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PREZYDENT DO PRACOWNIKÓW PSG: GAZ JEST
PALIWEM PRZYSZŁOŚCI, POMAGACIE W BUDOWIE
NOWOCZESNEJ GOSPODARKI
Trudne czasy pandemii rządzą się swoimi prawami. Rzeczywistość, którą znaliśmy musiała ulec
przemodelowaniu, uwzględniającemu zachowanie zasad bezpieczeństwa. Dotknęło to również
tradycji, które przez dziesięciolecia wydawały się być odpornymi na wszelkie dziejowe zawirowania i
zawieruchy - jak np. Barbórka.
W obliczu zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa część spółek podjęło decyzję
o rezygnacji ze świętowania, inne o przełożeniu uroczystości, zaś jeszcze inne ograniczyły jego
formułę.
Polska Spółka Gazownictwa jako jedna z nielicznych postanowiła nie rezygnować i przeprowadzić
obchody najważniejszego święta branży górniczej i gazowniczej. Uroczystości zostały jednak
ograniczone do Mszy Świętej w intencji pracowników. Uczestniczyli w niej: Adam Kwiatkowski
(sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta), Robert Perkowski (wiceprezes PGNiG ds. operacyjnych)
oraz kadra menadżerska spółki. W czasie uroczystości dochowano wymagań sanitarnych związanych z
COVID-19. Pracownicy mieli możliwość uczestnictwa dzięki transmisji online.
Minister Kwiatkowski odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy, który na wstępie „pozdrowił
wspólnotę pracowniczą Polskiej Spółki Gazownictwa”. Dalsza część listu głosiłą: „Jestem pewien, że z
dumą i satysfakcją przeżywają Państwo święto górniczej braci. Polska Spółka Gazownictwa stanowi
ważną część naszego systemu wydobywania oraz dystrybucji paliw kopalnianych. Łączę się z
Państwem w modlitwie do świętej Barbary - patronki górników (…) Na codzień zbyt rzadko sobie
uświadamiamy jak ważny jest trud pracowników branży wydobywczej. Bez surowców pozyskiwanych z
wnętrza ziemi społeczeństwa nie mogłyby się rozwijać, a gospodarka, przemysł i technika dawać nam
tylu twórczych możliwości. Gaz ziemny jest szczególnie istotny źródłem energii. Warto pamiętać, że
wraz z pierwszymi próbami jego zastosowania rozpoczęła się w życiu społeczeństw nowa epoka.
Oświetlenie gazowe na trwałe rozproszyło ciemności na ulicach wielu miast”. Prezydent zwrócił
również uwagę, że „gazownictwo na ziemiach polskich ma długie, ponad 160 letnie tradycje. Obecnie
Polska Spółka Gazownictwa jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego
błękitnego paliwa. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za niełatwą, wymagającą pracę, dzięki
której nawet w trudnym czasie pandemii koronawirusa dostawy do milionów polskich odbiorców
odbywają się w sposób ciągły, bezpieczny i niezagrożony”. W dalszej części listu Andrzej Duda
zauważył, że „gaz jest bez wątpienia paliwem przyszłości”, ponieważ jako paliwo niskoemisyjne ma on
coraz szersze zastosowanie m.in. w generacji energii elektrycznej czy transporcie. „Tworząc
nowoczesne systemy dystrybucji przyczyniają się Państwo do budowania w Polsce konkurencyjnej,
proekologicznej gospodarki. Gotowej do podjęcia wyzwań XXI wieku” - podsumował prezydent.
Głos zabrał również wiceprezes PGNiG Robert Perkowski, który podkreślił jak ważna jest rola

pracowników sektora gazowniczego. Zwłaszcza w okresie pandemii, bo „nie wyobrażamy sobie, żeby
zabrakło nam ciepłego kaloryfera, prądu”. Podziękował również za przywiązanie do polskiej tradycji i
kultury oraz kultywowanie tradycji Barbórki. „Czas pokazał, że daliście radę” - zakończył.
Prezes PSG, Ireneusz Krupa, podziękował za odprawienie Mszy Świętej i powiedział: „Tegoroczna
Barbórka przebiega w cieniu epidemii COVID-19, dlatego konieczne było ograniczenie uroczystości do
tego co najważniejsze, czyli Mszy Świętej w intencji pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa”. W
dalszej części wystąpienia prezes PSG mówił: „To zaszczyt, że w tym historycznym miejscu, którego
bronili Powstańcy Warszawy możemy celebrować tak ważne dla naszej spółki wydarzenie (…) niechaj
będzie mi wolno w imieniu pracowników naszej spółki serdecznie podziękować za celebrację Mszy
Świętej”.

