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W drodze na szczyt

Grupa TAURON • Mech porasta 
zawsze północną część drzew 
i kamieni. Mrówki budują 
podziemne korytarze na 
południowych stokach, ptaki 
z kolei wejścia do swoich 
legowisk mają po wschodniej 
stronie. Za nami pierwsze 
z dwóch szkoleń z zakresu 
nawigacji w terenie.
Pod koniec lat 50. ubiegłego stulecia 
Departament Obrony USA wykorzy-
stał po raz pierwszy sztuczne sate-
lity Ziemi do nawigacji amerykań-
skich okrętów podwodnych. Dzisiaj 
popularne GPS-y są zainstalowa-
ne w każdym telefonie. Co jednak 
wtedy, gdy technologia zawiedzie, 
komórka się rozładuje albo zabrak-
nie zasięgu? Na to i na wiele innych 
pytań odpowiedź poznali pracow-
nicy TAURONA biorący udział w, or-

ganizowanym wspólnie z Fundacją 
GOPR w Krynicy, szkoleniu z zakresu 
nawigacji w terenie.
W trakcie trwania kursu, który odbył 
się w dniach od 27 do 29 lipca, dwu-

dziestoosobowa grupa zgłębiała 
tajniki zarówno klasycznych, jak  
i nowoczesnych technik nawigacyj-
nych – od sposobów wyznaczania 
północy za pomocą kija wbitego  

w ziemię i obserwacji astronomicz-
nych, przez kalkulacje i analizy map, 
po urządzenia satelitarne.
Podczas wykładów uczestnicy kursu 
poznali teorię, by za chwilę wyko-
rzystać zdobytą wiedzę w praktyce. 
Emocji nie brakowało, szczególnie 
wtedy, gdy grupa – przekonana  
o tym, że wreszcie obrała właściwy 
kierunek – znalazła się nagle nad 
kilkunastometrową przepaścią! Nie-
zrażeni porażką kursanci cofnęli się  
i szukali innej drogi, uparcie dążąc do 
celu. Innym razem, do przedostania 
się na drugą stronę wąwozu posłu-
żył im przygotowany wcześniej przez 
ratowników GOPR most linowy. Pra-
cownicy TAURONA dopingowali się 
i wspierali nawzajem, dając dowód 
na istnienie szeroko rozumianego 
partnerstwa w naszej spółce.
Urszula Jarczyk

We właściwym kierunku
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W kolejnym 
wydaniu naszej 
gazety obszerna 
relacja  
z wyścigu

Uphill – z angielskiego uciążliwy, żmudny, stromy, prowadzący w górę. Tak właśnie 
można określić TAURON Uphill Jaworzyna Krynicka, zawody rowerowe towarzyszące 

Ogólnopolskiemu Dniu Ratownika  Górskiego 2018, których organizatorem  
jest Fundacja GOPR, a partnerem TAURON Polska Energia. 

GRUPA TAURON
PIOTR BUGAJCZYK

4 sierpnia, na dep-
taku głównym 
w Krynicy-Zdroju, 
grupa amatorów 

kolarstwa górskiego sta-
wiła czoła wyzwaniu, by 
zmierzyć się z wjazdem na  
Jaworzynę Krynicką  (1114 

m n.p.m.). Wśród uczestni-
ków nie zabrakło reprezentantów 
Grupy TAURON, którzy pojawili 
się na starcie w dziewięcioosobo-
wym składzie.  Na 10-kilometro-
wej trasie zawodnicy niemal na 
całej długości pięli się w górę. Mieli 
do pokonania 650 m różnicy wy-

sokości, gdzie kąt nachylenia nie-
jednokrotnie przekraczał 30%.  Po 
samym starcie zawodnicy bardzo 
stromym, około 200-metrowym, 
podjazdem zdobyli Górę Krzyżową 
(812 m n.p.m.). Kolejnymi grzbie-
tami masywu Beskidu Sądeckie-
go dotarli na rozległe tereny nad 
Słotwinami, gdzie trasa wiodła 
zalesionym grzbietem 
z Bukowiny na 
Przysłup (1044 
m n.p.m.) oraz 
szczyt Run-
ka (1082 
m n.p.m.), 
s k ą d  
mieli do 
pokona-

nia ostatnią prostą na szczyt Ja-
worzyny Krynickiej.
Wszyscy startujący podołali wy-
zwaniu, meldując się na mecie, 
a reprezentanci TAURON Team 
kolejny raz odnotowali sukcesy. 
W kategorii OPEN Jarosław Bulik 
(TAURON Dystrybucja Pomia-
ry), z ośmiominutową przewagą 

nad trzecim zawodnikiem 
i czasem 40 min 45 s, 

stanął na drugim 
stopniu podium. 

W kategori i 
kobiet, Bar-
bara Krynic-
ka (TAURON 
Dystrybu-
cja) zajęła 
2. miejsce, 
uznając je-

dynie wyż-
szość  mie j-

scowej rywalki. 
Na pudle stanęła 

także Elżbieta Gemza  
 (TAURON Obsługa Klienta).

Dzień Ratownika Górskiego trwał 
przez cały weekend. Letnia aura 
przyciągnęła na krynicki dep-
tak mnóstwo miejscowych oraz 
wczasowiczów, którzy chętnie 
brali udział w aktywnościach przy-
gotowanych przez ratowników 
GOPR. Największy aplauz publicz-
ności wzbudziły pokazy ratownic-
twa wysokościowego oraz tresury 
psów ratowniczych.  d

Kobiece podium 
wyścigu

Na 10-kilometrowej
trasie zawodnicy niemal na
całej długości pięli się w górę.

Honorowy start TAURON 
Uphill Krynica na deptaku
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RECEPTA NA BEZPIECZEŃSTWO
TAURON Ciepło realizuje kolejny projekt, który ma na celu 
zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy. 
Bo właśnie bezpieczeństwo jest fundamentem wszystkich 
działań pozwalających na realizację strategii Grupy 
TAURON. 
Dokładna analiza wypadków i ich przyczyn pierwotnych 
jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy 
i określenia skutecznej strategii zapobiegawczej na 
przyszłość. To dlatego na początku całego przedsięwzięcia 
analizowane są powody wypadków przy pracy. Wszyscy 
zaangażowani w przedsięwzięcie muszą odpowiedzieć 
na pytania: Jakie są przyczyny wypadków? Co poszło nie 
tak? W jaki sposób zapobiec zdarzeniu w przyszłości? 
Odpowiedzi pozwalają wdrożyć odpowiednie działania 
naprawcze. Określenie przyczynowo-skutkowej sekwencji 
zdarzeń umożliwia znalezienie przyczyn pośrednich, bez 
których możliwe byłoby uniknięcie powstania wypadku. 
Analiza składa się z trzech etapów:

Kluczem do powodzenia całego przedsięwzięcia jest to, 
by na każdym etapie diagnoza przyczyny wypadku była 
jak najbardziej precyzyjna. Dzięki temu możliwe będzie 
stworzenie skutecznej recepty na bezpieczeństwo.
O tym, że działania zmierzające do podnoszenia poziomu 
bezpieczeństwa w TAURON Ciepło są efektywne, najlepiej 
świadczy fakt, że spółka uzyskała tytuł „Pracodawcy 
przyjaznego pracownikom”. Mamy nadzieję, że nowy 
projekt wpłynie na podniesienie świadomości wszystkich 
pracowników w zakresie przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa w miejscu pracy. JJ

BONUS ZA POLECENIE
TOK pilotażowo wprowadził zasady, a docelowo ma to być 
rozwiązanie, z którego będą mogły skorzystać inne spółki 
grupy TAURON.
Zarząd TAURON Obsługa Klienta podjął uchwałę 
o wdrożeniu w spółce zasad w ramach akcji „Bonus 
za polecenie”. Akcja prowadzona jest w celu wsparcia 
wyłącznie najtrudniejszych rekrutacji, w których nie udaje 
nam się pozyskać kandydatów z wewnątrz i zewnątrz. 
Spółka indywidualnie podejmuje decyzję o objęciu danej 
rekrutacji akcją.
Główne założenia:
•  Pracownicy drogą elektroniczną zostaną poinformowani 

o uruchomionej akcji bonus (nie wszystkie rekrutacje będą 
objęte akcją).

•  Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w spółce Grupy 
TAURON za polecenie kandydata do pracy w TOK może 
otrzymać bonus: nagrodę lub świadczenie pieniężne.

•  Bonus zostanie przyznany w przypadku 
spełnienia łącznie następujących 
przesłanek:

- zatrudnienie kandydata w TOK;
- podjęcie przez kandydata 
zatrudnienia;
- przepracowanie przez kandydata co 
najmniej 20 dni roboczych;
- pozostawanie przez pracownika 
w stosunku pracy ze spółką Grupy w dniu zakończenia ww. 
okresu.
Co buduje akcja „Bonus za polecenie”?
•  Komunikację – promowanie w organizacji zasad dobrej 

komunikacji (minimum słów, maksimum treści), te same 
zasady obowiązujące dla wszystkich, uproszczona 
procedura.

•  Relacje pracownicze – każdy ma szanse oddziaływać na 
rzeczywistość.

•  Budowanie marki Grupy TAURON, postrzeganej jako 
stabilny i pewny pracodawca.

•  Poczucie przynależności do Grupy TAURON.
•  Partnerstwo – realizujemy wspólny cel, aby pozyskać 

nowego pracownika.
•  Odwagę – doceniamy zaangażowanie pracowników 

w akcję i otrzymane rekomendacje.
•  Szybszy proces adaptacji zrekrutowanych pracowników 

(osoby poznały już specyfikę pracy w spółce). IP

Z GRUPY

TAURON Wydobycie • 
Runmageddon Rekrut to zawody, 
na które składa się 6 kilometrów 
biegu i około 30 przeszkód do 
pokonania. Niektórym ta trasa 
zapewnia dawkę adrenaliny na 
kilka miesięcy.
30 czerwca na hałdach Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej – kopalni 
Pniówek w Pawłowicach – odbył 
się ekstremalny bieg przez prze-
szkody. Doceniając ryzykowną 
pracę, jaką na co dzień wykonują 
górnicy, do udziału w biegu w for-
mule Rekrut zgłosiło się pięciu pra-
cowników z Zakładu Górniczego 
Sobieski.

Trasy prowadziły w nietypowym, 
górniczym klimacie. Był więc zjazd 
na tyrolce z hałdy górniczej, kąpiel 
w błocie, wysokie ściany do poko-
nania, a także mierzenie się z wodą 
oraz ogniem. W wydarzeniu wzię-
ło udział także kilkuset górników, 
którzy biegli dla upamiętnienia tra-
gicznie zmarłych górników z kopal-
ni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju.
– To impreza przeznaczona dla całych 
rodzin. Nie brakuje tu dobrego humo-
ru, wspaniałej atmosfery i współ-
pracy na trasach. W tym wydarzeniu 
każdy jest dla siebie przyjacielski i po-
maga, jak tylko może. To jest właśnie 
moc Runmageddonu – mówi Jacek 

Wandzel, jeden z uczestników. – 
Trzeba tego spróbować. Wyznaczyć 
sobie cel, wziąć się za jego realizację, 
a jak się uda, to wtedy zrozumie się, 
na czym polega Runmageddon – do-
daje.
– Po drodze uczestnicy napotkali 
na przykład bagna i strome hałdy 
– komentuje Łukasz Tybon z ZG 
Sobieski. – Było mokro, błotniście 
i bardzo ekstremalnie. Wszyscy 
chętni mogli sprawdzić swoją siłę 
i charakter na ekstremalnym torze 
przeszkód. Dodatkowo uczestnicy 
przedzierali się przez minikopalnię, 
wagony kolejowe oraz inny sprzęt 
górniczy. AS

Bieg w górniczym klimacie

W lipcu odbyła się 
V edycja Programu 
Letnich Praktyk 
Studenckich.

TAURON Dystrybucja
PAULINA KOWALCZYK-STOPKA

Tego lata blisko 80 studen-
tów miało okazję zdobyć 
swoje pierwsze doświad-
czenia zawodowe w TAU-

RON Dystrybucji. Program cieszy 
się dużą popularnością wśród 
studentów kierunków energety-
ki i elektrotechniki z Politechniki 
Wrocławskiej, Akademii Górniczo-
-Hutniczej, Politechniki Śląskiej 
i Politechniki Opolskiej.
Uczestnicy programu mieli możli-
wość poznać energetykę od prak-
tycznej strony, a także dowiedzieć 
się, jakie nowoczesne technologie 
stosujemy już dziś oraz w jakim 
kierunku będziemy rozwijać się 
w przyszłości.
Elementem programu był pa-
kiet szkoleń i prelekcji przygo-
towanych i prowadzonych przez 
naszych specjalistów. Wymiana 
wiedzy podczas tych spotkań 
stanowi dla przyszłych inżynie-
rów ciekawe uzupełnienie wiedzy 
teoretycznej.  d

Studenckie lato 
w Dystrybucji

www.tauron-dystrybucja.pl

Studentko,   
studencie!
 
Wykorzystaj efektywnie 
przerwę wakacyjną i zgłoś 
się do Programu letnich 
praktyk studenckich 
w TAURON Dystrybucja S.A.

Aplikuj online
do 30 kwietnia 2018 r.

TERMIN PRAKTYK  2-31 lipca 2018 r.
Zapraszamy na praktyki w obszarach 
inwestycji, rozwoju, eksploatacji 
i utrzymania sieci elektroenergetycznych 
i innych.

W trakcie praktyki oferujemy możliwość:
• wykonywania zadań pod okiem doświadczonych 

specjalistów,
• udziału w prelekcjach wewnętrznych,
• sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w praktyce,
• poznania wybranego obszaru naszej firmy,
• zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego.
 

 
Lokalizacje i obszary na praktyki znajdziesz na stronie:
www.tauron-dystrybucja.pl/pl/praktyki

Program letnich     
 praktyk studenckich

j �Uczestnicy programu mieli możliwość poznać 

energetykę od praktycznej strony, a także 

dowiedzieć się, jakie nowoczesne technologie 

stosujemy już dziś oraz  w jakim kierunku 

będziemy rozwijać się w przyszłości.

Prace zespołu powołanego 
do przeprowadzenia 

analizy celem wskazania 
przyczyn pierwotnych 
wypadku przy pracy

Spotkanie  
wszystkich  

uczestników  
procesów

Wdrażanie działań 
naprawczych

Górnicza ekipa po zmaga-
niach na trasie wyścigu.
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Studenci z Chile w Czatkowicach
KW Czatkowice • Kopalnia 
Wapienia Czatkowice gościła 
pod koniec maja studentów 
z drugiego końca świata. Goście 
przyjechali aż z Chile, a w naszej 
kopalni mieli okazję zobaczyć, 
jak pracują polskie odkrywkowe 
zakłady górnicze. 
Studenci z Ameryki Południowej 
na co dzień uczą się na Univer-
sidad de Concepcion. Do Polski 
przyjechali na cztery miesiące, 
żeby wziąć udział  w kursie do-
szkalającym „Internship-mining 
engineering for foreign students” 

na Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Jednym z punktów 
programu ich nauki było za-
poznanie się z odkrywko-
wymi zakładami górni-
czymi. Podczas wizyty 
w Czatkowicach mieli 
okazję nie tylko uzu-
pełnić wiedzę teore-
tyczną, ale i zdobyć 
cenne doświadcze-
nie. Studenci zwie-
dzili zakład górniczy, 
linię kruszyw oraz 
przemiałownię.  SK

TAURON Serwis
KAROLINA CZARNOTA

Fachowcy z TAURON Serwis 
pracowali przy zaplano-
wanym remoncie bloków  
9 i 10 w Elektrowni Łazi-

ska, gdy załodze zostały przydzie-
lone dodatkowe czynności związa-
ne z wymianą kolektora mazutu na 
blokach 225 MW. Instalacja mazu-
towa spełnia bardzo ważne funkcje 
związane z pracą tych jednostek. 
Umożliwia rozruch kotła oraz jest 
konieczna dla zapewnienia sta-
bilności spalania w komorze pa-
leniskowej w okresie niższego 
zapotrzebowania na energię elek-
tryczną.
To dlatego decyzja o podjęciu prac była 
natychmiastowa. Budowa rusz-
towań, wymiana izolacji, ekspre-
sowe sprowadzanie materiałów, 
armatury i wreszcie komplekso-

wa wymiana kolektora – to za-
dania, których podjął się zespół 
TAURON Serwis z Łazisk Górnych, 
przy wsparciu kolegów z Łagiszy 
i Jaworzna. Pracownicy wykonu-
jący zadanie zlecone im przez Od-
dział Urządzeń i Instalacji TAURON 
Wytwarzanie uporali się z przed-
sięwzięciem w zaledwie 36 godzin. 
Dzięki ich szybkiej interwencji unik-
nięto postoju w dni robocze czte-
rech bloków energetycznych, a cała 
elektrownia mogła nieprzerwanie 
prawidłowo funkcjonować.
Dzięki zaangażowaniu i profesjo-
nalizmowi ekipy TAURON Serwis 
udało się przywrócić pełną spraw-
ność tego układu. Fachowcy kie-
rowani przez mistrzów Mirosława 
Biernata i Grzegorza Wilka działali 
na podstawie założeń konstruk-
cyjnych i technologicznych, pod 
nadzorem specjalistów z Depar-
tamentu Inżynierii i Remontów. 

Dzięki połączeniu sił nie tylko bły-
skawicznie wykonali zadanie, ale 
i udało im się wyeliminować po-
tencjalne straty TAURON Wytwa-
rzanie w przychodach z produkcji 
energii elektrycznej. Po raz kolejny 
współpraca między podmiotami 
Grupy TAURON okazała się klu-
czem do sukcesu. d

TAURON Dystrybucja • 
Piotr Gleńsk, pracownik 
TAURON Dystrybucja, od lat 
pomaga jeżom. Jest również 
konstruktorem i budowniczym 
unikatowych domków dla 
tych zwierzaków. Dzięki 
wsparciu firmy powstało już 
kilka schronisk, w których 
jeże będą umieszczane po 
rekonwalescencji. Te specjalne 
budowle zostaną ulokowane 
w bezpiecznych i odludnych 
miejscach na terenie głównych 
punktów zasilania należących do 
TAURONA.
Jeśli jeże wpadły w kłopoty, jeśli są 
chore, w domu pana Piotra odzyskują 
dobrą formę i wracają do środowi-
ska naturalnego. Dzięki konkursowi 
PRO Bono dla pracowników Grupy 
pan Piotr pozyskał środki na budo-
wę sześciu domków jeżowych. 
W tych azylach zwierzęta 
będą umieszczane po prze-
bytych chorobach i urazach.
Domki mają wymiary 130 
cm x 58 cm u podstawy. 
To luksus dotąd niezna-
ny, bo nikt wcześniej 
takich nie zrobił. Dwa 
długie tunele wejściowe 
skutecznie zabezpieczają jeża 

przed atakiem psa, kuny czy lisa. Jeż 
to zwierzę niezwykle pożyteczne. 
Zjada gryzonie (myszy, nornice), lar-
wy owadów, gady, ślimaki , pająki, 
a także padłe ptaki. Jeż wystraszo-
ny lub zaatakowany nie ucieka, lecz 
kuli się, szczelnie otoczony kolcami. 
W ten sposób naraża się na atak 
drapieżników. Jeże nie chorują na 
wściekliznę i jej nie roznoszą.
Od porady telefonicznej lepsza 
i szybsza jest pomoc weterynarza 
na miejscu. Nawet jeśli jeż się nie 
rusza i wyczuwalny jest od niego 
zapach stęchlizny, to jest szan-
sa na jego uratowanie, lecz o tym 

powinien zde-
cydować fa-
chowiec. PG

TAURON Serwis • TAURON 
Serwis to niezastąpiony zespół 
specjalizujący się w remontach 
i serwisie w energetyce. Nie dość, 
że po raz kolejny nie zawiódł przy 
naprawie awarii w elektrowni 
Łaziska, to jeszcze uwinął się 
z naprawą trzy dni przed czasem.
Fachowcy z TAURON Serwis usu-
nęli awarię układu wirującego wen-
tylatora młynowego nr 1 na bloku  
nr 10 elektrowni Łaziska. Mieli przed 
sobą duże wyzwanie, ponieważ nie-
sprawność tego układu spowodo-
wała, że cały zespół nie nadawał się 
do ruchu, dodatkowo zaniżając moc 
bloku. Usunięcie usterki wymagało 
wysokiej staranności i wiedzy, a tak-
że pełnej mobilizacji, bo z naprawą 
trzeba było uporać się poza norma-
tywnym czasem pracy.
Pracownicy warsztatu młynowego, 
przy wsparciu brygady elektryków 
oraz z pomocą brygady izolacyjnej, 
musieli najpierw zdemontować 
silnik napędowy, izolację termicz-

ną i części korpusu zasadniczego 
wentylatora, a następnie wymie-
nić uszkodzony wirnik wentylatora 
młynowego. Uporali się z zadaniem 
w cztery dni, czyli o trzy dni wcze-
śniej niż zakładano. Po tym czasie 
urządzenie pozytywnie przeszło 
ruch próbny, zostały wykonane po-
miary drgań i w piątym dniu wenty-
lator oddano do eksploatacji.

Fachowcy pracowali pod kie-
rownictwem mistrza Henryka 
Onderki i pod ścisłym nadzorem 
specjalisty Bogusława Jańczy-
ka z Departamentu Inżynierii 
i Remontów. Nie tylko naprawili 
urządzenie, ale i wydali zalece-
nia, które pozwolą wyeliminować 
podobne zdarzenia w przyszłości. 
KCZ

Wentylator w Łaziskach działa jak złoto

Spisali się na medal

Pomaga jeżom

Specjaliści TAURON Serwis po raz kolejny stanęli 
na wysokości zadania. W zaledwie 36 godzin 
uporali się z powierzonymi im zadaniami, 
zapewniając ciągłość pracy czterech bloków 
energetycznych o sumarycznej mocy 905 MW.

j �Fachowcy kierowani przez mistrzów 

Mirosława Biernata i Grzegorza Wilka działali 

na podstawie założeń konstrukcyjnych  

i technologicznych, pod nadzorem specjalistów 

z Departamentu Inżynierii i Remontów. 

Pomoc:
Telefony alarmowe do ośrodków udzielających pomocy jeżom:
•  505 140 960: Ośrodek Rehabilitacji Jeży „Jerzy dla Jeży” 

w Kłodzku, 
•  606 950 949: Jeżurkowo, Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt 

w Skierdach pod Warszawą.
•  605 100 179: Leśne Pogotowie w Mikołowie
•  506 918 902: „Mysikrólik” w Bielsku-Białałej
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Na zdjęciu od lewej: 
Sebastian Mazurek, 
Michał Moryc, Arkadiusz 
Cander, Damian Doma-
gała, Dariusz Krzywda, 
Wiesław Sielicki, Łukasz 
Podbielski.
W pracach brali również 
udział: Rafał Michalski, 
Mariusz Obirek, Edward 
Rusin, Jacek Ostasz, 
Rafał Paks, Jacek Czado, 
Jarosław Dróżdż

Na zdjęciu od lewej: Tadeusz 
Bańczyk, Robert Salata, Henryk 
Onderko, Jan Pukocz.   
W pracach zespołu brał również 
udział nieobecny na zdjęciu 
Krzysztof Szczyszczaj

Piotr Gleńsk ze swoim 
podopiecznym

Studenci z Chile 
z zainteresowaniem 

zwiedzali Czatkowice
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PIKNIK RODZINNY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  
W TAURON CIEPŁO

Ponad 350 osób bawiło się na II Pikniku Rodzinnym 
zorganizowanym przez NSZZ „Solidarność” działającym 
w TAURON Ciepło. Impreza odbyła się 16 czerwca przy 
stadionie GKS Grunwald w Rudzie Śląskiej.
Jedną z wielu atrakcji było losowanie nagród, m.in. 
voucherów do SPA oraz zestawów toreb podróżnych. 
Organizatorzy pamiętali też o najmłodszych uczestnikach 
zabawy, dla których przygotowali wiele atrakcji, a także 
podarunki. Wieczór umilił zespół Helikopter oraz znana 
śląska artystka Bernadeta Kowalska.
Tadeusz Nowak,  
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” TAURON Ciepło
 

WRZESIEŃ NA SPORTOWO
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Elektro” 
przygotowało masę sportowych imprez na nadchodzący 
wrzesień. Cały miesiąc będzie obfitował w wydarzenia, 
podczas których najważniejsza będzie nie tylko sportowa 
rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa.
 8 września
VIII RODZINNE ZAWODY W STRZELECTWIE SPORTOWYM 
Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO (strzelnica LOK, 
Ruda Śląska Kochłowice) – w zawodach dzieci będą strzelać 
z pozycji leżącej z KBKS-u. Wykonają 15 strzałów do tarczy 
ustawionej w odległości 50 metrów. Dorośli będą strzelać 
w pozycji stojącej.
V PIKNIK PIŁKARSKI – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR 
PREZESA SSK „ELEKTRO” (boisko treningowe KS 
Polonia, Łaziska Górne) – w turnieju może wystartować 
maksymalnie 10 drużyn. Mecze eliminacyjne zostaną 
rozegrane w wylosowanych grupach metodą „każdy 
z każdym”. W finałach zmierzą się dwie pierwsze drużyny 
z każdej grupy.
 14-16 września
XVII RODZINNY RAJD ROWEROWY – ZAMKNIĘCIE 
SEZONU (Czarnogóra, Ustronie Śląskie, Kotlina Kłodzka, 
woj. dolnośląskie) – trasę rajdu zaplanowano w terenie 
górzystym w dwóch wariantach: rodzinna będzie miała 
około 30 km, dla zaawansowanych 70 km.
 15 września
ZAWODY W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM – ZAMKNIĘCIE 
SEZONU (zbiornik wody Elektrowni Łaziska, Łaziska Górne) 
– zawody startują o godzinie 7.
 19 września
OSTATNI TURNIEJ BOWLINGOWY Z CYKLU GRAND PRIX 
(kręgielnia MOSiR, Łaziska Górne) – czwarty i ostatni 
turniej wyłoni najlepszych graczy bowlingu w kategorii pań 
i panów. Do końcowej klasyfikacji generalnej zaliczane są 
najlepsze wyniki z trzech turniejów.
 27-29 września
XVIII HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW 
W TENISIE (Tenis Sport Center, Gliwice) – to impreza 
skierowana do najlepszych tenisistów w branży 
energetycznej. Rozgrywana jest w dwóch kategoriach 
wiekowych: M-1 (kategoria młodsza) i M-2 (kategoria 
starsza). Uczestnicy będą rywalizować na czterech kortach 
z nawierzchnią „sztucznej trawy”.
 29-30 września
VI RODZINNE REGATY ŻEGLARSKIE W KLASIE OMEGA 
–  ZAMKNIĘCIE SEZONU (Jezioro Żywieckie, Klub Żeglarski 
PERKOZ, Zarzecze). Organizator zaplanował blisko siedem 
godzin na pływanie, a liczba wyścigów uzależniona będzie 
od pogody. Po żeglarskich zmaganiach przyjdzie czas na 
wspólne grillowanie i szantowanie.

Szczegółowe informacje na temat rozgrywek dostępne są 
w serwisie sportowym www.ssk-elektro.pl. Wszystkich 
chętnych zapraszamy do udziału w zawodach oraz do 
kibicowania.

O TYM SIĘ MÓWI

TAURON Wytwarzanie • Siedem 
kilometrów trasy do pokonania 
kajakiem w nieco ponad dwie 
godziny – takie wyzwanie 
stanęło przed uczestnikami 
pierwszego spływu 
kajakowego zorganizowanego 
na rzece Ruda przez Koło 
SEP nr 4 przy elektrowni 
Łaziska oraz Stowarzyszenie 
Sportowo-Kulturalne „Elektro”.
Po obowiązkowym szkoleniu 
uczestnicy ruszyli na trasę. Odci-
nek, który mieli do pokonania, był 
najeżony przeszkodami, choć-
by w postaci powalonych drzew. 
Przepłynięcie całej trasy zajęło 
zawodnikom około dwóch i pół 
godziny. Jeden z zespołów dostał 
dodatkowy zastrzyk adrenaliny, 
bo zaliczył pełne nurkowanie po 
wywrotce kajaka. Ale wszystko 
skończyło się szczęśliwie, bo za-
wodnicy byli pod opieką instruk-
torów kajakarstwa oraz ratownika 
wodnego.

Gdy uczestnicy spływu dotarli 
do mety, czekała na nich niespo-
dzianka: na dalszą część imprezy 
pojechali wozami taborowymi, 
które zawiozły ich na piknik. Tam 
czekała na nich grochówka z kuch-
ni polowej oraz ognisko z kieł-

baskami. Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy medal. Była 
dobra zabawa przy akompania-
mencie gitary i akordeonów. Do-
datkową, obleganą nie tylko przez 
dzieci atrakcją imprezy była ścian-
ka wspinaczkowa. TK

TAURON Sprzedaż
JOANNA WILIŃSKA

Kibice zgromadzeni w Wi-
śle na zawodach Letnie-
go Grand Prix w Skokach 
Narciarskich mieli powody 

do zadowolenia. Podczas sobot-
niego konkursu drużynowego na 
najwyższym stopniu podium sta-
nęła polska reprezentacja w skła-
dzie: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid 
Kubacki oraz Maciej Kot.
Nasi skoczkowie nie zawiedli 
również w konkursie indywidu-
alnym, a kibice po raz kolejny 
mogli odśpiewać Mazurka Dą-
browskiego. Wszystko za sprawą 
Kamila Stocha, który w indywidu-

alnych zmaganiach zajął pierw-
sze miejsce. Drugi był Piotr Żyła, 
a na trzecim miejscu znalazł się 
Norweg Halvor Egner Granerud. 
Nagrody najlepszym skoczkom 
wręczyli Filip Grzegorczyk, prezes 
zarządu TAURON Polska Energia, 
Apoloniusz Tajner, prezes Pol-
skiego Związku Narciarskiego, 
oraz Tomasz Bujok, burmistrz 
Wisły.
Kibice zgromadzeni pod skocznią 
Wisła-Malinka chętnie odwiedzali 
również strefę TAURONA, będą-
cego sponsorem tego wydarzania. 
W namiocie TAURONA mogli po-
rozmawiać z doradcą i dowiedzieć 
się, jak efektywnie i ekologiczne 
ogrzewać swoje domy.  d

Magentowy weekend ze skokami w Wiśle
Pod koniec lipca w Wiśle odbyły się zawody 
inaugurujące Letnie Grand Prix w Skokach 
Narciarskich. Zarówno podczas konkursu 
drużynowego, jak i zawodów indywidualnych 
triumfowali Polacy.

Krwiodawcy jak zwykle 
nie zawiedli

Kajaki na pełnym relaksie

TAURON Wydobycie • 22 litry 
krwi dla potrzebujących tylko 
podczas jednego dnia! Taki 
niezwykły wyczyn to zasługa 
Klubu Honorowych Dawców 
Krwi i NSZZ „Solidarność”, które 
działają przy kopalni „Sobieski”. 
Kolejną wielką akcję krwiodawcy 
zorganizowali 6 lipca, a wzięło 
w niej udział aż 51 osób.
Latem w stacjach krwiodawstwa 
często brakuje krwi. Na szczęście 
Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa z Katowic 
może liczyć na pomoc górników 
i pracowników kopalni Sobieski. 
Po ostatniej ich akcji wzbogaci-
ło się o przeszło 22 litry krwi. Od 

początku roku w sześciu podob-
nych inicjatywach wzięło udział 
łącznie 277 osób, które oddały 
ponad 124 litry krwi.
Krwiodawstwo jest dobrowolne 
i bezpłatne, jednak każdy hono-
rowy krwiodawca może liczyć 

na pewne przywileje. Ma nie 
tylko prawo do zwolnienia z pra-
cy w dniu donacji, ale również 
może kupić niektóre leki ze zniż-
ką i skorzystać poza kolejnością 
z ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych. DP

 Od początku roku  
w sześciu podobnych 

inicjatywach wzięło udział 
łącznie 277 osób, które 

oddały ponad

124  
litrów 

KRWI
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Na uczestników spływu na 
mecie czekała niespodzianka
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TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Piotr Brodkorb od dziecka 
wiedział, że zostanie stra-
żakiem. Na co dzień pra-
cuje jako starszy specjali-

sta ds. ruchu elektrowni wodnych 
w TAURON Ekoenergii, ale gdy za-
wyje syrena strażacka, zawsze jest 
gotowy do akcji i niesienia pomocy 
innym.
Służba w straży pożarnej w rodzi-
nie Piotra to już tradycja. Tato był 
członkiem zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej we Włostowej. Od 
najmłodszych lat zabierał syna na 
zawody sportowo-pożarnicze OSP. 

Małemu Piotrkowi bar-
dzo podobał się mundur 
i czerwony wóz strażac-
ki, ale przede wszystkim 
miał w sobie potrzebę 
niesienia pomocy innym. 
W szeregi Ochotniczej Straży Po-
żarnej wstąpił, mając niespełna 18 
lat. Obecnie pełni funkcję członka 
zarządu jako zastępca naczelnika 
oraz kierowcy wozu strażackiego. 
Żona Piotra jest również ochot-
niczką w drużynie kobiecej. Mimo 
że pochodzą z tej samej miejsco-
wości, poznali się w OSP. Można 
powiedzieć, że połączyła ich straż 
pożarna i wspólna pasja. Teraz 
w ślady taty idzie syn Paweł.

Strażacy we Włostowej najczęściej 
wzywani są do pożarów, powodzi, 
przewróconych drzew oraz innych 
miejscowych zagrożeń. Poma-
gają także w organizacji różnych 
festynów, imprez kulturalnych, 
organizują zawody strażackie dla 
dzieci. Co czuje się po udanej akcji? 
– Satysfakcję z tego, że mogłem po-
móc i zrobić coś pożytecznego – od-
powiada bez zastanowienia Piotr 
Brodkorb.   d

Magentowy weekend ze skokami w Wiśle

Uwaga, pali się!
TAURON Ekoserwis • Pracownicy 
spółki zakasali rękawy.  
Od kilku tygodni własnymi 
silami usuwają zanieczyszczenia 

zgromadzone wokół Jeziora 
Rożnowskiego.
Ogromne ilości śmieci to nie-

stety w głównej mie-
rze efekt działalności 
człowieka. Plastikowe 
butelki, słoiki i opa-
kowania po jedzeniu, 
powodujące niebez-

pieczeństwo dla śro-
dowiska naturalnego, 

przynieśli ze sobą turyści. 
Dodatkowo po lipcowych na-

wałnicach, jakie przeszły nad Ma-
łopolską, rzekami Dunajec i Poprad 
do jeziora spłynęły odpady z całe-
go regionu. Na brzegach zbiornika 
osadziły się również liście, trawy, 
gałęzie i powalone przez burze 
drzewa.
Śmieci poza tym, że negatywnie 
wpływają na środowisko mogą też 
zaburzać pracę naszych urządzeń 
na zaporze w Czchowie i Rożnowie. 
Mimo że Jezioro Rożnowskie nie 
należy do Grupy TAURON, nasi pra-
cownicy zakasali rękawy, dając tym 
samym dowód wielkiej odpowie-
dzialności i świadomości ekologicz-
nej. AC-S

Wielkie sprzątanie Jeziora 
Rożnowskiego

j �Nasi skoczkowie nie zawiedli również w konkursie 

indywidualnym, a kibice po raz kolejny mogli 

odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Wszystko za 

sprawą Kamila Stocha, który w indywidualnych 

zmaganiach zajął pierwsze miejsce. 

Mali chłopcy najczęściej marzą o pracy 
w policji, wojsku lub straży pożarnej. 
Dorosłe życie potem te plany weryfikuje 
i tylko nieliczni pozostają przy swoich 
dziecięcych marzeniach.
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Piotr Brodkorb  
z synem Pawłem

Pracownicy TAURON Ekoserwis mieli pełne ręce roboty. 
Gwałtowne, lipcowe ulewy spowodowały napływ ogrom-

nych ilości śmieci do Jeziora Rożnowskiego. 
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GRUPA TAURON
MICHAŁ MASIARCZYK

Pierwszego dnia zjechali 
pod powierzchnię zie-
mi. W rejonie Piłsudski 
fotografowie osiągnęli 

poziom 500, a następnie uda-
li się do likwidowanej ściany 
nr 546 w oddziale G-2. Potem 
weszli na chodnik badawczy do 
oddziału GRP-3, a w drodze po-
wrotnej odwiedzili jeszcze pom-
pownię główną przy szybie He-
lena. W kolejnym dniu zwiedzali 
zakład na powierzchni. Zobaczyli 
m.in. chodnik Glinna Góra, stację 
materiałową i zajezdnię kolejek 
podwieszanych.
Wszyscy panowie z zamiłowa-
nia zajmują się fotografowa-
niem obiektów technicznych 
związanych z kopalniami. Chri-

stoph Oboth pracuje dla UNESCO 
i zajmuje się edukacją w zakresie 
kultury technicznej górnictwa 
i koksownictwa. Górnicze urzą-
dzenia z pasją fotografują też Ed-
gar Bergstein i Roland Erdmann. 
Z kolei pasją Joachima Leitscha 
jest fotografowanie kolei stoso-
wanych w górnictwie. Napisał na 
ten temat kilka książek. Sam 
na co dzień pracuje jako 
przewodnik w Ruhr Mu-
seum w niemieckim 
Zollverein. Z kolei 
prace Sebastia-
na Berruta były 
p r e z e n t o -
wane m.in. 
w zabytko-
wej kopal-
ni Ignacy 
w Rybni-
ku. d

Sobieski w światowym 
obiektywie

Zdobyli 
alaskański 

szczyt

Denali to najwyższy szczyt 
Ameryki Północnej, co 
zapewnia mu miejsce  

w Koronie Ziemi. Wyprawę 
na jego wierzchołek 

zorganizował Polski Klub 
Alpejski, którego członkiem 

jest Rajmund Chmiel  
z Zespołu Zabezpieczeń 

i Obsługi Transakcji 
Handlowych w TAURON 

Wydobycie.

TAURON Ciepło • Tradycyjnie 
podczas wakacji do TAURON 
Ciepło zgłasza się wielu 
studentów i stażystów, 
którzy w różnych obszarach 
firmy odbywają zarówno 
obowiązkowe, jak i dobrowolne 
praktyki. Programy praktyk 
i staży są realizowane zgodnie 
z założeniami przyjętymi przez 
uczelnie dla poszczególnych 
modułów kształcenia w branży 
energetycznej.
Wśród praktykantów przeważają 
studenci uczelni technicznych (Po-

litechnika Krakowska, Akademia 
Górniczo-Hutnicza, Politechnika 
Śląska, Politechnika Wrocławska), 
ale także uniwersytetów (Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Krakowie, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach, Uniwersytet Śląski).
Realizacja studenckich praktyk 
i programów stażowych to odpo-
wiedź TAURON Ciepło na problem 
luki pokoleniowej, z którym bę-
dziemy musieli zmierzyć się jako 
pracodawca. Jest to dobry czas 
dla praktykantów i stażystów, 
aby przekonali się, czy kierunek 

zawodowy, jaki sobie wybrali, im 
odpowiada. My, jako pracodawca, 
możemy na bieżąco monitorować 
rozwój i przyrost wiedzy oraz być 
w kontakcie z najlepszymi prakty-
kantami, aby po zakończonej nauce 
zaproponować im dołączenie do 
zespołu spółki.
TAURON Ciepło realizuje różnorod-
ne programy stażowe w porozu-
mieniu z uczelnianymi biurami karier 
i włącza się aktywnie w inicjatywy 
uczelni podejmowane w zakresie 
śledzenia losów zawodowych swo-
ich absolwentów. WŚT

Aktywni żacy w TAURON Ciepło

Na początku czerwca kopalnie TAURONA odwiedzili 
fotografowie z Niemiec i Francji. Jak nikt inny potrafią 
dostrzec nie tylko użyteczność, ale i piękno urządzeń 
technicznych stosowanych w górnictwie. Byli już 
w zakładach Janina oraz Brzeszcze. Tym razem 
odwiedzili kopalnię Sobieski w Jaworznie.

TAURON Wydobycie stawia 
na wykształconych techników
TAURON Wydobycie • Szkolnictwo 
zawodowe przeżywa dziś swój  
renesans. Zmieniający się rynek  
pracy, nowoczesne technologie  
i idące za tym rosnące zapotrzebo-
wanie na wykwalifikowanych 
pracowników to nasza nowa 
rzeczywistość. Doskonale rozumie 
to TAURON Wydobycie.
4 lipca spółka podpisała wraz 
z Katowicką Specjalną Strefą Eko-
nomiczną i jaworznickim Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego list intencyjny wdra-
żający program pn. „Kształcenie 
dualne – dobry start w zawodach 
branży górniczo-hutniczej”. W ra-
mach projektu instytucje wspólnie 
zrealizują pilotaż modelowego pro-
gramu praktycznej nauki zawodu 

w specjalności technik górnictwa 
podziemnego. Dzięki temu przed-
sięwzięciu już od września jaworz-
niccy uczniowie klas pierwszych 
i drugich czteroletniego technikum 
będą uczyć się zawodu nie tylko 
w szkolnych ławkach, ale również 
w centrum kształcenia praktycz-
nego i u pracodawcy – czyli w spół-
ce TAURON Wydobycie.

Pi lotażowy program został 
przygotowany przez KSSE we 
współpracy z ekspertami dla  
Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej. Ma zweryfikować, czy 
wszystkie elementy mogą być 
stosowane w praktyce szkolnej 
i wdrożone do systemu kształce-
nia na poziomie rozwiązań syste-
mowych. AT

TAURON Wydobycie
RAJMUND CHMIEL

Góra wznosi się na 
6190 m nad pozio-
mem morza. Wzglę-
dem otaczających ją 

stoków to jedna z największych 
na świecie deniwelacji, tzn. róż-
nic wysokości między najwyżej 
i najniżej położonym punktem 
– ponad 5500 m. Wyprawa 
na szczyt położony na Alasce 
wyruszyła 14 maja. Góra jest 
bardzo wymagająca, dlatego 
wspinacze musieli się doskona-
le przygotować do jej zdobycia. 
Każdy z nich miał 18 kg baga-

Na szczycie Denali 
temperatura może  

spadać do

-60oC 
Prędkość wiatru  

dochodzi do

160 km/h

Zarządy TWD, KSSE  
i CKZiU wspólnie podpi-

sali list intencyjny
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KW Czatkowice • Jaki jest 
przepis na najlepszą integrację 
pracowników? Najważniejsza jest 
piękna pogoda w dniu pikniku 
i dobre jedzenie. A jeśli do tego 
doda się odrobinę rywalizacji, to 
emocje i pozytywne wibracje są 
murowane!
Tak było w przypadku imprezy in-
tegracyjnej dla pracowników Ko-
palni Wapienia Czatkowice, która 
odbyła się 8 czerwca na polach 
golfowych w Paczółtowicach. 
Pracownicy mogli spróbować 

swoich sił w grze w golfa, wal-
kach sumo i w przeciąganiu liny. 
Zwłaszcza ta ostatnia konkuren-
cja wzbudziła mnóstwo emocji. 
Drużyny walczyły bardzo zacię-
cie, a pomagał im w tym głośny, 
sportowy doping kibiców. Najlep-
si otrzymali puchar prezesa oraz 
drobne upominki.
Po sportowej rywalizacji goście ba-
wili się na parkiecie, na którym do 
tańca porywał ich największymi 
przebojami DJ. Zabawa była wyjąt-
kowo udana i pewnie już teraz pra-
cownicy kopalni odliczają dni do na-

stępnego spotkania, które 
odbędzie się za 

rok. AJ

TAURON Ciepło • Program 
„Ambasador Marki TAURON” 
to sposób na budowanie 
wizerunku firmy wśród młodego 
pokolenia. W jego ramach, pod 
koniec czerwca, 25 studentów 
elektrotechniki na Politechnice 
Krakowskiej poznało od podszewki 
zakład wytwarzania w Katowicach 
należący do spółki TAURON Ciepło.
Studenci mogli zapoznać się ze 
strukturą, procesem produkcji i cha-
rakterem spółki. Po terenie zakładu 
oprowadził ich Jerzy Piechaczek, 
kierownik Działu Ruchu. Mimo ulew-
nego deszczu, studentom udało się 
odwiedzić wszystkie kluczowe ob-
szary oraz porozmawiać z pracow-

nikami. Dzięki temu mogli zapoznać 
się ze stanowiskami, na których 
potencjalnie, po skończeniu nauki, 
mogliby realizować się zawodowo. 
Po etapie „terenowym” studentów 
zaproszono do sali konferencyjnej. 
Tam Marcin Tomaszewski, kierownik 
sekcji utrzymania ruchu, opowiedział 
im o historii elektrociepłowni oraz 
zapoznał z podstawowymi informa-
cjami dotyczącymi polskiej energe-
tyki i struktury Grupy TAURON.
Program „Ambasador Marki TAURON” 
jest odpowiedzią na rosnące zapotrze-
bowanie w zakresie rozwijania profe-
sjonalnego doradztwa zawodowego 
i pomocy w budowaniu ścieżki kariery 
młodych absolwentów. WŚT

Studenci poznają 
TAURON Ciepło

Golf integruje Czatkowice

Sobieski w światowym 
obiektywie

żu w plecaku i około 30 kg na 
sankach. Był to sprzęt i zapasy 
na całe dwa tygodnie, na które 
przewidziana była wyprawa.
Prawdziwe oblicze Denali al-
piniści poznali już w drodze do 
obozu nr 1. Pogoda ich nie roz-
pieszczała: na początku było 
trochę mglisto, a później pełna 
zadymka z opadami śniegu. Do 
tego zimny wiatr i temperatu-
ra spadająca w namiotach do 
-25 stopni Celsjusza. Mimo tak 
trudnych warunków, 28 maja 
wspinacze zdobyli wierzcho-
łek góry. Po przejściu pięknej 
grani szczytowej mogli cie-
szyć się imponującym wido-
kiem – wysiłek opłacił się. Na 
szczycie przebywali wyjątkowo 
długo, bo pogoda była bardzo 
łaskawa, co rzadko zdarza się 
w miejscu, w którym tempe-
ratura może spadać nawet do 
-60 st. C, a wiatr potrafi wiać 
z prędkością 160 km/h. d

j �Wyprawa na szczyt położony na Alasce 

wyruszyła 14 maja. Góra jest bardzo 

wymagająca, dlatego wspinacze musieli się 

doskonale przygotować do jej zdobycia. Każdy 

z nich miał 18 kg bagażu w plecaku i około  

30 kg na sankach. 

Zazwyczaj znajdują się po drugiej stronie z obiek-
tywu. Jednak tym razem pasjonaci górnictwa 

zapozowali do wspólnego zdjęcia.

Rajmund Chmiel w drodze 
na górę Denali - wchodzącą 

w skład Korony Ziemi.
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PRACOWNICY POLECAJĄ

Beata Gałecka z TAURON Obsługa 
Klienta poleca trylogię Niny George

LITERATURA
Wakacje w pełni, więc na gorące urlo-
powe dni polecam trylogię Niny Geor-
ge – „Lawendowy pokój”, „Księżyc nad 
Bretanią” i „Księgę snów”. Te trzy książki 
tworzą całość, choć nie są ze sobą powią-
zane. Każda opowiada inną historię, ale 
łączy je refleksja nad życiem, przemija-
niem i własnymi potrzebami.
Główny bohater „Lawendowego poko-
ju” sprzedaje książki w swojej księgarni 
Apteka Literacka. I nie byłoby w tym nic 

niezwykłego, gdyby nie fakt, że każdemu 
czytelnikowi dobiera książkę stosowną do 
jego potrzeb i kondycji psychicznej. Moż-
na śmiało powiedzieć, że leczy za pomocą 
książek, bo ma rzadki dar rozpoznawania, 
co kto nosi w sercu. Jest bardzo skuteczny 
w stosunku do innych, ale nie potrafi ule-
czyć własnego cierpienia po odejściu wie-
le lat temu ukochanej kobiety…
Bohaterka „Księżyca 
nad Bretanią”, Marian-
ne, rzuca się z pary-
skiego Pont Neuf, bo 
ma już dosyć swojego 
życia, ale los chce ina-
czej. Uratowana kobie-

ta trafia do szpitala, gdzie ukojeniem dla 
niej staje się maleńki obrazek wykonany 
na kafelku, przedstawiający oświetlony 
księżycowym blaskiem port w Bretanii 
z łodzią o nazwie Mariann. Przyjmuje to 
jako znak. Po raz pierwszy od lat sama 
podejmuje decyzję i jedzie do Bretanii, 
gdzie znowu poczuje się szczęśliwa.
Henri - reporter wojenny, choć żyje w ciągłym 

zagrożeniu, to jed-
nak najbardziej 
przeraża go stabi-
lizacja i założenie 
rodziny. Teraz ra-
tuje tonącą dziew-
czynkę, a sam 

zapada w śpiączkę. 
Eddi, niegdyś związana 
z Henrim, dowiaduje 
się, że ten uczynił ją 
odpowiedzialną za de-
cyzje związane z jego 
leczeniem. I Sam, syn 
Henriego, marzący 
o poznaniu ojca, które-
go losy całe swoje życie 
śledził.  To bohaterowie trzeciej części trylogii 
Niny George – „Księgi snów”. 
Ich ścieżki krzyżują się, a rzeczywistość 
zmusza ich do spojrzenia w przeszłość 
i do ponownego zdefiniowania teraźniej-
szości... 

Janusz Wójcik z TAURON Wy-
twarzanie poleca Teatr Sensacji

TEATR TELEWIZJI
Polecam wszystkim  emitowane w waka-
cyjne czwartkowe wieczory na antenie TVP 
Kultura archiwalne odcinki Teatru Sensacji 
„Kobra”. Te kultowe obecnie przedstawienia 
kryminalne nadawane były w polskiej tele-
wizji od roku 1956 aż do lat dziewięćdzie-
siątych. Każda emisja zaczynała się charak-
terystyczną czołówką z wijącym się wężem 
i muzyką, która samym swym brzmieniem 
przyprawiała o dreszczyk emocji. 
„Kobry” miały 95-procentową oglądalność, 
a ulice polskich miast wyludnia-
ły się w czwartkowe wieczory. 
Czym wytłumaczyć ten fenomen? 
Powodów oczywiście było kilka. 
Twórcami „Kobry” byli jedni z naj-
bardziej utalentowanych reżyse-
rów, a grali w nich najwybitniejsi 
polscy aktorzy. Poziom artystyczny 
był więc niejednokrotnie rewela-
cyjny. Wykorzystywano tu głównie 
sztuki autorów zachodnioeuro-

pejskich oraz amery-
kańskich. W siermięż-
nej  peerelowskiej 
rzeczywistości niosły 
one jakże wytęsknio-
ny powiew Zachodu. 
Ze scenografią od-
biegającą od szarości 
dnia powszedniego, ze 
znakomitą zazwyczaj intrygą kryminalną 
i muzyką, jakiej można było posłuchać tyl-
ko ze zdobytych płyt winylowych. Spektakle 
uchylały rąbka żelaznej kurtyny i miały upoj-
ny smak zakazanego owocu. 
Dlaczego warto oglądać te przedstawienia 

także dzisiaj? Dla współcze-
snych widzów wychowanych 
na amerykańskich serialach 
kryminalnych mogą być do-
wodem, że nawet przy skrom-
nym budżecie i ograniczonych 
możliwościach technicznych 
można stworzyć dzieło, które 
ogląda się z zapartym tchem, 
delektując się wspaniałą grą 
aktorów.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR:16

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 30 sierpnia br. na adres: tpe.komunikacja.news@tauron.pl
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, zostanie rozlosowanych pięć nagród. Nazwiska zwycięzców ukażą się 
w kolejnym wydaniu naszego magazynu.
Zwycięzcy krzyżówki nr 15: • Dorota Swoboda, Biura Zarządzania Nieruchomościami, TAURON Ciepło; Anna Serwach, Dział Regulacji Nierucho-
mości Energetycznych, TAURON Dystrybucja Oddział w Gliwicach; Barbara Rozmus, Zespół Kadr i Płac ZG Janina, TAURON Wydobycie; Ilona 
Pawełczyk, Biuro Analiz Zakupowych, TAURON Wytwarzanie; Karolina Sanocka, Biuro Obsługi Kancelaryjnej Legnica, TAURON Obsługa Klienta
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