
 

 

Bez chemii nie ma życia 
31-05-2015 07:55 

29 maja odbył się w auli Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa 

Ewangelickiego Lote w Cieszynie coroczny ''Dzień Chemii'' 

organizowany przez cieszyński oddział Stowarzyszenia Inżynierów i 

Techników Przemysłu Chemicznego. Impreza ta, skierowana przede 

wszystkim do młodzieży ma za zadanie promowanie chemii. 

Nauczycielka 
chemii Wioletta Wdowczyk-Zamarska przekonywała, że chemia jest łatwa i ciekawa, fot. indi 

Otwierając tegoroczne spotkanie Józef Kozieł, prezes oddziału cieszyńskiego 

SIiTPChem nadmienił, że poprzez tego typu spotkania wcielane jest w życie 

hasło, ukute przez prof. Jacka Kijeńskiego, że „chemia jest w nas i wokół nas”. 

— Bo jak wszyscy wiemy bez chemii nie byłoby odzieży, leków, środków 

spożywczych, tworzyw sztucznych paliw itd. - Chcemy, by samo słowo chemia 

nie wzbudzało przerażenia, chcemy pokazać, że chemia jest ciekawa, a 

jednocześnie zwrócić uwagę, że chemia jest wszędzie w naszym 

otoczeniu – mówiła Teresa Wałga, szefowa sanepidu. 

 

Podczas spotkania odbył się cykl wykładów, a także warsztaty i „chemiczne 

quizowanie”. Startowało 12 trzyosobowych drużyn z 9 szkół 

ponadgimnazjalnych. - Po ilości drużyn widać, ze pasjonatów chemii jest 

sporo. Bo ci, którzy biorą udział w konkursie to uczniowie, którzy chemią 
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się pasjonują – stwierdził po konkursie Jacek Nagórniewicz, sekretarz oddziału 

cieszyńskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 

Sam konkurs, a także warsztaty przygotowała nauczycielka chemii Wioletta 

Wdowczyk-Zamarska która witając gości przyznała, że chemia często wzbudza u 

ludzi przerażenie, a przecież jest taka ciekawa. 

 

Wyniki konkursu chemiczne quizowanie przedstawiają się następująco: 

 1. LO im. Osuchowskiego: Anna Hatalak, Dawid Wilczek, Justyna Danel 

 2. LO im. Osuchowskiego: Aleksandra Stańko, Michał Bóbka, Jakjb Wątuż-

Kowalski 

 3. LO im. Kopernika: Joanna Kałuża, Adam Wowra, Kamila Zakrzewska 

 

Rozstrzygnięto także konkurs fotograficzny. Podium zdominowało czeskie 

gimnazjum (odpowiednik liceum w Polsce) z Czeskiego Cieszyna. Jak 

podkreślają organizatorzy, zależało im także na integracji polskiej i czeskiej 

strony, co się udało, gdyż w konkursie i dniu chemii wzięli udział zarówno 

uczniowie z polskiego, jak i czeskiego gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Jeśli 

chodzi o konkurs fotograficzny, to by wziąć w nim udział nie była wymagana 

ponadprzeciętna wiedza chemiczna. Kolejne dyplomowe miejsca zajęli: 

1. Michaela Bujakova 

2. Ivana Naira Honzaklva (obaj z czeskiego gimnazjum) 

3. Jakub Malczyk (Lote) 

Nagrodę publiczności zdobyła Ivana ale innym zdjęciem, aniżeli wybrało jury. 
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