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Zielone Laboratoria TAURONA – nowe pracownie w szkołach
Do tegorocznego progra-
mu Zielone Laboratoria 
TAURONA zgłosiło się 140 
szkół. Spośród wszystkich 
aplikacji zostały nagrodzo-
ne cztery placówki – każda 
z nich otrzymała 100 tysięcy 
złotych na remont i wypo-
sażenie pracowni do nauki 
przedmiotów ścisłych. La-
boratoria powstały w czasie 
wakacji i zostały zaopa-
trzone m.in. w nowoczesny 
sprzęt multimedialny, okula-
ry wirtualnej rzeczywistości 
(VR) czy mikroskopy.

W ramach dzia-
łań związanych 
z Zielonym Zwro-
tem TAURONA 

przyjętym w 2019 roku 
zwracamy uwagę na nasze 
najbliższe otoczenie i razem 
budujemy przyszłość bran-
ży energetycznej. Chcemy 
być firmą, która wspiera 
najmłodsze pokolenia w za-
kresie dostępu do nauki, 
wiedzy i nowych technologii. 
Projekt Zielone Laboratoria 
ma na celu przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu – 
pragniemy, by dzieci miały 
równe szanse w odkrywaniu 
świata, który je otacza, a na-
uczyciele mogli korzystać 
z nowoczesnych materiałów 
i pomocy dydaktycznych. 
W ten sposób staramy się 
zaszczepić wśród uczniów 
miłość do energetyki, roz-
winąć ich pasje,  zaintere-
sowania i pomóc w kształ-
ceniu przyszłych pokoleń 
inżynierów, wynalazców, czy 
lekarzy.

Zielone Laboratoria TAU-
RONA to program, w ramach 
którego wspieramy szkoły 
podstawowe i średnie z re-
jonu działania Grupy TAU-
RON. Dążymy do tego, aby 
szkoły miały dostęp do no-
woczesnych klasopracowni 
i technologii oraz stworzenia 
przestrzeni wspólnych dzia-
łań naukowych. Zadaniem 
postawionym przed uczest-
nikami tegorocznej edycji 
konkursu było stworzenie wi-
zualizacji pracowni naukowej 
w nowej odsłonie za pomocą 
dowolnej techniki (np. filmu, 
prezentacji), wraz z koszto-
rysem i opisem planowanych 
działań.

– Wiedza jest solidnym 
fundamentem pod budowę 
nowoczesnego społeczeń-
stwa, dlatego TAURON chce 
wspierać szkoły. Bardzo nas 
cieszy olbrzymie zaintere-
sowanie programem. Zdu-
miewa różnorodność pomy-
słów, kreatywność uczniów 

i fachowość nauczycieli. 
Do konkursu zgłosiły się 
szkoły z gmin, małych i du-
żych miast – wyjaśnia Paweł 
Szczeszek, prezes TAURON 
Polska Energia. – W proces 
edukacyjny włączają się tak-
że nasze spółki i wielu na-
szych pracowników, to prze-
jaw odpowiedzialności firmy 
za region, w którym działa-
my. Miłością do energetyki 
chcemy zarazić najmłod-
szych, liczymy że wielu 
z nich będzie chciało reali-
zować swoje marzenia pra-
cując w Grupie TAURON – 
mówi prezes Szczeszek.

Do projektu przystąpiło 
140 szkół (112 podstawo-
wych i 28 średnich). Naj-
więcej zgłoszeń – prawie 
siedemdziesiąt – napłynęło 
z województwa śląskiego. 
Na kolejnych miejscach pod 
względem frekwencji upla-
sowały się województwa 
dolnośląskie i małopolskie, 
skąd otrzymaliśmy po po-
nad trzydzieści aplikacji, 
a także województwo opol-
skie, z którego napłynęło 
kolejnych siedem wniosków. 

Nadesłane projekty ilu-
strowały konkretne potrze-
by szkół wraz z pomysłem 
na ich wykonanie. Były peł-

ne kreatywności, zaangażo-
wania i pracy zespołowej. 
Wszystkie zgłoszenia zosta-
ły starannie przeanalizowa-
ne, w efekcie czego wyłoni-
liśmy czterech zwycięzców. 

Każda z placówek otrzy-
mała po 100 tysięcy złotych 
na przeprowadzenie remontu 
i zakup wyposażenia klasy 
do nauki przedmiotów ści-
słych. Laboratoria zostały 
przygotowane w  trakcie wa-
kacji, aby uczniowie mogli 
z nich korzystać już na po-
czątku roku szkolnego.   

Pierwsze spośród czte-
rech Zielonych Laborato-
riów TAURONA powstało 
w Szkole Podstawowej 
im. Ks. Franciszka Gołby 
w Bachowicach. Wyposa-
żenie obejmuje m.in.: dy-
gestorium chemiczne, stół 
laboratoryjny i demonstra-
cyjny, odczynniki chemicz-
ne, mikroskopy, przyrządy 
do pracy w terenie, sprzęt 
multimedialny i pomoce dy-
daktyczne do nauki biologii, 
chemii i fizyki.   

W Szkole Podstawowej 
nr 14 działającej przy Ze-
spole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 14 w Gliwicach 
oprócz remontu sali udało 
się również zakupić nowo-

czesny sprzęt multimedial-
ny do zintegrowanej nauki 
przedmiotów ścisłych. Dzięki 
innowacyjnemu oprogra-
mowaniu uczniowie będą 
mogli obserwować obiekty 
i zjawiska przyrodnicze 3D 
w rozszerzonej rzeczywi-
stości. Część laboratoryjna 
klasy została wyposażona 
w mikroskopy, odczynniki la-
boratoryjne oraz zestawy do-
świadczalne. Wysokiej klasy 
fantom do nauki reanimacji, 
resuscytacji i RKO pozwoli 
uczniom zdobyć niezwykle 
ważną umiejętność udziela-
nia pierwszej pomocy.

Zielone Laboratorium 
w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Kluczach 
zostało wyposażone m.in. w: 
mikroskopy, monitor doty-
kowy, globusy, modele: oka, 
układu słonecznego, obiegu 
wody w przyrodzie, rozwoju 
prenatalnego dziecka, ukła-
dy mięśniowe i stawowe 
człowieka, przenośną stację 
pogody, mapy czy tablice 
edukacyjne.  

Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 1 w Wałbrzychu 
dzięki zwycięstwu w konkur-
sie zbudował specjalistyczną 
salę wykorzystującą jako jed-
no z narzędzi edukacyjnych 

VR – Virtual Reality – wirtual-
ną rzeczywistość. Laborato-
rium zostało zaopatrzone w: 
16 sztuk okularów wirtualnej 
rzeczywistości (VR) wraz ze 
specjalnym laptopem obsłu-
gującym system VR, tablicę 
multimedialną i suchoście-
ralną. Do dyspozycji uczniów 
są również panele i turbiny, 
dzięki którym zobaczą spo-
sób działania jednostek pro-
dukujących energię, układ 
słoneczny, modele serca 
i płuc oraz mata edukacyjna 
do segregacji odpadów.

Inicjatywa Zielone La-
boratoria TAURONA wyka-
zała, jak ogromne jest zapo-
trzebowanie na nowoczesną 
edukację i rozwój młodego 
pokolenia. Projekt pozwolił 
nie tylko na remont i wypo-
sażenie klasopracowni, ale 
również na budowę relacji 
pomiędzy uczniami, nauczy-
cielami, rodzicami i dyrek-
cją szkół biorących udział 
w programie. Wierzymy, 
że dzięki nowym salom i wy-
posażeniu uczniowie ze zwy-
cięskich szkół już wkrótce 
przyczynią się do budowa-
nia przyszłości energetyki 
w Polsce i na świecie. 
Zespół Komunikacji  
w TAURON Polska Energia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach, Szkoła Podstawowa  
im. ks. Franciszka Gołby w Bachowicach, Gmina Spytkowice

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach
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