
 

 

V Osvětimi dne 12. října 2022 

 

Může být chemie „zelená“? 

Společnost Synthos zahájila sérii „Lekcí chemie“ pro žáky osvětimských základních 
škol. 

„Lekce chemie“ představují další vzdělávací program společnosti Synthos zaměřený na studenty. 
Posláním projektu je poskytnout dětem z osvětimských základních škol příležitost k rozšíření znalostí 
a prohloubení zájmů. Hlavním cílem našich ekologických lekcí je zvyšovat povědomí o ekologii a 
podporovat ekologický postoj. Ekologické lekce probíhají jednou měsíčně v sídle společnosti a vedou 
je odborníci společnosti Synthos. 

Chemické přípravky vyráběné firmou Synthos se používají v mnoha oblastech průmyslu a koncové 
produkty, které z nich vznikají (například automobilové pneumatiky, polystyrenové desky, barvy a 
lepidla), jsou součástí našeho každodenního života. Ve snaze ukázat „zelenou“ stránku chemických 
přípravků zahájila společnost další vzdělávací projekt – cyklus „Lekcí chemie“ pro děti z osvětimských 
základních škol. 

„Od roku 2011 vedeme stipendijní program „Generace Synthos“ pro studenty chemie a již devět let jsme 
patronem chemické třídy v Okresním komplexu č. 2 všeobecně vzdělávacích, sportovních a technických 
škol v Osvětimi. „Lekce chemie“ představují náš nejnovější vzdělávací program, který je tentokrát určen 
žákům základních škol. Ukazujeme dětem, kde se naše výrobky vyskytují v každodenním životě,“ 
vysvětluje Sylwester Jachna, ředitel pro životní prostředí, kvalitu a bezpečnost práce skupiny Synthos. 
„Rozšiřováním znalostí také zvyšujeme povědomí dětí a formujeme jejich postoj k životnímu prostředí. 
Každý z nás svým odpovědným chováním ovlivňuje svět kolem sebe a budoucnost naší planety. Taktéž 
i naše společnost. Proto jsme se v souladu s naší strategií udržitelnosti mimo jiné zavázali, že do roku 
2030 budou 13 % našich surovin tvořit BIO suroviny nebo recyklát,“ dodává. 

První skupinou, která se zúčastnila lekce chemie v sídle společnosti Synthos, byli žáci 1. základní školy 
v Osvětimi. V říjnu navštíví firmu žáci 9. základní školy.  

„První hodina na nás udělala velký dojem, protože naši hosté nám kladli mnoho zajímavých otázek a 
dychtivě naslouchali předávaným znalostem. Největší zájem byl o návštěvu výrobního závodu, kde si 
žáci mohli na vlastní oči prohlédnout, jak vypadají a fungují chemická zařízení, a také si zblízka 
prohlédnout naše hasičské vozy“, říká Katarzyna Kwiatkowska, vedoucí firemní bezpečnosti a 
udržitelnosti. „Naše společnost již řadu let investuje do projektů zaměřených na snižování dopadu své 
činnosti na životní prostředí a klima. Jsme rádi, že žáci mají možnost na vlastní oči vidět ekologická 
řešení, která k tomuto účelu používáme,“  
vysvětluje. 

 

 

 

 

Společnost Synthos přizvala ke spolupráci na projektu známého ekologa Dominika Dobrowolského.  



 

 

„Výuka probíhá holisticky, tedy průřezově, a představuje chemická témata z různých zajímavých úhlů 
pohledu. Žáci se aktivně zapojují do činnosti, diskutují a vyvozují závěry. To je nejlepší a nejúčinnější 
způsob vzdělávání,“ říká Dominik Dobrowolski, ekolog a cestovatel, který na setkáních se žáky mluví o 
důležitých tématech týkajících se životního prostředí. 
 

Vzdělávací cyklus „Lekce chemie“ probíhá jednou měsíčně v sídle společnosti. 

 
 
Kontakt pro média: 
Agata Kościelnik, vedoucí firemní komunikace  
agata.koscielnik@synthosgroup.com M. +48 601 415 995 


