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Poszukiwania chemii zakończone
Grupa Azoty rozstrzygnęła kolejny konkurs dla najmłodszych.
Przez ostatni miesiąc uczniowie 46 klas z miast, w których działają strategiczne spółki Grupy Azoty, szukali
znaczenia chemii w codziennym życiu. – Mimo, że otacza nas ona ze wszystkich stron, nie zawsze zdajemy sobie
z tego sprawę. My to rozumiemy i dlatego tak często, jak to możliwe kierujemy do najmłodszych proedukacyjne
inicjatywy, które pokazują rolę chemii w otoczeniu każdego z nas – mówi Mariusz Bober, prezes zarządu Grupy
Azoty.
Konkurs „Chemia wokół nas” skierowany był do szkół podstawowych i gimnazjalnych z Tarnowa, Puław, Polic,
Kędzierzyna-Koźla i Staszowa. Głównym celem inicjatywy było przybliżenie dzieciom i młodzieży działalności
i znaczenia zakładów Grupy Azoty funkcjonujących w ich regionach oraz poszerzenie wiedzy zarówno na temat
chemii, jak i produktów chemicznych, z których korzystają na co dzień. – Chemia jest nauką o niezwykle
szerokim zastosowaniu, a naszą misją jest tworzenie świata, w którym ta chemia jest użyteczna i przede
wszystkim bezpieczna. Oprócz tego, że produkujemy, chcemy też edukować i uświadamiać, jak duże znaczenie
mają nasze produkty w życiu człowieka. Stąd pomysł na konkurs, tym razem plastyczno-filmowy – mówi Artur
Kopeć, członek zarządu Grupy Azoty S.A.
Konkurs w kategorii szkół podstawowych polegał na wykonaniu pracy plastycznej związanej z działalnością
Grupy Azoty i interpretującej hasło „Chemia wokół nas“. Ten sam temat w krótkim filmie mieli przedstawić
uczniowie gimnazjów.
Nagrodą dla wszystkich uczniów ze zwycięskich klas była wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
utrzymującego najsilniejszą pozycję wśród centrów nauki w Europie Środkowej. Niektóre klasy, by dotrzeć do
Warszawy musiały przemierzyć niemal całą Polskę, jednak kreatywna wycieczka w dniach 5-6 kwietnia okazała
się niezapomnianym przeżyciem dla młodych odkrywców, którzy nie kryli swojej radości.
Laureaci:•
Puławy – Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach, klasy IIIA, VIA, Publiczne
Gimnazjum nr 4 im. KEN w Puławach, klasa IIIGE,•
Police – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii SkłodowskiejCurie w Policach, klasy IIE, VIA, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Policach, klasa IVB,•
KędzierzynKoźle – Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu, klasa II, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im.
Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie-Koźlu, klasa IVB,•
Tarnów – Zespół Szkół Niepublicznych
Stowarzyszenia SIÓDEMKA w Tarnowie, klasa IIB, Zespół Szkół Katolickich im. bł. Karoliny Kózki w Tarnowie, klasa
V, Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie, klasa IIID,•
Staszów – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Hieronima Łaskiego w Staszowie, klasy IVA, IVB i VA.

