitary, sak-
sofony i trąbki – przy minimum sztu-
czek. Przy słuchaniu utworu White 
Knuckle Ride rozpiera mnie energia! 
Najlepiej słucha się w samochodzie.  
Odliczam dni do ich czerwcowego 
koncertu w Warszawie.

Nie mogę się doczekać zwariowa-
nia Jay’a Kay’a na scenie! 

Andrzej Zaucha 
Złota Kolekcja

Tego Pana chyba nikomu nie trzeba 
przedstawiać. Dobra płyta w dobrej 
cenie(!) z kompilacją jego najlep-
szych utworów. Nie bez powodu 
twórczość Zauchy od lat przewija 
się w rozmaitych aranżacjach zna-
nych i mniej znanych artystów. Byłaś 
serca biciem, Wymyśliłem Ciebie czy 
C’ est la vie to klasyka. Płyta nie do 
zdarcia.

Thievery Corporation 
The Cosmic Game

Ich płyty znaleźć można na półkach 
z nowym elektronicznym brzmie-
niem bądź pod hasłem: „lounge-
&chill out”. Płyta może nie spodoba 
się wszystkim, ale jeśli zaczniemy od 
utworu Amerimaca, będziemy chcieli 
więcej. To anielskie, leniwe dźwięki 
dobre do pogadania podczas towa-
rzyskiego spotkania lub – jak ktoś 
woli – do łóżka.
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oncerny samochodowe zrobiły ukłon w stronę pań i co-
raz częściej produkują takie samochody, które ułatwiają 
jazdę kobietom, zwiększają komfort jazdy, a także pełne 
są kobiecych detali.

Wbrew pozorom wybór auta nie jest decyzją łatwą, dla-
tego też mnie przypadło w udziale napisać o tym problemie, co być może 
ułatwi zakup. Mogłoby się wydawać, że samochód to samochód i przy korzy-
staniu z niego płeć nie ma większego znaczenia. Jednakże prawda jest taka, 
że kobiety wybierając dla siebie samochody, kierują się innymi kryteriami 
niż mężczyźni. 

Babskie

Jak wybrać odpowiednie auto dla kobiety? Dotąd kobiety 
nie były specjalnie doceniane przez przedstawicieli branży 
motoryzacyjnej. Na szczęście to się zmienia.

Zazwyczaj kiedy pani decydu-
je się na zakup samochodu, to jest 
to drugie auto w rodzinie lub pani 
jest singlem. Głównym zadaniem 
i przeznaczeniem takiego „kobiece-
go” auta są więc przede wszystkim: 
wyprawy na zakupy oraz odwożenie 
dzieci do przedszkola czy szko-
ły. Samochody kobiet mają zatem 
zazwyczaj mniejszy bagażnik, 

k

kółka4

tekst: 
Łukasz zieliński pbg s.a.

mniejszą moc i mniej miejsca dla 
pasażerów niż auto, którym podró-
żuje mężczyzna. Nie zawsze tak się 
dzieje, gdyż są również kobiety po-
dróżujące typowo „męskimi” samo-
chodami, np. terenówkami.

Kobieta jednak najczęściej wy-
biera samochód mały, który łatwo 
zaparkować, szczególnie w mieście, 
a dodatkowo zwraca uwagę na bez-
pieczeństwo, wygodę i ekonomię, 
czyli szuka samochodu niedrogiego 
w utrzymaniu. Kobiety lubią nowo-
czesność, przede wszystkim cenią 
sobie luksus, wygodę i praktyczne 
rozwiązania. Ostatnią rzeczą, ale 
zdecydowanie nie najmniej ważną, 
jest wygląd samochodu. My jednak 
skupimy się na małych autach, które 
są bardziej popularne wśród kobiet.

Zatem, jak kupić samochód? 
Na początek ważne jest ustalenie 
kilku kryteriów, takich jak: cena, 
koszty eksploatacji, ubezpiecze-
nie i badania okresowe. 

Jeżeli mamy w planach małe auto 
średniej klasy, przede wszystkim 
ważne jest, aby mało paliło. Niskie 
zużycie paliwa mają samochody 
z małymi silnikami diesla. Jednak 
minusem takiego auta, potocznie 
zwanego „klekotkiem”, jest charak-
terystyczny dźwięk wydobywający 
się spod maski, który nie wszyst-
kim odpowia-

da. Ceny ropy utrzymują się mniej 
więcej na poziomie benzyny, ale 
samochody z silnikiem diesla cieszą 
się mniejszym spalaniem i lepszym 
osiągiem w stosunku do silników 
benzynowych o tej samej pojem-
ności. Słabszą stroną samochodów 
dieslowych jest też to, że ich prze-
glądy i naprawy są droższe średnio 
o 20% od przeglądów samochodów 
z silnikiem benzynowym.

Gdy już wiemy, jaką kwo-
tę chcemy przeznaczyć 
na zakup samochodu 
i z jakim silnikiem 
autko chcemy kupić, 
zostaje nam wybrać  
model, wyposażenie 
wnętrza oraz kolor. 
Nasz samochód ma 
powodować, że czuje-
my się w nim dobrze, możemy się 
zrelaksować stojąc w korkach, ale 
również chcemy w naszym aucie 
wyglądać dobrze. Myślę, że istotną 
sprawą jest posiadanie klimatyza-
cji, które znacznie polepsza kom-
fort jazdy w upalne dni. Auto to nie 
tylko środek lokomocji, ale również 
narzędzie pracy, dobrze jest, kiedy 
pasuje do swojego użytkownika.

W dzisiejszych czasach wybór 
jest ogromny, co pozwala nam 
przebierać w samochodach marek 

niemieckich, francuskich, wło-
skich, amerykańskich czy ja-

pońskich.
Jak widać rynek ofe-

ruje nam wiele róż-
nych marek z różnych 
stron świata, dlate-
go myślę, że każda 
z Pań znajdzie coś 
dla siebie. Zatem nic 

innego mi nie pozo-
staje jak życzyć Paniom 

udanych zakupów i szero-
kiej drogi nowym, wymarzonym  

autkiem.

NIEMCY

Volkswagen, ciekawą propozycją 

jest model Polo IV FL z silnikiem 1,4 

TDI, niemiecka precyzja połączona 

z bardzo oszczędnym silnikiem . 

Opel Corsa D 1,3 CDTI, również 

oszczędny silnik i ciekawy nowy 

wygląd auta ze stajni GM.

STANY ZJEDNOCZONE

Produkowany w Europie Ford 
Fiesta Mk6 1,4 TDCI, model 

produkowany od 2005 roku, 

w 2008 roku doczekał się 

liftingu, co wpłynęło na jego 

korzyść. Fiesta cechuje się 

małą awaryjnością i naprawdę 

przyzwoitym apetytem na paliwo. 

WŁOCHY

Fiat Grande Punto 1,3 MultiJet, 

jeżeli chodzi o ten samochód, 

Włosi pokazali, że potrafią robić 

naprawdę ładne i ekonomiczne 

pojazdy. 

FRANCJA

Peugeot modele 107, 206, 207, 

307 z silnikami wysokoprężnymi 

HDI od pojemności 1,4l do 1,6l 

i z różnymi wersjami wyposażenia 

i nadwozia. 

babskie 4 kóŁka
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FRANCJA

Citroëen C1, C2 i C3, silniki identyczne 

co u poprzednika, ale już mniejszy wybór, 

jeżeli chodzi o nadwozia. 

Renault Clio 1,5l dCi, to jest najlepiej 

sprzedający się samochód w salonach 

Renault praktycznie w całej Europie i jest 

godny uwagi, a w szczególności jego 

modele po 2006 roku produkcji.

HISZPANIA

Seat Ibiza praktycznie technologicznie 

lustrzane odbicie VW Polo, ale przy 

zakupie jest zawsze droższy od Polo, 

a dlaczego? Bo jest ładniejszy i mniej się 

psuje, ale jak coś nawali, to może zaboleć. 

JAPONIA I KOREA 

Jeżeli chodzi o silniki dieslowskie 

producenci z Dalekiego Wschodu nie 

mają nam tak wiele do zaoferowania.   

Ale za to małe japońskie benzyniaki 

potrafią być oszczędne, bezawaryjne  

i do tego dają sporą frajdę z jazdy. 

Wszystkim znana Micra, a szczególnie 

model K12 z motorkiem 1,2l 16V, mało 

pali i mało się psuje, w tym samochodzie 

możemy spotkać również silnik z 1,5l 

dCi  wyjęty z Renault, bardzo dobre 

połączenie godne polecenia. 

Toyota Yaris  kwintesencja japońskiej 

precyzji, mamy do dyspozycji bardzo 

dobry silnik  wysokoprężny 1,4l 

babskie 4 kóŁka

D4D oraz niezniszczalnego benzyniaka 

o pojemności 1,3l. 

Suzuki Swift Mk6, lata doświadczenia 

wykreowały ten wspaniały pojazd, 

tak naprawdę  silnik dieslowski 1,5l 

DDiS i benzynowy 1,3l VVT powalają 

oszczędnością i dynamiką jazdy, a model 

z napędem na cztery koła 

4x4 jest czystą 

poezją .

Jak widać rynek oferuje nam wiele różnych marek z różnych 
stron świata, dlatego myślę, że każda z Pań znajdzie coś dla 
siebie.

Seat Ibiza

zAdBAĆ 
JAK Kobiety chcą pięknie 

wyglądać i być za-
dbane. Niestety, często 
zapominamy, że skóra 
przez cały rok wymaga 
starannej pielęgnacji, 
a często nie wiemy, 
że w zależności od pory 
roku musimy o nią 
dbać inaczej, gdyż nie-

właściwie pielęgno-
wana cera traci 
na urodzie. 

tóra z nas nie marzy 
o takim specyfiku, któ-
ry zatrzymałby proces 
starzenia się organizmu, po-
wstawania przebarwień oraz dbał 

o to, żeby nasza skóra zawsze wyglądała świeżo 
i młodo. Prawie każda kobieta stosuje różne ko-
smetyki: mleczka, toniki, żele, serum, kremy… Cel 
jest ten sam – chcemy pięknie wyglądać. Skóra 
przez cały rok wymaga starannej pielęgnacji – 
zimą wystawiamy ją na mróz, latem zaś narażamy 
na silnie promieniowanie słoneczne oraz powie-
trze w pomieszczeniach klimatyzowanych. Nawet 
najlepiej pielęgnowana cera traci na urodzie. Dla-
tego wiosną z reguły poświęcamy jej więcej uwagi. 
W okresie wiosennego przesilenia skóra potrze-
buje nie tylko kosmetyków likwidujących zimowe 
przemęczenie, ale także przygotowujących  ją do 
lata. Oczywiście, o każdy rodzaj cery powinniśmy 
zadbać w inny sposób. Stąd przypomnijmy kilka 
podstawowych informacji. 

Wyróżniamy cztery rodzaje cery: normalna, 
sucha, mieszana i tłusta. 

Cera normalna. Panie z taką skórą 
są prawdziwymi „szczęściarami”, gdyż 

oprócz tego, że jest ona najrzadziej spo-
tykaną cerą,  jest jednocześnie najmniej wy-

magająca. Najczęściej mają ją panie w młodym 
wieku. Charakteryzuje się tym, że jest napięta, 
gładka, bez przebarwień – a lekkie  zarumie-
nienie dodaje jej uroku i świeżego wyglądu. 
Pielęgnacja skóry normalnej musi jednak być 
systematyczna. Wybór preparatów również 
trzeba przemyśleć, należy zwrócić szczegól-
ną uwagę, aby kosmetyki nie wysuszały skóry, 
a w swoim składzie zawierały tylko niezbędne 
ilości alkoholu. Odpowiednimi kosmetykami do 
pielęgnacji będą: krem (np. Vichy Myokine) oraz 
tonic (Vichy Purete Thermale Tonik), dzięki nie-
mu skóra stanie się bardziej chłonna i lepiej bę-
dzie przyjmować aktywne składniki kremu czy 
podkładu, który dobrze się wchłonie i będzie 
lepiej  widoczny.

Cera sucha określana jest w różny sposób: 
wrażliwa, nadreaktywna, charakteryzuje się 

SKóRĘ

k
tekst: 
maria bŁaszak inżynieria poznań

O
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Rynek kosmetyczny 
oferuje nam wiele 
kosmetyków i zabiegów, 
które poprawiają 
wygląd skóry, 
więc pamiętajmy, 
że „nic nie jest 
bardziej niezgłębione 
niż powierzchowność 
kobiety”.
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Skóra przez cały 
rok wymaga sta-
rannej pielęgnacji. 
Oczywiście o każdy 
rodzaj cery po-
winniśmy zadbać 
w inny sposób. 

tym, że jest cienka, odwodniona 
i bardzo wrażliwa na warunki at-
mosferyczne. Jej pielęgnacja wyma-
ga dużego poświęcenia. Najbardziej 
widocznymi miejscami, którym 
trzeba poświęcić największą uwagę, 
jest skóra w okolicach oczu. Pod-
stawowym zakresem działania ko-
smetyków pielęgnacyjnych do cery 
suchej jest nawilżanie, odbudowa 
bariery naskórnej w obszarze płasz-
cza wodno-lipidowego skóry. 

Do codziennej dbałości o cerę su-
chą potrzebne są:  krem nawilżający 
na dzień, np. (Dermika Noblesse), 
krem nawilżający na noc (Dermika 
Ceramidowy z kwasem hialurono-
wym i lipidami z mleka) oraz serum 
pod oczy (Danielle Laroche). 

Do domowej pielęgnacji możemy 
również zaliczyć delikatny peeling 
enzymatyczny, np. Bandi – Delica-
te care, który delikatnie oczyszcza 
cerę, redukuje zaskórniki i zapobie-
ga ich powstawaniu (1x w tygodniu). 
Odpowiednimi zabiegami wykony-
wanymi dla cery suchej w gabinecie 
kosmetycznym są: peeling 
kawitacyjny (oczyszczanie 
skóry za pomocą wibracji 
ultradźwiękowej) z wpro-
wadzeniem ampułki, np. 
firmy Sonotronic Bandi; 
mikromasaż, algi na twarz 
oraz płaty kolagenowe 
Jean d’Arcel w okolicach 
oczu. Oczywiście wszyst-
kie  te zabiegi mają na 
celu nawilżenie naszej 
skóry.

Cera mieszana to połączenie 
dwóch typów skór:  tłustej i nor-
malnej. Strefę T (czoło, nos i broda) 
pokrywa skóra tłusta, policzki – nor-
malna. Pielęgnacja tego typu cery 
jest trudna, gdyż trzeba podzielić 
twarz na właściwe części i stosować 
do nich odrębne preparaty. W przy-

padku tego typu cery, 
ważne jest, by utrzymy-
wać właściwy poziom 

lipidów na skroniach i policzkach 
oraz przeciwdziałać błyszczeniu 
strefy T. Niestety, jeden krem to za 
mało i trzeba używać co najmniej 
dwóch. Pierwszy – do  policzków – 
powinien mieć lekką konsystencję, 
a drugi – do strefy T – właściwości 
zwężające pory i redukujące wy-
twarzanie serum (Avene Hydrance 
Optimale Legere - krem). Równie 
ważnym elementem jest peeling 
- tym razem gruboziarnisty, który 
usuwa martwe komórki naskór-
ka, wygładza powierzchnię skóry, 
oczyszcza pory i niweluje niedosko-
nałości cery oraz działa antybakte-
ryjnie. Doskonałym zabiegiem do 
wykonania w gabinecie kosmetycz-
nym jest mikrodermabrazja. Polega 
ona na mechanicznym złuszczaniu 
warstwy naskórka, co zwiększa zdol-
ność skóry do adopcji substancji ak-
tywnych. Efektem tego zabiegu jest 
zmniejszenie ujść gruczołów łojo-
wych, redukcja zaskórniaków, lepsze 
odżywienie skóry oraz zmniejszenie 
przebarwień potrądzikowych. Za-
leca się serie około 4 zabiegów co 
3-4 tygodnie w okresie jesienno-
-zimowym, gdyż po zabiegach nie 
należy wystawiać twarzy na światło 
słoneczne.

Jak widać, ważnym  elementem 
dbałości o skórę twarzy jest rozpo-
znanie rodzaju cery i traktowanie 
jej w odpowiedni sposób. Ry-
nek kosmetyczny oferuje 
nam wiele kosmetyków 
i zabiegów, które po-
prawiają wygląd skó-
ry, więc pamiętajmy, 
że „nic nie jest bar-
dziej niezgłębione 
niż powierzchow-

ność kobiety”.

33jak zadbać o skórę
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moja żona jest

Wywiad z Zygmuntem Adamskim, kierownikiem działu 
nurków w PBG i poszukiwaczem skarbów.

Mazury, Pomorze i oczywiście Wiel-
kopolska.

Skąd wybór takich, a nie innych lo-
kalizacji?
Przede wszystkim interesuję się 
okresem II wojny światowej, gdyż 
w tym czasie na terenie naszego 
kraju toczyły się zaciekłe bitwy, 
skutkiem czego w rzekach, stawach 
i bagnach pozostało wiele pojazdów 

opracowanie: 
joanna skaŁuba fundacja pbg 

Dzień dobry, jak i kiedy zaczęła się Pana przygoda z nurkowaniem?
Zacząłem nurkować ponad 35 lat temu; rozpoczynając służbę wojskową zgło-
siłem się do oddziału nurków, tam się nauczyłem nurkować i nurkuję do dziś  
zarówno zawodowo, jak i hobbystycznie.

W PBG pracuję od 1997 roku, czyli już  za mną 14 lat nurkowania tutaj, 
realizacji celów zawodowych, no i oczywiście poszukiwania skarbów.

Co jest Pana największym skarbem?
A jeśli chodzi o inne skarby, to prowadzę poszukiwania na lądzie i pod 
wodą. Terenem poszukiwań jest cala Polska. Szczególnie ciekawe miejsca to: 
Międzyrzecki Rejon Umocniony, Góry Sowie, Sudety, okolice Jeleniej Góry, 

nAJWIĘKSzYM SKARBEM

WyWiaD z zygmuntem adamskim

Wydobycie StuGa z mułu rzeki Rgilewki, lipiec 2008 r. 

WyWiaD z zygmuntem adamskim

i sprzętu wojennego. Są to dzisiaj 
cenne zabytki, a niekiedy unikaty, 
jak StuG IV z Grzegorzewa. W czasie 
II wojny ukryto również na terenie 
Polski wiele zrabowanych z podbi-
tych krajów dóbr kultury. Przedmio-
ty te skrzętnie ukryto w specjalnych 
schowkach nieodkrytych do dzisiaj.

Proszę coś więcej powiedzieć na te-
mat tej akcji?
W lipcu 2008 roku w okolicy Grzego-
rzewa,  z mułu rzeki Rgilewki razem 
z całym zespołem nurków z PBG 
i Tesgasu (DOS-1 w składzie:  Zyg-
munt Adamski, Leszek Gronostaj, 
Piotr Hilszer, Mirosław Maciołek, 
Piotr Przewoźniak, Józef Sawik-Bro-
dowski, Ferdynand Silny oraz Ka-
zimierz Teska) wydobyliśmy działo 
samobieżne StuG IV. 

Działo zakopane było w rzecznym 
mule od 1945 roku,  przygotowywa-

liśmy się do tego  kilka dni, jednak sama operacja wyciągnięcia działa trwała 
zaledwie 20 minut. Wydobyta maszyna to unikat na skalę światową. W Eu-
ropie są tylko dwa pojazdy tego typu. Do tej pory w Polsce nikt jeszcze nie 
organizował akcji o tym stopniu trudności, a jak podały kilka dni później 
media, była to prawdziwa muzealna sensacja.

Jak układa się Wasz kontakt z mediami?
Wydobycie działa w Grzegorzewie było szeroko opisywane przez lokalne i po-
znańskie media, piękny artykuł ukazał się w PBG Wiadomościach, ja nato-
miast chciałbym się pochwalić nagraniem dla TVP (zapraszam do obejrzenia, 
płytę wożę w samochodzie).

„Tajemnica Srebrnej Góry” to piękny reportaż o naszym poszukiwaniu skar-
bów ukrytych przez Niemców podczas ostatniej wojny. 

Jakie ma Pan plany na przyszłość?
Z prawdziwą przyjemnością informuję, że w 2010 roku postała idea utworze-
nia prywatnego Muzeum Eksploatacji. 

Muzeum już jest, co prawda jeszcze się organizujemy, wysyłamy pisma, 
prośby, organizujemy sprzęt (m.in. niezbędne nam wyciągarki), ale już teraz 
mogę zaprosić naszych czytelników do Przeźmierowa, na ulicę Składową, tam 
jest nasze Prywatne Muzeum Eksploracji i pierwsze eksponaty.  

Z pewnością przyjdziemy oglądać! Dziękuję za rozmowę. 

Jeden z eksponatów w Muzeum Eksploracji w Przeźmierowie 
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ogdan Kaczmarek, pomysłodawca i koordynator TLB twierdzi, 
że to już prawie zawodnicy. Poziom sportowy prezentowany 
przez uczestników z roku na rok jest coraz wyższy. Szczególnie 
w zmaganiach młodszych.

 – W pierwszych edycjach klasyfikacja dotyczyła wyłącznie 
zespołów. Od trzech lat zdecydowałem, że TLB będzie rozgrywana w formule 
indywidualnej. I to się sprawdza. W związku z dużym zainteresowaniem na-
stąpił podział na dwie kategorie wiekowe: do 50 lat i powyżej 50 lat.

W tegorocznej edycji faworytów w obu kategoriach było kilku. Większość 
nie zawiodła. Marek Przybylski (kat. powyżej 50 lat) potwierdził, że spokój, 
regularność i dobre przygotowanie to klucz do sukcesu. Kolejne miejsce w tej 
kategorii zajęli: Andrzej Szymaniak (Hochtief), Zbigniew Garus (Pekabud 
Morasko). Natomiast w rywalizacji tenisistów do lat 50 wygrał Arkadiusz 
Jankowiak. W końcówce klasyfikacji wyprzedził on obrońcę tytułu – Roberta 
Kaczmarka (BT Poznań) i Sławomira Garusa (PBG).

Z Arkadiuszem Jankowiakiem, zwycięzcą Tenisowej Ligi Budowlanych 
w kategorii zawodników do 50 lat, rozmawia Maciej Łosiak.

Pana najtrudniejszy mecz podczas rozgrywek Tenisowej Ligi Budowlanych 
sezonu 2010/2011?
Nie ma łatwych pojedynków. Z każdym rywalem starałem się grać najlepiej 
jak potrafię. Najbardziej zapamiętałem jednak porażkę, jakiej doznałem w tej 

amatorzy  
jak zawodowcy

edycji mistrzostw z Krzysztofem 
Byrtem. Był to zresztą jedyny prze-
grany mecz w rozgrywkach.

Dlaczego właśnie tenis, a nie inna 
dyscyplina sportu?
Miłość do sportu zaszczepił mi mój 
niedawno zmarły ojciec, któremu 
dedykuję wygraną w lidze. Był on 

B
opracowanie: 
joanna perczyńska fundacja pbg 

tekst: 
maciej Łosiak

Arkadiusz Jankowiak

amatorzy jak zawodowcy

bardzo dobrze. A wygrana w klasy-
fikacji końcowej cieszy. Wcześniej 
udawało się stawać na podium w mi-
strzowskich turniejach branżowych. 
W tygodniu staram się trenować co 
najmniej dwa razy. Tenis sprawia mi 
ogromna frajdę.

fot. Dteurope | Dreamstime

amatorzy jak zawodowcy

Marek Przybylski (Hochtief) w kategorii powyżej 
50 lat i Arkadiusz Jankowiak (PBG) w rywalizacji 
graczy do 50 lat zostali zwycięzcami Tenisowej Ligi 
Budowlanych. Rozgrywki od jesieni toczyły się na 
kortach Centrum Tenisowego Sobota. 

kajakarzem. Wiele lat trenował w Energetyku 
Poznań. Sport to była jego wielka pasja. Bardzo 
lubił tez grać w tenisa. Kiedyś podczas letnich waka-
cji, które wspólnie spędzaliśmy wziął mnie na kort i tak się zaczęło.

Od ilu lat rywalizuje Pan w TLB i czy tegoroczne osiągnięcie to Pana naj-
większy sukces?
W TLB gram od sześciu lat. Zaczynałem, gdy prowadzone były jeszcze roz-
grywki drużynowe. Myślę, że obecna formuła, indywidulna sprawdza się 
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Moja mama w moich 
oczach!
Zapraszamy wszystkie dzieci pracowników GK PBG do wzięcia 
udziału w nowym konkursie plastycznym: Moja mama w moich 
oczach! organizowanym przez Fundację PBG.

Każdy konkurs plastyczny ogłaszany w Grupie 
spotyka się z żywym zainteresowaniem zarów-
no dzieci jak i ich rodziców, dlatego zapraszamy 
wszystkie dzieci pracowników GK PBG do wzięcia 
udziału w nowym konkursie: Moja mama w moich 

oczach! organizowanym przez Fundację PBG. 
Tym razem prosimy dzieci, aby narysowały, jak postrzegają swoją mamę – 

może to być mama w pracy, mama zajmująca się domem i dziećmi, mama na 
wakacjach – jak dzieci przedstawią swoją mamę, zależy tylko od ich wyobraź-
ni i inwencji twórczej! Temat konkursu związany jest z kolejnym numerem 
Biuletynu Korporacyjnego Grupy PBG „Ogniwo” poświęconego kobietom, 

których wiele pracuje w na-
szej spółce, a które chętnie 
angażują siebie i swoje 

dzieci w proponowane przez 
nas konkursy i zabawy.

Informacje szczegółowe doty-
czące konkursów – m. in. katego-
riach wiekowych, miejscu i terminie 
dostarczania prac, komisji ocenia-
jącej prace, informacje o wynikach 
konkursu oraz możliwości odbio-
ru nagród – pojawiają się również 
w Bvortalu, na gazetkach ścien-
nych, a także podczas spotkań, 
narad oraz imprez odbywających 
się w spółce, np. podczas wystaw 
w Galerii PBG, pikników. 

Wszystkich zainteresowanych 
konkursami zachęcamy do ak-
tywnego w nich udziału i prosimy 
o śledzenie pojawiających się na ten 
temat informacji.

Wszelkich zapytania i informacje 
na temat konkursu można kierować 
również na adres: redakcja@funda-
cjapbg.pl

Życzymy miłej zabawy podczas 
tworzenia prac i sukcesu w kon-
kursie!

Redakcja Biuletynu Korporacyj-
nego Grupy PBG „Ogniwo”. 

k
tekst: 
joanna skaŁuba fundacja pbg 

konkurs

fot. Zbyszek Kowal, I Piknik Grupy PBG, 30 maja 2010 r. 
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i co dalej
alerGia

maj 2011   wydanie specjalne   ogniwo  

anim trafiliśmy, dzięki 
namowom Asi Majt-
czak, do Pani Bożeny 
Iwanow było strasznie. 
Ten kto nie przeżył, 

pewnie nie może sobie tego wyobra-
zić. Patrzeć jak cierpi dziecko to coś 
okropnego, bezsilność. Pierwszy ty-
dzień płakaliśmy razem z nią bo nie 
wiedzieliśmy co robić i jak możemy 
pomóc. 

Poszliśmy na testy alergiczne, 
których wyniki zupełnie nas zała-
mały. Alergia na 20 z 26 zrobionych 
alergenów. Jednym słowem kata-
strofa. Alergia wziewna i pokarmo-
wa. 

Z wynikami wróciliśmy do Pani 
Bożeny.

Pani Iwanow znacznie ograniczy-
ła dietę Niny i zaleciła robienie no-
tate, co mała je i jaki jest tego efekt. 
Początkowo podchodziłam do spra-
wy dość sceptycznie, ale stosowa-
łam się do wszystkich porad. Jednak 
bardzo szybko  zaczęło to przynosić 
to efekty. Nina do ukończenia 1,5 
roku życia jadła tylko tapiokę z dże-
mem z czarnej porzeczki, mięso 
królicze, jagnięcinę i perliczkę, no 
i oczywiście Nutramigen czyli „wy-
war z gazet”  jak na to mówi Bogdan. 
Zapach tego mleka jest niepowta-
rzalny. 

Jak większość dzieci dzisiaj, nasza córka Nina jest alergikiem. 
Ten rodzaj alergii objawia się bardzo częstym ulewaniem, 
czerwonymi wypiekami na policzkach zaraz po zjedzeniu 
„nowości”, bolącym brzuszkiem. Dodatkową atrakcją 
są nieprzespane noce.

DIETUS Zdrowa Żywność  
Mgr B. Iwanow 

Os. Pod Lipami 16 

61-638 Poznań 

mgr Bożena Iwanow, tel. 061 

820 44 53, email: dietus@

alergiapokarmowa.pl

Możecie zajrzeć jeszcze wcześniej na 

stronę internetową: 

www.alergiapokarmowa.pl

Dopiero po ukończeniu półtora 
roku rozpoczęłam wprowadzanie 
nowych produktów spożywczych. 

Dzisiaj Nina ma 2,5 roku, jest 
lepiej. Oczywiście przez większość 
roku przyjmuje leki, ale może jeść 
ziemniaki, mąkę pszenną, świeże, 
zielone ogórki itp. Co mnie najbar-
dziej zastanawia… nic jej nie jest 
po Berlinkach. 

Obok zamieszczamy kontakt, 
który może pomóc wszystkim tym, 
którzy mają podobne problemy. 

z
tekst: 
alina i bogdan banaś pbg s.a. 

alerGia i co DaleJ

Nina Banaś

mailto:dietus@alergiapokarmowa.pl
mailto:dietus@alergiapokarmowa.pl
http://www.alergiapokarmowa.pl/index.php?lang=default&ct=2&mod=ShowMenu&a=select&id=15
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rótko mówiąc, „beadmaking” to sztuka tworzenia korali-
ków, ale nie wszyscy wiedzą, że ta sztuka ma wielowiekową 
i wielokulturową tradycję. Koraliki były używane nie tylko 
do dekoracji jako biżuteria, ale także do dekoracji ubrań, 
mebli a nawet jako środek płatniczy. Najstarsze znalezio-

ne koraliki mają 40 tys. lat. Wykonane są z nieprzezroczystej masy szklanej. 
Większość ma kształt owalny. 

Bardzo istotną rolę w historii szklanych korali odegrali Egipcjanie, uważa 
się, że to właśnie oni po raz pierwszy użyli fajansu. Po upadku Egiptu, bead-
making rozwijał się zwłaszcza w basenie Morza Śródziemnego, koraliki pro-
dukcji Fenicjan i Etrusków sięgają 1200 r. p.n.e. Wiele technologii obróbki 
szkła zostało także odkrytych za czasów rzymskich. Najważniejszym okresem 
był okres wenecki. W 1292 r. weneckie huty szkła zostały przeniesione na 
wyspę Murano zarówno w celu zmniejszenia ryzyka pożaru jak i w celu ochro-
ny tajemnic tworzenia szkła. Tutaj dodane zostały do masy szklanej środki 

BeaDMaking

Obecnie szklana biżuteria cieszy się ogromną 
popularnością. Nie każdy jednak wie, że można ją 
wykonywać ręcznie i tworzyć absolutnie unikatowe 
wzory… 

barwiące: kobalt – niebieski, zielony 
– miedź, cyna, mleczno-biały i złoto.

Własnoręczna produkcja nie 
jest skomplikowana. Jest jedynie 
czasochłonna i otrzymanie pożą-
danego kształtu wymaga sporo 
praktyki. Pręcik ze stali nierdzewnej 
– tzw. mandryl pokryty separato-
rem i szklana laseczka (1) podgrze-
wane są w specjalnym propanowym 
palniku (2). Gdy szkło zaczyna się 
żarzyć i topić, zaczynamy nawijać 
je na mandryl (3). Trzeba pamiętać, 
aby za mocno nie rozgrzać pałeczki, 
aby szkło nie kapnęło przyciąga-

k
tekst: 
hanka koczorowska pbg s.a.

kilka sŁów o beadmakingu

ne siłą grawitacji, a chcąc osiągnąć 
owalny kształt, należy odpowiednio 
kręcić mandrylem.

Do produkcji szklanych pałeczek 
najczęściej używa się szkła sodo-
wo-wapniowego, czyli „miękkiego 
szkła” oraz szkła borokrzemo-
wego - „twardego szkła”. Miękkie 
szkło topi się w niższych tempera-
turach, ponieważ jednak rozszerza 
się bardziej po podgrzaniu niż szkło 
twarde, jest bardziej kruche i bar-
dziej podatne na pękanie z powodu 
szoku termicznego przy chłodzeniu. 
Szkło twarde jest trwalsze, jednakże 
na rynku nie ma aż tak wielu kolo-
rów pałeczek. Jest także znacznie 
droższe. Stapiając wielokolorowy 
koralik, poprzez nakładanie na sie-
bie kilku kolorów stopionych szkla-
nych pałeczek, należy pamiętać 
o zgodności chemicznej oraz współ-
czynniku rozszerzalności cieplnej. 
Nie wszystkie kolory są ze sobą 
kompatybilne. Szkła niezgodne, 
zmieszane razem, mogą po prostu 
pęknąć w procesie chłodzenia lub 
mogą się w nich utworzyć pęche-
rzyki powietrza i niekontrolowane 
odbarwienia.

Koraliki można dowolnie for-
mować, wtapiać gotowe szklane 
elementy, pokrywać powłoką z me-
tali szlachetnych (4). Po ostudzeniu 
w piasku wulkanicznym gotowy ko-
ralik wystarczy już tylko delikatnie 
zdjąć z mandryla… teraz może stać 
się wisiorkiem, kolczykiem, bran-

soletką… Cały proces ręcznej pro-
dukcji jednego koralika może trwać 
kilka godzin… do tego trzeba dodać 
jeszcze następne kilka godzin na 
rozprężanie.

Obecnie szklana biżuteria cie-
szy się ogromną popularnością. 
Najpopularniejszym dzisiaj palni-
kiem używanym do produkcji ko-
rali jest konkinekt – projekt mojego 
znajomego Jana Heina van Stiphout, 
wykonany w zakładzie mojego taty. 
W Polsce beadmaking nie jest spe-
cjalnie popularny, wiele korali, które 
można kupić na polskim rynku, po-
chodzi z masowej produkcji z Chin.

Najwięcej pięknych autorskich 
projektów pochodzi z Czech, Ho-
landii i Niemiec. Ceny tych unika-
towych wyrobów osiągają niekiedy 
bajońskie sumy.

kilka sŁów o beadmakingu

fot. Scott Bostjoncic | Flickr

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Borosilicate_glass&prev=/search%3Fq%3Dlampwork%2Bwikipedia%26hl%3Dpl%26biw%3D1419%26bih%3D751%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.pl&usg=ALkJrhi4FI1G8Ya5y9HJNlcBwlY9ygZL3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Borosilicate_glass&prev=/search%3Fq%3Dlampwork%2Bwikipedia%26hl%3Dpl%26biw%3D1419%26bih%3D751%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.pl&usg=ALkJrhi4FI1G8Ya5y9HJNlcBwlY9ygZL3A


   Grupa PBG   ogniwo  wydanie specjalne   maj 2011maj 2011   wydanie specjalne   ogniwo  Grupa PBG 

44 45

Zawsze chciałaś zwiedzić odlegle zakątki świata, ale wydawało 
Ci się to zbyt trudne i za drogie? Czas to zmienić i przekonać się, 
że można przeżyć świetne wakacje bez biura podróży i zwiedzić 
o wiele więcej. 

bez biura podróży
wakacje

tekst: 
hanka piskorek pbg s.a.

W yBIERZ  CEL PODRóŻy – od tego będzie zależeć, 
w którym miesiącu pojedziesz, co będziesz musiała za-
łatwić, ile zapłacić za wakacje.

Każdy rejon jest ciekawy, każdą z nas interesuje co 
innego, każda z nas ma wymarzone miejsce, które od 

zawsze chciała zwiedzić. Niezależnie od celu, który wybierzemy, przed wyjaz-
dem należy zebrać jak najwięcej informacji o danym kraju. W dobie Internetu 
nie ma wręcz lepszego źródła informacji. Znajdziesz tam wszystko co jest Ci 
niezbędne do zaplanowania podróży. Ale od czego zacząć...

SPRAWDź KLIMAT – nie warto jechać do Afryki środkowej w porze desz-
czowej, gdzie może padać przez większość dnia, albo do Azji w środku lata, 
gdy temperatury sięgają powyżej 40 stopni. Sprawdź kiedy jest najlepsza pora 
na podróże i wybierz taki termin, w którym pogoda nie będzie dla Ciebie 
męcząca.

MIEJ WAŻNy PASZPORT – podróżując poza Unię Europejską jest nam 
potrzebny paszport. Pilnuj by zawsze był przynajmniej pół roku ważny. Nie-
które kraje np. w Azji wymagają by tak było.

kobieta W podróży 

Plaża w Wietnamie

SPRAWDź CZy POTRZEBNA 
JEST WIZA – większość krajów 
egzotycznych wymaga posiada-
nia wizy turystycznej. Wizę taką 
można w niektórych krajach kupić 
na lotnisku. Sugeruję jednak zała-
twić wszystko wcześniej w Polsce, 
by uniknąć niepotrzebnych ner-
wów oraz czekania w kolejkach jak 
dolecimy ocelu. Za wizy już teraz 
są prawie zawsze pobierane opłaty. 
Wysokość jest różna w zależności 
od kraju.

Zanim wybierzemy się po wizę, 
należy dowiedzieć się jakie for-
mularze trzeba wypełnić, ile zdjęć 
dołączyć, w jakiej formie należy 
wnieść opłatę za wizę, czy wymaga-
na jest kopia biletów lotniczych przy 
wniosku wizowym oraz gdzie należy 
wniosek złożyć. Większość można 
załatwić w ambasadzie lub konsula-
cie danego kraju w Warszawie. 

KuP BILET – żeby trafić na tani 
bilet trzeba trochę posiedzieć w sie-
ci. Najkorzystniej kupić bilety onli-
ne bezpośrednio u przewoźników. 

Wystarczy plecak, 
dobry przewodnik 
i dobre chęci. 
I wcale nie będzie 
to kosztowało 
fortunę. Jak 
to zrobić?

Unikniemy wtedy opłaty manipu-
lacyjnej biur podróży. Warto też na 
różnych blogach sprawdzić czy inni 
globtroterzy nie polecają korzyst-
nych biletów lotniczych. Osobiście 
korzystam ze strony www.lataj.pl, 
gdzie sprawdzam, która linia oferu-
je najtańsze przewozy i później już 
bezpośrednio na stronie przewoźni-
ka szukam korzystnego połączenia. 
Warto rozważyć różne opcje wylo-
tu np. Warszawa, Wrocław, Berlin, 
Frankfurt itd.

ZASZCZEP SIę  – podróżując 
po Afryce, Azji oraz Ameryce Połu-
dniowe ważne jest się odpowied-
nio zaszczepić. Musisz pamiętać, 
że większość ważnych szczepień robi 
się 3 seriami w odstępach kilku mie-
sięcy. Przed wyjazdem należy mieć 
przynajmniej dwie serie zrobione. 
Do najważniejszych podstawowych 
szczepień jakie warto zrobić przed 
daleką podróżą należą: żółtaczka 
typu A i B, żółta febra, tężec, błon-
nica, dur brzuszny. Szczepienia nie 
należą do bardzo tanich, ale będą 
nas chronić przez kilka lat (więcej 
na: www.szczepieniadlapodro-
zujacych.pl). Wszelkie szczepienia 
wymagają konsultacji z lekarzem. 
Oprócz szczepień należy również za-
żywać środki anty-malaryczne, jeśli 
wybierasz się w obszar wysokiego 
ryzyka zakażenia malarią (więcej na: 
www.malaria.com.pl).

uBEZPIECZ SIę – nigdy nie za-
kładaj, że ubezpieczenie będzie Ci 
niepotrzebne. Przed każdym wy-
jazdem wykup niezbędne ubezpie-

kobieta W podróży 

Ganges Wietnam, wioska rybacka

http://www.szczepieniadlapodrozujacych.pl
http://www.szczepieniadlapodrozujacych.pl
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czenie. Osobiście proponuję tańszą 
opcję, dla osób, które często podró-
żują – Karta Planeta Młodych. Kartę 
wykupuje się raz w roku i nie trze-
ba przy każdym wyjeździe myśleć 
jeszcze o ubezpieczeniu (więcej na: 
www.planetamlodych.com.pl). 
Jest to również korzystnie cenowo. 
Karta ma tylko jedną wadę – można 
z niej korzystać jedynie do 33 roku 
życia.

ZAPLANuJ TRASę – ustal jaką 
trasę chcesz pokonać, co chcesz 
zobaczyć i czym się tam dostać. 
Weź mapę, sprawdź jakie odległo-
ści są pomiędzy poszczególnymi 
miejscowościami, czym można je 
pokonać – czy warto brać pociąg czy 

może autobus. Może najlepiej wy-
nająć auto, albo wypożyczyć skuter. 
Ja zawsze robię dokładny plan trasy, 
łącznie z krótkim opisem tego, co 
warto w danym miejscu zobaczyć 
czy zrobić. Wiem mniej więcej ile 
będzie trwała podróż do kolejnego 
punktu wycieczki i jak można się 
tam dostać. Plan jest ważny, gdyż 
podróżując po całym kraju musisz 
przynajmniej jeden dzień wcześniej 
dotrzeć do miasta, z którego masz 
wylot do domu. 

Ważny jest dobrzy przewodnik. 
Osobiście z korzystam w wydawnic-
twa Lonely Planet (do nabycia przez 
internet lub w Poznaniu w księgarni 
Bukarest, Stary Browar) oraz Pascal. 
Nie posiadają co prawda dużo ko-

Chyba najlepszą 
rzeczą w takim 
podróżowaniu jest 
to, że nigdy nie 
wiesz do końca jaka 
przygoda Cię czeka 
następnego dnia. 
Kogo poznasz, co 
zobaczysz, gdzie 
dojedziesz. 

46 kobieta W podróży 

Kobry

lorowych zdjęć, ale za to mnóstwo 
cennych informacji odnośnie ta-
nich noclegów, środków transportu, 
restauracji no i przede wszystkim 
opisów miejscowości, zabytków, 
zwyczajów i tradycji danego rejonu.

Hotele: wyjeżdżając do krajów 
Azji, nie rezerwuję wcześniej pokoi 
hotelowych. Wszystko dlatego, żeby 
na miejscu najpierw obejrzeć po-
kój, sprawdzić czy jest ciepła woda 
i oczywiście wytargować najniższą 
cenę. Chcąc rezerwować gdziekol-
wiek hotele warto skorzystać ze 
strony www.booking.com

SPAKuJ SIę – najlepiej w wygod-
ny plecak. Rzeczy ogranicz do mi-
nimum. Koniecznie weź wygodne, 
sprawdzone buty. Ubrania należy 
dopasować do pogody, jaka nas 
czeka. Na uwadze warto mieć fakt, 
że nawet w upalne lata, noce mogą 
być zimne. Proponuję zawsze mieć 
przy sobie polar. Warto również 
zainwestować w ręcznik szybko-
schnący – zajmuje mało miejsca 
i faktycznie bardzo szybko wysycha. 
Bardzo przydatny jest lekki śpiwór, 
szczególnie gdy planujesz spać 
w tanich hotelikach czy hotelach. 
Pamiętaj o apteczce – środki prze-
ciwbólowe, przeciwgorączkowe, pla-
stry, środki przeciwbiegunkowe, coś 
na komary i na  ukąszenia owadów. 
A podróżując do ciepłych krajów za-
wsze używaj kremu z filtrem!!

JEDź I SIę DOBRZE BAW!!! – 
Nie ma nic przyjemniejszego niż 
odkrywanie tajemnic odległych, 
egzotycznych krajów, poznawa-
nie nowych smaków, zapachów, 
podziwianie zapierających dech 
w piersiach widoków i ogląda-
nie codziennego życia lokalnych 
mieszkańców. Nigdy nie zapomnę 
przysmaków kuchni wietnamskiej, 
którą próbowaliśmy na ulicznych 

straganach albo hinduskich chapa-
ti i dhal na pustyni Thar w Indiach. 
Przekonałam się, że najsmaczniej 
jest „na ulicy”, a nie w ładnych re-
stauracjach. Do tego ceny są nie-
samowicie niskie. Uważam zawsze 
na rzeczy surowe, mięso i wodę. 
Korzystam zawsze z wody butelko-
wanej, upewniając się, że butelka 
nie została wcześniej odkręcana. 
Podróżując, miałam okazję próbo-
wać przeróżnych dań – dopóki były 
ugotowane lub usmażone nie było 
żadnych problemów. Przy rzeczach 
surowych,  jeśli nie jestem przeko-
nana, że są świeże, to ich po prostu 
nie jem. Ale nigdy nie odmawiam 
sobie egzotycznych owoców, kupio-
nych na targu.

Niezapomniane są również mo-
menty, w których piękno danego 
miejsca, zapiera nam dech w pier-
siach. Na widok Taj Mahal zabra-
kło mi słów. Równie piękna jest Ha 
Long – zatoka Smoka w Wietna-
mie. W Islandii podziwiałam dzikie 
wodospady, a obszerne tereny po-
wulkaniczne kojarzyły mi się z po-
wierzchnią księżyca.

Chyba najlepszą rzeczą w takim 
podróżowaniu jest to, że nigdy nie 
wiesz do końca jaka przygoda Cię 
czeka następnego dnia. Kogo po-
znasz, co zobaczysz, gdzie doje-
dziesz. Ale jedno jest pewne – nigdy 
tego nie zapomnisz.

Tak jak ja nigdy nie zapomnę 
safari, na które jeździłam w Ke-
nii, tego, że karmiłam żyrafy, które 
mają długie, szorstkie i lepkie języ-
ki. Uśmiecham się, gdy przypomnę 
sobie jak w Indiach jeździliśmy 
rykszami z szalonymi kierowcami, 
w Wietnamie wypożyczonym skute-
rem zatłoczonymi ulicami Sajgonu, 
a w Islandii szukałam trolli.  Pamię-
tam swoje przerażenie jak widzia-
łam pogrzeb nad Gangesem, gdzie 
na brzegu palono zwłoki i strach, 

Taj Mahal

Indie, stragan

Wietnam, stragan

http://www.planetamlodych.com.pl
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Przed podróżą warto zajrzeć 

na poniższe stronki: 

www.globtroter.pl

www.mandalay.pl

www.planetamlodych.com.pl

www.booking.com

www.szczepieniadlapodrozu-

jacych.pl

kobieta W podróży 

bagaż podręczny – jak się 
spakować

Linie lotnicze bardzo restrykcyjnie podchodzą do tego, co wnosisz na 

pokład w bagażu podręcznym, szczególnie tanie linie lotnicze. Żeby uniknąć 

problemów podczas kontroli, warto zapamiętać kilka podstawowych 

informacji.

Zazwyczaj na pokład dozwolone jest wniesienie jednej sztuki bagażu. Nie 

może przekraczać wymiarów 55x40x20 cm i wagi 10 kg. 

Na pokład nie można wnieść ostrych przedmiotów typu nożyczki, pilniczek 

itd. Warto w takiej sytuacji zapakować papierowy pilnik, gdyby nam był 

potrzebny. Kosmetyków również nie wolno zabrać zbyt dużo. Wszelkie płyny, 

żele, pasty, emulsje i kosmetyki w płynie muszą zostać zapakowane do 

przezroczystej torebki o pojemności nie przekraczającej jednego litra czyli 

np.  o wymiarach nie przekraczającej 20x20 cm. Każde z tych kosmetyków 

nie może przekraczać 100 ml. Bardzo praktyczne do bagażu podręcznego 

są mini-kosmetyki sprzedawane w sklepach Rossmann. 

Podczas kontroli z bagażu należy zawsze wyjąć wszystkie urządzenia 

elektroniczne – aparaty, notebooki itp. 

Źródło: wizzair.com.pl, ryanair.com.pl

gdy na ulicy spotkaliśmy zaklinacza 
kobry. Nie odważyłam się do niego 
podejść.

Fajnie jest też inaczej spędzić 
Sylwestra np. na wyspie Phuket, 
wypuszczając nad morzem świecą-
ce się lampiony na szczęście, albo 
Wielkanoc w Mui Ne, jedząc omlet 
na plaży, popijając mleczkiem pro-
sto z kokosa.

Wystarczy właściwie dobry po-
mysł i optymistyczne nastawienie 
a wakacje Twoich marzeń są na wy-
ciągnięcie ręki.

I nie zapomnij, rób mnóstwo 
zdjęć! Zawsze chętnie wrócisz do 
nich po latach.

Warto 
zajrzeć

Indie

www.rozmaitosci.eu

Pławno 17
62-095 Murowana Goślina

tel. (61) 812 24 70
kom. 602 66 82 05
www.rozmaitosci.eu
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krótka historia o… 
miłości, samotności i wielkim szczęściu

„Z przyjemnością się spotkam, ale może na 
początek przedstawię Ci mój tygodniowy grafik, 
a Ty spróbuj się wpasować”. Tak zaczynam, kiedy ktoś pyta, czy 

się umówię…

czerwcu Gutek kończy 4 lata! Jak 
ten czas płynie… Zostaliśmy sami 
13 kwietnia 2008 roku. Właściwie 
już wcześniej się nie układało, ale 
ostateczna decyzja o rozstaniu 

zapadła dokładnie wtedy. Pamiętam, bo Gut tego dnia 
kończył 10 miesięcy. Nie pamiętam pierwszej nocy, kiedy 
byliśmy sami… Dziś już nie dziwi ani mnie, ani Małego 
fakt, że każdego dnia budzimy się obok siebie, a brak Taty 
nie jest dla nikogo zaskoczeniem.

To była wspólna decyzja rodziców. Wbrew temu, co się 
mówi i często praktykuje, my nie podjęliśmy próby „dla 
dobra dziecka”. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, 
że dobrze się stało, bo Gut nie zna kłótni, nieporozu-
mień, boczenia się na siebie i cichych dni. 

Bywam furiatką, ale bardziej chodzi o to, że najpierw 
wybucham, a dopiero później przychodzi refleksja i zdro-
wy rozsądek. Nie należę do osób, które zamiatają pod 
dywan. Dla mnie wszystko musi być powiedziane wprost. 
A to co leży na sercu, nie jest w nim przechowywane.

Moja taktyka nie zawsze się sprawdza... 
I tak od lat Gutek wychowuje się w poczuciu tego, 

że jest Mama i Tata, którzy nie są razem, ale bardzo Go 
kochają i chcą dla niego jak najlepiej. 

5.51 pobudka 

6.20 pobudka Gutka

7.25 wyjazd do przedszkola

8.00 – 16.30 praca

16.30 koniec pracy

17.00 odbiór z przedszkola

17.00-19.00 czas z Gutkiem 

19.00 kolacja i kąpiel

20.00/20.30 ćwiczenia, czytanie - Guga zasypia.

20.30-23 pranie, sprzątanie, prasowanie, kąpanie, 

szykowanie na kolejny dzień, chwila relaksu przy 

ukochanej czwórce (radio), sen...

 

6.00/7.00 pobudka

7.00–18.00 czas z Gutkiem (wymyślam sobotnie 

atrakcje – zoo, spacer, kino, tenis…)

18.00 Gu jedzie do Taty

19.00 wracam do domu i po całym tygodniu padam.

Jak mam siłę, to jadę połazić po sklepach, bo to mnie 

najbardziej relaksuje :) Kiedyś Stary Browar nazywa-

łam drugim domem. Dziś wolę Maltę. Jest taniej :) ale 

i tak dużo już nie kupuję!

9.00–19.00 sprzątanie domu / zakupy / kościół

19.00 wraca Gutek

 

„I jak? widzę miejsce w sobotę, ale daj znać! żebym 

w ciągu tygodnia choć pół godziny wcześniej cho-

dziła spać i miała siłę na sobotę”. W ten oto sposób 

prawie zawsze  kończy się rozmowa na temat ewen-

tualnego spotkania.

poniedziałek–piątek 
sobatoa

niedziela

W
tekst: 
kinga owsian fundacja pbg 

krótka historia 

Nauczyłam się żyć i liczyć na sie-
bie. To nie jest łatwe, ale każdego 
dnia pracuję nad sobą, staram się 
i daję z siebie, co mogę. 

Ludzie pytają, czy marzę o związ-
ku i pełnej rodzinie. Jasne, że tak! 
Może kiedyś… Jednak nic na siłę.

Wierzę w to, że wszystko, co 
się w życiu zdarza, jest nam prze-
znaczone. Sukcesy i porażki tym 
tłumaczę. Zdaję sobie też sprawę, 
że do każdego sukcesu i porażki 
sama przykładam rękę.

Czasami żałuję tego przyłożenia, 
ale wszystkie sytuacje uczą czegoś 
nowego i wzbogacają moje doświad-
czenie.

Mam to szczęście, że najlepszymi 
przyjaciółmi są dla mnie Mama, Brat 
i 4 letni Syn. 

Kiedy słyszę: „Mamka kocham 
Cię najbardziej na świecie!”, jestem 
w siódmym niebie i niczego więcej 
nie potrzebuję!

Uwierzcie, 
że naprawdę 

można być samotną 
mamą. Szczęśliwą 
mamą!

krótka historia

Kinga i Gutek
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tym wszystkim, którzy na któreś z powyższych pytań odpo-
wiedzieli twierdząco, jak i wszystkim pozostałym, chciałabym 
zaproponować emocjonujące i na długo zapadające w pamięć 
wydarzenie, a do którego, jeśli zdecydujecie się wziąć w nim 
udział, nie potrzeba wielkich przygotowań…

Było to w 2008 roku… W jeden z lutowych dni moi dwaj znajomi zapisali 
się na Bieg Katorżnika i zaczęli mnie również namawiać do wzięcia udziału… 
wiem, wiem, sama nazwa przyprawia o gęsią skórkę:) Długo nie mogłam się 
zdecydować… a bo to kondycja nie ta, a to naczytałam się jakichś strasznych 
relacji z biegu, no i wizja pająków czyhających na mnie w bagnach i lasach 
(trasa biegu)… ale w końcu, po kilku telefonach do organizatorów, podjęłam 
decyzję – zapisuję się! Musze przyznać, że nie żałuję, a co więcej wszystkim 
polecam spróbować:)

Bieg Katorżnika (obecnie odbędzie się VII edycja) odbywa się w po-
łowie sierpnia w Lublińcu koło Częstochowy. Akurat tamtego roku, kilka 
dni przed dniem biegu, zrobiło się bardzo zimno, przez całą drogę na miej-
sce padał deszcz, a niebo co chwilę przecinały błyskawice. Cały czas zasta-
nawiałam się, czy może jednak nie zrezygnować. Moi koledzy brali udział 
w biegu rozpoczynającym się 2 godz. przed moim, a ja przez ten czas, ubrana 
w polar i kurtkę przeciwdeszczową, słuchałam mrożących krew w żyłach 
opowieści o ludziach, którzy z hipotermii i wycieńczenia zostali zwiezieni 
z trasy przez ratowników (to był pierwszy bieg w historii imprezy, którego 
nie ukończyli wszyscy uczestnicy).

To był pierwszy 
bieg w historii 
imprezy, którego 
nie ukończyli 
wszyscy uczestnicy.

katorżnika

t
W końcu nadeszła TA chwi-

la… Na brzegu stoi około 100 osób 
i czeka na sygnał do startu… jest… 
wystrzał… wszyscy ruszyli – kilka 
metrów i skok do jeziora… wodą 
trzeba pod pomostem dojść do 
najbliższego brzegu… wyjście na 
brzeg… kilka metrów biegiem i zno-
wu woda… Na tym etapie wszy-
scy biegną razem przepychając się 

BIEg

Nudzisz się? Zastanawiasz się, jak spędzić wolny sierpniowy 
weekend? A może potrzebna Ci odrobina adrenaliny?

tekst: 
danka sękowska pbg s.a. 

bieg katorżnika

i spychając próbując wydostać się 
z jeziora na wyślizgany przez po-
przednie grupy brzeg… w końcu 
dociera się do najpłytszej części 
jeziora… no i czas na przeprawę 
na drugą stronę… w niektórych 
momentach jest tak głęboko, że ła-
twiej jest płynąć niż iść… Po drugiej 
stronie zaczęło się na dobre…  trasa 
prowadzi rowami melioracyjny-
mi, jeziorem - szlakiem wyciętym 
w trzcinach… co jakichś czas dodat-
kowa przeszkoda… raz betonowy 
kanał, raz mostek, bieg przez bagno 
(kilka razy musiałam sprawdzić, czy 
mam jeszcze buty, które nota bene 
obwiązuje się przed biegiem taśmą 
klejącą, by ich w tych warunkach 
nie stracić) czy też nieczynny bu-
dynek… Woda była niesamowicie 
zimna, ale po jakimś czasie już się 
tego nie czuje… całą uwagę poświę-
ca się omijaniu kolejnych przeszkód, 
z których największe stanowią gałę-
zie i kamienie znajdujące się w ro-
wach. Tu już nie ma przepychania… 
Ci którym zależało na czasie, już na 
początku wywalczyli sobie pozycję 
- na tym etapie już niewiele można 
zrobić, bo jest zbyt wąsko, by się wy-
przedzać… Większość jednak ludzi, 
którzy biorą udział w tej zabawie, 

przyszła tu, by się spróbować, zoba-
czyć, czy faktycznie jest tak ciężko, 
czy da się radę, by spędzić tak cieka-
wie ten sierpniowy weekend. Tu już 
nie ma rywalizacji, jest współpraca, 
pomoc przy wyjściu na śliski brzeg, 
ostrzeganie się przed niewidocz-
nymi przeszkodami pod wodą, czy 
przytrzymanie wystających gałę-
zi. Tu już nie ma rywalizacji, a jest 
rozmowa i śmiech z tego co się już 
przeszło i wyczekiwanie na to, co 
jeszcze organizatorzy przygotowali, 
a potem już tyko kilkaset metrów do 
przebiegnięcia i każdemu uczestni-
kowi wręczona zostaje upragniona 
podkowa – nagroda za ukończenie 
Biegu Katorżnika:) 

W biegu głównym mogą brać 
udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 

Dla młodszych przygotowana jest 
jednak zawsze specjalna jednoki-
lometrowa trasa pełna przeszkód, 
w której uczestniczą już dzieci od 
6-7 lat! Na terenie ośrodka, w któ-
rym odbywa się bieg, widać bardzo 
wielu małych uczestników, z dumą 
noszących zdobyte podkowy (nie 
mówiąc o dumnych rodzicach). 
Oczywiście impreza to oprócz same-
go biegu również różne imprezy to-
warzyszące (np. MP w Biegu Tyłem), 
festyn i atrakcje wieczorne.

Mam nadzieję że nikogo po-
wyższy opis nie przestraszył i nie 
zniechęcił do spróbowania swoich 
sił, a wręcz przeciwnie – przekonał, 
że mimo pierwszego wrażenia, na-
zwy i opinii warto pojechać i wziąć 
w powyższej imprezie udział.

Bieg Katorżnika z roku na rok 
ma coraz więcej zwolenników – 
w tym roku już  2 dni po rozpo-
częciu zapisów nie było wolnych 
miejsc! Na koniec dodam (dla za-
chęty), że nie trzeba wcześniej być 
bardzo wysportowanym, nie po-
trzeba również wielkich przygoto-
wań – większość „biegu” odbywa 
się idąc, co wymuszone jest przez 
sam rodzaj trasy. Za to adrenali-
na, rywalizacja i satysfakcja (nie 
mówiąc już o możliwości poczucia 
się jak bohater filmów akcji prze-
dzierający się w niesprzyjających 
warunkach przez niedostępne 
lasy) i oczywiście sama organiza-
cja i atmosfera biegu jest na naj-
wyższym poziomie:)

To nie jest jedyny bieg tego typu 
(chociaż wydaje mi się, że pierwszy 
tak szeroko dostępny i tak popu-
larny). Inną imprezą tego typu jest 
chociażby Bieg Szlakiem Wygasłych 
Wulkanów odbywający się w Zło-
toryi (w tym roku odbędzie się II 
edycja), w którym jeszcze cały czas 
trwają zapisy i na który również ser-
decznie zapraszam. 

Woda była 
niesamowicie 
zimna, ale 
po jakimś czasie już 
się tego nie czuje… 

bieg katorżnika

Danka Sękowska w trakcie Biegu Katorżnika
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ak wygląda to od strony liczb w Grupie 
PBG? Otóż, w całej Grupie PBG pracuje 
587 Pań. W Wysogotowie, gdzie siedzibę 
mają prawie wszystkie spółki z Grupy, pra-
cuje 311 Pań.

Spółką, która zatrudnia najwięcej pań, jest HYDROBU-
DOWA POLSKA, tu pracuje 199 kobiet. Na drugim miej-
scu, pod względem liczby zatrudnionych pracowników 
płci żeńskiej, plasuje się PBG z liczbą 187 Pań. Trzecie 
miejsce w tym rankingu zajmuje Hydrobudowa 9 z wy-
nikiem 64 Panie. Kolejną spółką jest PBG Technologia, 
która zatrudnia 31 osób płci pięknej. O 10 kobiet mniej, 
czyli 21, pracuje w spółce KWG. Spółkom: Lonar i Infra 
swój czas zawodowo poświęca 15 Pań. Po 11 Pań zatrud-
niają spółki: Aprivia i Metorex. Spółce Avatia swój czas 
oddaje 8 Pań. Natomiast w PBG Dom codziennie do pracy 
przychodzi 7 kobiet. Najmniej Pań, bo 5, zatrudnia PBG 
Energia.

Ale to nie jest pełen obraz, gdyż z uwagi na różną licz-
bę zatrudnionych ogółem osób w spółkach, procentowe 
zatrudnienie Pań w poszczególnych miejscach rozkłada 
się różnie. I tak na przykład w KWG zatrudnione Panie 
stanowią 43%, nieco mniej w PBG, bo 39, w PBG Dom Pa-
nie to niemalże jedna trzecia, czyli 32%, w PBG Energia 

ma o jeden procent mniej, a w PBG Technologia jest to 8 
procent. W przeanalizowanych 5 spółkach kobiety zaj-
mujące wyższe stanowiska stanowią od 13 do 37 procent. 

Czy wiesz, że nasze Panie pracują w całej Polce? Oto 
miejsca, gdzie możemy się z nimi spotkać:

Gdańsk, Kraków, Warszawa, Mikołów, Włocławek, Jor-
danów Śląski, Elbląg, Łazy, Tarnowskie Góry, Pikutkowo, 
Dębica, Rawicz, Mosina, Wieniec k.Włocławka, Piła, Lu-
boń, Szczecin, Toruń, Bydgoszcz, Świnoujście, Wrocław, 
Malczyce, Jelenia Góra, Starachowice, Wysogotowo, Prze-
źmierowo. Lista robi niemałe wrażenie:)

Przyjrzyjmy się zatem analizie danych statystycznych 
na przykładzie 5 wybranych spółek GK PBG: PBG SA, 
PBG Technologia, PBG Dom, PBG Energia, KWG.

W analizowanych 5 spółkach GK zatrudniała, wg stanu 
na dzień 10 maja 2011, łącznie 906 osób, w tym 251 ko-
biet. Zatem w stosunku do analizowanej grupy pracow-
ników, płeć piękna stanowi niespełna 27%. Z tej grupy 
analizowanych kobiet, czyli z liczby 251 kobiet, 168 pań 
posiada wykształcenie wyższe, 11 policealne, 63 średnie 
oraz 9 wykształceniem podstawowe.

 Z pośród 174 kobiet zatrudnionych w spółce PBG 
S.A. 126 posiada wykształcenie wyższe, 8 osób poli-
cealne, 34 osoby średnie a 6 podstawowe.

Jak to jest z nami kobietami realizującymi się na gruncie 
zawodowym? Odpowiem Wam wszystkim, nie jest źle, ale może 
być lepiej. 

J
tekst: 
katarzyna banach pbg s.a. 

niełatwe zadanie
Być kobietą to… 

być kobietą

Na 906 osób analizowanej grupy, 
286 osób pełni obowiązki zawodowe 
na stanowisku kierowniczym, co sta-
nowi niecałe 32% . W tej grupie 286 
osób, wiodą prym mężczyźni, stano-
wiąc 73%, czyli ¾ stanowisk kierow-
niczych powierzone zostało Panom, 
a Panie stanowią raptem 27%. 

Analizując wybraną załogę, czyli 
owe 906 osób, okazuje się, że śred-
nia wieku pracownika to 36 lat, 
mężczyzny – 38, a kobiety – 33. Idąc 
dalej tym tropem, można stwierdzić, 
że pod względem wieku pracownika 
„najstarsza”, a zarazem najbardziej 
doświadczona, jest spółka KWG, zaś 
„najmłodsza”, można powiedzieć, 
że jeszcze zielona, jest załoga PBG 
Dom. Największy procent załogi 
stanowią kobiety w spółce KWG – 
43 %, to prawie połowa. Największy 
procent kobiet na stanowiskach kie-
rowniczych stanowią panie w spółce 
matce, czyli PBG SA.

Myślę, że tendencja ta jest rosną-
ca i z roku na rok przybywać będzie 
pań w naszej Grupie.

Podsumowując, należy sobie za-
dać pytanie: Jak to jest z nami ko-
bietami realizującymi się na gruncie 
zawodowym? Odpowiem Wam 
wszystkim, nie jest źle, ale może być 
lepiej. Stanowimy ¼ część ogólnej 
załogi, co może i nie jest wielkim 
osiągnięciem, ale nie zawsze liczy 
się ilość a jakość. W tej kwestii my 
kobiety jesteśmy niezastąpione. 
Proszę wybaczyć, ale takie cechy 
jak: umiejętność szerokiej analizy, 
wyobraźnia, a przede wszystkim 
umiejętność organizowania siebie, 
swojej pracy zawodowej w połącze-
niu z pracą w domu (przypominam, 
jesteśmy: matkami, kochankami, 
żonami, przyjaciółkami) i to nasze 
otoczenie potrzebuje kogoś, kto tę 
część życia zorganizuje. A proszę mi 
wierzyć, nikt nie zrobi tego lepiej jak 
właśnie KOBIETA. 

Zatrudnione kobiety w spółce PBG S.A. 
wg wykształcenia – stan na 10 maja 2011  

mężczyźni 
73% 

kobiety 
27% 

Zatrudnienie pracowników w spółkach PBG SA , PBG Technologia, PBG 
DOM, PBG Energia oraz KWG  

wg stanu na dzień 10 maja 2011     

mężczyźni kobiety

Zatrudnienie pracowników w spółkach
PBG S.A., PBG Technologia, PBG Dom, PBG Energia oraz KWG
wg stanu na 10 maja 2011

Kobiety – 27%

Mężczyźni– 73%

 

72% 

5% 

20% 3% 

Zatrudnione kobiety w społce  PBG SA          
wg  wykształcenia - stan na dzień 10 maja 2011     

wyższe

policealne

średnie

podstawowe

5%

policealne

20%

średnie

3%

podstawowe72%

wyższe

Stanowimy ¼ część ogólnej załogi, co 
może i nie jest wielkim osiągnięciem, 
ale nie zawsze liczy się ilość a jakość. 
W tej kwestii my kobiety jesteśmy 
niezastąpione.

być kobietą
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ere in the USA, this Sunday is Mother’s Day. I know that 
Mother’s Day is observed in most countries around the 
world and I know that it is observed at different times of the 
year. Any way, I just wanted to remind you to be sure 
and do something special for your mother. I am very 

lucky that my mother is still with us. She is 92 years old and still very active. 
Sometimes we forget how important our mother is to us and how much 
she has done for us. Take time out of your very busy life and frequently re-
member your mother and if you’re lucky like me, do something special for her. 

How about some TRIVIA… 
Did you know that men can read smaller print than women can? 
Did you know that women can hear better than men?
Coca-Cola was originally green.
It is impossible to lick your elbow.
Intelligent people have more zinc and copper in their hair.
Each king in a deck of playing cards represents a great king from history:

• Spades – King David,
• Hearts – Charlemagne,
• Clubs – Alexander, the Great,
• Diamonds – Julius Caesar.

If a statue in the park of a person on a horse has both front legs in the air, 
the person died in battle.

from easy business english
happy mother’s

Uwaga! Jeśli któraś 
Was przetłumaczy 
tekst i użyje do 
tłumaczenia 
pięknej, poprawnej 
polszczyzny, 
przygotuje 
podręczny 
słowniczek 
i prześle na adres 
naszej redakcji, 
może liczyć na 
wyjątkową nagrodę 
– profesjonalną sesję 
zdjęciową.

Tekst, który macie przed sobą to słowa George’a, lektora Pani 
Prezes Małgorzaty Wiśniewskiej. Na Jej specjalną prośbę przy-
gotował on ten tekst właśnie dla Was.

h
opracowanie: 
joanna skaŁuba fundacja pbg 

Day
happy mother’s day 

rysunek 
Piotr hoFMaN pbg dom 

If the horse has one front leg 
in the air, the person died because 
of wounds received in battle.

If the horse has all four legs on 
the ground, the person died of natu-
ral causes.

If you were to spell out numbers, 
how far would you have to go until 
you would find the letter ‘A’? An-
swer: One thousand.

What do bullet proof 
vests, fire escapes, wind-

shield wipers and laser printers 
have in common? Answer: All were 
invented by women.

What is the only food that 
doesn’t spoil? Answer: Honey.

At least 75% of the people who 
read this will try to lick their el-
bow!

hoFMaNa

Piszcie na adres 
redakcja@ 
fundacjapbg.pl 
Zapraszamy! 

ooko

oko hofmana
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Kto pyta BŁĄDZI
Oto pytania, których nigdy nie warto zadawać swojemu 
facetowi. Bo i tak nie dowiesz się prawdy.

zy w yglądam 
w tym grubo?
Przecież nie chcesz  
usłyszeć prawdy. 
W dodatku zupełnie 

nieświadomie zwrócisz jego uwagę 
na coś, co chciałaś ukryć.

Czy ona jest ładniejsza ode mnie?
Słyszysz siebie zadając to głupie 
pytanie i umierasz ze strachu. Nie 
czujesz się bezpieczna ? Gdzie po-
działo się poczucie wartości? Prze-
cież to twój facet. Nie stresuj się 
każdą dziewczyną, która pojawia się 
na horyzoncie.

O czym myślisz?
Zadumany wyraz twarzy? Nie żar-
tuj. Mężczyźni w przeciwieństwie 
do kobiet nie prowadzą wielu we-
wnętrznych dyskusji i ich oczywista 
odpowiedź brzmi: O NICZYM. 

Czy zabierzesz mnie na męski 
wieczór?
Wydaje się tobie, że mogłabyś za-
imponować ukochanemu, udając 
perfekcyjnie wyluzowaną narzeczo-
ną. Niekoniecznie. Męski wieczór 
to coś innego niż wyjście z przyja-
ciółkami. Miej w tym czasie swoje 
zajęcia i czas dla siebie.

c
opracowanie: 
joanna perczyńska pbg s.a. 

Zadumany wyraz twarzy? Nie żartuj. 
Mężczyźni w przeciwieństwie do kobiet 
nie prowadzą wielu wewnętrznych 
dyskusji 

!kto pyta bŁądzi 

Asia Perczyńska i ktoś, kto odpowiada na trudne pytania

Dlaczego nie odebrałeś mojego 
telefonu?
NIE MOGŁEM. Oto odpowiedź. Pro-
blem dopiero wtedy, gdy dzwonisz, 
a on nie odbiera przez tydzień.

Czy mnie kochasz? 
Pytanie klasyk. Nie zadawaj go, jeśli 
ta deklaracja nigdy nie padła. Jeśli 
nie nauczysz się czekać będziesz na 
straconej pozycji. 

Z iloma kobietami się spotykałeś?
Nie chcesz tego wiedzieć. 

G

Czy jestem ładna?
Tak, przecież jest z tobą. Takim pytaniem sugerujesz, że jest facetem, który 
związał się z brzydulą.

Co z nami będzie?
Uczucia, zobowiązania, przyszłość?! Możesz o tym myśleć, ale pamiętaj, 
że mężczyźni nie znoszą presji.

Jak możesz oglądać TV przez tyle godzin?
MOGĘ, odpowie każdy z nich. Jeśli nie zorganizujesz mu czegoś ciekawszego, 
będzie w całkowitym milczeniu wpatrywać się w ekran telewizora lub kom-
putera. Nie zadawaj więc pytań, tylko wyciągnij go na spacer albo do sypialni. 
To drugie działa częściej. O ile zakład, że będzie zadowolony?

abinet REFLEKSOTERAPII –  www.
twojarefleksoterapia.pl – masaże stóp, 
twarzy i masaż głęboki kręgosłupa – 
gwarantuje  nieziemski relaks – ja oso-
biście „odleciałam”…

NO GRAVITY – www.nogravity.co – Zanurzasz się w wo-
dzie nasączonej solą Epson, zaczynasz unosić się na 
powierzchni tak, jakbyś kąpał się w Morzu Martwym, 

refleksoterapia
i no gravity

Koleżanki i koledzy! Jeżeli jesteście zestresowani i  zapracowani 
(a wiem, że takich nie brakuje wśród nas), a brakuje Wam mo-
tywacji i czasu na ćwiczenia fizyczne? Gorąco polecam odwie-
dziny w dwóch miejscach.

dzięki czemu odpoczywają wszystkie Twoje zmysły, nie 
odczuwasz grawitacji, po prostu „wyłączasz” się. Czujesz 
najgłębszy relaks w Twoim życiu, a stres i napięcie spa-
dają. Jesteś naładowany pozytywną energią – sprawdzo-
ne i potwierdzam.

Dodatkowym atutem tych miejsc jest fakt, że znajdują 
się blisko naszej firmy – w Plewiskach.

Życzę wszystkim niesamowitych wrażeń. 

tekst: 
monika labrenz pbg s.a. 

No Gravity

http://www.twojarefleksoterapia.pl/
http://www.twojarefleksoterapia.pl/
http://www.nogravity.co
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arta Multisport – to kluczowy produkt firmy Benefit Sys-
tems, z którą współpracujemy od kilku lat. Karta ta daje 
nam możliwości korzystania z obiektów sportowych w 429 
miastach na terenie całej Polski (basenów, klubów fitness, 
szkół tańca, klubów sztuk walki itp.). Dodatkowo kupując 

taką kartę dostajemy drugą kartę rabatową, co dla nas – Pań jest równie zna-
czące, ponieważ karta rabatowa daje możliwość od 5 do 15 % zniżki w różnych 
salonach kosmetycznych, fryzjerach oraz Spa na terenie całej Polski. Więcej 
informacji na stronie www.benefitsystems.pl 

Kilka słów o tym jak można rozwinąć się sportowo w naszej 
firmie, która daje nam wiele możliwość rozwoju fizycznego. 
Aktywność po pracy poprawia samopoczucie, daje energię i co 
najważniejsze wpływa na naszą sylwetkę.

w grupie kapitałowej

Jak zdobyć taką kartę? Należy 
być pracownikiem spółki z Grupy 
Kapitałowej PBG, która posiada 
fundusz socjalny, osoba ubiegająca 
się o kartę nie może być na okresie 
próbnym, należy wysłać zgłoszenie 
do wyznaczonej osoby w GK PBG. 
Firma pokrywa połowę kwoty karty, 
resztę dopłaca pracownik. 

k
opracowanie: 
anna matysiak fundacja pbg 

sPort

Miejsca godne polecenia to: Red 
Fitness Podolany – ja osobiście 
chodzę do tego klubu i bardzo go 
polecam! Zdobył prestiżową na-
grodę w ogólnopolskim konkursie: 
Fitness Marketing 2011 w kategorii 
Klub Fitness z Pasją! Bardzo miła 
obsługa, obiekt czysty i ładnie urzą-
dzony i każda z nas znajdzie tam coś 
dla siebie. Dla pań mniej ruchliwych, 
które nie lubią się pocić, a wolą re-
laks, polecam szkołę zdrowego krę-
gosłupa. Rewelacyjne zajęcia, które 
pozwolą po całym dniu siedzenie 
przy biurku rozluźnić wszystkie mię-
snie, szczególnie grzbietu. Na zaję-
cia uczęszczają zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni. Można namówić swoje-
go partnera i razem zadbać o swój 
kręgosłup i dobre samopoczucie. 

Dla Pań bardziej skocznych, które 
chcą wyładować swoje zasoby ener-
gii polecam M-Step, Power-Pump 
lub spinning.

W tym samym budynku znajdzie-
cie również Squash Park, z którego 
również możecie korzystać używając 
karty Multisport.

Karnety na basen Akwen w Ko-
ziegłowach – to karnet, który upo-
ważnia do wejścia na basen Akwen 
w Koziegłowach. Zasady otrzyma-
nia takiej karty są takie same jak 
przy karcie Multisport. Z karnetu 
na basen Akwen może korzystać 
jednocześnie kilka osób, więc w po-
nure deszczowe weekendy możemy 
wybrać się całą rodziną na to kąpie-
lisko. Najpierw zmęczymy się w ba-
senie przepływając 30 długości (ja 
daje radę nawet 40), potem jacuzzi 
i na końcu sauna. Są trzy rodzaje 
saun:

Sauna Fińska – dająca odprę-
żenie psychiczne i fizyczne Łaźnia 
solankowo-ziołowa – jako znako-
mite połączenie , aromaterapia plus 
sauny. Stanowi ona bardzo cenny 

produkt w profilaktyce schorzeń 
gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli 
i płuc. Łaźnia parowa – relaksująca 
ciało i duszę. Łagodna temperatura 
i wysoka wilgotność obniżają napię-
cie mięśni i odprężają umysł. Po tak 
spędzonym dniu jesteśmy zrelakso-
wane, wypoczęte a co najważniejsze 
to wszystko udało nam się uzyskać 
w gronie bliskich. 

Dodatkowo w GK PBG funkcjonu-
ją takie kluby sportowe jak: 

• Klub tenisowy Return, 
• Klub Żeglarski Sailing, 
• Koło wędkarskie nr 170 „ Mer-

lin” przy PBG.

Jak widać firma daje nam wiele 
możliwość rozwoju fizycznego. Go-
rąco Was wszystkie zachęcam do 
aktywności po pracy, z własnego 
doświadczenia wiem, że poprawia 
to samopoczucie, daje energię i co 
najważniejsze wpływa na naszą syl-
wetkę. 

Dla pań mniej 
ruchliwych, 
które nie lubią 
się pocić, a wolą 
relaks, polecam 
szkołę zdrowego 
kręgosłupa. Można 
namówić swojego 
partnera i razem 
zadbać o swój 
kręgosłup i dobre 
samopoczucie. 

sPort  W grupie kapitaŁowej

Relaks po ciężkim dniu w pracy

http://www.benefitsystems.pl
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Łącz i miksuj. Wybieraj trendy, fasony i kolory, które do ciebie 

pasują i miksuj je we własną, niepowtarzalną całość.

Nie pozwól się przebrać. Jeśli nie jesteś przekonana do stroju, 

nie będziesz w nim dobrze wyglądać bez względu na to, kto ci 

doradza. Musisz się podobać samej sobie.

Kupuj w internecie. Galerie handlowe są wszędzie takie same. 

Prawdziwe perełki znajdują się w sieci. Tam sklepy są otwarte 

całą dobę więc nic nie będzie cię ograniczać.. 

Posprzątaj w szafie. Ubrania, buty i torebki ułóż według kolorów. 

Odkryjesz wiele zaginionych skarbów i zdecydowanie skrócisz 

czas poświęcony na wybór kreacji.

Unikaj nadmiernej pedanterii w doborze stroju i dodatków. 

Nie wszystko musi idealnie do siebie pasować. Kontrolowana 

nonszalancja oznacza dziś dobry styl.

Nie zmieniaj radykalnie stylu co sezon. Postaw na indywidualizm 

i ulubione marki. Wybieraj klasyczne ubrania, z dobrych 

materiałów, które będą ci się podobać przez kilka sezonów. 

Trzymaj w szafie żelazną bazę: białą koszulę, dżinsy, czarną 

sukienkę i klasyczny prochowiec. W awaryjnych momentach 

okażą się niezastąpione.

Dobry stanik to podstawa 90% kobiet nosi źle dobrany rozmiar 

lub fason, przez co sylwetka ulega deformacji. Porządny 

opracowanie: 
joanna perczyńska pbg s.a. 

Ubranie to coś, co jest w twojej GŁOWIE. Dlatego 
powinnaś być sobą i ubierać się w zgodzie z tym, 
kim jesteś.

Kilka

zasad stylu

maj 2011   wydanie specjalne   ogniwo  Grupa PBG 

biustonosz potrafi zdziałać cuda. Utrzyma piersi w ryzach, 

wyszczupli brzuch, wyprostuje plecy i doda pewności siebie!

Dobry styl to harmonia między wyglądem, poglądami i sposobem 

na życie. Naturalnie wyglądamy tylko wtedy, gdy tworzymy całość 

ze wszystkich elementów.

Wybierz prostotę. Na co dzień ubieraj się prosto, bo wtedy ryzyko, 

że popełnisz jakiś błąd, jest minimalne. Zasada LEPIEJ MNIEJ NIŻ 

WIĘCEJ w modzie zawsze wygrywa.

Poluj na okazje. Zawsze czekam na wyprzedaże. Uważam, że nie 

ma większej frajdy, niż kupić superpłaszcz za połowę ceny. A tę 

drugą połowę wydać na buty.

Nie wszystko 
musi idealnie do 
siebie pasować. 
Kontrolowana 
nonszalancja 
oznacza dziś 
dobry styl.

63

Hania Piskorek

livestyle
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iewiele też elementów daje nam tak duże możliwości prze-
kształcenia wnętrza. Styl, kształt i proporcje głównego me-
bla są istotne dla wyglądu całego pomieszczenia. Wyobraź 
sobie np. w sypialni łoże z baldachimem w porównaniu 
z dwoma łóżkami jednoosobowymi. O stylu decydują rów-

nież materiały i wykończenia – politurowany mahoniowy stolik ma znacznie 
bardziej oficjalny charakter niż stół pomalowany na biało.

Uwaga

Wybór 
mebli jest bardzo 

ważny dla udanego wystroju wnętrza. 
Żaden inny czynnik nie ma tak dużego 
wpływu na to, czy schemat sprawdza się 
zarówno pod względem praktycznym, 
jak i estetycznym.

Meblowanie stanowi wspaniałą 
okazję, by łączyć nowe ze starym, 
np. tradycyjny fotel można zestawić 
z nowoczesnym stolikiem do kawy. 
Kontrast nowoczesnych szklanych 
lub metalowych powierzchni z bo-
gatą patyną staroświeckiego drew-

meble!

opracowanie: 
joanna perczyńska fundacja pbg 

na

N

livestyle

na lub fakturą podniszczonej skóry 
bardzo wzbogaca wnętrze.

Układ mebli decyduje o tym, czy 
pomieszczenie będzie odbierane 
jako oficjalne czy swobodne, przy-
tulne czy przestronne. Poszczególne, 
znajdujące się w nim meble mogą 

stanowić centra uwagi, przyciągają 
wzrok i zmieniają percepcję prze-
strzeni. Przykładowo wysoki, wąski 
regał na książki prowadzi wzrok do 
góry, dodając wysokości wnętrzu, 
natomiast regał niski i szeroki ak-
centuje linie poziome.

Niezależnie od wybranego stylu, 
meble muszą zawsze spełniać wy-
mogi pomieszczenia i osób, które 
z niego korzystają. Istnieje szero-
ki wybór sof, stołów i szaf, zatem 
ważne jest, by nabywać przedmioty 
łączące w sobie praktyczność, ela-
styczność i wygodę.

Najlepszym sposobem, by 
stwierdzić co jest nam potrzebne, 
jest przygotowanie listy z wyliczo-
nymi miejscami do siedzenia, blata-
mi i schowkami, które mają spełniać 
wymogi praktyczne. Na tym etapie 
nie bierz pod uwagę posiadanych 
mebli. Na planie podłogi narysuj: 
meble, wyposażenie, oświetlenie 
oraz wszelkie wbudowane elemen-
ty, np. szafy i półki, zostawiając 
miejsce na otwieranie drzwi i prze-
strzenie komunikacyjne pozwalające 
swobodnie poruszać się po pokoju. 
Zestaw posiadane meble z przygo-
towanym planem oraz stylem i na-
strojem, jakie chcesz wprowadzić we 
wnętrzu. Teraz zdecyduj, czy meble 
te lub ich części należy zachować, 
zastąpić lub jakoś zmienić. Na przy-
kład może warto zachować kanapę, 
ale zmienić jej obicie, pomalować 
stary kredens, by go ożywić, lub 
dodać półkę do szafy, aby zyskać 
dodatkowe miejsce do przechowy-
wania rzeczy.

Plan podłogi pozwoli ci rozważyć 
różne układy mebli. Sofa i dwa fotele 
ze stołem pośrodku to klasyczne po-
łączenie, ale może wolisz dwie sofy 
ustawione naprzeciwko siebie lub za-
stąpić sofy fotelami, by stworzyć miej-
sce na biurku lub regał z książkami.

Nie trzeba zestawiać takich sa-
mych foteli. Ważne jest jednak, aby 
wszystkie elementy utrzymać w jed-
nej gamie kolorystycznej.

Niektóre meble, tak jak np. kute 
są znacznie bardziej dekoracyjne 
niż praktyczne, wykorzystaj je jako 
skupiające uwagę.

Układ mebli 
decyduje o tym, 
czy pomieszczenie 
jest oficjalne 
czy swobodne, 
przytulne czy 
przestronne. 
Poszczególne meble 
mogą stanowić 
centra uwagi, 
przyciągają wzrok 
i zmieniają odbiór 
przestrzeni. 

livestyle
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ospodarność a ekologia
Segregacja śmieci była w moim życiu „od zawsze”. W domu 
moich dziadków, w którym się wychowałam, zawsze był kosz 
na makulaturę (wstyd się przyznać, ale wtedy używaliśmy jej 
do rozpalania w piecu C.O.), koszyk „bio” – czyli pojemnik na 

wszystkie organiczne odpadki, które na ogrodzie po pewnym czasie stawały 
się doskonałym nawozem. Mieliśmy też całą „szklaną półkę” w piwnicy – tam 
odkładaliśmy słoiki i butelki. Babcia zawsze robiła przetwory (bo przecież 
zbiory z ogrodu nie mogły się zmarnować, a przecier jabłkowy niezbędny 
jest do szarlotek…). Pozostałe opakowania szklane zawoziliśmy do punktu 
skupu.  Coś, czego nie dało się już wykorzystać, wyrzucaliśmy do metalowego 
kosza na śmieci.  

Już jako dziecko wiedziałam, że śmieci są „drogie” – każdy przyjazd śmie-
ciarki wiązał się z rachunkiem…

Teraz śmieci są może trochę inne, jest plastik, jest papier, ale zasada pozo-
staje ta sama – śmieci są „drogie”, a moje poznańskie myślenie nie pozwala 
mi wyrzucać tego, co można jeszcze przetworzyć – odruchowo dzielę ma-
kulaturę i sprawdzam, czy butelkę po szamponie mogę wyrzucić do żółtego 
pojemnika…

Urodziłam się w Poznaniu i wiele cech 
przypisywanych Poznaniakom jest 
mi bliskich. Chciałabym się z Wami 
podzielić moim rozumieniem tych 
cech.

o świadomości 
konsumenckiej, polskich 
produktach i ekologii

Uważa się, że je-
steśmy praktyczni, 
gospodarni, oszczęd-
ni (by nie napisać 
skąpi), jesteśmy 
legalistami, jesteśmy 
punktualni i praco-
wici. 

G
tekst: 
joanna skaŁuba fundacja pbg 
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Legalizm a nasze prawa 
Poszanowanie prawa wiąże się dla 
mnie z wzajemnością, czyli ja do-
trzymuję słowa i oczekuję tego od 
drugiej strony, szanuję partnera 
i oczekuję szacunku, wypełniam 
swoje obowiązki i tego samego ocze-
kuję z drugiej strony. Jak to prze-
łożyć na życie zwykłego klienta, 
konsumenta, którym jestem? 

Codziennie coś kupuję – pieczy-
wo na śniadanie lub poranną prasę. 
Wszystkie zakupy objęte są jednak 
kodeksem prawnym. Nabywając 
towar, tworzymy tzw. umowę, któ-
rej drugą stroną jest sprzedawca. 
W umowie tej, zarówno jedna jak 
i druga strona ma ściśle określone 
prawa i obowiązki. Każdy z nas po-
winien być tego świadomy. 

Moim obowiązkiem jest zapłata 
za wybrany przeze mnie towar czy 
usługę.

Często jednak pojawiają się pro-
blemy: czy mogę oddać nietrafiony 
prezent? Ile mam czasu na zgłosze-
nie reklamacji nieudanej wycieczki? 
Co zrobić, kiedy reklama wprowa-
dziła nas w błąd? 

Wielu z nas ma kłopot z od-
powiedzią na te pytania i dlatego 
warto zapoznać się z ochroną praw 
konsumenckich. Wśród wielu badań 
na ten temat moją uwagę zwróciło 
badanie z 2010 r. przeprowadzo-
ne przez Eurobarometr na grupie 
prawie 56,5 tys. konsumentów z 29 
krajów Europy. Ich zakres obejmo-
wał 70 pytań dotyczących trzech 
głównych segmentów: umiejętności 
konsumenckich, świadomości praw 
i asertywności konsumenta. Celem 
badania było uzyskanie wiedzy na 
temat umiejętności konsumenckich 
Europejczyków. Wyniki badań wska-
zują jednak na niepokojąco niski po-
ziom tej wiedzy. 

John Dalli, komisarz UE ds. zdro-
wia i polityki konsumenckiej Po-

Czy wiesz, że…?
Co to są parabeny? 

Wydaje się, że dla polskich konsumentów to wciąż niewiele mówiące hasło. 

Tymczasem na Zachodzie wiele osób podczas robienia zakupów sprawdza, 

czy dany krem, szampon lub płyn do kąpieli zawiera parabeny. To substancje 

chemiczne stosowane w kosmetykach w roli konserwantów, mogące być 

przyczyną zaburzeń gospodarki hormonalnej organizmu. 

Światowy Dzień Konsumenta

Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest 15 marca, ponieważ tego 

dnia w 1962 roku miało miejsce przełomowe orędzie Johna F. Kennedy’ego, 

w którym prezydent USA sformułował cztery podstawowe prawa 

konsumentów do: informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. 

Gino Rossi

Ta włosko brzmiąca marka ma rodowód w 100 proc. polski i pochodzi ze 

Słupska. Należy do największych polskich sieci odzieżowych (sprzedaje 

obuwie). Swoje sklepy ma w Niemczech, Czechach, Gruzji, Rosji, Ukrainie, 

Węgrzech i Litwie. 

Inglot

Inglot to jedna z niewielu polskich marek konsumenckich, świadomie 

aspirująca do bycia globalnym graczem. Mają sklepy w Kanadzie, Australii, 

na Bliskim Wschodzie, na Malcie. Otwarcie sklepu  w Nowym Jorku 

odnotowano w „Vogue’u”. Panie zastanawiały się, czy nieznana nikomu marka 

z Polski warta jest wycieczki do centrum handlowego. Te które sprawdziły, 

pisały pozytywne komentarze.

„66 – dobre, bo polskie” w TVN Style

Na antenie kobiecej telewizji TVN Style prezentowana jest nowa seria 

z cyklu „66 niezapomnianych”. Tym razem hasło przewodnie popularnego 

programu brzmi: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co 

posiadacie”. W serii tej zobaczycie wszystko o Polsce i Polakach – dumy 

i symbole narodowe, towary eksportowe, smaki i znaki. Wszystko w pigułce, 

na wesoło, złośliwie i dowcipnie. Od Papieża i Wałęsy przez wódkę i stringi 

z Koniakowa, aż po Adama Małysza i Behemota. Pojawia się tam to, co 

polskie, z czego i z kogo  możemy być dumni. 

o świadomości konsumenckiej
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wiedział, że te niepokojące wyniki 
wskazują na to, że znaczna liczba 
konsumentów może być narażona na 
oszustwa, przekręty, wywieranie na-
cisku, a nie wiedzą oni, że mogą swój 
wybór przemyśleć i uniknąć niepo-
trzebnych zakupów. Jeśli konsumen-
ci nie mogą swobodnie dokonywać 
wyboru i w ten sposób uniknąć 
szkody, cierpią na tym nie tylko oni, 
lecz także uczciwe, innowacyjne 
przedsiębiorstwa przyczyniające się 
do wzrostu gospodarczego – i pod-
sumował dodał też, że należy mieć 
te wyniki na uwadze, jeśli chcemy 
pomóc konsumentom na coraz 
bardziej skomplikowanym rynku 
i wobec powszechnego natłoku in-
formacji. 

Pragmatyzm a Fair Trade 
W moim rodzinnym domu 95% 
odzieży i domowych materiałów 
(ręczników, pościeli czy obrusów) 
stanowiły materiały naturalne 
takie jak len czy bawełna. Wyni-
kało to z prostego pragmatyzmu – 
sztuczne tkaniny były nietrwałe i nie 
dało się ich ponownie wykorzystać. 

Ze zużytych ręczników powstawa-
ły wygodne, dobrze „chwytające 
wodę” ściereczki kuchenne, z kolo-
rowych płócien szyliśmy patchwor-
ki, a używaną (ale niezniszczoną) 
odzież przekazywaliśmy do kościoła 
na rzecz potrzebujących. Obecnie 
polecam współczesną wersję odpo-
wiedzialnego i świadomego trakto-
wania rzeczy, które już macie albo 
za chwilę będziecie miały w szafach: 
to slow fashion.

Agata Białczyk w jednym z po-
przednich numerów Biuletynu Kor-
poracyjnego pisała o „slow food”. 
A czym jest „slow fashion”?

Oba określenia trudno przetłu-
maczyć na język polski. Ale idea slow 
fashion, czyli zakupów z głową, jest 
taka, by zacząć świadomie kupować. 
W tym przypadku chodzi o zakup 
ubrań polegający na niespiesznym 
wybieraniu produktów, odnajdując 
przy tym zapomnianą już przyjem-
ność bezstresowych zakupów. 

Łatwo się zatracić, kiedy ze 
wszystkich stron atakują nas nowe 
trendy, gdy działają na nas psycho-
logiczne chwyty specjalistów od 

marketingu. Poddajemy się dzia-
łaniu merchandisingu, czyli sztuce 
podnoszenia atrakcyjności towaru 
przez wykorzystanie wystroju skle-
pu, sposobu i miejsca prezentacji 
towarów (towar na wysokości oczu, 
zmiana układu towarów). Koloro-
we, zmieniające się wystawy kuszą, 
a niektóre sieci mają dostawy no-
wego towaru codziennie i chociaż 
nie mamy potrzeby, zaglądamy. 
Dodajmy do tego częste przeceny, 
wprowadzanie niepokoju „pojedyn-
czymi sztukami”, „ostatnimi dniami 
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Idea slow fashion, 
czyli zakupów 
z głową, jest 
taka, by zacząć 
świadomie 
kupować. W tym 
przypadku chodzi 
o zakup ubrań 
polegający na 
niespiesznym 
wybieraniu 
produktów, 
odnajdując przy 
tym zapomnianą 
już przyjemność 
bezstresowych 
zakupów. 

obniżki”, „-30, -50, -70%” i  nasze 
szafy zapełniają się niepotrzebny-
mi rzeczami. Nie chodzi o to, żeby 
zrezygnować z kupowania tańszych 
rzeczy na rzecz tych z wyższej pół-
ki. Istotą jest porzucenie zwyczaju 
kupowania wszystkiego, co wpadnie 
w oko bez zastanowienia się, czy:
• pasuje do naszego stylu,
• pasuje do reszty naszych ubrań,
• naprawdę nam się podoba czy 

tylko działa czynnik marketin-
gowy. 
A jeśli już  mamy pełną szafę i nie 

wiemy, co zrobić, polecam giełdy 
wymiany ubrań, Allegro, Gumtree 
lub po prostu przekazanie odzieży 
potrzebującym (często w Grupie 
PBG organizujemy takie akcje).

Zainteresowanych zapraszam 
na stronę: „Kupuj odpowiedzialnie 
ubrania” (http://www.ekonsument.
pl/), tam możecie również znaleźć 
informacje o produktach etycznych, 
czyli  wytworzonych z poszano-
waniem praw człowieka. Polega 
to na podejmowaniu przez firmy 
szeregu działań, w tym współpracę 
z miejscowymi społecznościami, 
niezatrudnianie dzieci, zapewnia-
nie bezpiecznych warunków pracy 
oraz godziwych wynagrodzeń. Tego 
typu praktyki noszą nazwę Fair 
Trade, czyli Sprawiedliwy Handel, 
oznaczający, że w imię bogactwa 
nie możemy ignorować problemów 
mieszkańców z najodleglejszych za-
kątków naszej planety. Zajrzyjcie na 
stronę sprawiedliwyhandel.pl , tam 
znajdziecie dużo więcej informacji.

Patriotyzm lokalny i nie tylko
Zawsze byłam dumna z poznań-
skich czy wielkopolskich firm. Do 
tej pory używam majonezu Pegaza 
i nie zapominam, że w czasach kry-
zysu czekoladki Goplany zapew-
niały smakowitą chwilę szczęścia, 
a trudno dostępny krem Nivea po-

Czy jesteś świadomą 
klientką?
Oto zabawa, która pomoże sprawdzić czy świadomie i ekologicznie 

dokonujesz zakupów. W każdym pytaniu zaznacz tylko jedną odpowiedź.

1. Idąc po zakupy zabieram ze sobą własną torbę lub koszyk

A. zawsze 

B. często 

C. czasami 

D. nigdy, korzystam z tzw. jednorazówek 

2. Kupując produkty w sklepie szukam przyjaznych środowisku 

(oznaczonych specjalnymi znakami)

A. tak, często 

B. czasami 

C. nie

3. Podczas zakupów wybieram produkty w opakowaniach

A. ładnych, kolorowych, często podwójnych 

B. pojedynczych, przyjaznych środowisku 

C. nie zwracam uwagi na opakowania

4. Kupuję produkty w opakowaniach, które następnie oddaję do odzysku 

(np. napoje w butelkach)

A. nie kupuję 

B. czasami kupuję, ale nie oddaję do odzysku 

C. kupuję i czasami oddaję do odzysku 

D. kupuję i regularnie oddaję do odzysku

5. Kupuję napoje gazowane, kolorowe (typu „coca-cola”)

A. tak 

B. nie

6. Artykuły jednorazowego użytku np. plastikowe kubeczki, talerze, sztućce 

kupuję

A. często 

B. sporadycznie 

C. nigdy

7. Zakupów w super i hipermarketach dokonuję 

A. nigdy 

B. czasami 

C. regularnie

o świadomości konsumenckiej
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8. Kupuję żywność pochodzącą z gospodarstw ekologicznych 
(z atestem Ekolandu)

A. nie 

B. sporadycznie 

C. czasami (np. raz w miesiącu) 

D. często (np. raz w tygodniu)

9. Czytam listę składników na produktach żywnościowych, które 
kupuję

A. nie czytam  

B. czytam sporadycznie 

C. przeważnie czytam

10. Kupuję warzywa, które pochodzą

A. nie wiem skąd 

B. z Polski 

C. z mojego regionu

o świadomości konsumenckiej

Numer pytania
ilość punktów A B C D SUMA

Pytanie nr 1 5 3 1 0

Pytanie nr 2 5 2 0

Pytanie nr 3 0 5 1

Pytanie nr 4 0 1 2 5

Pytanie nr 5 0 5

Pytanie nr 6 0 2 5

Pytanie nr 7 5 2 0

Pytanie nr 8 0 1 3 5

Pytanie nr 9 0 3 5

Pytanie nr 10 0 3 5

Punktacja odpowiedzi na pytania: 

znańskiej Lechii nie szkodził. Potem 
w okresie burzliwej transformacji 
gospodarki wiele się zmieniło. Nie 
wszystkie firmy przetrwały. Nadal 
jednak wybieram przede wszystkim 
towary polskich producentów. Prze-
konuje mnie slogan: Kupując polskie 
produkty dajesz pracę naszym roda-
kom. Od twojej decyzji zależy, czy 
będą ją mieli. 

Swoimi zakupami dokonuję wy-
boru codziennie. To właśnie mój 
wybór konsumencki, jak zapewe 
określono by w badaniach. Kupu-
jąc polski produkt, moje pieniądze 
wędrują do rodzimego producenta, 
którego kondycja finansowa wzmac-
nia się. Lepsza kondycja finansowa 
polskiej firmy powoduje, że może 
ona np. inwestować, podnosić pła-
ce pracownikom (czyli np. moim 
znajomym). Fabryka rozwijając się 
i inwestując, często przyjmuje no-
wych ludzi do pracy, zmniejszając 
w ten sposób bezrobocie, tworząc 
nowe miejsca pracy u swoich do-

Swoimi zakupami 
dokonuję wyboru 
codziennie. 
Kupując polski 
produkt, moje 
pieniądze wędrują 
do rodzimego 
producenta, 
którego kondycja 
finansowa 
wzmacnia się.
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stawców itd. Wreszcie pracownicy 
fabryk, którzy lepiej zarabiają, mają 
więcej pieniędzy na kupno polskich 
towarów i przy okazji płacą PIT, VAT  
i koło się zamyka.

Produkt lokalny
W Internecie znalazłam definicję 
produktu lokalnego (i poczułam się 
niczym mówiący prozą molierow-
ski Pan Jourdain): produkt lokal-
ny (może to być produkt krajowy) 
to wyrób lub usługa, z którym utoż-
samiają się mieszkańcy regionu, 
wytwarzane w sposób przyjazny dla 
środowiska, z surowców lokalnie 
dostępnych. Produkt lokalny sta-
je się wizytówką regionu poprzez 
wykorzystanie jego specyficznego 
i niepowtarzalnego charakteru oraz 
angażowanie mieszkańców w rozwój 
przedsiębiorczości lokalnej. (Defini-
cja produktu lokalnego według Fun-
dacji Partnerstwo dla Środowiska). 

Dziś trudno dojść, co jest polskie, 
a co nie. Nawet czysto „polskie” 
firmy okazują się zagranicznymi. 
Mieszkamy w globalnej wiosce. 
Można jednak rozpoznać polskie 
produkty, wystarczy czytać ety-
kiety, prasę, czasem wejść do sieci. 
Oczywiście gdybyśmy mieli każde-
go wyboru dokonywać w oparciu 
o dogłębnie przeprowadzoną anali-
zę, nasze życie byłoby piekłem, a za-
kup jakiegoś produktu codziennego 
użytku, urósłby do rangi prawdziwe-
go wyzwania. 

Dlatego zdaję sobie sprawę, 
że nikt nie może zrobić wszyst-
kiego, lecz każdy może zrobić coś. 
W ten sposób wspólnie przyczynia-
my się do rozwiązania problemów 
ekologicznych. Pamiętajcie! Każdy 
Wasz zakup wpływa w pewien spo-
sób na środowisko! A jeśli nie wiecie 
jeszcze, czy jesteście świadomymi 
klientkami – proponuję Wam zaba-
wę: rozwiążcie test obok!

Jeśli uzyskałaś:

0-15 punktów

Masz jeszcze sporo do zrobienia w sprawie ekologicznych zakupów. 

Twoja świadomość konsumencka nie jest w najlepszej formie. Zwróć 

uwagę na to, co bierzesz do koszyka.

16-25 punktów

Jesteś na najlepszej drodze, aby zostać świadomą, dbającą o środowisko 

klientką. Robisz już dużo dobrego, ale masz jeszcze możliwości do 

działania.

26-35 punktów

Świetnie! Należą Ci się gratulacje. Twoja ekologiczna postawa jest 

godna naśladowania. Twoje codzienne działania 

mogą być jeszcze bardziej przyjazne 

środowisku.

powyżej 35 punktów

Wspaniale! Twój wynik jest znakomity. 

Swoją świadomością powinnaś 

„zarażać” innych. Oby więcej było 

takich klientów. Pamiętaj tylko, 

że zawsze może być lepiej.

Sprawdź swój wynik
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oda na dania z grilla nie przemija, a nawet rozwija się – 
banalną (a przede wszystkim niezdrową) kiełbasę, żeber-
ka i karkówkę z rusztu wypierają wyrafinowane szaszłyki, 
ryby, owoce morza, dania z warzyw i owoce. Pieczonym 
na grillu mięsom i rybom towarzyszą sałatki i surówki. 

Dzięki temu na naszą kulinarno-towarzyską letnią atrakcję łaskawszym 
okiem patrzą dietetycy. – Zdrowiej piec mięsa na grillu elektrycznym lub pa-

telni grillowej – podkreśla Justyna 
Marszałkowska, dietetyk. – Podczas 
nieumiejętnego pieczenia na trady-
cyjnym grillu powstają rakotwórcze 
nitrozaminy. Wytapiający się tłuszcz 
spada na rozżarzone węgle, a spa-
lając się, wytwarza związki, które 

M
opracowanie: 
agnieszka gostkowska fundacja pbg 

zdrowe
grillowanie

Moda na dania z grilla nie przemija, a nawet rozwija się. 
Kiełbasę, żeberka i karkówkę z rusztu wypierają wyrafinowane 
szaszłyki, ryby, owoce morza, dania z warzyw i owoce. Co zro-
bić, by grillowanie było zdrowe i bezpieczne?
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z dymem osiadają na piekącym się 
mięsie. Inne szkodliwe substancje 
są też w zwęglonych produktach, 
dlatego przypalone kawałki trzeba 
zawsze wyrzucać. Bezwzględnie za-
lecam używanie aluminiowych tacek 
lub folii. 

Choć grillowanie nie wymaga 
żmudnych przygotowań, trzeba 
wcześniej zamarynować produk-
ty, zwłaszcza mięso i ryby. W skład 
marynaty musi wejść coś kwaśnego 
(sok z cytrusów, czerwone wino, ocet 
winny) albo sos sojowy, jogurt, kefir 
oraz olej dobrej jakości (rzepakowy, 
z pestek winogron, arachidowy lub 
oliwa). Sól syp oszczędnie, zastąp 
ją przyprawami i ziołami. Zamary-
nowane mięso lub ryby wstaw na 
kilka godzin do lodówki, a naczynie 
przykryj folią spożywczą. Można też 
włożyć je do torebki ze strunowym 
zamknięciem, wtedy łatwiej prze-
kręcać je od czasu do czasu. Nie ma-
rynuj mięs w metalowym naczyniu.

Bezpieczne grillowanie

• Ustaw grill na równym i twar-
dym podłożu. Jeśli urządzenie nie 
ma daszka, musi stać w zacisznym 
miejscu. Pamiętaj, że gdy w pale-
nisku będzie żar, nie dasz rady go 
przesunąć.
• Palenisko wyłóż folią aluminiową, 
dzięki temu lepiej będzie trzymać 
ciepło, a po wszystkim łatwiej oczy-
ścisz grill. Potem rozłóż warstwę (ok. 
10 cm grubości) węgla drzewnego 
lub brykietów (łatwiej się rozpalają) 
albo szczap z drzew liściastych. Mię-
dzy nie powtykaj kawałki podpałki 
lub oszczędnie podlej (ale najwyżej 
3–4 łyżkami) płynnej podpałki. Do 
rozpalania nigdy nie używaj łatwo-
palnych płynów (benzyny, nafty, de-
naturatu itp.).
• Ogień zapal długą zapałką 
(są specjalne do grilla) lub zapalar-
ką. Po 10 minutach lekko rozgarnij 

węgle, poczekaj, aż będą się żarzyć. Nigdy nie kładź na ruszcie produktów, 
gdy pali się żywy ogień.
• Jeśli grillujesz w plenerze, przygotowane do pieczenia produkty, zwłasz-
cza mięso, trzymaj w turystycznej lodówce. Inne (warzywa, owoce, pieczy-
wo) przechowuj w plastikowych pojemnikach. Wyjmij je w ostatniej chwili 
– wprost na ruszt lub na stół.
• Mięso do pieczenia nie powinno być zbyt tłuste, aby wytapiający się tłuszcz 
nie skapywał na rozżarzone węgle. Przed położeniem na ruszt produkty trze-
ba osączyć z marynaty albo piec je na aluminiowych tackach.
• Nie dotykaj surowego mięsa, odwracaj je szczypcami, widelcem lub łopat-
ką (muszą być dostatecznie długie). Nie używaj tych samych sztućców do 
surowego mięsa i pozostałych produktów. Na wszelki wypadek miej pod ręką 
przybory do mycia (chociaż jednorazowe chusteczki).
• Dokładnie sprawdź, czy mięso się upiekło. W tym celu nakłuj je patyczkiem 
do szaszłyków albo widelcem – jeśli wycieka z niego przezroczysty jasny sos, 
jest upieczone. Gotowe mięsa i ryby trzymaj z daleka od surowych.
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Baran 21 marca – 20 kwietnia

Znak ten symbolizuje moc wio-
sny, początek przełomu i życia. 
Dlatego też zrównanie dnia 
z nocą jest początkiem wejścia 
znaku Barana i początkiem 
astrologicznego roku. Symbol 
Barana pochodzi od znaku ru-
nicznego z epoki kamienia, któ-

ry przedstawia człowieka z podniesionymi ramionami. 
Posiada on kilka znaczeń: człowiek, narodzenie, wiosna, 
początek życia.
 
Cechy Barana: energia, inicjatywa, odwaga, aktywność
Żywioł: ogień

Kobieta Baran
Reprezentuje typ amazonki, wojowniczki, emancypantki. 
W związkach partnerskich zwykle ona przejmuje inicja-
tywę.

Określenie „słaba płeć” zupełnie nie pasuje do Twojej 
natury. Całkiem obce są Ci zwykle przypisywane kobie-
tom płaczliwość i niezdecydowanie. Strojem i makijażem 
bardzo umiejętnie podkreślasz swoje walory. Dokładnie 
wiesz, do czego dążysz, w negocjacjach potrafisz być 
twarda i nieustępliwa. Nawet w sytuacjach podbramko-
wych nie stosujesz typowo kobiecej broni: kokieterii.

Praca
W pracy bardzo dobry okres dla Baranów. Swoją energię 
i żywiołowość już niedługo będziesz miała okazję spo-
żytkować na kolejnym, niezwykłym, firmowym Pikniku. 
Czeka Cię wiele atrakcji. 

z przymrużeniem oka

Byk 21 kwietnia – 20 maja

Byk jest symbolem macierzyń-
stwa. Znak ten jest wyrazem 
kobiecości oraz wpływu Księży-
ca i Słońca. Byki bywają upar-
tymi osobowościami, dążącymi 
do wyznaczonych sobie celów, 
bywa, że obrażają się na całe 
otoczenie.

 
Cechy Byka: stanowczość, praktyczność, „mam i chcę”, 
posiadanie
Żywioł: ziemia

Kobieta Byk
Jest bardzo kobieca, o zaakcentowanej cielesności. Zmy-
słowa estetka.

Roztaczasz wokół siebie aurę tajemniczości: 
jesteś zadbana, atrakcyjna, ubrana z wielkim 
smakiem, zawsze odpowiednio do okazji, 
przy czym w towarzystwie zachowujesz 
się ze sporą rezerwą. Masz słabość do 
biżuterii i wszelkich dodatków, potrafisz 
wydawać na nie fortunę. To jedyne sza-
leństwa, jakie popełniasz w życiu, gdyż 
zwykle kierujesz się rozsądkiem i mocno 
stąpasz po ziemi.

Praca
Byki czeka czas wytężonej pracy, która jednak sprawi 
Wam dużo przyjemności. To również czas wielu spotkań 
firmowych, mniej lub bardziej formalnych, a co za tym 
idzie, okazja, by doskonale i stosownie dobrać strój.

opracowanie: 
agnieszka sokalla fundacja pbg 

horoskop 
horoskop z przymrużeniem oka

Bliźnięta 21 maja – 21 czerwca

Znak ten charakteryzuje się żą-
dzą wiedzy, wielostronnością, 
ruchliwością i aktywnością. 
Bliźnięta mocno są związa-
ne z przyrodą, dlatego też ich 
symbol początkowo miał formę 
dwóch roślin. Później uprosz-
czono go, wprowadzając rzym-

ską cyfrę II.
 
Cechy znaku: ruch, „myślę i pojmuję”, szybkość, nauka 
i wiedza, uzdolnienia językowe
Żywioł: powietrze

Kobieta Bliźnięta
Jest typem błyskotliwej intelektualistki, oczytanej i cie-
kawej świata, a jednocześnie nieco chłodnej.

Potrafisz spędzić tydzień pod namiotem, ubrana 
w dżinsy i podkoszulek, by wieczorem po powrocie prze-
mienić się w zmysłową kobietę. Ta dwoistość przejawia 
się również w Twoich zainteresowaniach. Prowadzisz 
z kolegą dyskusję na temat silnika nowego modelu audi, 
by za chwilę wymieniać z kimś innym uwagi o literaturze 
współczesnej.

Praca
Cechuje Cię zamiłowanie do nauki i wiedzy, co doskonale 
sprawdza się w Twojej pracy zawodowej. Z przyjemno-
ścią poszerzasz również uzdolnienia językowe, z werwą 
uczęszczając na zajęcia języka obcego w ramach szkoły 
językowej funkcjonującej na terenie firmy.

rak 22 czerwca – 22 lipca

Rak jest zwierzęciem, któ-
re chwyta zdobycz i wycofuje 
się. Okres Raka rozpoczyna się 
latem, gdy przeżywamy naj-
dłuższe dni i najkrótsze noce. 
Rak reprezentuje obronną 
i macierzyńską siłę. Osoby spod 
tego znaku są kobiece, czułe 

i obdarzone intuicją. Rak na zewnątrz udaje twardziela, 
a w rzeczywistości jest bardzo czułą osobą.
 
Cechy Raka: wrażliwość, bezpieczeństwo, odpowiedzial-
ność, zmienność, częste wycofywanie się z planów
Żywioł: woda

Kobieta Rak
Jest czuła, romantyczna i delikatna, łatwo pada ofiarą 
złudzeń. Czasem typ kobiety-dziecka.

Łączysz w sobie wszystkie cechy utożsamiane z ko-
biecością: łagodność, wrażliwość i instynkt opiekuńczy. 
Jesteś cierpliwą matką, bez reszty potrafisz poświęcić 
się dzieciom i rodzinie. Wrodzona subtelność często 
przeszkadza Ci w życiu, ponieważ jesteś bezradna wo-
bec czyjejś agresji lub grubiaństwa. Zamiast odpłacić się 
tym samym, wybuchasz płaczem.

Praca
Doskonale łączysz pracę zawodową z prowadzeniem 
domu i życiem rodzinnym. Dzień Kobiet czy Dzień Matki, 
obchodzone w firmie, są Ci szczególnie bliskie. W kinie 
na pewno było super, ale możesz być pewna, że w pracy 
jeszcze nieraz mile Cię zaskoczą. 

lew 23 lipca – 22 sierpnia

Lew to męski i aktywny znak. 
Jest symbolem przyziemności 
i rozrzutności, także wielko-
duszności i stanowczości. Lwy 
bywają osobami, które umieją 
przekonywać i zawsze mają 
własne zdanie. Znak to prastary 
symbol węża, który reprezentuje 

siłę i przepych. Znak ten jest też symbolem regeneracji.
 
Cechy Lwa: odwaga, niezależność, władczość, witalność
Żywioł: ogień

Lew kobieta
Jest typem artystki lub wspaniałomyślnej władczyni. 
Gwiazda, kobieta luksusowa. Serdeczna, dumna, cieszą-
ca się życiem.

Odważnie eksponujesz swoją kobiecość, na pewno nie 
można nazwać Cię szarą myszką. Codziennie rano prze-
żywasz dylematy, stojąc przed szafą pełną ubrań i zasta-
nawiając się, co założyć. Lecz gdy wyjdziesz z domu... nie 
ma na ulicy mężczyzny, który by się za Tobą nie obejrzał. 
Ponieważ poświęcenia nie leżą w Twojej naturze, w domu 
wprowadzasz sprawiedliwy podział obowiązków.

Praca
W pracy jesteś pewna siebie, zaradna i przedsiębiorcza. 
Lubisz eksponować swoje umiejętności, również arty-
styczne, które śmiało możesz zaprezentować w firmowej 
galerii. Przed Tobą wiele okazji, by obcować ze sztuką. 

horoskop z przymrużeniem oka
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panna 23 sierpnia – 22 września

Panny to osoby utalentowane, umiejące się zorgani-
zować, mają jednak krytyczne spojrzenie na pewne 
sprawy, kochają porządek. Znak Panny pochodzi od 
runicznego znaku „Y” z epoki kamiennej.
 
Cechy Panny: spokój, dobroć, kontrola
Żywioł: woda
 

Kobieta Panna
Reprezentuje typ pielęgniarki lub nauczycielki. Schludna, pilna, praktyczna, 
odpowiedzialna, godna zaufania, chętna do pomocy.

Ponieważ żyjesz w ciągłym biegu, szkoda Ci czasu na wystawanie przed 
lustrem, wolisz pospać trochę dłużej. Ubranie ma spełniać jeden warunek – 
być wygodne. Rezygnujesz z krępujących ruchy obcisłych strojów, biżuterii 
i wysokich obcasów. Nie narzekasz, że masz za dużo obowiązków związa-
nych z pracą i prowadzeniem domu. Obca jest Ci kokieteria, jesteś naturalna 
i spontaniczna.

Praca
W pracy wszystko będzie szło w dobrym kierunku. Twoja dokładność i skru-
pulatność przyniesie korzyści. Ponieważ lubisz mieć wszystko pod kontrolą, 
już w grudniu, będziesz mogła zaplanować kolejny rok, ponieważ będzie na 
ciebie czekał, jak zwykle praktyczny i miły dla oka, kalendarz. 

waga 23 września – 22 października

Okres Wagi jest czasem równowagi i harmonii. Waga 
stale poszukuje tych dwóch czynników w życiu. Wagi 
są przedsiębiorcze i łatwo nawiązują kontakty. Szu-
kają wiedzy, pomysłów i duchowych impulsów. Miłu-
ją się w podróżach, które je kształcą. Ważna dla Wagi 
jest harmonia z partnerem i rodziną.
 
Cechy Wagi: kontakt, przebojowość, sprawiedli-

wość, kontrasty
Żywioł: powietrze

Kobieta Waga
Jest towarzyska, wyrafinowana, bywalczyni salonów, koneserka sztuki i/lub mody.

Wyróżniasz się taktem i zrównoważeniem. Zdarza się, że używasz swo-
ich kobiecych atutów, by osiągnąć zamierzony cel, jednak robisz to bardzo 
subtelnie. Stonowany ubiór, precyzyjny makijaż, którego prawie nie widać, 
dyskretny zapach doskonałych perfum sprawiają, że uchodzisz w otoczeniu 
za wcielenie elegancji i dobrego smaku. W domu jesteś opanowana, łagodna, 
ale stanowcza. 

Praca
Praca będzie Ci sprawiała niezwykłą satysfakcję, choć będzie jej dużo. Z tym 
większą przyjemnością, w ramach odpoczynku, udasz się do teatru, kina 
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mają jednak 
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horoskop z przymrużeniem oka

a może na jakiś wyjątkowy koncert. Dla miłośniczki sztuki, którą niewątpliwie 
jesteś, to najlepszy sposób na spędzenie wolnego czasu. 

skorpion 23 października – 21 listopada

To jeden z mocniejszych znaków, mających cha-
ryzmę i siłę walki. To tajemniczy znak, który nie 
ujawnia innym, jaki jest. Tajemniczość to jego znak 
rozpoznawczy. Zamknięty w sobie, milczący i trud-
no dostępny posiada dużą silę woli, wytrzymałość 
i zdolność koncentracji.
 
Cechy Skorpiona: regeneracja, opór, powaga, intu-

icja, sprawiedliwość
Żywioł: woda

Kobieta Skorpion
Może kojarzyć się z typem tajemniczej czarodziejki lub w negatywnym wyda-
niu – modliszki. Namiętna i uwodzicielska, nieco mroczna.

Stwierdzenie: „To nie jest zajęcie dla kobiet”, doprowadza Cię do pasji, 
podobnie jak dowcipy o blondynkach i protekcjonalne zachowanie ze strony 
mężczyzn. Jeśli postawisz sobie jakiś cel, nic nie jest w stanie Cię powstrzy-
mać. Od płci przeciwnej nie domagasz się specjalnego traktowania. Dopie-
ro gdy zostaniesz sam na sam ze swoim ukochanym, odsłaniasz całą pełnię 
zmysłowej kobiecości.

Praca
Dla Skorpionów to dobry moment, aby wykazać się w pracy. Wykazać będziesz 
się mogła również podczas tradycyjnej firmowej zabawy, jaką jest Kulanie. 
Uwielbiasz czuć ducha rywalizacji, więc z pewnością będziesz się świetnie 
bawić.

strzelec 22 listopada – 21 grudnia

Znak ten uosabia człowieka, który jest ponad to co 
ziemskie i materialne. Strzelce jednak zbyt wcześnie 
wyciągają wnioski, bywają pochopne i mają często 
dogmatyczne myślenie. Bywa tak, że Strzelec prosto-
linijnie dąży do wyznaczonych sobie celów.
 
Cechy Strzelca: ambicja, wolność, niezależność, 
uznanie, odpowiedzialność

Żywioł: ogień
 
Kobieta Strzelec
Reprezentuje typ kumpelki, turystki, sportsmenki. Energiczna, szczera i bez-
pośrednia.

Jesteś kobietą o niespokojnym duchu, która nienawidzi stabilizacji. Wy-
chowywanie dzieci i prowadzenie domu nie zaspokoją Twoich ambicji. Reali-
zujesz się na innych płaszczyznach: wciąż uczysz się nowych rzeczy, chętnie 
przemieszczasz się z miejsca na miejsce. Późno decydujesz się na małżeństwo 
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i starasz się, by nie zmieniło ono Twojego stylu życia. Dlatego dom, który 
stworzysz, nie będzie można nazwać tradycyjnym. 

Praca
W najbliższym czasie będziesz bardzo zapracowana, ale z całą pewnością, 
zostanie to docenione. Mimo wielu obowiązków znajdziesz czas na sport. 
Dzięki karcie Benefit System, będziesz mogła skorzystać z wielu sportowych 
atrakcji. Basen, siłownia, aerobik, a może joga – na pewno znajdziesz coś 
odpowiedniego dla siebie. 

koziorożec 22 grudnia – 19 stycznia

Koziorożce są utalentowane, sumienne i mają prak-
tyczne myślenie. Znak ten symbolizuje nadejście 
światła, wiedzy zebranej z doświadczeń przeszłości. 
Osoby spod tego znaku cenią sobie ciepło rodzinne 
i dążą do uzyskania stabilności w tej strefie.
 
Cechy Koziorożca: sumienie, miłość, stałość, intu-
icja, bezpieczeństwo

Żywioł: ziemia

Kobieta Koziorożec
Typ chłodnej profesjonalistki, kobiety biznesu. Poważna, odpowiedzialna, 
a nawet surowa.

Na pierwszy rzut oka sprawiasz wrażenie, że obca jest Ci uczuciowość wła-
ściwa kobietom. Jednak chłód i obojętność to tylko pozory, po prostu nauczy-
łaś się skrywać uczucia. Dystans i nienaganne maniery sprawiają, że niektórzy 
widzą w Tobie prawdziwą damę. Doskonale prowadzisz dom, dbasz o porzą-
dek, jednak troska ta wynika nie tyle z zamiłowania do prac domowych, lecz 
z właściwego Ci poczucia obowiązku.

Praca
Jesteś osoba rzeczową i szybką w działaniu, a to cechy niezwykle przydatne 
w pracy. Twój wrodzony profesjonalizm sprawi, że będziesz regularnie uczest-
niczyć w firmowych szkoleniach. Lubisz być zawsze na bieżąco.

wodnik 20 stycznia – 18 lutego

Wiedza i doświadczenie to dwie najważniejsze cechy 
Wodnika. Wodnik reprezentuje w obszarze ducho-
wym pełnię wiedzy, intelekt oraz pełnię życia w ob-
szarze materialnym. Posiada on wielki potencjał 
twórczy, a do urzeczywistnienia swoich idei potrze-
buje wiele swobody i przestrzeni.
 
Cechy Wodnika: wiedza, zdecydowanie, przyjem-

ności, posiadanie
Żywioł: powietrze
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Kobieta Wodnik
Typ bardziej przyjaciółki niż ukochanej, przyjacielska, niekonwencjonalna, 
niezależna.

Intuicja i wyczucie, których mężczyźni mogą Ci tylko pozazdrościć, spra-
wiają, że wiele osób zwraca się do Ciebie ze swoimi problemami, a Ty zawsze 
ich wysłuchasz. Masz zdolności łagodzenia sporów. Sama nie wiesz, dlaczego 
tak się dzieje, ale przy Tobie nawet najbardziej agresywni ludzie łagodnieją 
i wyciągają dłoń na zgodę. Twój dom jest zawsze pełen różnych ludzi, których 
przyciąga emanujące od Ciebie ciepło.

Praca
Przed Tobą okres, kiedy będziesz mogła trochę poleniuchować. Może jakieś 
wakacje, na przykład w Świnoujściu, gdzie doskonałe warunki proponuje PBG 
Dom w swoich apartamentach. 

ryBy 19 lutego – 20 marca

Natura ryb to intuicja, uczucia, kobiecość i wrażli-
wość. Dlatego też ludzie spod tego znaku mogą się 
różnić od siebie. Jedni uzewnętrzniają swoje emo-
cje, drudzy tego nie robią. Zmienność nastrojów jest 
często przypisywana temu znakowi.
 
Cechy Ryb: wczuwanie się, urozmaicenia, spokój 
i stabilizacja, miłość, fantazja, marzenia, zaufanie

Żywioł: woda

Kobieta Ryby
Typ zwiewnej nimfy, rusałki. Oddana, kochająca, sama często usuwa się 
w cień. Zdolna do poświęceń aż do zatracenia samej siebie.
Jesteś ucieleśnieniem kobiety-dziecka: bezradnej, wymagającej ciągłej opieki 
i oparcia w silnym mężczyźnie. Jeśli chodzi o podział ról w małżeństwie, je-
steś tradycjonalistką: nie próbujesz dominować, z ulgą podporządkowujesz 
się decyzjom partnera i stwarzasz ciepły, spokojny dom, w którym wszyscy 
czują się bezpieczni. W pełni realizujesz się jako matka, z anielską cierpliwo-
ścią odpowiadasz na tysiące pytań Twoich dzieci.

Praca
Przed Tobą okres wytężonej pracy, co zaowocuje uznaniem wśród współpra-
cowników. Koniec roku to będzie czas wielu spotkań, zarówno firmowych 
(tradycyjna wspólna wigilia) jak i w gronie rodzinnym. Będzie to dla Ciebie 
zasłużony odpoczynek.
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ie potrafię zrozumieć jak można pozbyć się psa, wypędzając 
go z domu, zostawiając w lesie przywiązanego do drzewa, 
wyrzucając z samochodu… 

A jednak można i dzieje się tak wtedy, kiedy pies trafi 
w nieodpowiednie ręce. Tak naprawdę to nie wina psa, kiedy 

dzieje się coś nie tak, ale wina właściciela. 
Trzeba pamiętać, że kupno psa to olbrzymia odpowiedzialność na wiele lat 

i dlatego należy dopasować rasę psa to swojego stylu życia i nie podążać za 
modą. Ważne jest też skąd weźmiemy psa. Każdy szczeniak kupiony z pseu-
dohodowli podsyca chęć na łatwą kasę i sprawia, że „produkują” coraz więcej 
psiaków nie zwracając uwagi czy są zdrowe i jakie mają cechy. 

Parę miesięcy później takie szczeniaczki często rozpaczliwie wyją w schro-
niskach nie rozumiejąc, co się stało.

W październiku trafiłam do takiego miejsca, chociaż wydało mi się za-
wsze, że nie będę w stanie tam wejść. Łzy płynęły mi po policzkach. Naj-

N

Pies przyjacielem 
człowieka 
Czy to nie powinno działać w dwie strony? Skąd biorą 
się psy w schroniskach, dlaczego nikt ich nie szuka, nie 
odbiera stamtąd, przecież czyjeś są? 

opracowanie: 
joanna perczyńska fundacja pbg 

Trzeba pamiętać, 
że kupno psa 
to olbrzymia 
odpowiedzialność 
na wiele lat...

80 pies przyjacielem czŁowieka 

chętniej natychmiast zabrałabym je 
wszystkie. Pan oprowadzający mnie 
po schronisku mówił, że około trzy-
dzieści procent psów, które u nich 
są nie nadaje się już do adopcji. Nikt 
nie potrafiłby zagwarantować jak się 
zachowają, są zupełnie zdziczałe. To 
straszne, że to człowiek zgotował im 
taki los.

Wśród psów skaczących na siat-
ki boksów, gryzących się nawzajem 
był mój. Siedział w budzie, było wi-
dać tylko jego wystraszone, smutne 
oczy. Wiedziałam, że nie wrócę bez 
niego do domu. 

Teraz patrząc na niego widzę bardzo szczęśliwego psiaka. Znalazłam przy-
jaciela, on też.

Obiecałam sobie, że nie jest to ostatni mój pies zabrany z takiego miejsca. 
Was też proszę, abyście w czasie kiedy szukacie psa, odwiedzili schronisko. 
Są tam też szczeniaki, ale o tych starszych osoby, które się nimi zajmują po-
trafią powiedzieć dużo. Jeśli pies przebywa tam dłużej, wiadomo jak reaguje 
na inne zwierzęta, ludzi, dzieci. Trzeba poświęcić im trochę czasu, tak aby 
poczuł się bezpiecznie w nowym miejscu. Upewnił się, że zawsze się do niego 
wróci i go nie zostawi. U nas trwało to 3 miesiące. Szaleństwo przy każdym 
moim wyjściu z domu. Teraz już wszystko jest w porządku. Ralph już wie, 
że jest u siebie.

Pozdrawiamy
Asia Perczyńska i Ralph

fot. Joanna Perczyńska | Mój Ralph
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inęły wieki i całowanie stało się reliktem przeszłości, do 
tego przyczyniła się także emancypacja kobiet i troska 
o higienę. 

A jak jest aktualnie w Polsce? Zwyczaj całowania kobiet 
w rękę jest w największym rozkwicie i na świecie uchodzi 

za polską osobliwość. Jedna z moich znajomych zażartowała: „dojdzie do 
tego, że policjant wręczając mandat – buchnie mnie w mankiet”, odpowie-
działem Jej: „będzie szczęście w nieszczęściu”.

Są trzy szkoły:
• jedni uważają, że jest to zwyczaj rycerski, światowy i zasługuje na 

pielęgnację,
• druga grupa w ogóle nie całuje,
• trzecia grupa mężczyzn uważa i stoi na takim stanowisku, że całuje 

w rękę osoby im najdroższe (ja zawsze z dużą przyjemnością, z wyra-
zem szacunku całuję moją szefową w rękę – stara, dobra wazeliniar-
ska szkoła).

A co z pozdrowieniami? I znowu Homer. Pierwszy kłania się ten, który 
jest lepiej wychowany. Inna szkoła – wymiana ukłonów odbywa się rów-
nocześnie. 

A my Polacy? My kłaniamy się kobietom, młodszy – starszemu, pracownik 
– przełożonemu, idący – stojącemu, wchodzący – obecnemu, jadący samo-
chodem – idącemu pieszo itp.

Pamiętajmy – brak odpowiedzi to afront.
Relacja na linii mężczyzna – kobieta to kopalnia przypadków, zdarzeń, 

okoliczności. Długo żyję i z doświadczenia wiem, że tyle ile kobiet, tyle pro-
blemów: jak się zachować w stosunku do nich, aby sprostać Ich gustom. 

Całuję Twoją dłoń 
Madame…
Już w Iliadzie Homer wspomina o całowaniu kobiet w rękę, 
zwyczaj ten zrodził się jako gest wyrażający uległość wobec kobiet 
– władców. Poddani obejmowali je za nogi i całowali w ręce.

Mam jednak maksymę – jeżeli 
nie wiem, jak mam się zachować, 
to zachowuję się w porządku 
i elegancko, bo kobiety na to za-
sługują.

tekst: 
ryszard lewicki pbg s.a.

M Zawsze z dużą 
przyjemnością, 
z wyrazem 
szacunku 
całuję moją 
szefową w rękę 
– stara, dobra 
wazeliniarska 
szkoła.

savoir-vivre
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