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MOJA PIERWSZA 
POWIEŚĆ
Pierwsze próby pisania podejmowałem w dzieciństwie, były to krótkie, ilustrowane opowiadania. 
Jako nastolatek napisałem w całości swoją pierwszą powieść. Wciąż mam ją w szufladzie biurka,  
razem z dwiema kolejnymi napisanymi później. W 2022 r. wydałem swoją debiutancką książkę,  
którą napisałem w ostatnim czasie, a teraz kończę pracę nad kolejną.

Z wykształcenia jestem  
doktorem inżynierem  
inżynierii środowiska,  
energetyki i górnictwa.  
W Grupie TAURON pracuję 
przy projektach badawczo-
-rozwojowych dotyczących 
innowacji w Odnawialnych 
Źródłach Energii. Wcześ-
niej pracowałem w biurze 
projektowym, gdzie zajmo-
wałem się projektowaniem 
bloków energetycznych 
oraz kwestiami ochrony śro-
dowiska. Cała moja kariera 
zawodowa związana jest  
z sektorem energetycznym.

PIERWSZA 
POWIEŚĆ
W literackim życiu posługu-
ję się pseudonimem  
A. Kameron. Wybrałem taki 
nick z bardzo prozaicznych 
przyczyn, bo wygląda na 
okładce lepiej niż moje 
prawdziwe nazwisko. 
Próbowałem wymyślić coś, 
co brzmi przyjemnie oraz 
neutralnie. Razem z wy-
dawnictwem uznaliśmy, że 
dobrym pomysłem będzie 
pseudonim, niezdradzają-
cy płci autora, ponieważ 
moja książka jest w głów-
nej mierze adresowana do 
kobiet. To historia o silnych 
kobietach, które nie są 
idealne, ale próbują walczyć 
o lepsze jutro. Powieść 
łączy elementy obyczajowe 
z kryminalnymi. Fabuła za-
czyna się w momencie, gdy 
wiadomość o śmierci męża  

wywraca świat Sylwii do 
góry nogami. Kobieta nie 
wierzy w teorie policji  
o samobójstwie i jest przeko-
nana, że doszło do morder-
stwa. Postanawia przepro-
wadzić własne śledztwo. 
Może przy tym liczyć na 
wsparcie przyjaciółek  
– Marty, Kai i Loveth – które, 
choć muszą mierzyć się  
z własnymi problemami  
i rozterkami, nie spoczną, 
dopóki nie rozwiążą zagadki. 
W obliczu wspólnego celu 

przyjaźń między kobietami 
coraz bardziej się zacieśnia  
i staje się ich największą siłą. 
Jednak gdy zaczną pozna-
wać prawdę, zrozumieją, że 
niektóre sekrety powinny na 
zawsze pozostać nieodkryte.

MOJA INSPIRACJA
Pragnąłem opowiedzieć hi-
storię o silnych kobietach, 
ponieważ wychowałem się 
w rodzinie, gdzie to właś-
nie panie grały pierwsze 

skrzypce. „Niepokonane” 
nie są inspirowane żad-
nymi osobami z mojego 
otoczenia. Natchnęła mnie 
kobieca zdolność do poko-
nywania problemów, stania 
na czele rodziny, zawodo-
wego spełnienia. W mojej 
powieści każda z głównych 
bohaterek na początku 
historii symbolizuje jeden 
ze stereotypów, często na-
rzucanych współczesnym 
kobietom. W ramach  
rozwoju fabuły stereotypy 

są łamane. Chciałem po-
kazać, jak łatwo oceniamy 
innych ludzi i jak bardzo 
zmienia się nasza opinia, 
gdy poznamy kogoś lepiej.

W PISANIU 
NAJBARDZIEJ 
LUBIĘ…
Uczucie zaskoczenia, które 
towarzyszy rozwojowi fa-
buły. To trochę dziwne, bo 
przecież autor sam wszytko 
tworzy, jednak w prakty-
ce historia żyje własnym 
życiem. Zupełnie jakby po-
staci podejmowały własne 
decyzje. Nie mogę pominąć 
radości, jaka płynie z pozy-
tywnych opinii o książce. 
Powieść była nominowana 
jako debiut roku 2022  
w rankingu „Opowiem Ci”, 
co jest dla mnie ogromnym 
wyróżnieniem. Nie ma 
jeszcze wyników rankingu, 
ale sama nominacja jest dla 
mnie wielką motywacją do 
dalszego pisania.

Oprócz pisania zajmuję 
się również promowaniem 
czytelnictwa. Prowadzę 
media społecznościowe po-
święcone literaturze. Opo-
wiadam tam sporo o własnej 
twórczości, ale wrzucam 
również recenzje przeczy-
tanych książek. Staram się 
polecać dobrą literaturę.
Adam Adamek

Więcej na e-puls.tauron.pl

KIM JESTEM? 
Nazywam się Adam Adamek, pracuję w zespole badań  
i rozwoju w centrali TAURON. Jestem starszym specjali-
stą ds. badań i rozwoju, służbowo mam styczność  
z całą gamą wyzwań inżyniersko-technicznych. W wol-
nym czasie piszę powieści, a także zajmuję się promocją 
czytelnictwa w Polsce. W 2022 roku wydałem swoją 
debiutancką powieść zatytułowaną „Niepokonane”.


