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The granting programme “We invest in good ideas” 
is the answer to numerous bottom-up initiatives 
of Capgemini’s employees who regularly drive 
people’s attention to social problems existing in their 
communities, and they want to provide some help in 
resolving them. 

In 2018, Capgemini provided support to 16 social 
undertakings of its volunteers. In total 134 employees-
-volunteers engaged as many as 164 people from their 
closest neighbourhoods, acquaintances, friends and 
families, in their activities. 
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Program grantowy „Inwestujemy w dobre pomysły” jest 
odpowiedzią na wiele oddolnych inicjatyw pracowników 
firmy Capgemini, którzy regularnie zwracają uwagę 
na istotne problemy społeczne w swoim otoczeniu 
i chcą się angażować w ich rozwiązanie.

 

W 2018 roku firma Capgemini wsparła 16 przedsięwzięć 
społecznych swoich wolontariuszy. W sumie 134 praco-
wników-wolontariuszy zaangażowało do swoich działań 
aż 164 osoby z najbliższego otoczenia: znajomych, przyjaciół, 
rodziny.

VII edycja w liczbach
The 7th edition in numbers

Since 2012, employees 

of Capgemini have 

completed 95 projects 

for the benefit of local 

communities in Poland.

Od 2012 roku pracownicy 

Capgemini zrealizowali 

w Polsce 95 projektów 

na rzecz lokalnych 

społeczności. 

Projekty oznaczone powyższym symbolem
zawierają element edukacji cyfrowej.

Projects with the above symbol
are also about digital inclusion.
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Projekty realizowane w województwach: małopolskim, 
śląskim, opolskim i dolnośląskim, były skierowane 
do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Łącznie 
wolontariusze bezpośrednio działali na rzecz 1864 osób, 
a odbiorcy pośredni to prawie 2000 osób. 

The projects were executed in Małopolskie, Śląskie, 
Opolskie and Dolnośląskie voivodships, and they were 
targeted at children, youth and adults. In total the 
volunteers made efforts for the benefit of 1864 people, 
and close to 2000 of indirect recipients. 

Capgemini Polska 
Capgemini Poland

Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce

Academy for the 
Development of 

Philanthropy 
in Poland

Uniwersytet 
Śląski 

w Katowicach
University 
of Silesia in 
Katowice

Urząd 
Miasta 

Krakowa
Kraków 
City Hall

Uniwersytet 
Ekonomiczny 
w Krakowie

Crakow University 
of Economics

Urząd Miasta 
Katowice
Katowice 
City Hall

KAPITUŁA PROGRAMU / THE PROGRAM'S CHAPTER

Każdy lider otrzymał na realizację swojego projektu 
2000 zł. Dodatkowo, w wyniku różnorodnych zbiórek 
i tzw. słodkich kiermaszów, realizatorom udało się 
pozyskać aż 25 199,90 zł na swoje działania.

Each leader received PLN 2,000 for execution of his/her 
project. In addition, as a result of various collections and 
the so-called “sweet fairs” the organisers collected as 
much as PLN 25,199.90 for their activities.

The chapter of the program selected the 15 best ideas
for volunteering activities.
The chapter members represent
diverse institutions.

Kapituła programu wybrała 15 najlepszych
pomysłów na działania wolontariackie.
Przedstawiciele kapituły reprezentują
różne środowiska i instytucje, takie jak:

VII edycja w liczbach
The 7th edition in numbers  

Wrocław
Geekoland: Miniakademia 

programowania
Anna Kaim

Żory
Nie dla smogu  

– grajmy w zielone!
Magdalena Bara 

Chorzów 
Dookoła świata w stylu Montessori, Agnieszka Woźniak
Katowice Internationals – World Cup 2018, Marco Cillepi

Skawina
Trzy oblicza zarządzania

Aleksandra Szczypczyk-Klimek

Kraków 
Dziewczyny w IT, Katarzyna Cieplińska 

Międzynarodowy Dzień Migranta, Monika Kwiecińska
Pracownia seniora, Anastasia Grinman 

Powitanie wakacji na Bieżanowie, Damian Walczyk

Gliwice
Dzieci pod Żaglami  

Capgemini 2018
Adam Konieczny

Ozimek
Jem owoce, jem warzywa!

Alina Kowarz

Tarnowskie Góry/Sosnowiec
Inny, a jednak taki sam

Beata Ochocka 

Sosnowiec
Sport to zdrowie!  

Każda kultura ci to powie
Aleksander Kocot

Korzkiew
Dajemy przykład  

– zdrowe nawyki żywieniowe!
Angelica Kulesza

Wawrzeńczyce
Cel pal! – ognisty remont

Kamila Nowak

Gruszów/Raciechowice
Mali strażacy uczą się pracy

Monika Targosz

The employees shared their expertise 
in IT and management of projects and 
finances, encouraged children and youth 
to lead a healthy lifestyle through sports 
and healthy diet, and also engaged 
local representatives of various cultural 
backgrounds in their activities.

All of these projects were executed in partnership with local 
organisations–there were 41 such partners in 2018.

Wszystkie projekty były realizowane w partnerstwie 
z lokalnymi organizacjami – w 2018 roku partnerów było 41.

Wśród zrealizowanych działań 
zdecydowanie najwięcej było różnego 
rodzaju warsztatów, na których 
przekazywano wiedzę m.in. dotyczącą IT, 
zarządzania, finansów, programowania 
czy wielokulturowości.
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Wspieramy inicjatywy naszych pracowników, bo jesteśmy 
przekonani, że te działania zmieniają świat na lepsze. Chęć 
dzielenia się wiedzą naszych pracowników, świetne rozpoznanie 
lokalnych potrzeb, sieć lokalnych kontaktów – to wszystko siła 
rozwiniętych społeczeństw. Jako firma chcemy być aktywnym 
obywatelem i tę energię wspierać. 

We support our employee’s efforts because we are convinced 
that this is truly changing the world for better. Their willingness 
to share knowledge, thorough understanding of community’s 
needs, local networking – this is what constitutes developed 
societies. As a company we want to be an active citizen and 
support this energy.

Ewa Gołębiewska 
Capgemini Polska Country HR Director
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Agnieszka Woźniak
liderka / leader

Adam Konieczny
lider / leader

Dookoła świata w stylu Montessori Dzieci pod Żaglami Capgemini 2018
Around the world in the Montessori style Children Under the Sail of Capgemini 2018

Edukacja dzieciaków z pasją i pomysłem
Organizatorzy projektu postanowili zadbać o kreatywną 
edukację dzieci z SP nr 34 w Chorzowie i wraz z uczniami 
przygotowali niezwykłe podróże po różnych krajach 
świata. Zakupione materiały edukacyjne, mapy filcowe, 
drewniane puzzle, globus, figurki zwierząt i miniatury 
zabytków posłużyły do zabawy, która przerodziła się 
w naukę poświęconą poszczególnym kontynentom. 
Udział w zajęciach wzięło blisko 120 dzieci, które 
podczas pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, 
dofinansowanego z części środków grantowych, 
zaprezentowały efekty swojej pracy podczas zajęć. 
Wydarzeniu towarzyszyły też dodatkowe atrakcje 
i warsztaty dla uczniów wszystkich młodszych klas. 
Dzieci gromadnie bawiły się na dmuchanym zamku, 
a hitem były warsztaty z rękodzieła.

Żeglarstwo z duszą łączy ludzi
W ośrodku Maytur nad jeziorem Dzierżno Małe 
w Pyskowicach już po raz kolejny odbyła się  
całodzienna impreza żeglarska z udziałem 
33 wychowanków z domów dziecka z Gliwic. 
Wydarzeniem opiekowało się 10 wolontariuszy 
z Capgemini, członkowie Śląskiego Yacht Clubu 
i partnerzy imprezy. Dzieci i młodzież spędziły
niezwykle aktywny i urozmaicony dzień pod żaglami, 
poznając kulturę żeglarską, zdobywając wiedzę 
o zasadach wypoczynku nad wodą, pływając jednostkami 
wodnymi i przechodząc solidne przeszkolenie żeglarskie. 
Na lądzie grupa wzięła udział w warsztatach udzielania 
pierwszej pomocy i BHP, które poprowadził ratownik 
WOPR, a część uczestników miała okazję sprawdzić 
swoją wytrzymałość w kursie survivalowym.

Education of kids with passion and imagination
The project organisers decided to ensure creative 
education of children from the primary school no. 34 in 
Chorzów and, together with the pupils, they prepared 
amazing journeys to numerous countries all over the globe. 
The purchased educational materials, maps made of felt, 
wooden jigsaw, globe, statuettes of animals and miniatures 
of historical monuments were used for playing, but this 
playing became education about individual continents. 
The classes were attended by almost 120 children, who 
presented the effects of their work and of the classes 
during a family picnic to celebrate Children's Day. The picnic 
was co-financed from the resources of a grant. The event 
was also accompanied by extra attractions and workshops 
for pupils from all lower grades, and it was organised by 
volunteers from Capgemini. The children flocked around 
a bouncy castle, participated in a handicraft workshop, but 
face painting was the hit of the day.

Sailing connects people
Once again a sailing event participated by 33 children 
from orphanages in Gliwice was organised in the 
Maytur centre by the Dzierżno Małe lake located in 
Pyskowice. The event was organised by 10 volunteers 
from Capgemini, members of the Silesian Yacht Club 
and partners of the event. Children and young people 
spent that incredibly active and eventful day under sails 
by learning about sailing culture and rules concerning 
waterside leisure, on board of vessels and undergoing 
a thorough sailing training. On land the group underwent 
first aid and occupational health and safety training 
conducted by a WOPR [Volunteer Mountain Rescue 
Services] rescuer, and some of the participants 
had the opportunity to test their endurance 
during a survival course. 

Pracownicy-
-wolontariusze (4):
Employees- 
-volunteers (4):

Pracownicy-
-wolontariusze (9):
Employees- 
-volunteers (9):

Joanna Firla, Edyta Mielczarek, 
Barbara Przygoda, Emanuela Zajusz

Krzysztof Borowski, Monika Bobrowska, Rafał Greupner, 
Anna Krzykalla, Katarzyna Manka, Julia Muc, 
Ewelina Piwowarska, Julia Salwa, Achim Waller

W Capgemini od ponad  
10 lat, obecnie 
na stanowisku specjalisty 
ds. zatrudnienia na rynku 
niemieckim. Mama 
cudownej Jagody 
i inspirującego Leona. 
Amatorka fotografii  
i fanka architektury.

W Capgemini od sześciu 
lat, obecnie na stanowisku 
transition managera. Wolny 
czas spędza z dwójką 
dzieci i żoną, z którymi 
wspólnie poszukuje 
przygody na górskich 
szlakach. Z zamiłowania 
żeglarz, a poza sezonem 
majsterkowicz. Uwielbia 
dzielić się swoją pasją 
z innymi.

Over 10 years in 
Capgemini, currently as 
an employment specialist 
for the German market. 
Mother of gorgeous 
Jagoda and inspiring Leon. 
Photography enthusiast 
and fan of architecture.

6 years in Capgemini, 
currently as a transition 
manager. He spends 
his spare time with his 
wife and their two kids, 
with whom he looks for 
adventure on mountain 
trails. Lover of sailing and 
do-it-yourself enthusiast 
when out of season. He 
loves sharing his passion 
with others.

Prowadzone zajęcia są 

ciekawsze, kiedy można 

poczuć szorstkie oblicze lądów 

i gładkość oceanów, można 

układać z puzzli państwa 

poszczególnych kontynentów 

czy umieszczać na mapie 

zwierzęta w miejscach, 

w których żyją. Spotkania 

z osobami prowadzącymi zajęcia 

w obcych językach to czas, dzięki 

któremu uświadamiamy sobie, 

że nie trzeba być Francuzem, aby 

mówić po francusku. 

Katarzyna Gintowt

wychowawczyni doposażonej 

klasy Montessori

Ta impreza powoli staje 

się tradycją. Bardzo byśmy 

chcieli, aby była nadal 

kontynuowana.

Marek Ginter

wychowawca 

z Domu Dziecka nr 1 

w Gliwicach

The classes are more 

interesting when you can 

feel the coarse face of lands 

and depth of oceans, when 

you can put together jigsaw 

to create countries from various 

continents or place animals on 

the map in places where they 

actually live. Meeting with 

persons conducting classes in 

foreign languages was the time 

when we realized that you don't 

need to be French to speak 

French.

Katarzyna Gintowt

tutor of a further equipped 

Montessori class

This event is gradually 

becoming a tradition. 

We really want it to be 

continued.

Marek Ginter

Orphanage teacher

Chorzów Gliwice
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Katarzyna Cieplińska
liderka / leader

Beata Ochocka
liderka / leader

Dziewczyny w IT Inny, a jednak taki sam
Girls in IT Different but somehow the same

Rozwój zawodowy z nowymi technologiami dla kobiet
Dziewięć wolontariuszek z Capgemini zorganizowało  
dwa weekendowe szkolenia z podstaw programowania  
i umiejętności miękkich dla 22 studentek i licealistek  
z Krakowa, które rozważają wybór ścieżki zawodowej  
w branży IT. Dzięki zajęciom z doświadczonymi 
koleżankami z branży uczestniczki miały okazję 
przekonać się, że to dobry kierunek rozwoju 
zawodowego również dla kobiet. W czasie zajęć 
dziewczyny dowiedziały się, jak wzmocnić poczucie 
własnej wartości, zaprezentować swoje umiejętności 
i budować własny potencjał. Na dobre odrzuciły 
stereotypy faworyzujące panów w informatyce i mogły 
sprawdzić, czy wybór drogi zawodowej 
w IT jest dla nich.

Budujemy lokalną kulturę tolerancji 
„Pochodzę ze Śląska, a ty z Zagłębia – niby inni, a jednak 
tacy sami” – to myśl przewodnia projektu, który był 
poświęcony zwiększeniu świadomości i tolerancji wobec 
różnorodności kulturowej w regionie oraz obalaniu 
fałszywych stereotypów na temat inności. W serię działań 
i wydarzeń zostały zaangażowane osoby zarówno ze Śląska, 
jak i z Zagłębia, w tym 16 wolontariuszy z Capgemini, 
uczniowie z I LO w Tarnowskich Górach i Przedszkole nr 20 
w Sosnowcu. Uczestnicy wzięli  udział w warsztatach 
kulinarnych, poświęconych kuchni śląskiej i zagłębiowskiej, 
mieli też okazję zapoznać się z językami obcymi na zajęciach 
prowadzonych przez wolontariuszy z różnych regionów 
Polski, a także z Ukrainy i Maroka. Dorośli wzięli udział 
w panelu dyskusyjnym „Zagrożenia w cyberprzestrzeni”, 
a spotkanie w siedzibie firmy Capgemini w Katowicach 
pokazało uczniom, jak wygląda praca w środowisku 
wielokulturowym. W ramach projektu pomalowano 
również sale przedszkolne.

Women oriented professional development 
with new technologies
Nine volunteers from Capgemini organised training in 
IT and soft skills for 22 young women from Kraków, who 
had considered following a career path in IT. Thanks 
to classes with experienced female colleagues from the 
industry, the participants could be convinced that this 
industry is a good place for professional development 
also for women. The girls learned how to boost their 
self-esteem, present their skills and develop their own 
potential. They dropped the stereotypes in favour of 
men in IT and were convinced that choosing a career 
path in IT was a good direction which could provide 
numerous prospects for development and satisfaction. 

We build a local culture of tolerance 
“I come from Silesia and you from Zagłębie–different but 
the same”–a keynote of the project dedicated to increasing 
awareness and tolerance towards cultural diversity in the region 
and breaking false stereotypes regarding dissimilarity. People 
from both Silesia and Zagłębie, including 16 volunteers from 
Capgemini, students from the 1st High School in Tarnowskie 
Góry and the nursery school no. 20 in Sosnowiec, were involved 
in a series of activities and events. The participants took part in 
culinary workshops dedicated to Silesian and Zagłębie cuisine. 
They also had the opportunity to pick up some foreign languages 
during classes conducted by volunteers from different parts of 
Poland and also Ukraine and Morocco. Adults attended a panel 
discussion on “Threats in cyberspace”, while a meeting in the 
office of Capgemini in Katowice taught students how working in 
a multicultural environment looks like. The project also involved 
painting classes in the nursery school. 

Pracownicy-
-wolontariusze (8):
Employees- 
-volunteers (8):

Pracownicy-
-wolontariusze (15):
Employees- 
-volunteers (15):

Agnieszka Brzegowy, Patrycja Bogacka, Regina Bzowska, 
Natalia Dąbrowska, Katarzyna Jędrychowska, Anna Kaim, 
Marta Remin, Aleksandra Trela-Radlak

Andżelika Borowska, Enrico Carcereri, Hicha Ezzara, Marcin Hanasiewicz,  
Magdalena Jasa-Lazowska, Agnieszka Kuś, Katarzyna Mecner-Grabowska, 
Martyna Matuszewska, Mykola Pavlenko, Leila Si Djilani-Tubek, Anna Stempin, 
Irena Szubert, Karina Wawrzyniak, Katarzyna Węgrzyniak, Marzenna Znorko

W Capgemini od marca 
2017 do listopada 
2018 roku na stanowisku 
executive assistant. 
Kocha Północ i marzy 
o podróży do wrót Arktyki 
– na Svalbard. Pomaganie 
innym daje jej dużo 
satysfakcji i radości.

W Capgemini od prawie 
sześciu lat, obecnie 
na stanowisku collection 
specialist w projekcie SKF. 
Podróżniczka i pasjonatka 
cukiernictwa. W wolnych 
chwilach przygotowuje 
fantazyjne słodkości dla 
rodziny i przyjaciół.

In Capgemini since March 
2017 to November 2018 
as an executive assistant. 
In love with the North and 
dreaming about a journey 
to the gates of the Arctic–
that is Svalbard. Helping 
others gives her a lot of 
satisfaction and joy.

In Capgemini for almost 
six years, currently as 
a collection specialist in the 
SKF project. A traveller with 
affection for confection. In 
her spare time she makes 
fancy confections for family 
and friends.

Bardzo chciałam podziękować 

za zorganizowanie tak 

ciekawych warsztatów. 

Atmosfera była naprawdę 

niesamowita, warsztaty 

profesjonalnie przygotowane. 

Chciałam podziękować 

także dziewczynom, które 

prowadziły spotkania, 

bo naprawdę można było 

na nie liczyć. Mam nadzieję, 

że w przyszłości jeszcze 

nadarzy się okazja na kolejne 

spotkania! 

uczestniczka warsztatów

Wcześniej nawet nie 

wiedziałam, że istnieją 

tradycyjne potrawy 

zagłębiowskie. Dziękuję, 

dzięki wam znowu czegoś 

nowego się nauczyłam.

uczestniczka projektu 

Previously, I had no idea that 

there are traditional Zagłębie 

dishes. Thank you. Thanks 

to you I learned something 

new again.

project participant 

Kraków Tarnowskie Góry/Sosnowiec

I would like to express my 

thanks for organising such 

interesting workshops. 

The atmosphere was really 

amazing, and the workshops 

were professionally prepared. 

I would also like to thank 

the girls who conducted the 

meetings because we could 

really count on them. 

I hope that I will have the 

opportunity to participate in 

such meetings in future!

workshop participant
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Anna Kaim
liderka / leader

Aleksandra 
Szczypczyk-Klimek

liderka / leader

Geekoland: 
Miniakademia programowania

Trzy oblicza zarządzania

Geekoland: Programming Mini Academy

Three faces of management

Lego4Scrum dla najmłodszych 
Jak przełamywać stereotypy dotyczące obecności 
kobiet w branży IT? Najlepiej rozbudzać zainteresowanie 
informatyką wśród dzieci w wieku przedszkolnym, 
a szczególnie wśród dziewczynek. W tym celu pomogły 
dwa roboty, mata i czytnik, a następnie zaangażowano 
maluchy do zajęć z podstaw algorytmów, teorii grafów 
i programowania obiektowego. Przystępnie została 
zaprezentowana idea Lego4Scrum, dostosowana 
do możliwości maluchów, które jednocześnie uczyły 
się komunikacji i integracji. Podczas warsztatów 
Duplo4Scrum przedszkolaki budowały dom z klocków, 
łączyły się w grafy i uczyły pracy w grupie. 
Cała zabawa edukacyjna w dobrej atmosferze była 
świetną przygodą i zachęciła dzieci do rozwijania 
umiejętności programowania.

Mądrze projektujemy przyszłość
Cenne rady z zarządzania projektami, finansami 
i karierą otrzymali uczniowie liceum z gminy Skawina. 
Na spotkaniach z wolontariuszami z Capgemini dowiedzieli 
się, jak zadbać o bezpieczną przyszłość zarówno pod kątem 
finansowym, jak i zawodowym. Podczas warsztatów 
z zarządzania projektami uczestnicy nauczyli się tworzyć 
harmonogramy projektów oraz dowiedzieli, jak radzić sobie 
z trudnymi sytuacjami i przewidywać ryzyka. Na szkoleniach 
z zarządzania finansami organizatorzy zaprosili uczniów 
do gry finansowej Cashflow. Gra okazała się absolutnym 
hitem zajęć. Kilka egzemplarzy gry zostało podarowanych 
liceum na przyszłe lekcje z przedsiębiorczości. Ponadto 
uczniowie poznali sposoby planowania swojej ścieżki 
kariery oraz redagowania dobrego CV i przygotowania  
się do rozmowy kwalifikacyjnej. Przy zaangażowaniu  
10 wolontariuszy przeprowadzono zajęcia dla 80 osób.

Lego4Scrum for the youngest ones 
How to break stereotypes on the presence of women 
in the IT industry? It is best to stimulate interest in IT 
among children at preschool age, especially among 
girls. For this purpose two robots, a mat and reader, 
were used, and the kids participated in classes on 
basics concerning algorithms, graph theory and object-
oriented programming. The idea behind Lego4Scrum 
was presented in way tailored to capabilities of the 
little ones who, at the same time, also developed 
their communication and integration skills. During the 
Duplo4Scrum workshop, pre-schoolers built a house 
from blocks, combined into graphs and learned how 
to cooperate in groups. The educational game in a good 
atmosphere was a great experience which encouraged 
children to develop their programming skills. 

We design our future wisely
High school students from the Skawina municipality were 
given precious advice on managing projects, finances 
and careers. During their meetings with volunteers 
from Capgemini, they learned how to take care of a safe 
future, both financially and professionally. At their project 
management workshops, the participants learned how 
to create project schedules, cope with difficult situations 
and anticipate risk. As part of the workshops on managing 
finances, organisers invited students to play a financial game 
named Cashflow. The game turned to be a total hit of the 
day, and several additional game sets were given to the high 
school for the purpose of future business studies classes. 
Moreover, the students got to know how to manage their 
careers, write a decent CV and prepare themselves for a job 
interview and, last but not least, how to plan their career 
paths. Workshops for 80 people were conducted with the 
help of 10 volunteers.Pracownicy-

-wolontariusze (4):
Employees- 
-volunteers (4):

Pracownicy-
-wolontariusze (7):
Employees- 
-volunteers (7):

Kamila Aftarczuk-Matyja, Anna Majtas, 
Karolina Rączkowska, Kamil Żogło

Agnieszka Drapich, Agata Gajda-Stępniak, Edyta Hejmej, 
Sylwia Klaja, Maciej Łosiński, Anna Taras, Sylwia Zając

W Capgemini 
od ponad roku, obecnie 
na stanowisku senior 
software engineer. Pasjami 
wychodzi ze swojej strefy 
komfortu. Żona maniaka 
Netrunnera, mama dwóch 
przyszłych dyktatorów 
i łaziebna trójki kotów.

W Capgemini od 2017 roku, 
obecnie na stanowisku 
project managera w dziale 
PMO w Krakowie. Autorka 
bloga www.frang.pl 
o praktycznej nauce języka 
francuskiego i angielskiego 
oraz rozwoju zawodowym.

For over a year in 
Capgemini, currently as 
a senior software engineer. 
Through her passions 
she leaves her comfort 
zone. Wife of a Netrunner 
maniac, mother of two 
future dictators and bath 
attendant of two cats.

In Capgemini since 2017, 
currently as a project 
manager in the PMO 
department in Kraków. 
Author of the blog www.
frang.pl on practical 
learning of French and 
English and professional 
development.

Algorytmy, drogie dzieci,

To jest superrzecz, czy 

wiecie?

Zawsze podpowiedzą łatwo,

Jak wykonać czynność 

gładko:

Kran odkręcam, mydlę ręce,

Wodą spłuczę, kran zakręcę.

Teraz wie już każdy bąk.

Anna Kaim 

liderka

Takie szkolenie 

z zarządzania projektami 

po angielsku to dla mnie 

coś nowego i ciekawego. 

Chciałabym ponownie 

uczestniczyć w tego typu 

szkoleniu.

uczestniczka warsztatów 

Do you know my little ones

That algorithms 

are great fun?

They will always 

tell you simply,

How to do things smoothly:

Turn on the tap and soap 

your hands.

Rinse with water and 

turn off the tap.

Now it's easy peasy lemon 

squeezy Even for a little 

kiddy.

Anna Kaim 

leader

Such training on project 

management and conducted 

in English is something 

new and interesting to me. 

I would like to attend such 

training once again.

workshop participant 

Wrocław Skawina
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Aleksander Kocot
lider / leader

Sport to zdrowie!  
Każda kultura ci to powie
Sport is healthy! You will learn it from every culture

Pracownicy-
-wolontariusze (13):
Employees- 
-volunteers (13):

Sebastian Antoniak, Tiago Bettercourt, Giuseppe Ciccoe, 
Anna Krzykalla, Bartosz Jakubas, Sylwia Plichta, Michał Rzepka, 
Justyna Słowińska, Ewa Soczówka, Dagmara Szaniec,
Andor Verbass, Anna Zawalska, Sylwia Zielsko

I wouldn't imagine that such 

young people would find 

time for voluntary service on 

Saturday. 

 

Barbara Budzyń

school headmaster

Sosnowiec

W Capgemini od dwóch 
lat, obecnie na stanowisku 
cluster lead. Instruktor 
sztuk walki i snowboardu, 
tłumacz przysięgły i ojciec 
dwóch córek. Po 10 latach 
spędzonych za granicą 
wrócił do Polski. Interesuje 
się polityką, ekonomią 
i innowacjami w branży IT. 

Aktywna młodzież – aktywna społeczność
Podczas imprezy sportowej zorganizowanej w SP nr 22 
w Sosnowcu uczniowie mogli przekonać się, że sport łączy ludzi, 
a współzawodnictwo sportowe ma ponadkulturowy charakter 
i opiera się na takich wartościach jak zaufanie i tworzenie dobrej 
atmosfery w zespole. Rozegrano interdyscyplinarne zawody 
w siatkówce, koszykówce, piłce nożnej, ping-pongu, biegach 
i skokach w dal. W projekcie udział wzięło 13 wolontariuszy 
z Capgemini, w tym także osoby anglojęzyczne, zatem dzieci 
miały okazję do przełamywania barier komunikacyjnych, 
używając języka obcego, a jednocześnie do uczenia się tolerancji 
wobec różnorodności kulturowej. W wydarzeniu wzięli też 
udział przedstawiciele władz miasta, kadra nauczycielska oraz 
rodzice uczniów, co sprzyjało integracji lokalnej społeczności. 
Z grantu został zakupiony sprzęt sportowy, który posłuży 
dzieciom przez kolejne lata.

Active the youth–active community
During a sports event organised in the primary school no. 22 
in Sosnowiec, students could see for themselves that sport 
connects people and that sport rivalry has supracultural 
character and is based on such values as trust and creating 
good team spirit. Cross-disciplinary competitions in volleyball, 
basketball, football, table tennis and running and long jump 
were organised. The project was participated by 13 volunteers 
from Capgemini, including English speakers, so children had the 
opportunity to break communication barriers by using a foreign 
language and, at the same time, learn tolerance towards 
cultural diversity. The event was participated by representatives 
of local authorities, teachers and parents of children, which 
strengthened integration of the local community. The grant 
was spent on sports equipment which will be usedby children 
for years to come.

In Capgemini since two 
years, currently as a Cluster 
Lead. Martial arts and 
snowboard instructor, 
sworn translator and 
father of two daughters. 
He returned to Poland 
after spending 10 years 
abroad. He is interested in 
politics, economics and IT 
innovations. 

Nigdy nie spodziewałam się, 

że tak młodzi ludzie znajdą 

czas na wolontariat 

w sobotę. 

 

pani Barbara Budzyń

dyrektor szkoły

Damian Walczyk
lider / leader

Pracownicy-
-wolontariusze (3):
Employees- 
-volunteers (3): Michał Dekert, Piotr Fudala, Kamil Musiał

Kraków 

W Capgemini od lutego 
2018 roku na stanowisku 
konsultanta BI. Pasjonat 
piłki nożnej, wiceprezes 
największego klubu 
nurkowego w Polsce 
i strażak ochotniczej straży 
pożarnej. Stara się udzielać 
społecznie i popularyzować 
prospołeczne idee.

Bierzemy  odpowiedzialność w swoje ręce
Wolontariusze z Capgemini, wśród których byli 
strażacy ochotniczej straży pożarnej z krakowskiej 
dzielnicy Bieżanów, postanowili podzielić się swoją 
wiedzą i doświadczeniem dotyczących udzielania 
pierwszej pomocy z dziećmi w wieku szkolnym i dorosłymi. 
Zakupiono sprzęt do nauki resuscytacji – komplet 
fantomów do ćwiczeń, w tym fantom niemowlaka, 
i zorganizowano pokazy, których celem była nie tylko 
edukacja, lecz także przełamywanie strachu i braku 
pewności siebie w momencie, gdy trzeba szybko działać 
w stresującej sytuacji zagrożenia życia. Pokazy udzielania 
pierwszej pomocy odbyły się podczas Dnia Dziecka 
w SP nr 111 w Krakowie – w imprezie wzięło udział 
ponad 200 dzieci – a także podczas pikników rodzinnych 
w dzielnicy Borek i XXIX edycji Familiady na Prokocimiu. 

We take responsibility
Volunteers from Capgemini, among whom there were 
firefighters from the volunteer fire department of 
Krakow's Bieżanów district, decided to share their 
knowledge and experience on giving first aid with 
school children and adults. Equipment for practical 
training of resuscitation was purchased–a set of first 
aid mannequins, including an infant mannequin, and 
presentations were organised. These presentations 
aimed not only at educating but also overcoming fear 
and lack of self-confidence in situations which require 
instant reaction in a stressful life-threatening situation. 
First aid demonstrations were conducted on Children's 
Day in the primary school no. 111 in Krakow, where over 
200 children participated in the event, on family picnics in 
Borek district and during the 29th edition of Familiada in 
Prokocim district. 

In Capgemini since 
February 2018, 
working as a BI consultant. 
A football fan, 
vice-president of the 
biggest diver's club in 
Poland and firefighter at the 
volunteer fire department. 
He contributes to the 
society and popularises 
prosocial ideas.

Powitanie wakacji na Bieżanowie
Welcome to holidays in Bieżanów
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We want more!

 

– exclaimed children 

after the fire-fighting 

competition.

W Capgemini od siedmiu 
lat, obecnie na stanowisku 
credit and collection 
specialist. Czwarty raz 
w programie grantowym, 
w tym drugi raz jako lider. 
Prywatnie pasjonatka 
podróży i jazdy na rowerze. 
Wolny czas spędza 
z przyjaciółmi i rodziną.

Tworzymy niezawodną drużynę ratunkową
Wolontariusze z OSP Gruszów i Capgemini szkolili młodzieżową 
drużynę ochotniczej straży pożarnej z bezpieczeństwa 
i zachowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. 
Co dwa tygodnie odbywały się zajęcia ruchowe, koordynacyjne 
i musztry, które były przygotowaniem do zawodów 
młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wystawiono trzy drużyny, 
i to z sukcesami – obie drużyny dziewcząt i chłopców z grupy 
w wieku powyżej 10 lat wywalczyły drugie miejsce, a najmłodsza 
grupa do lat 10 otrzymała specjalne podziękowanie. Swoje 
umiejętności zdobyte z udzielania pierwszej pomocy mali 
strażacy zaprezentowali podczas szkolnego pikniku. W ramach 
projektu zostało zakupione doposażenie jednostki – dwie 
hydronetki i sprzęt do ćwiczeń.

We form a reliable rescue team
Volunteers from the volunteer fire department in Gruszów 
and from Capgemini trained a youth volunteer fire brigade 
unit in safety and procedures in situation which pose a risk 
to health or life. Physical activities, coordination activities 
and drills, which constituted preparation for competition for 
youth fire-fighting teams, were conducted every two weeks. 
Three teams were submitted to the competition, and with 
success–both teams of girls and boys aged over 10 won the 
2nd place, and the youngest group aged under 10 received 
special thanks. The young firefighters presented their 
newly-learned first aid skills during a school picnic. The fire 
department received new equipment under the project–two 
water pump cans and drilling equipment.

In Capgemini for seven 
years, currently as a credit 
and collection specialist. 
For the fourth time in the 
grant programme, and 
second time as a leader. 
In private life she is an 
enthusiast of cycling and 
travelling. She spends her 
free time with family 
and friends.

Chcemy więcej! 

 

– powiedziały dzieci 

po zawodach 

strażackich

Monika Targosz
liderka / leader

Pracownicy-
-wolontariusze (4):
Employees- 
-volunteers (4):

Aleksandra Buczek, Justyna Kotarba, 
Natalia Ryba, Renata Sochacka

Gruszów/Raciechowice

Mali strażacy uczą się pracy
Little firefighters learn their trade

I was moved by friendly and 

welcoming atmosphere 

which you create and by your 

attentive care.

 

Dorota

workshop participant

W Capgemini od prawie 
dwóch lat, obecnie 
na stanowisku analityka ds. 
procesów HR. Od trzech 
lat wolontariuszka przy 
organizacji Festiwalu 
Kultury Żydowskiej, jest 
również zaangażowana 
w działalność „pracowni 
seniora”. Szczególnie bliskie 
są jej projekty promujące 
wielokulturowość.

Inspirująca współpraca międzypokoleniowa
W ramach „pracowni seniora” zorganizowano cykl zajęć 
edukacyjno-kulturalnych, które odbywały się podczas 
28. edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej. Czynny udział 
w życiu kulturalnym Krakowa wzięło co najmniej 67 osób 
w wieku powyżej 60 lat. Seniorzy uczestniczyli w quizie 
wiedzy o historii i kulturze Kazimierza, w grze miejskiej, 
w warsztatach improwizacji teatralnej z elementami nauki 
języka angielskiego, w warsztatach sztuki żydowskiej, 
tańca izraelskiego czy pieczenia chałki. Zorganizowano 
również spacer tematyczny śladami wielkich krakowian. 
Projekt zachęcił seniorów do intensywnego i twórczego 
zaangażowania, do wyjścia z domu, a do tego stworzył 
przestrzeń do aktywności społecznej i współpracy osób 
młodych i starszych.

Inspiring intergenerational collaboration
A series of educational and cultural activities were organised 
during the 28th edition of the Jewish Culture Festival. At least 
67 persons aged over 60 actively participated in Krakow's 
cultural life. The seniors took part in a quiz on knowledge 
about history and culture of the Kazimierz district, in a city 
game, workshops of theatrical improvisation with some 
English learning experience, Jewish art workshops, and 
Israeli folk dancing and challah baking. Moreover, a thematic 
walk following the paths of famous citizens of Krakow was 
organised. The programme encouraged the seniors to strong 
and creative involvement, to go out and, in addition, created 
space for social activity and cooperation between young and 
older generations.

In Capgemini for almost 
two years, currently as 
a HR processes analyst. For 
three years now, she has 
been a volunteer at the 
Jewish Culture Festival. 
She is also involved in 
activities of the senior's 
studio. Projects promoting 
multiculturalism are 
particularly close to 
her heart.

Ujęła mnie przyjazna 

i serdeczna atmosfera, jaką 

państwo stwarzacie, i wasza 

troskliwa opieka.

 

Dorota

uczestniczka warsztatów

Anastasia Grinman
liderka / leader

Pracownicy-
-wolontariusze (5):
Employees- 
-volunteers (5):

Anna Długosz, Bartłomiej Glaubitt, Klaudia Morciniak,  
Ewelina Pytlowany, Dorota Rak

Kraków

Pracownia seniora
Senior's studio 
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All participants were 

extremely pleased and 

congratulated us on the 

perfectly organised event. 

I just can't wait for the 

next edition.

 

Marco Cillepi 

leader

W Capgemini od siedmiu 
lat, obecnie na stanowisku 
service delivery 
managera. Założyciel 
fundacji Katowice 
Internationals, która 
pomaga obcokrajowcom 
przeprowadzającym się 
na Śląsk. Pasjonat piłki 
nożnej, od 2017 roku 
organizator drużyny 
piłkarskiej Capgemini 
w Śląskiej Lidze 
Biznesowej. 

Sportowy duch w międzynarodowym gronie
Aby zintegrować obcokrajowców mieszkających na Śląsku, 
międzynarodowy zespół wolontariuszy Capgemini postanowił 
zorganizować dla nich turniej piłki nożnej na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie. Utworzono drużyny reprezentujące 16 krajów 
z czterech kontynentów: Portugalię, Francję, Holandię, Serbię, 
Polskę, Włochy, Węgry, Ukrainę, Izrael, Tunezję, Syrię, Maroko, 
Algierię, Arabię Saudyjską, Wietnam i Ekwador. Wszystkich 
zawodników – prawie 150 osób – łączyło to, że studiują 
lub pracują na Śląsku. Wydarzenie, w którym uczestniczyły 
również rodziny piłkarzy, promowało integrację przez sport, 
a także różnorodność kulturową. Organizatorzy chcieli też 
pokazać śląską gościnność wobec ludzi różnych narodowości 
i religii, którzy tu mieszkają i pracują, a jednocześnie 
dotrzeć do wszystkich, którzy kochają sport, bez względu 
na narodowość.

Sport integration in international environment
In order to integrate foreigners living in Silesia, an international 
team of volunteers from Capgemini, had organised a football 
tournament for them on Stadion Śląski (Silesian Stadium) 
in Chorzów. Teams representing 16 countries from four 
continents were formed: Portugal, France, the Netherlands, 
Serbia, Poland, Italy, Hungary, Ukraine, Israel, Tunisia, Syria, 
Morocco, Algeria, Saudi Arabia and Vietnam and Ecuador. All 
participants–close to 150 people–had one thing in common, 
that is they all worked or studied in Silesia. The event, 
participated also by the player's families, promoted integration 
through sport and also cultural diversity. The organisers also 
wanted to show Silesian hospitality towards people of different 
nationalities and religions who live and work here, and also 
to reach all sport enthusiasts regardless of their nationality.

Seven years in Capgemini, 
currently as a service 
delivery manager. 
Founder of the Katowice 
Internationals foundation 
which provides support 
to foreigners who move 
to Silesia. Football fan 
and, since 2017, manager 
of the Capgemini football 
team playing in Śląska 
Liga Biznesowa [Silesian 
Business League]. 

Wszyscy uczestnicy 

byli bardzo zadowoleni 

i gratulowali świetnie 

zorganizowanej imprezy. 

Już nie mogą się doczekać 

kolejnej edycji.

 

Marco Cillepi 

lider

Zaangażowanie dzieci 

– bezcenne! Po takiej akcji

jako dorośli na pewno nie 

będą palić plastikiem.

 

Dagmara

nauczycielka plastyki

Magdalena Bara
liderka / leader

Marco Cillepi
lider / leader

Pracownicy-
-wolontariusze (4):
Employees- 
-volunteers (4):

Pracownicy-
-wolontariusze (11):
Employees- 
-volunteers (11):Yoann Bara, Jarosław Lisek, Jolanta Lisek, Renata Zaskórska

Amir Bellil, Tomasz Bilski, Pedro Grilo vaz marques Mendes, 
Anis Hermassi, Aleksander Hamstra, Robert Juffer, 
Grzegorz Kandziora, Wojtek Kostorz, Adam Musiałek, 
Joao Soero, Erminio Truncellito

Children’s involvement  

– priceless! After such action, 

as adults, surely they will 

never burn plastic. 

 

Dagmara

art teacher

Żory

W Capgemini od 11 lat, 
obecnie na stanowisku 
team leadera. Działaczka 
społeczna i pasjonatka 
podróży, a prywatnie 
żona i matka trzech 
muszkieterów.

Kształtujemy postawy ekologiczne
Działania skoncentrowały się na budowaniu ekologicznej 
świadomości wśród dzieci z SP nr 7 w Żorach. Uczniowie 
przygotowali projekty zagospodarowania terenów 
zielonych wokół szkoły, wzięli udział w wydarzeniu 
„Nie dla smogu – grajmy w zielone!”, którego częścią 
była przygotowana przez nich konferencja o roślinach 
najlepiej absorbujących niebezpieczne pyły. Wzięli 
udział w konkursie na wykonanie projektu graficznego 
plakatu, który został potem wykorzystany na potrzeby 
kampanii ekologicznej. Miała ona podnieść świadomość 
lokalnej społeczności na temat zmian klimatycznych 
oraz wpływu, jaki mamy, żeby im przeciwdziałać. 
Zwycięskie projekty zaprezentowano na terenie dzielnicy 
Osiny, a dla jej mieszkańców zorganizowano warsztaty 
o czystym i efektywnym paleniu w piecu.

We shape green attitudes
Our activities were focused on building environmental 
awareness among children from the primary school 
no. 7 in Żory. Students prepared landscape gardening 
projects for spaces surrounding the school, joined in 
the event “Nie dla smogu – grajmy w zielone!” [Say “No” 
to smog–let's play the green game!] part of which was 
a conference, prepared by the students, on plants which 
are most effective in absorbing hazardous particulates. 
They participated in a competition for a graphic design 
of a poster used for the purposes of an environmental 
campaign raising awareness of local community on 
the subject of climate change and how we can help 
to prevent it. The winner projects were presented all 
around Osiny district, and workshops on clean and 
effective firing the stove were organised for the citizens.

11 years in Capgemini, 
currently as a team 
leader. A social activist 
with passion for traveling 
and mother of three 
musketeers in her 
private life.

Chorzów

Nie dla smogu – grajmy w zielone! Katowice Internationals  
– World Cup 2018Say “No” to smog–let's play the green game!

Katowice Internationals–World Cup 2018
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The kitchen and dining room 

are beautifully renovated. 

I can't believe that you're 

not professionals.

 

Alicja

director

W Capgemini od trzech 
lat, obecnie na stanowisku 
GL senior associate. 
Pasjonatka kryminałów 
i horrorów w postaci 
książek i filmów. Większość 
wolnego czasu poświęca 
na własnoręczne 
remontowanie 
mieszkania… Za trzy lata 
powinna skończyć.

Pomaganie przez odnawianie z sercem
Dzięki pracy 13 wolontariuszy przeprowadzono remont 
kuchni i jadalni w budynku należącym do Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin 
i Przyjaciół „Ognisko” w Krakowie. Te dwa pomieszczenia, 
będące sercem każdego domu, zyskały całkowicie nowe 
oblicze. Odmalowane ściany, parapety, wymienione 
oświetlenie, baterie i syfony w kuchni, naprawione 
lub nowe urządzenia, szafki, blaty – a wszystko 
to dostosowane do potrzeb osób poruszających się 
na wózku inwalidzkim. Na głównej ścianie jadalni pojawiła 
się kolorowa grafika przedstawiająca wiele rodzajów 
owoców oraz słowo „smacznego” w różnych językach. 
Wolontariusze zorganizowali również dla podopiecznych 
m.in. tablice do pisania i flipchart, głośniki komputerowe 
i klawiaturę komputerową dostosowaną do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Helping through renovating with heart
Thanks to the commitment of 13 volunteers, a kitchen and 
dining room was renovated in Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół “Ognisko” 
[Christian Association of Disabled People, Their Families and 
Friends “Ognisko”] in Kraków. The two rooms, being the heart 
of each house, were given a completely new face. Repainted 
walls, window sills, replaced lighting, taps and siphon traps 
in the kitchen, repaired or new appliances, cabinets and 
worktops–and all of them adapted to people in wheelchairs. 
The main wall in the kitchen was painted with graphics of 
numerous types of fruit and “enjoy your meal” in different 
languages. In addition, those under care received from the 
volunteers, among other things, a blackboard and flipchart, 
PC speakers and keyboard adapted to disabled persons.

Three years in Capgemini, 
currently as a GL senior 
associate. A fan of crime 
and horror books and 
films. She dedicates 
most of her spare time 
to renovate her flat just on 
her own...she should finish 
in three years.

Pięknie wyremontowana 

kuchnia i jadalnia. 

Nie wierzę, że nie jesteście 

profesjonalistami.

 

pani Alicja

dyrektor

Fajnie było nauczyć się 

gotować samodzielnie!

 

uczestnik warsztatów

Angelica Kulesza
liderka / leader

Kamila Nowak
liderka / leader

Pracownicy-
-wolontariusze (4):
Employees- 
-volunteers (4):

Pracownicy-
-wolontariusze (12):
Employees- 
-volunteers (12):

Dagna Kubacka, Agnieszka Kowalska, Ewa Mokwa, 
Marietta Przybylska

Bernadetta Bukowiec, Michał Czarnecki, Aneta Dudek, 
Angelika Dunat, Justyna Dziedzińska-Świętek, Paulina Kulik, 
Mateusz Krzywda, Bartłomiej Nowak, Karolina Nowosiad, 
Beata Sztremer, Bożena Śliwa, Patrycja Ziętek 

It was fun to learn how 

to cook!

 

workshop participant

Korzkiew

W Capgemini od 11 lat, 
obecnie pracuje we Flying 
Squad. Prywatnie lubi akcje 
charytatywne, w które 
angażuje się z mężem 
i trójką dzieci. Finka, która 
wybrała Polskę. 

To nie bajka, by dzieci jadły smacznie i zdrowo
Propagowanie korzystnych nawyków żywieniowych 
wśród uczniów, a także ich rodziców i nauczycieli w SP 
w Korzkwi rozpoczęło się od warsztatów dietetycznych, 
a dalsza edukacja odbywała się przez zabawę. Podczas 
szkolnego festynu zorganizowano konkurs „Masterchef”, 
a w ramach programu promocji zdrowia odbyły się dni 
czerwono-zielonych, żółtych i pomarańczowych warzyw 
i owoców. Panie z koła gospodyń wiejskich przygotowały 
rozmaite pyszności i doradzały, jak przygotować 
zdrowe śniadania i inne posiłki. Następnie podczas 
zajęć „Zdrowe śniadanie w klasach” dzieci ze starszych 
klas przekazywały zdobytą wiedzę młodszym kolegom. 
Hitem tej akcji było przygotowywanie smoothie. 
Najbardziej cieszy fakt, że zmiany w żywieniu są już 
widoczne wśród dzieci! 

It is not a fairy tale to make children eat tasty yet healthy
Promotion of beneficial eating habits among students 
of the primary school in Korzkiew as well as their parents 
and teachers began with a diet workshop, and further 
education was provided through fun. A “Masterchef” 
contest was organised during a school festival, and 
days of red and green, yellow and orange fruit and 
vegetables were held as part of the health promotion 
programme. Ladies from a farmer's wives association 
prepared numerous delicacies and were giving advice 
on how to make healthy breakfasts and other meals. 
Next, during lessons entitled “Healthy breakfast 
in classrooms”, children from older grades were 
sharing their newly acquired knowledge with younger 
schoolmates. The hit of the day was making a smoothie. 
We are most pleased by the fact that changes in 
children's eating habits are already apparent! 

11 years in Capgemini, 
currently working in the 
Flying Squad. In her private 
life, she likes charity actions 
and engages in them with 
her husband and children. 
A Finn who chose Poland. 

Wawrzeńczyce

Dajemy przykład  
– zdrowe nawyki żywieniowe!

Cel pal! – ognisty remont

We set an example–healthy eating habits!

Aim, shoot!–a fiery renovation
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What?! Does the healthy 

cereal really contain so much 

sugar?! I could straightly give 

a spoon and sugar bowl to my 

little Kuba. At least it would 

be clear that he ate sweets!

 

Kuba's mother

W Capgemini od prawie 
trzech lat, obecnie 
na stanowisku incident 
managera. Prywatnie 
przewodnik po ziemi 
opolskiej, pożeracz książek 
(gdy dzieciaki pozwalają).

Kolorowe i zdrowe jedzenie  
– szczęśliwe i zdrowe przedszkolaki
Grupa maluchów z Przedszkola nr 1 w Ozimku wzięła 
udział w kilku wydarzeniach, dzięki którym dzieci 
dowiedziały się, czym jest zdrowy styl odżywiania, 
i zyskały pozytywne nastawienie do próbowania nowych 
i pełnowartościowych produktów. Przedszkolaki 
obejrzały spektakl „Co się dzieje, gdy się witaminek 
nie je”, a z okazji Dnia Marchewki i Jabłka na stołach 
królowały pomarańczowe, czerwone i zielone warzywa 
i owoce. Odbył się też kreatywny pokaz mody, podczas 
którego 120 dzieci z całego przedszkola przebrało 
się za ulubione warzywa i owoce. Mali uczestnicy 
mieli również za zadanie zbudowanie piramidy 
żywieniowej z klocków Lego. Dla rodziców i nauczycieli 
zorganizowano spotkanie z dietetykiem. Efekt? Coraz 
częściej przedszkolaki proszą teraz o dokładkę surówki.

Colourful and healthy food–happy 
and healthy pre-schoolers
A group of little ones from the preschool no. 1 in Ozimek 
took part in several events which taught them about 
healthy eating habits and instilled in them a positive 
attitude towards trying new and balanced products. 
The pre-schoolers watched the performance entitled 
“What happens when you don't eat vitamins”, and 
tables were set with orange, red and green fruit and 
vegetables to celebrate the Carrot and Apple Day. Also 
a creative fashion show was organised. During the show 
120 pre-schoolers dressed up as their favourite fruit 
and vegetables. Moreover, the little participants had 
the task to build a food pyramid from LEGO blocks. 
A meeting with a dietician was organised for parents 
and teachers. The effect? The pre-schoolers increasingly 
ask for seconds of salad.

Almost three years in 
Capgemini, currently as 
an incident manager. 
In her private life, she 
is a guide to the Opole 
region and a bookworm 
(when kids allow).

Co?! Tyle cukru jest w tych 

zdrowych płatkach?! 

Od razu mogę dać Kubusiowi 

cukierniczkę i łyżeczkę, 

przynajmniej będzie 

wiadomo, że jadł słodycze!

 

mama Kuby, 

jednego z przedszkolaków

Monika Kwiecińska
liderka / leader

Alina Kowarz 
liderka / leader

Pracownicy-
-wolontariusze (10):
Employees- 
-volunteers (10):

Pracownicy-
-wolontariusze (8):
Employees- 
-volunteers (8):

Manuel Delgado Gomez, Arjan Hasanbelliu, Daniel Monasteri, 
Federico Movia, Elżbieta Nowak, Ewelina Piłat, Magdalena Starosielec, 
Anna Szewczyk, Renato Tomais, Monika Tomala 

Patryk Gawlik, Patrycja Knosala, Aleksander Kowarz,  
Ewa Kurzela, Paulina Marzotko, Magdalena Pańczyszyn,  
Katarzyna Wojtyna, Krzysztof Zorembik 

Kraków

W Capgemini od siedmiu 
lat, obecnie na stanowisku 
senior finance 
& accounting process 
specialist. Na co dzień 
angażuje się w projekty 
wspierające środowisko 
imigrantów, jest członkiem 
Stowarzyszenia Rozwoju 
i Integracji Młodzieży.

Różnorodność jest piękna i potrzebna
Wolontariusze z Capgemini wsparli Stowarzyszenie 
Rozwoju i Integracji Młodzieży w Krakowie w organizacji 
Międzynarodowego Dnia Migranta. W tym dniu imigranci 
z różnych krajów, którzy zdecydowali się zamieszkać 
w Polsce, spotkali się z lokalną społecznością, aby poznać 
się lepiej i opowiedzieć o sobie. Głównym punktem 
spotkania była rozmowa z siedmioma gośćmi głównymi 
– imigrantami – którzy opowiedzieli swoje historie 
przyjazdu do Polski i o tym, co skłoniło ich do osiedlenia 
się w Krakowie. Uczestnicy wzięli udział w panelu 
dyskusyjnym, poprowadzonym przez pracowników 
Capgemini, z udziałem publiczności. Atrakcją spotkania 
była również część muzyczna, w której wystąpili 
zagraniczni wolontariusze. Wydarzenie zintegrowało 
społeczność lokalną i pokazało, jak ważną częścią 
społeczeństwa są nowi przybysze.

Diversity is beautiful and indispensable
Volunteers from Capgemini provided support to the 
Youth Development and Integration Association in 
organising the International Migrants Day. On that 
day, immigrants from different countries, who decided 
to live in Poland, met with the local community to get 
to know each other and tell about themselves. The 
main point of the meeting were conversations with 
seven main guests–immigrants–who told their stories 
about coming to Poland and the reasons for staying in 
Kraków. The participants joined in a panel discussion, 
held by Capgemini's employees, with participation of 
audience. The meeting included also a musical part 
with performances of international volunteers. The 
event integrated the local community and showed that 
newcomers are an important part of the society.

Seven years in Capgemini, 
currently as a Senior 
Finance & Accounting 
Process Specialist.
She regularly engages in 
projects supporting the 
immigrant population 
and is a member of the 
Youth Development and 
Integration Association.

Ozimek

Jem owoce, jem warzywa!
I eat fruit and vegetables!

Międzynarodowy Dzień Migranta 
International Migrants Day
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SPOŁECZNY 
PRZEGLĄD 
2018 ROKU 
W CAPGEMINI

A SOCIAL REVIEW OF 
2018 AT CAPGEMINI

„Akcja Choinka” – charytatywna akcja 
pracowników z Software Solutions Center. 
W biurach w Poznaniu i we Wrocławiu 
pojawiły się choinki z bombkami-marzeniami. 
Pracownicy spełniali marzenia dzieci 
z Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci 
i Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

The Charity Tree – the charity campaign 
from Software Solutions Center. There 
were special Christmas trees in offices in 
Wroclaw and Poznan. Employees were able 
to choose baubles and buy gifts for children 
from “Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” and 
orphanage in Kórnik-Bnin.

Prezenty mikołajkowe – w tym roku jednym 
z prezentów były książki, którymi pracownicy 
mogą się wymieniać, korzystając z mobilnych 
bibliotek. Kolejnym elementem prezentu 
były ręcznie wykonane zakładki przez osoby 
ze stowarzyszenia Ognisko.

Santa Claus action – this year employees 
received books, they can exchange it using 
mobile libraries. Another part of the gift was 
bookmarks handmade by the beneficiaries of 
Ognisko Association.

Workingtogether – pracownicy Capgemini 
podczas pierwszego tego typu flash moba 
w Polsce promowali różnorodność 
kulturową w biznesie.

Workingtogether – Capgemini employees 
took part in the #WorkingTogether campaign 
showing amazing energy and values such as 
open workplace and cultural diversity.

Poland Business Run – pracownicy z Krakowa 
i Katowic wzięli udział w biegu charytatywnym.

Poland Business Run – employees in Krakow 
and Katowice took part in the charity run.

Dzień bez Samochodu – Capgemini Cycling Club 
uczcił Dzień bez Samochodu wycieczką między 
biurami Quattro w Krakowie i SBP w Katowicach.

Car Free Day – Capgemini Cycling Club 
celebrated Car Free Day by having a decent 
bicycle ride between offices Quattro in Krakow, 
and SBP in Katowice.

Projekt Teatr – w 2018 roku odbyła się 
jubileuszowa i ostatnia edycja Projektu Teatr. 
Przychód ze sprzedaży biletów – w wysokości 
rekordowych 35 tys. zł – zasilił konto 
stowarzyszenia Ognisko.

Project Theater – it has been the 10th jubilee and 
last edition of Project Theater. We have raised 
over 35 thousand PLN for Ognisko Association.

Nowe życie starych torebek – ciekawa 
forma recyklingu. Papierowe torebki 
ze starym logo firmy zostały przekazane 
stowarzyszeniu Ognisko, a tam 
wykorzystane na torebki prezentowe.

New-old bags  –  we have given our bags 
with old logo to a partner NGO (Ognisko)
who reused it and created new beautiful 
hand made gift bags.

Wellbeing week – sesje indywidualne, 
ćwiczenia grupowe, wykłady, prelekcje, 
konsultacje, a także webinaria 
dotyczące tematyki wellbeing.

Wellbeing week – Capgemini hosted 
speakers, trainers and physiotherapists. 
Individual sessions, group exercises, 
lectures, meetings, consultations as 
well as webinars on Wellbeing topics.

Spotkanie z grupą executive MBA UEKu – 
uczestnicy dyskutowali m.in. o strategii i działaniach CSR.

Meeting with MBA students – participants were 
talking about CSR actions and strategy.

Dzień Dziecka – w każdym z biur pracownicy 
mogli znaleźć pyszne lody.

Children's Day – Ice cream for everyone!

IT T@lk – spotkania z ekspertami Capgemini  
w dziedzinie IT.

IT T@lk – meetings with Capgemini IT experts.

Kiermasz świąteczny – zysk ze sprzedaży 
upominków zasilił konta kilku organizacji 
społecznych. Na zdjęciu: ChSON Ognisko.

Holiday Fair – few social organizations 
sold their handmade seasonal decorations 
in our offices.

Zbiórka krwi w biurze Capgemini w Krakowie.

Blood donation in Capgemini Kraków.

Mamo, pracuj w finansach/IT – spotkania 
z mamami, które oprócz macierzyństwa 
myślą też o karierze zawodowej. 
Na spotkania mogły zabrać swoje dzieci.

Mum work in finance/IT – meetings with 
mothers and their children in our offices in 
Katowice, Krakow and Opole.
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Opracowanie raportu z realizacji VII edycji 
programu grantowego Capgemini 
„Inwestujemy w dobre pomysły”

Development of the report from the 7th edition 
of the Capgemini Grant Program
“We invest in good ideas”.

Karolina Długosz  –  Capgemini Polska Sp. z o.o.
Renata Aderek-Zielińska  –  Inwestycje Społeczne Sp. z o.o.
Paulina Kamyk – Inwestycje Społeczne Sp. z o.o. 

Redakcja i korekta polska / Polish editing and proofreading:
Dominik Wódz

Projekt graficzny i skład / Graphic design and DTP:
Konrad Grajner



About Capgemini 
A global leader in consulting, technology services and digital 
transformation, Capgemini is at the forefront of innovation 
to address the entire breadth of clients’ opportunities in 
the evolving world of cloud, digital and platforms. Building 
on its strong 50-year heritage and deep industry-specific 
expertise, Capgemini enables organizations to realize 
their business ambitions through an array of services 
from strategy to operations. Capgemini is driven by the 
conviction that the business value of technology comes 
from and through people. It is a multicultural company of 
200,000 team members in over 40 countries. The Group 
reported 2018 global revenues of EUR 13.2 billion.
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