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Wolontariusze uwalniają Mega Moc! 

MegaMoc 
pracowników 

TAURONA  
w chorzowskim 

szpitalu

Teraz na małych 
pacjentów  
czeka pełen barw 
podwodny świat

Aleksandra 
Lędzion – jedna  

z wolontariuszek

Szare dotąd 
ściany zyskały 
błękit oceanu

Wejdź na e-puls.tauron.pl

Za nami pierwsza część wielkiego projektu 
malowania ścian w szpitalach i domu dziecka  
na terenie działania Grupy TAURON. 
Grupa TAURON
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

Pracownicy TAURONA nie-
ustannie udowadniają, że 
można na nich liczyć. Tym 
razem pokazali swoją moc 

podczas malowania pracowni USG 
w Zespole Szpitali Miejskich w Cho-
rzowie. Dzięki nim dotąd szare po-
mieszczenie zmieniło się w bajko-
wy wodny świat.
W Chorzowie akcja realizowana 
była wraz z Fundacją ISKIERKA, 
która od wielu 
lat remontu-
je i doposaża 
dziecięce od-
działy szpital-
ne. Zadaniem 
wolontariuszy 
TAURONA było 
odmalowanie 
p o m i e s z c z e -
nia, do które-
go trafiło już 
n o w o c z e s n e 
urządzenie do 
badań USG, na które Funda-
cja pomogła pozyskać środki.
– Zakup tego specjalistycznego 
sprzętu to efekt współpracy i zaan-
gażowania zarówno ze strony szpi-
tala, jak i urzędu miasta. Cieszę się 
bardzo, że po raz kolejny możemy 
liczyć na wsparcie pracowników 
Grupy TAURON. Tym razem zakasu-

ją rękawy i malują, a kilka lat temu 
tworzyli np. Chór Energetyków to-
warzyszący Dziecięcej Orkiestrze 
Onkologicznej na naszym koncer-
cie – mówi Jolanta Czernicka-Si-
wecka, prezes Fundacji ISKIERKA.
Przez placówki medyczne w ob-
szarze działania Grupy TAURON co 
miesiąc przewijają się setki małych 
pacjentów. Jedni wychodzą po kilku 
dniach, dla innych szpitalne sale to 
smutna codzienność, w której spę-
dzają tygodnie, a nawet miesiące. 
W świecie białych fartuchów, zie-

lonych kafli i steto-
skopów nierzadko 
brakuje poczucia 
bezpieczeństwa. 
W o l o n t a r i u s z e 
TAURONA zamienią 
kilka szpitalnych sal 
w miejsca przytul-
ne, ciepłe i nasyco-
ne energią kolorów.
– Nasi pracow-
n i c y  t o  l u d z i e 
tak kompetent-
ni,  jak wrażliwi, 

oddani i wspierający różnorakie 
szlachetne działania. Nowa ini-
cjatywa naszych pracowników 
to malowanie szpitalnych sal. 
My jako firma staramy się rów-
nież i  tę aktywność wspierać  
– podsumowuje Filip Grzegor-
czyk, prezes zarządu TAURON 
Polska Energia. d

e-Puls – wystartowała mobilna gazeta 
GRUPA TAURON • Innowacyjne 
narzędzie komunikacji jest już 
dostępne na prywatnych kompu-
terach i telefonach pracowników 
Grupy TAURON. 
•  W pracy nie zdążyłeś zapoznać 

się z newsami zamieszczonymi 
w Tauronecie, a może wygodniej 

czytać Ci o bieżących wydarze-
niach, czekając na tramwaj? 

•  Chciałeś pokazać domownikom 
wideo z wydarzenia, w którym 
brałeś udział, ale nie masz służ-
bowego laptopa? 

•  A może martwisz się, bo dzień 
wolny od pracy uniemożliwi Ci 

zgarnięcie rozdawanych w Tau-
ronecie biletów na koncert ulu-
bionego zespołu? 

Nic straconego! Już działa e-Puls 
– mobilna gazeta Grupy TAURON, 
którą bez przeszkód otworzysz 
na prywatnym komputerze lub te-
lefonie. AR
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ZARZĄD TW STAWIA NA KOMUNIKACJĘ 
Z PRACOWNIKAMI 
TAURON Wytwarzanie
Dobra współpraca to podstawa wszelkich działań i warunek 
konieczny do osiągnięcia sukcesu oraz rozwoju spółki. Nie może 
być jednak mowy o dobrej współpracy bez dobrej komunikacji. 
Wsłuchując się w sugestie pracowników, zarówno te wyrażane 
bezpośrednio, jak i te przedstawione za pośrednictwem ankiet, 
zarząd TAURON Wytwarzanie zaproponował działania, których 
celem jest usprawnienie obszaru komunikacji. Pierwszym ele-
mentem tego programu jest dzień otwarty. Poszczególni człon-
kowie zarządu w każdy poniedziałek, zgodnie z harmonogramem, 
zapraszają do siebie tych wszystkich pracowników, którzy chcieliby 
z nimi porozmawiać na dowolny temat, a z różnych względów nie 
mają takiej możliwości na co dzień.
Dni otwarte dają każdemu pracownikowi, niezależnie od zajmo-
wanego stanowiska, możliwość rozmowy z wybranym prezesem 
spółki, wyrażenia swojej opinii, zadania pytań i rozwiania ewentu-
alnych wątpliwości.
- Rozumiejąc wagę i znaczenie efektywnego dialogu, ustanowiliśmy 
poniedziałki dniem otwartym i zgodnie z harmonogramem zapraszamy 
na indywidualne konsultacje – wyjaśnia Kazimierz Szynol, prezes 
zarządu TAURON Wytwarzanie.
Możliwość spotkania i szczerej rozmowy z członkiem zarządu 
spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród załogi, a na rozmowę 
z prezesami umówiło się do tej pory 30 osób.
- Bardzo cenimy sobie możliwość wymiany opinii na temat organizacji, 
warunków pracy i wielu innych kwestii. Pracownicy w trakcie rozmów 
dzielą się także z nami sprawami natury osobistej. Również w tych 
sprawach, jeśli tylko istnieje taka możliwość, staramy się pomóc. 
Dziękujemy za przekazane nam uwagi i pomysły dotyczące działalności 
firmy. Zapewniamy, że są przez nas rozważane z należną uwagą 
– dodaje prezes Szynol.
Sprawna komunikacja wewnętrzna pozytywnie wpływa na zaan-
gażowanie pracowników, stanowi podstawę zasadniczych funkcji 
organizacji, takich jak motywowanie do osiągnięcia wspólnych 
celów oraz informowanie, wspiera wymianę wiedzy, przyczynia się 
do rozwoju. Jednak by odnieść pełen sukces, komunikacja powinna 
być procesem dwustronnym. Odpowiedzialna organizacja tę samą 
wagę przykłada do komunikatów, które generuje, jak i do tych, 
które odbiera od swoich pracowników.
ELŻBIETA GUZIKOWSKA

TAURON Ciepło 
MAŁGORZATA KUŚ

Akumulator służy do gro-
madzenia nadmiaru energii 
w dzień i dostarczania jej 
miastu nocą, gdy jest naj-

zimniej. W czasie pięciomiesięcznej 
przerwy, kiedy wyłączamy dopływ 
ciepłej wody do zbiornika akumula-
tora (od czerwca do listopada), tem-
peratura spada w nim tylko o 3 st. C. 
Zadaniem akumulatora ciepła elek-
trociepłowni w Bielsku-Białej jest 
zabezpieczenie ciągłych i równo-
miernych dostaw ciepła dla Bielska-
-Białej, a tym samym zapewnienie 
wysokiego standardu usług realizo-
wanych przez spółkę.
– Zastosowanie akumulatora ciepła 
w naszej elektrociepłowni ma znaczą-
cy wpływ na stabilną i ciągłą pracę 
bloku ciepłowniczego oraz podniesie-
nie efektywności pracy turbiny i kotła 
bloku ciepłowniczego, a co za tym 
idzie obniżenie kosztów ich eksplo-
atacji. Nowoczesne i sprawnie dzia-
łające urządzenia oznaczają wyższy 

poziom bezpieczeństwa dostaw cie-
pła dla mieszkańców Bielska-Białej – 
mówi Jacek Uhryn, prezes zarządu  
TAURON Ciepło.
Akumulator ciepła eksploatowany 
w ZW Bielsko-Biała magazynu-
je energię cieplną w postaci cie-
płej wody i jest bezpośrednio 
podłączony 
do systemu 
c i e p ł o w n i -
czego Biel-
s k a - B i a ł e j . 
U r z ą d z e n i e 
pozwala na 
rów n o m i e r-
ne dostawy 
ciepła w okre-
sach chłodów. 
Gromadzi cie-
pło, gdy za-
potrzebowa-
nie na nie jest 
mniejsze, a od-
daje, gdy jego zużycie rośnie – co 
poprawia efektywność procesu 
dostarczania ciepła. d

20 tysięcy metrów sześciennych pojemności, 65 metrów wysokości i 21 metrów 
średnicy – to parametry akumulatora ciepła pracującego w elektrociepłowni  
ZW Bielsko-Biała TAURON Ciepło. Podstawowym zadaniem tego 
urządzenia jest wyrównywanie obciążenia źródła ciepła podczas zmiennego 
zapotrzebowania na energię ze strony odbiorców. To jeden z czterech tak dużych 
akumulatorów ciepła pracujących w elektrociepłowniach w Polsce.

PRACOWNICY CIEPŁA  
NA PUCHARZE ŚWIATA W ZAKOPANEM

TAURON Ciepło 
Tysiące kibiców z Polski i ze świata, a wśród nich pełni pozytywnej 
energii i ciepłych nastrojów pracownicy TAURON Ciepło.
18 stycznia dwa autokary ruszyły na zawody Pucharu Świata 
w Skokach Narciarskich w Zakopanem. W tej wyjątkowej 
sportowej wycieczce wzięło udział 85 osób z rodzinami.
Atrakcji i sportowych wrażeń nie brakowało. Już pierwszego dnia, 
aby rozgrzać emocje przed dwudniowymi zawodami na skoczni, 
uczestnicy wzięli udział w zorganizowanym turnieju bowlingowym. 
Były nagrody i dyplomy za pełną zaangażowania i dynamizmu grę. 
Pracownicy TC będą mieli co wspominać przez najbliższe miesiące. 
Falujące flagi, biało-czerwone twarze i fantastyczna zabawa – tak 
kibice dopingowali polską reprezentację skoczków.
Trzydniowy wyjazd został zorganizowany przez NSZZ „Solidarność” 
TAURON Ciepło. Ze względu na duże zainteresowanie oraz świetną 
zabawę podczas białego szaleństwa jesteśmy przekonani, że tego 
typu wyjazdy będą kontynuowane w przyszłości.
TADEUSZ NOWAK,  
przewodniczący NSZZ „Solidarność” TAURON Ciepło

Z GRUPY

Największy termos 
w mieście 

65 
METRÓW 

WYSOKOŚCI

21 
METRÓW 
ŚREDNICY

Zakład Wytwarzania 
TAURON Ciepło  
w Bielsku-Białej 

Zanim przejdę na emeryturę
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TAURON Dystrybucja • Za nami 
cykl pilotażowych warsztatów 
przeznaczonych dla pracowników 
w wieku przedemerytalnym. Jed-
nodniowe spotkanie „Zanim przej-
dę na emeryturę, czyli psycholo-
giczne aspekty zmiany” odbyło 
się w oddziale w Opolu. Podobne 
warsztaty już wkrótce odbędą się 
w pozostałych lokalizacjach.
Celem warsztatów było wsparcie 
pracowników w przygotowaniu się 
na zmianę, jaką jest emerytura, i na 
wyzwania, jakie są z tym związane. 
Uczestniczyło w nich ok. 40 osób.

Tematyka spotkań obejmo-
wała psychologiczne aspekty 
przechodzenia na emeryturę 
oraz sposoby radzenia sobie ze 
zmianami w życiu. Uczestnicy 
otrzymali również praktycz-
ne podpowiedzi do-
tyczące sposobów 
utrzymywania po-
czucia zadowolenia 
i szczęścia w doj-
rzałym wieku 
dorosłym. Wielu 
z nich przyznało, 
że warsztat był 

dobrą okazją do rozwoju osobistego 
oraz zastanowienia się nad swoim 
planami po przejściu na emeryturę. 
Jedną z wątpliwości, jakie pojawiły 

się w trakcie warsztatów, był sam 
proces składania wniosku o eme-
ryturę. Z myślą o pracownikach 
TD i TDP, którzy zdecydowali się 
przejść na emeryturę, w Tauro-
necie powstał krótki przewodnik, 
który krok po kroku opisuje, co 
należy zrobić i o czym pamiętać. 

SONIA LEMIESZ
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TAURON Dystrybucja • „Mam 
przyjaciela energetyka” to pierw-
sza w Polsce książeczka dla dzieci 
przybliżająca tajniki codziennej 
pracy energetyków. Głównym 
bohaterem jest elektromonter 
Adam, który zabiera czytelników 
w podróż po świecie „prądu”. 
Książeczka dostępna jest w księ-
garniach od 18 lutego.
To kolejna inicjatywa TAURONA, 
który od lat edukuje dzieci pod ką-
tem bezpiecznego obchodzenia 
się z prądem. Książeczka, przy-
gotowana wspólnie z wiodącym 
wydawnictwem na rynku książek 
dla najmłodszych, przedstawia 
dzień pracy elektromontera. Adam, 
główny bohater, zabiera czytelni-
ków do serca firmy, czyli dyspozycji 
ruchu sieci, prezentuje wyposa-
żenie pogotowia energetycznego, 
pokazuje, jak elektromonterzy wy-
konują codzienne obowiązki i w jaki 
sposób usuwają awarie, aby jak 
najszybciej przywrócić zasilanie. Na 
końcu opowiada o tym, w jaki spo-
sób prąd trafia do naszych miesz-
kań i jak to się dzieje, że energetycy 
są także… opiekunami zwierząt. 
– Praca energetyków, to wymaga-
jące specjalistycznej wiedzy, odwagi 
i poświęcenia zajęcie, ale także nie-
zwykle ciekawe i przynoszące satys-
fakcję – mówi Marcin Marzyński 
z TAURON Dystrybucja. – Dzieciom 
często trudno wytłumaczyć, na czym 

polega praca elektromonterów i dla-
czego właśnie w tej chwili nie mogą 
obejrzeć ulubionej bajki, ponieważ 
zabrakło prądu. Stąd pomysł, aby 
przez książeczkę edukować dzieci, 
że codziennie wielu ludzi pracuje nad 
tym, aby prąd nieprzerwanie płynął 
w naszych gniazdkach.
Książka „Mam przyjaciela energe-
tyka" została wydana w ramach 

popularnej wśród dzieci serii „Mą-
dra Mysz". Edukacyjny cykl kwa-
dratowych książeczek przybliża 
dzieciom najróżniejsze zawody 
i pełen jest technicznych szcze-
gółów. Całość przedstawiona jest 
w postaci zabawnych historyjek, 
czyli w sposób zarazem pouczający 
i wesoły. 
RENATA SZCZEPANIAK

Dla dzieci o energetykach 

21 
METRÓW 
ŚREDNICY

W czasie 
pięciomiesięcznej 

przerwy  
temperatura  
w termosie  
spada tylko 

o 3 oC
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było wsparcie 
pracowników, którzy 
niebawem przejdą  
na emeryturę

Fo
to

: K
ar

ol
in

a C
za

rn
ot

a

Pompy mleka 
wapiennego 

TAURON Serwis
KAROLINA CZARNOTA

Do zwykłej wody, aby ją 
zmiękczyć i usunąć z niej 
twardość węglanową, 
dodaje się mleko wa-

pienne. Ta zawiesina swoją nazwę 
zawdzięcza wyglądowi – przypo-
mina zwykłe, krowie mleko. Do 
czego służy? Jest przydatne przy 
przeprowadzaniu szeregu reakcji 
chemicznych. W elektrowni ma 

pomagać w usuwaniu z wody nie-
pożądanych substancji. 
Do tego zadania w Jaworznie 
zamontowano sześć nowych, 
bardziej wydajnych pomp. Będą 
dozować mleko wapienne i zastą-
pią dotychczasowe urządzenia. 
TAURON Serwis odpowiadał za 
wykonanie całej instalacji. Zde-
montowano stare pompy wraz 
z osprzętem. Oprócz tego dokona-
no prefabrykacji i montażu skrzy-
nek z falownikami oraz montażu 

okablowania. Wykonano prace łą-
czeniowe, przeprowadzono próby 
funkcjonalne i rozruch. 
Modernizacja wielu mniejszych 
bloków energetycznych pozwala 
zaoszczędzić środki finansowe. 
Te z kolei mogą być później prze-
znaczone na nowe inwestycje. 
Unowocześnianie już istnieją-
cych elektrowni pozwala również 
na minimalizację zanieczyszczeń 
w układach i zapewnia dłuższą, 
bezawaryjną pracę maszyn.

Aby woda w elektrowni 
mogła być użyta do celów 
chłodzących, musi być 
specjalnie przygotowana. 
Do tego celu służą między 
innymi pompy dawkowania 
mleka wapiennego. 
W Jaworznie w Elektrowni 
III TAURON Serwis 
przeprowadził modernizację 
takich urządzeń. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych 
rozwiązań zwiększono 
wydajność i sprawność 
instalacji w tym obiekcie. 

Sebastian  
Frączkiewicz 

podczas odbioru 
instalacji 
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NOWA INWESTYCJA 
W KOPALNI WAPIENIA „CZATKOWICE”

KW „Czatkowice” 
 Pięć samochodów ciężarowych z naczepami typu cysterna będzie 
dostarczało sorbenty do oczyszczania spalin w procesie produkcji 
energii elektrycznej.
W połowie stycznia spółka zaczęła dostarczać część swoich 
produktów, takich jak piaski i mączki wapienne, z wykorzystaniem 
zakupionych ciężarówek. Utworzenie własnej floty transportowej to 
dla spółki duża oszczędność. 
Roczne wydobycie kształtuje się na poziomie 2,2 mln ton, z czego 
większość transportowana jest samochodami ciężarowymi. Daje 
to ok. 200 tysięcy kursów rocznie. Dotychczas KW „Czatkowice” 
korzystała wyłącznie z transportu zapewnionego przez 
wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne; zakup nowej floty 
zmniejszy zapotrzebowanie spółki na tego typu usługi. 
– Utrzymanie pozycji największego producenta sorbentów dla 
energetyki wymaga ciągłego doskonalenia procesów biznesowych 
– mówi Paweł Danek, p.o. prezes zarządu Kopalni Wapienia 
„Czatkowice”. – W swojej działalności wytyczamy nowe standardy 
i staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. 
Dlatego systematycznie poszukujemy nowych rozwiązań, które sprawią, 
że nasza oferta będzie jeszcze bardziej konkurencyjna, jak również 
optymalna z ekonomicznego punktu widzenia.  
Zapewnienie ciągłości dostaw sorbentów dla energetyki, w tym przede 
wszystkim do Grupy TAURON, to jeden z priorytetów jakimi kierujemy się 
w naszej działalności – dodaje Paweł Danek.
AGNIESZKA CUPIAŁ 

O TYM SIĘ MÓWI

NAJLEPSI W BEZPIECZEŃSTWIE IT

Grupa TAURON
Specjaliści bezpieczeństwa IT z Grupy TAURON wzięli 
udział w zawodach Trend Micro Threat Defence Challenge, 
organizowanych w dniach 22-23 stycznia w Warszawie.  
W zawodach uczestniczyli najlepsi w tej branży w Polsce.
Konkurencję podzielono na dwie części – atakowanie  
oraz zabezpieczenie środowiska IT fikcyjnej organizacji. 
Pierwszego dnia zawodnicy musieli pozyskać i opublikować na 
przejętej stronie WWW poufne dane otrzymane z wewnętrznej 
sieci fikcyjnej organizacji, m.in. wykorzystując luki bezpieczeństwa 
wynikające z braku aktualnych poprawek systemowych, błędów 
w konfiguracji oraz niefrasobliwości użytkowników. Scenariusz 
„zrobienie RODO” przewidywał zbieranie danych z publicznie 
dostępnej strony WWW pewnej organizacji, przejęcie komputera 
w dziale HR, a następnie przejmowanie kolejnych komputerów 
i zdobywanie coraz wyższych uprawnień. Wszystko po to, by dostać 
się do bazy wrażliwych danych osobowych i opublikować je na 
głównej stronie WWW tej firmy. 
Drugiego dnia zawodnicy mieli za zadanie wcielić się w rolę osób 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo atakowanej organizacji. 
Należało odnaleźć ślady aktywności atakujących oraz obronić się 
przed ponownymi atakami. 
Drużyna TAURONA prowadziła już po pierwszym dniu zmagań, 
kończąc zadanie dwie godziny przed czasem. Drugiego dnia nasi 
specjaliści nie pozwolili sobie odebrać pierwszeństwa, wygrywając 
całą rywalizację i wyprzedzając drugi zespół o dwie minuty.
Grupę TAURON reprezentowali:
• Radosław Gancarz (TAURON Polska Energia)
• Błażej Gomoluch (TAURON Polska Energia)
• Jacek Kręcisz (TAURON Obsługa Klienta)
• Aleksandra Majsakowska (TAURON Polska Energia)
• Jarosław Wania (TAURON Obsługa Klienta)
ALEKSANDRA MAJSAKOWSKA 

TAURON Ciepło nawiązał współpracę z Powiatowym Zespołem Szkół nr 10 
w Kętach oraz Zespołem Szkół nr 2 w Katowicach Murckach. Od września 
ubiegłego roku patronatem zostali objęci uczniowie klas kształcących 
w zawodzie technik elektryk.

Klasy patronackie TAURON Ciepło 

TAURON Ciepło
WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR

J uż od kilku lat TAURON 
zawiera ze szkołami za-
wodowymi porozumienia 
określające zasady i formy 

współdziałania na rzecz rozwoju 
edukacji zawodowej w obszarze 
elektroenergetyki. 
– Jako pracodawca odpowiedzialny 
społecznie chcemy mieć wpływ na 
kształtowanie opinii młodych ludzi 
i ich rodziców na temat edukacji 
i przyszłości zawodowej. Nadchodzi 
„era fachowców”, czas, kiedy posia-
danie dobrego, konkretnego zawodu 
jest wartością. Mamy tego świado-
mość i staramy się promować to 
przekonanie wśród młodych ludzi 
– potencjalnie naszych przyszłych 
pracowników – mówi Jacek Uhryn, 
prezes zarządu TAURON Ciepło.
W ramach patronatu TAURON 
Ciepło oferuje wsparcie działań 
i przedsięwzięć związanych z nauką 
zawodu. Po zakończeniu edukacji 
i uzyskaniu tytułu zawodowego 
spółka zapewnia z kolei najlepszym 

– Dziś na rynku pracy jesteśmy po-
strzegani jako dobry i stabilny praco-
dawca. Jednak z naszych analiz wyni-
ka, że za kilka lat wielu pracowników 
osiągnie wiek emerytalny, dlatego już 
teraz staramy się do tego 
systemowo przygo-
tować. Zależy nam 
na tym, aby młodzi 
ludzie chętnie wybie-
rali zawody związane 
z energetyką i ciepłow-
nictwem jako swoją drogę 
życiową, a TAURON Ciepło 
postrzegali jako atrakcyjne miejsce 
pracy – mówi Joanna Duszyńska-
-Pukszta, dyrektor Departamentu 
ds. Personalnych TAURON Cie- 
pło.

uczniom stypendia i możliwość 
zatrudnienia. Uczniowie klas pa-
tronackich mają także możliwość 
odbycia praktyk zawodowych  
w TAURON Ciepło.

Nowa flota 
gotowa 

do wyjazdu

Stworzenie domowej instalacji elektrycznej, zasilanie 
dzielnic dużego miasta czy zbudowanie krajowego 
systemu energetycznego – to tylko niektóre z zadań 
nowej gry edukacyjnej Elektrołącznik, uruchomionej 
na platformie „Bezpieczniki TAURONA”. To już 
szesnasta zabawa online, której zadaniem jest 
przybliżenie dzieciom i młodzieży zasad przepływu 
prądu i łączenia obwodów elektrycznych oraz 
pokazanie, że uczenie się o elektryczności wcale nie 
musi być nudne i trudne.

TAURON Dystrybucja
MARCIN MARZYŃSKI

Tym razem gra została przy-
gotowana dla starszych 
uczniów szkoły podstawo-
wej, którzy podczas lekcji 

fizyki uczą się, jak budować obwo-
dy elektryczne, jak wygląda domo-
wa instalacja elektryczna i jak prąd 
przepływa z elektrowni do domu. 
– Elektrołącznik przybliża te zasady 
w formie zabawy. Zadaniem gracza 

Nowa gra edukacyjna 
na platformie „Bezpieczników TAURONA”

 Adres platformy e-learningowej: edukacja.bezpieczniki.tauron.pl 
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System zarządzania ruchem w POK

Współpraca TAURON Ciepło 
z klasami patronackimi opiera się 
na zaangażowaniu w projekty 
realizowane przez uczniów oraz 
włączaniu ich do udziału w wy-
darzeniach organizowanych przez 
spółkę, takich jak otwarcie Cen-
trum Edukacji Ekologicznej Mia-
sta Katowice przy Zespole Szkół 
w Murckach czy współpraca przy 
realizacji projektu „Katowice Mia-
stem Fachowców” i Festiwalu 
Szkół Ponadgimnazjalnych „Się-
gnij po zawód”.
Przedstawiciele szkół part-
nerskich uczestniczyli także  
w organizowanym przez Grupę 
TAURON seminarium, inaugu-
rującym projekt mający na celu 
stworzenie modelu kształcenia 
w branży elektryczno-energe-
tycznej w ramach Programu 
Operacyjnego – Wiedza Eduka-
cja Rozwój (PO WER), realizowa-
nego we współpracy z Minister-
stwem Edukacji Narodowej. d

j �W ubiegłym roku, w ramach 
zajęć dodatkowych, uczniowie 
szkół objętych patronatem 
TAURON Ciepło, wzięli udział 
w warsztatach akademii 
GOPR pod patronatem Grupy 
TAURON.
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TAURON Obsługa Klienta • 
Obsługa klienta nie może chodzić 
utartymi ścieżkami. W ramach 
projektu „Rozwój stacjonarnego 
kanału kontaktu z klientami”, 
realizowanego wspólnie przez  
TAURON Sprzedaż i TAURON 
Obsługa Klienta, w lutym rozpo-
częliśmy trzymiesięczny pilotaż 
Systemu zarządzania ruchem 
w punktach obsługi klienta (POK).
Pilotaż obejmuje trzy lokalizacje: 
•  POK Katowice, ul. Widok 19 
•  POK Zabrze, ul. Plutono-

wego R. Szkubacza 1 (CH 
M1) 

•  POK Chrzanów, ul. Garn-
carska 16.

System zarządzania ru-
chem POK jest oparty na 
kamerach i kolejkoma-
tach, stanowiących jeden 

krwiobieg umożliwiający sprawne 
pozyskiwanie informacji w czasie 
rzeczywistym, a tym samym efek-
tywne zarządzanie obsługą klienta. 
Dodatkowym atutem takiego roz-
wiązania jest możliwość pozyski-
wania jednego, spójnego raportu 
o liczbie klientów, rodzaju spraw, 
z jakimi się zgłaszają, oraz godzin 
jakie preferują. 
Posiadanie tych informacji pozwoli 
na odpowiednie planowanie obsady 

POK, strefy poczekal-
ni dla klientów, za-
rządzanie obsługą 
klientów uprzywile-
jowanych, a w kon-
sekwencji wpłynie 
na podniesienie ja-
kości obsługi klienta.
KATARZYNA  
SIERSZUŁA

jest odpowiednie zestawianie frag-
mentów przewodów, tak by pod-
łączać odbiorniki do źródła energii. 
Rozgrywka odbywa się na czterech 
poziomach trudności: kolorowe 
diody, światła domu, sieć miasta 
i krajowy supersystem – tłuma-
czy Beata Boryczko, koordyna-
tor akcji w TAURON Dystrybucja.
Gra zaczyna się od zbudowania 
prostego obwodu elektrycznego 
z kolorowymi diodami. Kolejne 
etapy to: tworzenie domowej in-

stalacji elektrycznej, tak by za-
świeciły się wszystkie lampy, 
zasilanie dzielnic dużego miasta 
i wreszcie stworzenie krajowego 
systemu energetycznego z siecią 
przesyłową łączącą duże mia-
sta. Poszczególne rozgrywki są 
wzbogacone o ciekawostki ener-
getyczne, z których gracz może 
dowiedzieć się np., jaką długość 
mają linie energetyczne w Polsce, 
kto był odkrywcą praw elektro-
dynamiki i co oznacza symbol Ω. 

– W innych grach zamieszczonych na 
platformie można zostać na chwilę 
energetykiem, który musi dotrzeć 
do wioski, by naprawić zerwane li-
nie i dostarczyć mieszkańcom prąd 
albo spróbować zbudować najwięk-
szy słup linii wysokiego napięcia 
czy pomóc Tauronkowi ładować 
baterie do różnych urządzeń elek-
trycznych – mówi Beata Boryczko.
Program edukacyjny „Bezpiecz-
niki TAURONA” jest realizowany 
od 2013 r. Jego głównym celem 

jest uczenie i przypomi-
nanie zasad bezpieczne-
go korzystania z energii 
elektrycznej. Od 2017 r. 
program jest prowadzony 
w oparciu o multimedial-
ną platformę edukacyjną 
skierowaną do nauczycieli 
szkół podstawowych, uczniów 
i rodziców. Filarem platformy 
są gotowe scenariusze inter- 
aktywnych lekcji, opracowane dla 
szkół podstawowych, zawierające 

filmy edukacyjne, opisy doświad-
czeń, eksperymentów i zabaw, 
a także wiele pomocy naukowych 
w postaci rysunków, fotografii czy 
motywów dźwiękowych. d

j  Filarem platformy są 
gotowe scenariusze 
interaktywnych lekcji, 
opracowane dla szkół 
podstawowych, 
zawierające filmy 
edukacyjne, opisy 
doświadczeń, 
eksperymentów i zabaw, 
a także wiele pomocy 
naukowych w postaci 
rysunków, fotografii czy 
motywów dźwiękowych.

Nowa gra edukacyjna 
na platformie „Bezpieczników TAURONA”

 Adres platformy e-learningowej: edukacja.bezpieczniki.tauron.pl 

Dbamy o przyszłe mamy
TAURON Wytwa-
rzanie •
Regulamin 
Pracy 
obowią-
zujący w 
TAURON 
Wytwarza-
nie to nie tylko 
lista obowiązków 
spoczywających na 
pracownikach. Zawiera on 
także zapisy, które chociaż 
nie wynikają bezpośrednio 
z istniejących uregulowań, 
to w powszechnej opinii 
są korzystne dla pracow-
ników i bardzo przez nich 
oczekiwane. 
I właśnie o tego typu regu-
lacje po raz kolejny wzbogaci 
się Regulamin Pracy obowiązu-
jący wszystkich pracowników 
TAURON Wytwarzanie. Wzorem 
Dobrych Praktyk zaimplemen-
towanych już w innych spółkach 
Grupy, w Wytwarzaniu wpro-
wadzamy nowe rozwiązania dla 
przyszłych mam.
Z początkiem lutego br. wszedł 
w życie Aneks nr 13 do Regu-
laminu Pracy  Pracowników  
TAURON Wytwarzanie, który 
między innymi przewiduje możli-
wość skróconego wymiaru czasu 
pracy dla kobiet w ciąży.
W myśl zapisu kobiety w cią-
ży mają prawo do skorzystania 

z dodatkowego uprawnienia po-
legającego na obniżeniu wymiaru 
czasu pracy o 1/4 ich dobowej 
normy do czasu porodu lub przez 
okres bycia w ciąży. Co istotne, 
skrócenie czasu pracy do sześciu 
godzin dziennie nie ma wpły-
wu na wynagrodzenie, ponie-
waż kobieta, która złoży wnio-
sek i przedstawi zaświadczenie 
o stanie ciąży, zachowuje prawo 
do wynagrodzenia w dotychcza-
sowej wysokości. 
ELŻBIETA GUZIKOWSKA
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Zawodnicy rywali-
zowali na stoku Ja-
worzyny Krynickiej
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Grupa TAURON 
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

W efekcie zaciętej rywalizacji 
po złoto w trzeciej kate-
gorii sięgnął reprezentant 
TAURON Polska Energia 

z czasem przejazdu dwóch biegów nie-
wiele dłuższym niż minuta. 
W mistrzostwach, które odbyły się na 
stokach Jaworzyny Krynickiej 26 stycz-
nia, wzięło udział blisko 100 pracowni-
ków reprezentujących w sumie 10 spółek 
Grupy TAURON. Do rywalizacji stanęli za-
wodnicy z TAURON Wydobycie, TAURON 
Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Po-
miary, TAURON Wytwarzanie, TAURON 
Obsługa Klienta, TAURON Ciepło, TAU-
RON Sprzedaż, TAURON Polska Energia, 
TAURON Serwis oraz Nowe Jaworzno 

Grupa TAURON.
Wśród kobiet w zawodach trium-

fowała Gabriela Sołtys ze spół-
ki TAURON Wytwarzanie, po 

srebro sięgnęła Wiesława 
Sewioł, a brąz wywal-

czyła Joanna Tchórz. 
W kategorii męż-

czyzn do 45. roku 
życia niezwycię-
żony okazał się 
Jacek Niegłos 
(TPE), tuż za 
nim był Woj-
ciech Kaszyca, 
dalej Maciej 
Stecki. Wśród 
mężczyzn 45+ 
najlepszy oka-
zał się Tomasz 

Żyła (TAURON 

Narciarstwo alpejskie 
Za nami II Mistrzostwa 
Pracowników Grupy TAURON 
w Narciarstwie Alpejskim. 
W zmaganiach nie mieli sobie 
równych zawodnicy z TAURON 
Wytwarzanie, co udowodnili, 
zgarniając miejsca na szczycie 
podium w dwóch kategoriach. 

Blisko 100 zawodników wzięło udział 
w II Mistrzostwach Pracowników  
GT w Narciarstwie Alpejskim

TAURON Serwis
KAROLINA CZARNOTA

Pierwszy semestr roku 
szkolnego 2018/19 uro-
czyście podsumowano 
30 stycznia. W spotkaniu 

udział wzięli uczniowie wraz z na-
uczycielami oraz przedstawiciele 
TAURON Serwis. Współpraca TSR 
z ZSEiU trwa od zeszłego roku. Od 
początku poprzedniego semestru 

sześciu pierwszoklasistów odby-
wa zajęcia praktyczne na terenie 
Elektrowni Łaziska, w warsztacie 
TSR. Z kolei wszystkim uczęsz-
czającym do klasy patronackiej 
przyznane zostały comiesięczne 
stypendia. Pierwszy semestr po-
kazał zaangażowanie uczniów, 
a taka forma wsparcia ma być dla 
nich zachętą do dalszej nauki. 
W kolejnych latach nauki młodzi 
energetycy będą doskonalić swo-

je umiejętności pod okiem swoich 
instruktorów z TAURON Serwis. 
Dzięki deklaracjom zatrudnienia 
w przyszłości sami staną się czę-
ścią zespołu. Trwające od wrze-
śnia praktyki pozwalają uczniom 
sprawdzić, jak odnajdują się w śro-
dowisku pracy. Mogą przekonać 
się, jak radzą sobie z przydzielony-
mi im zadaniami i odpowiedzial-
nością. To dla nich również szansa, 
aby nawiązać kontakt z przyszły-

mi współpracownikami oraz by 
poznać atmosferę prawdziwego 
warsztatu. 
Dla szkoły połączenie sił ze spół-
ką TAURON Serwis to powrót 
do kształcenia w kierunku tech-
nik energetyk. Dzięki zapleczu 
technicznemu, jakie gwarantuje  
TAURON Serwis, uczniowie zdo-
będą wiedzę potrzebną, by do-
łączyć do grona profesjonalistów 
branży energetycznej. 

Praktyczna nauka zawodu 
w TAURON Serwis 

Praktyczna nauka zawodu pozwala na zdobycie 
kwalifikacji i umiejętności. Dzięki współpracy 
między firmami a szkołami branżowymi uczniowie 
mają szansę poznać swoje przyszłe miejsca pracy. 
TAURON Serwis obejmuje swoim patronatem klasę 
w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych 
w Łaziskach Górnych.

TAURON Obsługa Klienta •Dzięki na-
rzędziu o tajemniczo brzmiącej nazwie 
"Narzędzie AZK" pracownicy TOK będą 
mogli szybciej i skuteczniej komuniko-
wać się z klientem.
Narzędzie to pozwala na wysyłkę do 
klienta e-maila z linkiem do rejestracji 
w dowolnym momencie, nawet w trak-
cie prowadzonej rozmowy. Usługa jest 
aktywna dla każdego klienta, również 
tego, który nie posiada swojego konta 
w serwisie eBOK. Za jego zgodą pracow-
nik TOK wysyła jednorazowego e-maila 
obsługowego z linkiem do rejestracji 
w serwisie „Mój TAURON” na adres  
e-mail wskazany przez klienta.
Konsultant łatwo i intuicyjnie wprowa-
dza jego dane wraz z adresem e-mail. 
Po otrzymaniu wiadomości klient „klika” 
w link, po czym zostaje przekierowany 
na stronę, gdzie aktywuje swoje kon-
to, wpisując jedynie numer PESEL oraz 
tworząc własne hasło.
Wdrożenie tego rozwiązania zdecydo-
wanie zwiększy liczbę aktywnych użyt-
kowników programu „Mój TAURON”.  
To przede wszystkim poprawa komfortu 
klienta, który łatwo uzyska informację 
o saldzie, swoich fakturach, poda odczyt 
itd.
Przeprowadzone przez Zespół Infoli-
nii Wewnętrznej testy dają podstawy 
sądzić, że ambitne plany, przewidujące 
wysyłkę ok. 2000 linków miesięcznie, 
w tym ok. 700 poprawnie aktywowa-
nych kont, mogą zostać zrealizowane.
 KATARZYNA SIERSZUŁA

„Mój TAURON” 
jeszcze 
bardziej 
przyjazny
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Przepis na pasję
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Wytwarzanie), 
drugi na podium 
był Adam Janisz, 
a trzeci Janusz 
Luberda.
Wszystkim na-
grodzonym sta-
tuetki wręczył 
Filip Grzegor-
czyk, prezes za-
rządu TAURON 
Polska Energia.
– Grupa TAURON 
to wielki zespół w s p a n i a ł y c h 
ludzi, którzy każdego dnia dbają 
o bezpieczeństwo energetyczne po-
nad pięciu milionów Polaków. Przez 
takie wydarzenia, jak zawody sporto-
we i zaangażowanie w akcje eduka-
cyjne z GOPR-em, pracownicy Grupy 
integrują się i zarazem wspólnie dzia-
łają na rzecz lokalnych społeczności  
– podkreśla Filip Grzegorczyk.  
– Takie akcje dodają wszystkim dobrej 
energii, dlatego zawsze jestem wtedy 
z naszymi pracownikami – dodaje 
prezes TAURON Polska Energia.
Ze zlokalizowanego u podnóża 
góry miasteczka TAURONA zawo-
dy oglądały rodziny i przyjaciele 
narciarzy. Również dla nich nie bra-
kowało atrakcji – jako wydarze-
nie towarzyszące mistrzostwom 
zorganizowano plenerowe pokazy 
GOPR z udziałem specjalistycznego 
sprzętu i psów tropiących, a także 
Akademię GOPR, w której każdy 
zainteresowany mógł nabyć pod-
stawowe umiejętności z zakresu 
pierwszej pomocy. 

TAURON Ekoenergia • Agnieszka 
Czernicka na co dzień pełni 
obowiązki szefa rynku i analiz 
w TAURON Ekoenergia, ale 
umysł ścisły często idzie w parze 
z kreatywnością, więc po pracy 
pani Agnieszka pobudza swoją 
wyobraźnię, wyobraźnię... piekąc 
torty! I to jakie! Oryginalne, 
kolorowe i precyzyjnie wykonane, 
bo jak sama twierdzi: „Urok 
tortów artystycznych tkwi 
w dekoracjach, a tego zadania  
nie da się uprościć”.
Przygodę z pieczeniem tortów roz-
poczęła, mając 13 lat. Swój pierw-
szy tort własnoręcznie upiekła na 
urodziny siostry i nie wspomina 
tego zbyt dobrze. – Nie było to ar-
cydzieło ani pod względem wyglądu, 
ani smaku, ale zamiłowanie do pie-
czenia pozostało. Chyba po dziad-
kach – śmieje się pani Agnieszka.  
– Dziadek był piekarzem, a bab-
cia własnoręcznie piekła torty na 
wszystkie okazje rodzinne. Przydają 
się też moje indywidualne zdolności 
artystyczne – dodaje.
Inspiracje co do kształtu, dekora-
cji i smaku tortu najczęściej czerpie 
z internetu i programów kulinarnych. 
Wzory wymyśla także sama, ale naj-
częściej dostaje konkretne zlecenia 
od osób, dla których przygotowuje 
torty. Wypieki nie tylko doskona-
le wyglądają, ale także wzbudzają 
wiele emocji – wywołują radość 
i śmiech lub wzruszają do łez.
–Każde zamówienie jest wyjątkowe 
na swój sposób, ale jedno szczegól-
nie mocno zapadło mi w pamięć: 
czekoladowy tort weselny dla bar-
dzo bliskich mi osób. Dla nich był to 
jeden z najpiękniejszych dni w życiu, 
dla mnie najtrudniejszy egzamin z cu-
kiernictwa. Tort był wielki, czteropię-
trowy, i ważył 12 kilogramów. Bałam 
się, że nie wyjdzie, bo jak na złość 
krem nie chciał się ubić. Było nerwo-
wo, ale poradziłam sobie. Tort zrobił 
ogromne wrażenie na gościach nie 
tylko wyglądem, ale przede wszyst-
kim smakiem – opowiada pani 
Agnieszka.
Słodkości od pani Agnieszki za-
chwycają zarówno dzieci, jak 
i dorosłych. Ma ona już na 
swoim koncie setkę wykona-
nych tortów, a liczba fanów 
stale się powiększa. Zdarza-
ją się kuchenne katastrofy… 
Czasami biszkopt nie wyrośnie, 
czasami śmietana się zwarzy, 
ale na takie nieprzewidziane 
sytuacje Agnieszka ma za-

wsze zapas schłodzonej śmietanki 
w lodówce. 
Hitem ostatnich tygodni są naked 
cakes, tzw. golaski – torty, w któ-
rych widać wszystkie warstwy bisz-
koptu, ozdobione świeżymi owo-
cami, kwiatami lub oblane polewą 
z białej czekolady. Dopełnieniem 
są ozdoby w postaci kolorowych 
cukierków, ciasteczek i czekoladek. 
Co do smaku, to większość osób 
zamawia lekkie torty śmietankowe 
z owocami, chociaż są też miłośnicy 
czekoladowych słodkości.
Pieczenie tortów dla pani Agnieszki 
to przede wszystkim przyjemność 
i fajne zajęcie. Najlepszy przepis na 
udany tort? 
– Jeśli robisz to co lubisz i dodajesz 
do tego całe swoje serce, to wyjdzie 
najlepszy tort na świecie – mówi 
pani Agnieszka. – Najważniejsze 
jest to, że swoim pieczeniem można 
wywołać uśmiech u osób, dla których 
piecze się słodkości – dodaje.
ANNA  
CISZEWSKA-
-SWAT

W mistrzostwach, 
wzięło udział blisko 

100. 
PRACOWNIKÓW 
reprezentujących 
w sumie 10 spółek 
Grupy TAURON. 

Wszyscy zawodnicy 
dostali pamiątkowe 
medale

Agnieszka  
Czernicka znalazła  
już swój przepis  
na pasję. Jej torty 
to dzieła sztuki

„Mój TAURON” 
jeszcze 
bardziej 
przyjazny

KW „Czatkowice” • Rusza kolejna 
edycja Programu Grantowego 
„Dobry Sąsiad”, organizowanego 
przez Kopalnię Wapienia „Czat-
kowice”. 
W konkursie mogą wziąć udział 
stowarzyszenia, fundacje, kluby 
sportowe. Złożenie wypełnione-
go formularza z opisem pomysłu 
i prowadzenie swojej działalno-
ści na terenie gminy Krzeszowice  
– tylko tyle wystarczy, aby móc 
ubiegać się o grant w wysokości 
nawet 5000 złotych.
– Realizacja tego projektu świet-
nie wpisuje się w wartości Grupy 
TAURON. Jesteśmy partnerami dla 
lokalnej społeczności, angażując się 
w to, co jest dla niej ważne. Poszu-
kujemy coraz lepszych rozwiązań, 
wychodząc naprzeciw jej potrzebom. 
Otwarcie rozmawiamy o lokalnych 

problemach oraz najodważniejszych 
pomysłach na ich rozwiązanie – 
mówi Paweł Danek, p.o. prezes 
zarządu Kopalni Wapienia „Czat-
kowice”. – Stąd pomysł na realizację 
projektu w formie konkursu, aby dać 
wszystkim równe szanse w staraniu 
się o niezbędne środki – dodaje pre-
zes Danek.
Zgłoszenia do konkursu będzie 
można składać przez cały ma-
rzec. Spośród wszystkich nade-
słanych zgłoszeń jury wybierze 
najbardziej kreatywne i potrzeb-
ne gminie – i te zostaną nagro-
dzone grantami.
Obszary działania, w ramach 
których mogą być zgłaszane po-
mysły, obejmują:
•  rozwijanie ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury 
edukacyjnej, turystycznej, re-

kreacyjnej lub kulturalnej
•  programy edukacyjne podno-

szące jakość nauczania oraz wy-
równujące szanse edukacyjne, 
promujące talenty oraz wybitne 
uzdolnienia dzieci i młodzieży

•  imprezy edukacyjne, sportowe, 
rekreacyjne, turystyczne lub 
kulturalne

•  wychowanie fizyczne, sport 
dzieci i młodzieży, sport dla 
wszystkich oraz sport osób nie-
pełnosprawnych

•  działania proekologiczne i akcje 
społeczne

•  zagospodarowanie terenu
•  wszelkie inne działania na te-

renie gminy Krzeszowice, które 
przyczynią się do poprawy ja-
kości życia społeczności lokal-
nych.

AGNIESZKA CUPIAŁ

Projekt Grantowy

„DOBRY SĄSIAD” w Krzeszowicach
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PRACOWNICY POLECAJĄ

Sławomir Berkowski 
z TAURON Serwis poleca drony
GADŻET
Dron to mały, bezzałogowy statek powietrzny, który 
umożliwia fotografowanie z zupełnie innej perspektywy. 
Dzięki mieszczącemu się w plecaku urządzeniu możemy 
zobaczyć świat z lotu ptaka. Na pierwszy rzut oka jego 
obsługa wydaje się prosta, jednak w przypadku drona 
nawet drobne błędy mogą sporo kosztować.
Każdy, nawet początkujący operator powinien być 
zaznajomiony z obowiązującymi przepisami lotniczymi. 
Im lżejsze urządzenie, tym łagodniejsze prawo. Jednak 
aby latać dronem ważącym powyżej 600 g, konieczny 
jest specjalny certyfikat. Ja swoją licencję zdobyłem 

rok temu. Z certyfikatem mogę latać bliżej budynków 
i pojazdów. Podczas startów drona muszę brać pod 
uwagę silny wiatr, mgłę czy deszcz. W złych warunkach 
trudniej sterować maszy-
ną, łatwiej ją uszkodzić. 
Muszę również zwracać 
uwagę na przeszkody, 
takie jak drzewa, kominy, 
wysokie budynki czy po 
prostu innych ludzi. Przed 
wypadkami warto i trzeba 
się zabezpieczyć. Obo-
wiązkowe jest dodatkowe 
ubezpieczenie OC. 

Wiele miejsc, jak choćby zwy-
kłe blokowisko, z perspektywy 
drona wygląda ciekawiej. Jeśli 

i Wy chcielibyście 
spróbować swoich 
sił w locie, polecam 
Wam na początek 
kupno małego, 
prostego urządzenia. 
Drony, którymi można latać bez licencji, 
dostępne są już praktycznie w każdym 
markecie. Dzięki temu sami będziecie 
mieli okazję zobaczyć, że to naprawdę 
fajna zabawa.

Ewelina Targosz z TAURON Serwis poleca film  
„Przed deszczem”
FILM
Obraz „Przed deszczem” z 1995 r. został nakręcony przez debiutującego 
wówczas Milcho Machevskiego. Fabuła snuje trzy opowieści o ludzkich 
losach naznaczonych przez konflikt zbrojny. „Przed deszczem” to trzy historie 
pod tytułami „Słowa”, „Ludzie” i „Obrazy”. Dwie z nich rozgrywają się w Mace-
donii, jedna w Londynie. 
Pierwsza część ma miejsce w prawosławnym klasztorze męskim, w którym przebywa Kirył. Któ-
regoś wieczoru odkrywa on w swojej zakonnej celi zbiegłą Albankę o imieniu Zamira. Uciekła ona 
przed zemstą macedońskiej społeczności po tym, jak dokonała morderstwa na ich współziomku. 
Kolejna sekwencja przenosi widza do Londynu, do którego powraca z Bośni fotograf o imieniu 
Aleksandar. Spotyka się on z kobietą, którą namawia do wyjazdu do Macedonii, jednocześnie 
szukając u niej ukojenia po traumie doznanej w Bośni. 
Ostatnia opowieść jest retrospekcją. Bohater po 16 latach powraca do rodzinnej wioski 

i odwiedza swoich krewnych. Jednocześnie odkrywa bolesną prawdę, 
że bliskimi mu niegdyś ludźmi zawładnęły niezrozumiałe dla niego 
uprzedzenia.
Manchevski stosuje zabieg retrospekcji, podobnie jak Quentin Ta-
rantino w „Pulp Fiction”. Ten środek artystyczny został zastosowany 
w celu podkreślenia, że błędne koło przemocy na Bałkanach wydaje 
się nie mieć końca. „Przed deszczem” polecam wszystkim, którzy 
lubią filmy psychologiczne, jak również miłośnikom kina społecznie 
zaangażowanego, podejmującego dyskusję o istotnych problemach 
współczesnego świata. Doskonała pozycja także dla osób zaintere-
sowanych regionem bałkańskim. 

ZNAJDZIESZ  
NAS TEŻ  
W TAURONECIE

Redaktor naczelna: Anna Rutkowska – TAURON Polska 
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 22

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 25 marca 2019 r. 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 21: Aleksandra Bagsik, Wydział Realizacji Zakupów, TAURON Dystrybucja; Renata Białowąs, Biuro Planowania i Nadzoru 
Przesyłu, TAURON Ciepło; Katarzyna Rożek, Departament Analiz Chemicznych, TAURON Wytwarzanie; Bartłomiej Bobrowski, Biuro Sprzedaży, 
TAURON Sprzedaż; Krystyna Smolarska, Biuro Windykacji Sądowej, TAURON Obsługa Klienta.
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Więcej zdjęć  
znajdziesz na profilu 

Sławka: GreyDrone 
na Facebooku


