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Moc prawną zaś nadała 
ogłoszona w Monito-
rze Polskim uchwała 
Rady Ministrów i CRZZ 
z 9 stycznia 1964 roku 

w sprawie ustanowienia Dnia Chemika. 
Jego celem jest docenienie pracowni-
ków zakładów chemicznych i chemików 
w Polsce. Z tej okazji organizowane są 
spotkania, festyny i koncerty oraz zawo-
dy sportowe.

Atmosfera święta udziela się w czerwcu 
szczególnie w miastach, przy których 
znajdują się wielkie zakłady chemiczne. 
Nie inaczej jest w Brzegu Dolnym, gdzie 
świętują mieszkańcy oraz pracownicy 
GK Rokita i innych zakładów. Trudno 
rozdzielić wydarzenia organizowane 
przez Zakłady na terenach obiektów 
gminnych oraz te organizowane przez 
gminę w ramach Dni Brzegu Dolnego.  
Szczególnie w tych dniach wyzwala się 
ogólne przekonanie, że Brzeg Dolny to 
„Miasto Chemików”.

Zmagania sportowe i różne formy doce-
nienia jubilatów Rokity stanowią od po-
czątku zgrany chemiczny duet, do które-
go z czasem dołączył blok rozrywkowy 
z atrakcjami dla najmłodszych z okazji 
Dnia Dziecka.

1965: 
Dzień Chemika, 
plakat autorstwa Rosława Szaybo
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W historii nie brakowało innych waż-
nych zdarzeń powiązanych z obcho-
dami. Odnotujmy przynajmniej kilka 
z nich. 

• W jubileuszowej atmosferze XXV-
-lecia NZPO „Organika-Rokita” miała 
miejsce wizyta ministra oraz przedstawi-
cieli władz centralnych i wojewódzkich. 

Dzięki zdjęciu i opisowi Aliny Z Albe-
kier-Beer wiemy, że odwiedzili nas (od 
lewej ) ob. Karst z Wojewódzkiej Rady 
Narodowej we Wrocławiu, tow. Jerzy Ol-
szewski – minister przemysłu Chemicz-
nego, tow. Ludwik Drożdż – I sekretarz 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR, poseł 
na sejm PRL, przedstawiciel Centralnej 
Rady Związków Zawodowych (CRZZ), 
ob. Jagodziński z Okręgowej Rady 
Związków Zawodowych i Jerzy Kry-
mowski – wiceprzewodniczący Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Młodzieży So-
cjalistycznej (ZMS).

Nie mniej od osób ważny jest czas. 
Przygotowywana była wtedy budowa 
wytwórni tlenku propylenu, półproduk-
tu do produkcji glikolu propylenowego 
i polieterów do pianek poliuretanowych. 
Powstawała koncepcja unowocześnienia 
wytwórni chloru.

Historia pokazała, że wśród kredytów 
dewizowych, nieraz beztrosko zaciąga-
nych przez ekipę Gierka w latach 70., 
Rokita jest chlubnym wyjątkiem. Nakła-
dy na zakupy licencyjne powyższych wy-
twórni zwróciły się szybko i całkowicie, 
a rozbudowane z czasem instalacje zade-
cydowały o obecnym profilu firmy. Nie 
byłoby to jednak możliwe bez poparcia 
„u góry”, o które w tych czasach i przy 
różnych okazjach kierownictwo Rokity 
musiało zabiegać.

• W ramach uroczystości towarzyszą-
cych 6 czerwca 1981 roku, podczas uro-
czystej Mszy Świętej z okazji Dnia Che-

mika, na stadionie Klubu Sportowego 
„Rokita” został poświęcony Sztandar 
NSZZ „S” NZPO „Organika-Rokita”.

W kontekście Solidarności należy wspo-
mnieć o organizowanych przez opo-
zycję w latach 80. (począwszy od roku 
1984) obchodach Niezależnego Dnia 
Chemika. We Mszy Świętej odprawio-
nej 2 czerwca 1985 roku o godzinie 
13.00 w kościele Świętego Klemensa we 
Wrocławiu wspólnie modlić się mogli 
pracownicy Rokity i innych zakładów 
chemicznych, studenci Politechniki 
Wrocławskiej oraz twórcy i ludzie kultu-
ry. Msza Święta przed obliczem Matki 
Boskiej Pocieszenia sprawowana była 
w intencji Ojczyzny, więźniów politycz-
nych, byłych internowanych oraz w in-
tencjach własnych.

• W 1996 roku w ramach uroczystości 
50-lecia Zakładów w hali sportowej odbył 
się koncert galowy z udziałem Krystyny 

1971: 
25 lat NZPO dla Jubilatów
z arch. Aliny Z Albekier-Beer

1967: 
Dzień Chemika
- beczka piwa dla zwycięzców 
po meczu na starym stadionie.
W tle hala elektrolizerów.
(FB_JanCzykiel)
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Prońko, Alicji Majewskiej i Włodzimie-
rza Korcza. W tym samym roku jedno 
z największych spotkań jubileuszowych 
odbyło się 9 września w pocysterskim ze-
spole klasztornym w Lubiążu. Zaproszo-
no przedstawicieli firm zagranicznych, 
współpracujących z Rokitą. 

Obchody 50-lecia w 1996 roku były oka-
zją do docenienia pracowników. Służyła 
temu między innymi uchwała Zarządu 
Zakładów Chemicznych „Rokita” SA 
o przyznaniu pracownikom odznak 
i medali honorowych 50-lecia za znaczą-
cy wkład pracy oraz szczególne zasługi 
w rozwoju Rokity.

25 lat wcześniej (w 1971 roku) dla usa-
tysfakcjonowania pracowników zakładu, 
którzy dla fabryki wnieśli wyróżniają-
cy się wkład swej pracy, wprowadzono 
w życie tytuł Zasłużonego Pracowni-
ka ROKITY. Tytuł nie dawał żadnych 
uprawnień, w założeniu miał charakter 
honorowy. Do 1980 roku nadano łącznie 
39 tytułów.

Zmagania piłkarskie

Wiele zadowolenia i emocji zawsze da-
wały piłkarskim kibicom turnieje i spo-
tkania z okazji Dnia Chemika. Mecze 
zainaugurowano w latach 60. jeszcze na 
starym stadionie miejskim. Na zakoń-
czenie rozgrywek zwycięzcy jako nagro-
dę odbierali beczkę piwa, w zupełności 
wystarczającą, aby ugasić pragnienie po 
sportowym wysiłku. 

Salwy śmiechu wśród publiczności wy-
wołał rozegrany w 1971 roku piłkarski 
mecz oldbojów o tradycyjną już becz-
kę piwa. Na płycie stadionu w szranki 
stanęły drużyny Zarządu KS „Rokita” 
i Rady Zakładowej. Piłkarze wystąpili 
w rzymskich tunikach oraz cyklistów-
kach, a sędzia w stroju krakowskim wy-
dawał zabawne decyzje.

Kilkunastoletnią tradycję miały zainau-
gurowane w 1985 roku mecze piłkarskie 
oldbojów pomiędzy Rokitą a Elektrocie-
płownią Zielona Góra. Rokita w Dzień 
Chemika od tej pory gościła drużynę 
z Zielonej Góry w czerwcu, a wrześnio-
wy Dzień Energetyka w Zielonej Górze 
nie miałby swojego uroku bez meczu 
z oldbojami Rokity. Nie sposób przy-
pomnieć wyników wszystkich spotkań, 
warto jednak wspomnieć, że w czerwcu 
1997 roku Rokita zwyciężyła 3 : 2, zdo-
bywając Puchar Prezesa Rokita SA. Dru-
żynie Elektrociepłowni został wręczony 
Puchar Prezesa nowo powstałej Spółki 
„Energetyka-Rokita”.

Uwagę przyciągały mecze piłki nożnej 
Urząd Miejski – Policja, rozgrywane 
na boisku za Hotelem „Piast”. W miej-

scu tym obecnie znajdują się gminny 
Orlik (oddany do użytku w 2009 roku) 
oraz miasteczko do nauki zasad ruchu 
drogowego. A same mecze toczyły się 
ze zmiennym szczęściem – na przykład 
w 1998 roku odnotowano przegraną po-
licjantów.

Dnia 2 maja 2001 roku na stadionie miej-
skim odbył się z kolei mecz oldbojów 
Brzeg Dolny – Wołów z udziałem bur-
mistrza i wojewody. Wynik zapomniany 
jako mniej istotny niż życzenie, aby była 
to jedyna płaszczyzna walki pomiędzy 
tymi dwoma sąsiednimi miastami.

Rok 2002 przyniósł I Turniej Piłki Noż-
nej Drużyn Grupy Kapitałowej Rokita 
na boisku przy ulicy Wilczej. Tradycję 
kontynuują turnieje piłkarskie o Puchar 

1985: 
II niezalezny Dzień Chemika
(Wroclaw, Archiwum 
Ośrodka Pamięć i Przyszłość)

1999: 
Dzień Chemika - zawody pływackie

(fot. arch. zakładowe)
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Prezesa PCC Rokita SA, w których ry-
walizują drużyny złożone z pracowni-
ków działów PCC Rokita oraz spółek 
Grupy Kapitałowej. Turnieje doczekały 
się również swojej zimowej halowej edy-
cji.

Blok wydarzeń sportowych

Zmagania piłkarskie są żelaznym punk-
tem bloku sportowego, ale podczas Dnia 
Chemika kibicować można też zawodni-
kom innych dyscyplin. Organizowano 
przy tej okazji mecze siatkówki, turnieje 
tenisa ziemnego i stołowego, szachowe, 
zapaśnicze, pływackie oraz brydżowe. 
Występy sportowe stanowią doskonałą 
okazję do zaprezentowania umiejętno-
ści zawodników trenujących na co dzień 
w sekcjach MKS Rokita oraz indywidu-
alnych osiągnięć mieszkańców Brzegu 
Dolnego.

W 1982 roku, w ramach obchodów Dnia 
Chemika, w Wałach Śląskich młodzi 
zapaśnicy rozegrali spotkanie towarzy-
skie z reprezentacją Wrocławia. Wygrały 
drużyny rokickie młodzików i juniorów. 
Zapasy to jedna z odnoszących duże 
sukcesy sekcji MKS Rokita, a zmagania 
jej zawodników często obserwowane są 
w trakcie wspomnianych obchodów.

Inną tradycyjną sekcją Klubu Sportowe-
go jest brydż. W 1989 roku w turnieju 
brydżowym par z okazji Dnia Chemi-
ka triumfowali Czesław Bogusławski 
i Wiesław Węgrzynowski, wyprzedzając 

parę Wiktor Mieszczanowicz & Tadeusz 
Zaroń. Rozgrywki są kontynuowane po 
dziś dzień (z kilkuletnią przerwą w la-
tach 90.).

W przedpołudniowych godzinach 5 
czerwca 1999 roku na nowo wybudowa-
nej krytej pływalni Aquasport odbyły 
się pierwsze Otwarte Zawody Pływac-
kie pod patronatem Prezesa Rokita SA. 
Przeprowadzone zostały w trzech kate-
goriach wiekowych z podziałem na męż-
czyzn i kobiety. Zwycięzcy odjechali ro-
werami. Aż szkoda, że triathlon nie był 
jeszcze wtedy tak popularny, mogłoby to 
bowiem być początkiem niezwykłych ka-
rier sportowych.

Uruchomienie w 1998 roku trzech kor-
tów tenisowych obok stadionu miejskie-

2003: 
Bal Jubilata przed stołówką
(fot. arch. zakładowe)

2003: 
Dzień Chemika - turniej tenisa

(fot. arch. zakładowe)
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go wzbogaciło program o turnieje teni-
sa ziemnego. Od 2004 roku zmagania 
przyjęły formułę meczu z udziałem VIP-
-ów o Puchar Prezesa PCC Rokita, gro-
madząc osoby znane w środowisku lo-
kalnym. W sobotę 23 czerwca 2007 roku 
do IV zawodów przystąpiło 14 panów. 
Po kilkugodzinnej zaciętej walce zwycię-
stwo przypadło Piotrowi Krzyżyńskiemu 
(Linpack, Bukowice), drugie miejsce za-
jął Edward Rusinowicz (Służby Więzien-
ne, Wołów), a trzecie – Stefan Michalski 
(Intersilesia, Strzelce Opolskie). Wśród 
VIP-ów byli gospodarz spotkania Mi-
rosław Krutin (PCC Rokita) oraz m.in. 
Marek Aleksander Skorupa (burmistrz 
Brzegu Dolnego), Krzysztof Kostecki 
(Szpital Miejski BD), Piotr Smelkowski 
(Liceum Ogólnokształcące BD), Piotr 
Gembara (PCC Autochem), Zbigniew 
Andruszko (Kompleks Hotelowo-Spor-
towy), a także Jerzy Wieczorek (były wójt 
Gminy Miękinia) oraz Jerzy Więcławski 
i Grzegorz Łyczko (reprezentujący po-
przedni Zarząd Powiatu Wołowskiego).
Lista dyscyplin pojawiających się pod-
czas obchodów Dnia Chemika nie jest 
zamknięta, pojawiały się na przykład 
takie, jak: bieg chemika, zawody trójek 
koszykarskich streetball, taekwondo czy 
sumo, które wyrosło z doświadczeń sek-
cji rokickich zapasów.

Bal Jubilata

Żelazną pozycją obchodów są również 
spotkania znane jako Bal Jubilata, czę-
sto organizowane w budynku tzw. Starej 
Stołówki. 

Spotkanie z 213 Jubilatami odbyło 
się 4 czerwca 1994 roku o godzinie 

14.00 w budynku stołówki zakładowej. 
W związku z tym, że była to akurat pra-
cująca sobota, Zarząd Przedsiębiorstwa 
prosił, by kierownicy w tym dniu wcze-
śniej zwolnili swoich jubilatów z pracy, 
aby ci mogli wrócić do domu i tam odpo-
wiednio przygotować się do spotkania.

Właśnie w tym miejscu, znanym jako 
sala Konsum Rokita, w upalne popołu-
dnie 5 czerwca 1998 roku odbyło się spo-
tkanie, na które zaproszono 158 jubila-
tów. Prezes Zarządu Sławomir Sobieraj 
powiedział: „Dostojni Jubilaci! Dzięki 
Waszej nienagannej pracy, Waszemu 
przywiązaniu i poświęceniu Zakłady 
Chemiczne »Rokita« SA należą nadal 
do liderów polskiej chemii. Jestem dum-
ny, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tak 
doniosłym momencie – chwili uhonoro-

wania Państwa trudu symboliczną, ale 
jakże wymowną odznaką – z pewnością 
mającą inną wartość niż materialna”. 
Słowa piękne, warte powtarzania, stano-
wiące doskonałą ściągawkę dla następ-
nych prezesów.

Uroczysty bankiet 3 czerwca 2005 roku 
odbył się w tym samym miejscu znanym 
jako sala Glob-Eko. Jubilaci  z „szacow-
nym stażem” otrzymali zegarki z gra-
werem przypominającym o wieloletniej 
pracy w firmie.

Zdarzały się jednak wybory innego miej-
sca. W dniu 16 czerwca 1999 roku (a tak-
że rok później) spotkanie 140 jubilatów 
odbyło się w Dolnobrzeskim Ośrodku 
Kultury. W 2001 roku jubilaci spotkali 
się z kolei w restauracji „Athena”, a rok 

w 2006 na Dniach Chemika 
zagrał Krzysztof Krawczyk, 
a w  2007 BoneyM!
(fot. arch. zakładowe)
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później organizatorem była restauracja 
„Galeria”, która urządziła biesiadę gril-
lową. Jubilackie spotkanie ponad 120 
osób 6 czerwca 2008 roku zorganizowa-
no w Auli Liceum Ogólnokształcącego, 
a w 2016 roku 82 jubilatom (wspieranym 
przez ich kierowników) zabawę zapew-
niła restauracja „Grappa”. Ciekawe, czy 
ktoś zaryzykuje zaproszenie jubilatów 
na ich święto do baru mlecznego „Klu-
cha Kluchę pogania”?

Podczas balu jubilaci świętują 25-, 30-, 
35-, 40-, a najwytrwalsi 45-lecie pracy 
w Zakładach. Otrzymują gratulacje od 
Zarządu, tytuł Jubilata Rokity, honoro-
we odznaki oraz nagrody rzeczowe. 

Wcześniej, do lat 90., nagrody przyzna-
wane były w formie pieniężnej. W zależ-
ności od stażu pracy było to od 25 do 
200% stawki zasadniczej. Początkowo 
najniższa kwota przysługiwała już po 
przepracowaniu trzech lat w Zakładach.
Jako ciekawostkę można przytoczyć 
uwagę uczestników, zgłoszoną redakcji 
„Biuletynu Zakładowego”, aby nagro-
dy jubileuszowe były wypłacane nie po 
Dniu Chemika, ale w jego przeddzień. 
Miało to zagwarantować doskonałe sa-
mopoczucie podczas zabawy, bo prze-
cież „podrzucenie” gotówki później to 
przysłowiowa musztarda po obiedzie. 
Przy czym owo „podrzucenie” należy 
rozumieć dosłownie. W tamtych cza-
sach konta bankowe nie były jeszcze 
popularne i wypłatę dostawało się „do 
ręki”. Z tym zaś wiąże się kolejne cie-
kawe zjawisko nasilające się zwłaszcza 
w dniu wypłaty, kiedy to przed bramą 
Zakładów na mężów wracających z pra-
cy czekały żony z dziećmi. Oczywiście 

powodem była tęsknota, ale przy okazji 
dobrze było się upewnić, że przed po-
wrotem do domu mąż nie pójdzie świę-
tować z kolegami i to nie tylko z okazji 
Dnia Chemika.

Część rozrywkowa

Obchody miały różną formułę i odbywa-
ły się w różnych miejscach. W latach 90. 
miejscem części rozrywkowej była scena 
w lasku za Hotelem „Piast”. Tu spotykali 
się tłumnie mieszkańcy i pracownicy, 6 
czerwca 1998 roku chyba po raz ostat-
ni. Atrakcją był wtedy występ jednego 
z najlepszych zespołów popowych – 
Formacja Nieżywych Schabuff. Zabawę 
gwarantowały takie przeboje, jak: Da, 
da, da, Lato, Klub wesołego szampana 
czy Baboki. Szkoda, bo teren ten miał fa-
bryczną atmosferę, a drzewa zapewniały 
ochronę zarówno przed słońcem, jak 
i lekkim deszczem. Kto wie, czy na zmia-
nę miejsca nie miały wpływu protesty 
okolicznych mieszkańców o zakłócanie 
miru domowego w późnych godzinach 
wieczornych. 

Rok później – w sobotę 5 czerwca 1999 
roku – na rynku starego miasta wystą-
pił jeden z najpopularniejszych polskich 
wokalistów – Andrzej Piasek Piaseczny, 
lider zespołu Mafia, który jako aktor 
próbował wtedy swoich sił w popularnej 
telenoweli Złotopolscy. 

Teren za halą sportową przy ulicy Wil-
czej był 6 czerwca 2002 roku miejscem 
koncertu Anity Lipnickiej. Finałem tego 
dnia, a zarazem zakończeniem święta 
chemików był pokaz sztucznych ogni. 
Natomiast w 2005 roku tłum dolnobrze-

żan śpiewał Przeżyj to sam razem z ze-
społem Lombard. 

Część rozrywkowa 2 czerwca 2007 roku 
zorganizowana została na dolnobrze-
skim rynku. Wystąpiła gwiazda muzyki 
pop – zespół Boney M. Mimo padające-
go deszczu wszyscy bawili się świetnie. 
Rok wcześniej za halą sportową KHS 
Rokita dla mieszkańców zaśpiewał 
Krzysztof Krawczyk, równolatek Rokity.
Na mobilnej scenie ustawionej na bo-
isku piłkarskim obok KHS Rokita 
w 2008 roku wystąpił zespół De Mono. 
Rok później gwiazdą wieczoru był ze-
spół Leszcze. Występ, pomimo ulewne-
go deszczu, został entuzjastycznie przy-
jęty dzięki doskonałemu kontaktowi 
artystów z publicznością. Brawurowe 
wykonania przebojów Ta dziewczyna, 
Genowefa czy Tak się bawi nasza klasa 
„osłodziły” widzom deszczową aurę. 

W czerwcu 2010 roku Dzień Chemika 
po raz pierwszy połączono z Dniami 
Brzegu Dolnego. Formule tej trzydnio-
wej, zaczynającej się w piątek, imprezy 
towarzyszyły występy lokalnych zespo-
łów oraz z ciekawością wyczekiwane 
gwiazdy wieczoru. Wśród gwiazd tego 
okresu wymienić trzeba Eleni, Moni-
kę Brodkę, Urszulę, Top One, Sylwię 
Grzeszczak i Elektryczne Gitary.

Decyzją Zarządu PCC Rokita SA od 
2013 roku część rozrywkowa jest organi-
zowana jako impreza zamknięta z kon-
trolą dostępu tylko dla pracowników 
Grupy PCC i ich najbliższych rodzin. 
W sobotę 15 czerwca 2013 roku w no-
wym miejscu, na terenie przy stadio-
nie miejskim w Brzegu Dolnym, odbył 

2018: 
Pokaz magii ognia!
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się pierwszy wielotematyczny piknik 
rodzinny. Catering i prawdziwy park 
atrakcji szczególnie dla najmłodszych 
dostarczyła firma Dart-Pol s.c. z Pszczy-
ny. Obszar zabaw został podzielony na 
strefy ekologiczną, piracką oraz sporto-
wą. 

We wzbogaceniu programu pomaga-
ją pracownicy GK Rokita, pokazując 
niecodzienne aspekty chemii. W nowej 
formule zabawę umilają artyści i zespoły 
coverowe. 

Zapewnienie gwiazd wieczoru od tego 
czasu jest wyłączną domeną gminy w ra-
mach organizowanych równolegle Dni 
Brzegu Dolnego. Z ramach tych obcho-
dów koncertowali Liber i Natalia Szro-
eder oraz bracia Cugowscy (2015). Rafał 
Brzozowski zaprezentował się nam pięć 
lat przed Eurowizją, a słowa „Jesteś sza-
lona” wyznał wszystkim dolnobrzeżan-

kom zespół Boys (2017). Sławomir swój 
hit Miłość w Zakopanem zaśpiewał wraz 
z publicznością w 2018 roku. Rok póź-
niej Michał Szpak przypomniał utwór 
z Eurowizji, a zespół Łobuzy przekony-
wał wszystkich, że „Łobuz kocha najbar-
dziej”(2019).

Przyszłość Dnia Chemika

Wyjątkowym dla obchodów Dnia Che-
mika ze względu na bardzo ograniczony 
zakres był 2020 rok. Z powodu ograni-
czeń pandemii koronawirusa odwołane 
zostały wszystkie imprezy główne (blok 
sportowy, piknik i Bal Jubilata) oraz 
towarzyszące, jak na przykład SIT-ow-
skie „spotkanie przy bigosie prezesa” 
zapoczątkowane w 2000 roku przez 
Romana Bajdę. Nagrody jubilatom zo-
stały wręczone kameralnie przez szefów 
jednostek przy zachowaniu reżimu sani-
tarnego. Podobne ograniczenia dotyczą 

niestety również roku 2021. Pozostaje 
tylko życzyć sobie, aby sytuacja wróciła 
do normy, bo festyn i bal zdalny to nie 
to, co chemicy lubią najbardziej.

Dzień Chemika jest doskonałym przy-
kładem pokazującym „siłę tradycji”. 
Uchwała ustanawiająca jego obchody 
utraciła bowiem moc obowiązującą już 
dawno temu. Aktem uchylającym była 
uchwała nr 211 Rady Ministrów z 14 
października 1976 roku. Święto zako-
rzeniło się jednak wśród chemików tak 
mocno, że ani myślą zrywać z tradycją. 
Miejmy nadzieję, że będzie ona trwała 
do końca świata i jedną czerwcową nie-
dzielę dłużej.

Marek Wielowski
PCC Rokita 

2019: 
pizza od podstaw!
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Blisko 1200 pracowników 
naszego parku przemysłowego 
skorzystało z możliwości 
zaszczepienia się przeciwko 
COVID-19 w maju. W czerwcu 
przeprowadzono kolejną akcję 
– mająca na celu podanie 
drugiej dawki szczepionki. 

Cieszę się, że mam możliwość 
zaszczepienia się w naszym za-
kładzie. Wszystko jest bardzo 
sprawnie zorganizowane, nie 
ma kolejek. To dobra akcja w 

kierunku powrotu do normalności – powie-
działa jedna z osób bezpośrednio po za-
szczepieniu. 

Punkt szczepień zorganizowano w bu-
dynkach Zakładowej Służby Ratowni-

czej. Dziękujemy naszym zakładowym 
ratownikom za wzorcowe przeprowadze-
nie całej akcji, a pracownikom za dużą 
dyscyplinę w punkcie szczepień.

Wszyscy chcemy powrotu do normal-
ności i mamy nadzieję, że szczepienia 
wśród załogi to przyspieszą. 

Maciej Trubisz
Redakcja 

Z życia spółek
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Dzień Otwarty
Grupy PCC

Tegoroczna edycja Dnia Otwartego Grupy PCC ze względu na pandemię 
odbyła się w formie online. Aby zrekompensować studentom brak 

możliwości spotkania bezpośredniego, przygotowaliśmy filmiki obrazujące 
pracę na następujących stanowiskach: laborant, technolog, specjalista ds. 

R&D oraz specjalista techniczny.

W  tym roku motywem 
przewodnim naszego 
Dnia Otwartego były re-
akcje chemiczne: reakcja 
analizy, wymiany i synte-

zy. Dlaczego akurat reakcje? Bo tak jak 
w reakcjach powstają związki, tak nasza 
firma łączy kompetencje wielu branż, by 
ostatecznie nasze produkty i usługi były 
świadczone na najwyższym poziomie!

Reakcja analizy

Reakcja chemiczna znana każdemu che-
mikowi to reakcja ANALIZY. Z jednego 
substratu powstają minimum dwa pro-
dukty. Specjalnie dla studentów posta-
nowiliśmy „zanalizować” – rozłożyć na 

czynniki pierwsze – stanowisko pracy w 
Grupie PCC, które bardzo często jest w 
centrum zainteresowania studentów, nie 
tylko chemików – specjalisty techniczne-
go. 

Reakcja wymiany

Reakcja WYMIANY jest przemianą, 
podczas której następuje wymiana skład-
ników pomiędzy reagującymi substancja-
mi. Takich wymian w chemii powstaje 
wiele, my skupiliśmy się dosłownie „na 
wymianie”, która zachodzi między pra-
cownikami naszej Grupy. Pokazaliśmy, 
jak ważna na stanowisku laboranta jest 
współpraca i dzielenie się doświadczenia-
mi. 

13
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Reakcja syntezy

Reakcja SYNTEZY kojarzy się ze słow-
nikową definicją łączenia minimum 
dwóch substratów w jeden produkt. Po-
kazaliśmy, jak to wygląda u nas.

Przygotowaliśmy filmiki prezentujące, 
jak pracują nasi specjaliści od syntezy 
(specjaliści ds. R&D). Dodatkowo w fil-
miku przedstawiającym pracę techno-
loga ukazaliśmy, że synteza może odby-
wać się na większą skalę na instalacjach 
produkcyjnych.

Dzień Otwarty był częścią działań pro-
mujących naszą firmę, które rozpoczęli-
śmy na początku tego roku. W ramach 
wiosennej kampanii spotykaliśmy się 
online ze studentami Politechniki Wro-
cławskiej różnych wydziałów i studen-
tami Politechniki Śląskiej. Byliśmy do-
stępni na dyżurach na Messengerze i 
przygotowywaliśmy ciekawe kampanie 
i konkursy w mediach społecznościo-

wych, które zaowocowały sporym zainte-
resowaniem programem stypendialnym. 
Podczas samego Dnia Otwartego poza 
filmikami o stanowiskach studenci mieli 
okazję posłuchać prezentacji dyrektora 
działu R&D Igora Korczagina, całego 
działu HR, a także bohaterów naszych 
filmików – Ani Karwowskiej (młodszy 
specjalista ds. R&D) i Patryka Latacz 
(specjalista techniczny). Dziękujemy za 
Wasze zaangażowanie.
 😊
Mamy nadzieję, że nasze działania 
spodobały się studentom – opinie, które 
do nas spływały, zachęcają do dalszych 
działań. „Chciałam pogratulować przy-
gotowania ciekawego Dnia Otwartego, 
było mi bardzo miło w nim uczestniczyć 
:)” – napisała jedna z uczestniczek. To 
chyba najlepsza recenzja!

Karolina Ławecka 
Specjalista ds. Personalnych

Grupa PCC

„„Chciałam pogratulować przygotowania ciekawego Dnia 
Otwartego, było mi bardzo miło w nim uczestniczyć :)” 

– napisała jedna z uczestniczek. 
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Izabela Dreja-Dulewska: W mar-
cu objąłeś stanowisko głównego 
technologa w PCC CP Kosmet – 
gratuluję! Ale zacznijmy od począt-
ku – kiedy zaczęła się Twoja zawo-
dowa przygoda w Grupie PCC?

Wojciech Bojszczak: Moja zawo-
dowa przygoda rozpoczęła się w 2017 
roku, gdy zgłosiłem się do programu 
stypendialnego dla studentów studiów 
magisterskich. Do dziś pamiętam spacer 
z dworca PKP na rozmowę kwalifikacyj-
ną wzdłuż ulicy Sienkiewicza. Wielkość 
zakładu, liczba samochodów z logiem 
PCC i wygląd budynków zrobiły na 
mnie ogromnie wrażenie. Ku mojemu 
zdziwieniu (w mojej ocenie słabo wypa-
dłem podczas rozmowy :-)) udało mi się 
zakwalifikować do programu i od wrze-
śnia mogłem już realizować moją pracę 
magisterską w PCC Kosmet.

Czego dotyczyła Twoja praca ma-
gisterska pisana w trakcie stypen-
dium?

Tematem mojej pracy było przeprowa-
dzenie walidacji pomiaru lepkości pro-
duktów kosmetycznych w przystawce do 
małych objętości. Realizowałem ją pod 
opieką naszego działu kontroli jakości. 
Dzięki pracy w laboratorium miałem 
okazję poznać „cykl życia” półwyrobów 
oraz wszystkie niezbędne analizy. Reali-
zację zadań wspominam bardzo dobrze 
i uczestnictwo w programie stypendial-
nym mogę polecić każdemu studentowi!

Jaką propozycję pracy otrzymałeś 
po zakończeniu stypendium?

Po zakończeniu stypendium otrzyma-
łem propozycję pracy na stanowisku 

młodszego technologa w dziale rozwoju. 
Jako absolwent kierunku chemia i anali-
tyka przemysłowa miałem pewne obawy 
w związku ze swego rodzaju „przekwa-
lifikowaniem” na nowe stanowisko. Na 
moje szczęście spotkałem się z dużą 
otwartością oraz pomocą całego zespo-
łu, zarówno pracowników biurowych, 
jak i produkcyjnych. 

Z jakimi nowymi zadaniami musia-
łeś się zmierzyć w związku z obję-
ciem wyższego stanowiska?

Dla mnie objęcie wyższego stanowiska 
wiąże się ze zdecydowanie większym 
wkładem w nowe projekty rozwojowe 
naszego zakładu oraz ciągłą realizacją 
dotychczasowych obowiązków techno-
loga. Dodatkowo, w związku ze startem 
kolejnej edycji programu stażowego 
i przyjęciem nowej osoby na okres wa-
kacyjny, czeka mnie nowa rola opiekuna 
i nauczyciela.

Co jest w obecnych czasach Two-
im największym wyzwaniem?

W związku z nową inwestycją i wdroże-
niem zrobotyzowanej linii produkcyjnej 
obecnym wyzwaniem jest dostosowanie 
parku technologicznego do zwiększo-
nych potrzeb. Wiąże się to z moderniza-
cją naszej infrastruktury, doborem od-
powiednich zbiorników i optymalizacją 
technologii produkcji półwyrobów.

Izabela Dreja-Dulewska
HR Business Partner

Grupa PCC

Od stypendysty 
do głównego technologa

Wojciech Bojszczak w marcu objął stanowisko głównego technologa 
w PCC Consumer Product Kosmet. Z Grupą PCC związany jest od 2017 roku, 

a to, jak rozwijała się jego ścieżka zawodowa, opowie w poniższym wywiadzie.



Rok 2021 
Europejskim Rokiem Kolei

Celem projektu jest promowanie kolei jako zrównoważonego, bezpiecznego 
i przystępnego cenowo środka transportu. Jest on również zaliczany jako 

jedna z najbardziej proekologicznych metod transportu. 

Jest to unijna inicjatywa, pod 
którą my, jako PCC Intermo-
dal, w pełni się podpisujemy. 
Działania proekologiczne wpi-
sują się w schemat naszej pra-

cy. Od lat przekonujemy naszch klien-
tów i społeczność o zaletach trasnporu 
intermodalnego. Jak widać wg poniż-
szych wyliczeń idzie nam to całkiem nie-
źle - coraz więcej firm przerzuca swoje 
ładunki z dalekodystansowej drogi na 
kolej. Mamy nadzieję, że ten trend bę-
dzie zachowany, co potwierdzi słuszność 
naszej strategii.  

Zgodnie z wyliczeniami ekspertów z 
European Enviroment Agency średnia 
emisja CO2 w przeliczeniu na tonokilo-
metr (tkm) wynosi: 

•15,6 g/tkm w transporcie kolejowym
•139,8 g/tkm w transporcie drogowym.

I to jest właśnie rok PCC Intermodal:) 
Mamy co świętować, bo to wszystko, co 
powyżej, odnosi się do nas. 

Intermodal to mniej emisji CO2 do at-
mosfery. Nasi klienci, decydując się na 
nasze usługi, w 2020 roku przyczynili się 
do redukcji emisji CO2 do atmosfery o 
ponad 315 tysięcy ton. 

A co my, pracownicy Grupy PCC, mo-
żemy zrobić, aby zadbać o środowisko? 
Namawiamy was do zasiania łąki kwiet-
nej! Dnia 20 maja ruszyła nasza eko-
logiczna akcja „Intermodal – a green 
way”, podczas której zamierzamy zasiać 
ponad 6200 m2 łąki kwietnej – kolorowej 
i pięknej alternatywy dla równo przy-
strzyżonych trawników. Można ją zasiać 
w przydomowym ogródku czy w donicz-
ce na balkonie. Łąki kwietne są łatwe w 
utrzymaniu, nie trzeba ich intensywnie 
podlewać, nawozić, kosić, a dodatkowo 
przyciągają pszczoły i pożyteczne owa-
dy oraz stanowią dla nich schronienie 
i źródło pożywienia. A im więcej zado-
wolonych pszczółek, tym więcej wypro-
dukowanego miodku. Zamówiliśmy już 
ponad 100 kilogramów miodu, który 
chcemy wam podarować. Aby go otrzy-

mać, wystarczy podesłać do nas zdjęcie 
na tle łąk kwietnych w jednej z czterech 
kategorii: 

• Najbardziej pomarańczowa łąka 
kwietna. 

• Łąka kwietna w doniczce. 

• Łąka kwietna w firmowym ogródku. 

• Lokomotywa PCC Intermodal  
na zielonym tle.

Regulamin konkursu znajdziecie na 
naszej stronie: www.pccintermodal.pl/
green-way. 

Przyłączcie się do naszej akcji i weźcie 
udział w konkursie, niech to lato będzie 
piękne i pachnące, przyjazne pszczołom 
i środowisku, a kolejny biuletyn niech 
będzie zapełniony waszymi kolorowymi 
zdjęciami na tle łąk kwietnych. 

foto Olek Hałas
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Do akcji siania łąk kwietnych przyłączyły się też mali 
pomocnicy z PCC Intermodal.  Żwawo i bardzo profesjonalnie 
zabrali się do roboty, w ruch poszły łopatki, konewki i grabki… 
Wszystko po to, aby za niedługo cieszyć się kolorowymi 
kwiatami. Czekamy na efekty! 

Adaś i Kamil (Agnieszka Guszpit)
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Lena (Ewa Mielka)

Jaś (Katarzyna Uklejewska-Krawczyk)
Apolonia (Katarzyna Uklejewska-Krawczyk)

Kacper (Łukasz Salomonowicz)

Lena i Karol (Magdalena Kwapisz)

Mikołaj (Magdalena Milbrod)
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Kuba (Zofia Doring)
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Zosia (Martyna Gwiaździńska)

Julia (Marzena Jędrzejczak)
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Michalina (Tom
asz Maliszewski)

Kasia (Monika Konsor-Fąferek)

Paweł (Marek Pytka)
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Mikołaj (Zofia Doring)
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Mój pierwszy kontakt z dro-
nem miał miejsce niespeł-
na rok temu. Przyznam 
szczerze – miłość od 
pierwszego wejrzenia. Ilu 

z nas marzyło o tym, by kiedyś polecieć 
i zobaczyć świat w sposób, w jaki widzi 
go ptak? Z całą pewnością ja o tym ma-
rzyłem, a współczesna technologia na to 
pozwala. 

Drony, o których dzisiaj porozmawia-
my, dają poczucie wolności. W zasadzie 
przestrzeń powietrzna nie jest ograni-
czona i każdy z dronem znajdzie w niej 
miejsce dla siebie. I tak właśnie jest w 
teorii, w praktyce zaś każdy znajdzie w 
niej miejsce dla siebie, stosując się jed-
nak do odpowiednich przepisów, aby 
loty dronami były bezpieczne nie tylko 
dla ich posiadaczy, ale również dla in-
nych użytkowników powietrza (takich 
jak chociażby Lotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe czy cywilne statki pasażerskie).
Drony nie tylko zrewolucjonizowały ry-
nek fotografii, ale bardzo szybko zyskały 
też statut ciekawego gadżetu. Małe, ta-
nie i dostępne na rynku – wszystko to 
spowodowało, że przybyło bardzo dużo 
„droniaży” (tak mówimy żartobliwie o 
operatorach dronów). Według statystyk 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod ko-
niec grudnia 2020 roku w Polsce mie-
liśmy oficjalnie blisko 23 tysiące osób 
posiadających tzw. świadectwa kwali-
fikacji uprawniające do użytkowania 
dronów. Przepisy, które zostały wpro-
wadzone wraz z końcem 2020 roku, po-
zwoliły na to, by każdy, kto ma ochotę, 
mógł w łatwy sposób uzyskać niezbędne 
kwalifikacje do stania się operatorem 
bezzałogowego statku powietrznego (w 
skrócie: operator BSP), a osoby posia-
dające świadectwo kwalifikacji automa-
tycznie mogły przekonwertować swoje 
uprawnienia. Kurs i egzamin bezpłatnie 
wykonuje się online. Osoby latające do 

Bezpieczny lot dronem 
nad Brzegiem Dolnym

Fotografowanie naszego zakładu wymaga specjalnego pozwolenia. Czy 
pozwolenie takie jest potrzebne, gdy zdjęcia będziemy wykonywali z 

drona? Czy można latać dronem na terenie naszego zakładu lub w jego 
okolicy? Tego dowiecie się z dzisiejszego artykułu. 
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końca 2020 roku bez uprawnień w łatwy 
sposób mogły więc uzyskać licencję do 
lotów dronem w odpowiedniej kategorii.
 
Jak to jest z lotami 
w Brzegu Dolnym?
 
Przede wszystkim powiedzieć trzeba, że 
loty nad Brzegiem Dolnym są możliwe. 
Większość miasta znajduje się bowiem 
w przestrzeni otwartej bez żadnych 
ograniczeń – należy przy tym pamię-
tać, aby stosować się do przepisów ogól-
nych. Część jednak miasta znajduje się 
w tzw. strefie DRA-P (od angielskiego 
prohibited). Strefa ta została wyznaczo-
na dla naszych zakładów ze względów 
bezpieczeństwa. Wydawać by się mo-
gło, że dron jest tak lekki, iż nie może 
wyrządzić żadnych szkód – pamiętajmy 
jednak, że choć drony są lekkie, zasila-
ją je baterie, które, uszkodzone, mogą 
spowodować pożar lub wybuch. Utrata 
kontroli nad dronem może być bardzo 
niebezpieczna, dlatego też nad naszym 
zakładem została wyznaczona strefa P. 
W praktyce oznacza to, że żadne loty 
nad obszarem wyznaczonym nie mogą 
być wykonywane – bez względu na to, 
czy są to loty tzw. rekreacyjne, czy ko-
mercyjne i bez względu na wielkość dro-
na. Co ważne, fotografowanie zakładu 
również wymaga zgody zarządcy.

W jaki sposób sprawdzić, 
gdzie można latać? 

Najprostsza możliwość to pobranie obo-
wiązkowej dla wszystkich operatorów 
dronów aplikacji Dron Radar. Aplikacja 
ta na podstawie naszej bieżącej lokaliza-
cji na ziemi (nie miejsca, w którym znaj-
duje się dron w powietrzu) wskaże, gdzie 
jesteśmy i czy w danym miejscu można 
wykonywać loty. Co ciekawe, w samym 
tylko kwietniu zostało wykonanych po-
nad 42 500 check-inów w systemie Dron 
Radar, co pokazuje, jak dużym zainte-
resowaniem cieszą się loty dronami. Pa-
miętajmy jednak, że myśląc o locie, nale-
ży go tak zaplanować, aby w jego trakcie 
nie naruszyć strefy DRA-P. To bowiem 
wiązać się może z bardzo przykrymi 
konsekwencjami dla operatora drona na 
podstawie ustawy o prawie lotniczym. 

Czy uzyskanie zgody 
od zarządcy na lot jest możliwe? 

Uzyskanie zgody od PCC Rokita na wy-
konanie lotów jest możliwe (przypomi-
nam tylko, że sama taka zgoda nie jest 
wystarczająca do latania w przestrzeni 
DRA-P, wymaga to również zgłoszenia i 
uzyskania akceptacji tzw. misji w syste-
mie PANSA UTM). Ponadto uzyskanie 
takiej zgody dla lotów rekreacyjnych bę-

dzie bardzo trudne. Strefa P została po 
to wyznaczona, aby drony i inne statki 
powietrzne, jak np. para- czy motolotnie, 
nie wlatywały w nią. Zgoda taka jest wy-
dawana np. dla celów ekspertyzy terenu 
znajdującego się w strefie DRA-P. 

Czy jeśli na zdjęciu czy wideo 
pojawia się w tle zakład, 
to naruszam przepisy PCC Rokita? 

Ze względu na rozległość zakładu na 
terenie naszego miasta trudno jest wy-
konać zdjęcia z drona, na których za-
kład nie będzie widoczny. Jeśli jest on 
elementem krajobrazu, a nie głównym 
planem na zdjęciu – nie stanowi to naru-
szenia przepisów PCC Rokita. 

Latanie dronem daje bardzo dużo przy-
jemności. Rzeczy, do których widoku się 
przyzwyczailiśmy, z powietrza wygląda-
ją zdecydowanie inaczej. Pamiętajmy 
jednak, by latać zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami – loty będą bezpieczne i 
przyniosą wiele radości. 

Maciej Trubisz 
Redakcja



Maciej Trubisz: Panie Krzysztofie, 
ogromne gratulacje! W rozegra-
nych w czerwcu jubileuszowych 
XX Mistrzostwach Polski Służb 
Mundurowych zdobył Pan tytuł 
mistrza Polski. Jakie to uczucie 
przyjść do pracy z tytułem mistrza 
Polski?

Krzysztof Kasiańczuk: Moją przygo-
dę z szachami rozpocząłem w wieku 33 
lat, to bardzo późno jak na zawodnika, 
ale historia z szachami wcale nie jest 
taka oczywista. Mój syn Patryk w wieku 
siedmiu lat chciał trenować szachy i tak 
to się zaczęło. Przychodziłem na zajęcia 
sekcji szachowej, aby później w domu 
przerabiać materiał. Po pół roku Patryk 
w Mistrzostwach Polski Przedszkolaków 
zdobył tytuł wicemistrza Polski, a ja od-
kryłem talent pedagogiczny. Postanowi-
łem podnieść swoje kwalifikacje w tym, 
co sprawiało mi wiele radości, i zrobić 

uprawnienia instruktora szachowego. 
Z czasem otrzymałem propozycje pro-
wadzenia sekcji szachowej MKS Rokita 
Brzeg Dolny. Sukcesy przyszły dzięki 
ciężkiej pracy i zaangażowaniu. Dzieci 
zdobywały mistrzostwo Dolnego Śląska 
Juniorów, mistrzostwo Wrocławia, brały 
udział w mistrzostwach Polski, a także 
mistrzostwach Niemiec. Dziś osiągną-
łem kolejny etap szachowej przygody, 
jakim jest pierwsza kategoria szachowa. 
Mimo upływającego czasu wciąż się roz-
wijam. Tytuł najlepszego strażaka zawo-
dowego w Polsce w szachach zdobyty 
podczas XX Jubileuszowych Mistrzostw 
Polski Służb Mundurowych w Głuchoła-
zach to podsumowanie mojej przygody 
oraz ogromna motywacja do dalszej pra-
cy i dążenia do perfekcjonizmu.

Ile partii musiał Pan rozegrać, by 
pokonać przeciwników, i ile czasu 
trwały zawody?

Mistrzostwa rozgrywane były od 1 do 6 
czerwca 2021 roku na dystansie dziewię-
ciu rund po półtorej godziny na partię 
plus 30 sekund na ruch dla zawodnika.

Prawo startu w zawodach mają zawod-
nicy reprezentujący m.in. Wojsko Pol-
skie, Policję, Służbę Więzienną, Straż 
Graniczną, Służby Celno-Skarbowe, 
Państwową Straż Pożarną i Ochotniczą 
Straż Pożarną. Konkurencja była bardzo 
duża. W osiągnięciu tego sukcesu po-
mogło mi też doświadczenie, które ma 
bardzo duże znaczenie w tej dyscyplinie 
sportowej. Warto przy tym wspomnieć, 
że miałem okazję uczestniczyć w pierw-
szych Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski Służb Mundurowych w Szachach, 
które odbyły się 20 lat temu, a w sumie 
w tych zawodach startowałam łącznie 
kilkanaście razy.

Szachy to moja pasja
Krzysztof Kasiańczuk jest naszym zakładowym dowódcą zastępu 

w Zakładowej Służbie Ratowniczej. Na co dzień zapewnia bezpieczeństwo 
w sytuacjach awaryjnych na terenie zakładu, a w czasie wolnym oddaje 

się swojej wielkiej pasji.

Po godzinach
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 Czy gra w szachy jest wyczerpują-
ca? Czy wysiłek, który towarzyszy 
Panu w trakcie partii, można po-
równać do innych dyscyplin spor-
tu?

Gra w szachy jest bardzo wyczerpująca. 
Każdy ruch wymaga podjęcia decyzji i 
ponoszenia konsekwencji, liczenia wa-
riantów. Uczucie jest podobne jak w ma-
ratonie, potrzebna jest kondycja i zacho-
wanie sił na finisz. Dwie partie dziennie 
to około osiem godzin przy szachownicy, 
a każdy błąd może zakończyć partię. 

Trening w każdej dyscyplinie spor-
tu jest bardzo ważny. Jak taki tre-
ning wygląda w przypadku szachi-
stów?

Partie szachowe można podzielić na kil-
ka etapów: teoria debiutów, gra środko-
wa, końcówka. Trening szachowy polega 
na studiowaniu tych elementów, star-
tach w zawodach, rozwiązywaniu zadań 
szachowych. Bardzo ważnym elemen-
tem jest kondycja fizyczna.

Tutaj pomaga w moim przypadku jaz-
da na rowerze, która nie tylko rozwija 
fizycznie, uspokaja, ale także pozwala 
odkryć piękno Polski. Od lat wędruję też 
po górach. Zdobyłem trzykrotnie Koro-
nę Gór Polski.

Umiejętność przewidywania ru-
chów przeciwnika, zdolność kon-
centracji – to elementy niezwykle 
ważne w tej dyscyplinie sportu. Na 
ile pomaga Panu to w codziennej 
pracy wykonywania zawodu stra-
żaka zakładowego? 

Szachy są bardzo dobrym sposobem 
na życie. Uczą pokory, długofalowego 
myślenia, planowania i konsekwencji 
w podejmowaniu decyzji. Wytrwałość 
oraz umiejętność działania w trudnych 
warunkach wymagających napięcia 
wszystkich sił fizycznych i psychicznych 
to cechy, które muszą również charak-
teryzować strażaka. Polecam wszystkim 
królewską grę, która pozwala kształto-
wać charakter oraz wymaga dbałości 
o kondycję fizyczną. Reprezentowanie 
swojej grupy zawodowej na zawodach 
rangi ogólnopolskiej jest dla mnie za-
szczytem, tym bardziej że do Brzegu 
Dolnego przywiozłem laur zwycięzcy.

Serdecznie gratuluję i życzę kolej-
nych sukcesów! 

Rozmawiał 
Maciej Trubisz

Redakcja

XX Indywidualne 
Mistrzostwa Polski 
Służb Mundurowych



Wakacje przed nami – czekamy na Wasze 
zdjęcia z wakacji! Pokażcie nam swoją 
pocztówkę z wakacji gdziekolwiek będziecie. 

Dla 3 najciekawszych zdjęć przewidziane są 
drobne nagrody upominkowe. 

Termin nadsyłania zdjęć z wakacji to 31.08.2021 r. 

Zdjęcia prosimy wysłać na adres:  
biuletyn@pcc.eu

Zapraszamy do udziału w konkursie. Regulamin 
dostępny jest u wydawcy biuletynu. 

Pocztówka 
z wakacji!

KONKURS 
FOTOGRAFICZNY!




