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Szanowni Państwo,
Po krótkiej przerwie publikujemy kolejny biuletyn fundacji Unipetrol. Znajdziecie w nim wiele ciekawych informacji. Praca nad nim 
sprawiła nam dużą przyjemność. Dowiecie się między innymi o nowych projektach, które przygotowaliśmy, a także o zorganizowanych 
przez nas imprezach i wydarzeniach. Fundacja wzbogaciła się o kolejnego członka, Christianę. Witamy ją serdecznie i jesteśmy pewni, 
że z jej pomocą zarządzanie projektami i informowanie Państwa o wydarzeniach w fundacji będzie jeszcze łatwiejsze. Biuletyny 
przygotowane w nowym, powiększonym składzie będą bardziej regularne i jeszcze ciekawsze. Życzymy miłej lektury i pięknej, wiosennej 
pogody, może z odrobiną tak potrzebnego deszczu. 
 
Wasza Fundacja



Program grantów dla szkół

Fundacja Unipetrol przekazała sumę 2,8 miliona koron czeskich na 
rzecz osiemnastu szkół podstawowych i średnich w ciągu drugiego 
roku prowadzenia programu grantów. Nowością w projekcie jest 
zaangażowanie szkół podstawowych. Program ma na celu wspieranie 
działalności edukacyjnej i naukowej szkół w zakresie chemii i nauk 
przyrodniczych. Uroczyste wręczenie grantów odbyło się w budynku 
centrum naukowo-edukacyjnego Unipetrol (UniCRE) w Litwinowie.  
W tym roku w programie grantów udział wzięło łącznie 21 szkół średnich 
i 3 szkoły podstawowe z całego terytorium Republiki Czeskiej, czyli dwa 
razy więcej niż w roku ubiegłym.

„Już po raz drugi mogliśmy zauważyć ogromną różnorodność złożonych 
wniosków o grant,“ zauważył Tomáš Herink, członek zarządu grupy 
Unipetrol i członek zarządu fundacji Unipetrol. „Oprócz wniosków 
o wyposażenie sal lekcyjnych, ciekawe były również wnioski 
związane z tworzeniem własnych pomocy dydaktycznych. Warto też 
wspomnieć o nauczaniu w parach dla uczniów najstarszych klas szkół 
podstawowych. Są to przecież uczniowie, którzy decydują o swoim przyszłym zawodzie,“ dodał Tomáš Herink.

nagrodzone szkoły otrzymały granty od Zdeňki Pelešková, szefowej centrum 
uniwersyteckiego VŠCHT Chempark i Tomáš Herink, członek zarządu Fundacji Unipetrol



Piątek z nauką
Fundacja Unipetrol i gimnazjum Józefa Jungmanna w Litomierzycach wspólnie przeprowadzili niezwykły projekt o nazwie Piątek z nauką. 
Projekt ten był realizowany przez cały rok szkolny 2018/2019 w gimnazjum w Litomierzycach. W każdy piątek odbywały się spotkania dla 
uczniów posiadających zdolności naukowe i badawcze, które miały zwiększyć ich zainteresowanie naukami przyrodniczymi. W projekcie 
wzięło udział dziewięciu ekspertów-prelegentów oraz prawie 600 słuchaczy. 

W projekcie wzięło udział wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki i badań.

Dr Michael Londesborough, naukowiec brytyjskiego pochodzenia z Instytutu Chemii Nieorganicznej Czeskiej Akademii Nauk 
otworzył projekt Piątek z nauką, prezentując wykład pt. „Chemia a życie“. 

Prof. dr Jan Černý, czeski immunolog i pedagog, pracujący na co dzień na wydziale naukowo-przyrodniczym Uniwersytetu Karola 
w Pradze, wniósł do projektu swoje refleksje w trakcie wykładów zatytułowanych „Wojna chemiczna“ oraz „Komórka jako maszyna 
zegarowa“. 

Prof. dr Helena Illnerová, ceniona fizjolożka, biochemiczka i była przewodnicząca Czeskiej Akademii Nauk zapoznała słuchaczy  
z problematyką czasu wewnętrznego ssaków oraz jego synchronizacją z dniem zewnętrznym. 

Jiří Devát, który należy do najważniejszych menedżerów czeskiej gospodarki ostatnich dwóch dekad, ujął słuchaczy wykładem pt. 
„Przemysł 4.0“. 

Martin Růžička, członek grupy PKN ORLEN, odpowiedzialny za dział badań i rozwoju,  skoncentrował się na problematyce paliw 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

Jan Havlík, specjalista z dziedziny chemii nieorganicznej i ceniony popularyzator nauk przyrodniczych zaprezentował wykład pt. 
„Nanochemia syntetyczna czyli architektura w świecie molekuł“ . 

Doc. inż. Zdeňka Kolská, specjalizująca się w problematyce właściwości powierzchniowych materiałów nanostrukturowanych. 

dr Eduard Kočárek,pracownik akademicki 
i naukowy 2. wydziału lekarskiego Uniwersytetu 
Karola w Pradze, zajmujący się problematyką 
cytogenetyki molekularnej. 

Ostatnim gościem projektu „Piątek z nauką“ 
był inż. Václav Loula, specjalista Czeskiego 
Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego i Sprzedaży 
(ČAPPO), w swoim wykładzie skupił się na 
zagadnieniach ropy i paliw. 



W ogólnoczeskim konkursie 
Horizon Grand Prix 2019  
wyłoniono najlepsze zespoły

Program edukacyjny Horizon Grand Prix to unikalny projekt, który promuje naukę poprzez połączenie teorii i praktyki. W piątej edycji 
konkursu uczniowie nauczyli się pracować z odnawialnymi źródłami energii, uświadomili sobie zmiany klimaty, a nawet byli w stanie 
wykorzystać zdobytą wiedzę do budowy zdalnie sterowanego auta z napędem wodorowym, które może jeździć po torze wyścigowym 
nawet przez sześć godzin. Ogólnokrajowa edycja tego konkursu odbyła się 17. i 18. kwietnia 2019 roku w Ostrawie.  
 
Fundacja Unipetrol w tym roku wsparła zespoły średniej szkoły zawodowej Schola Humanitas w Litwinowie, szkoły średniej Educhem 
w Międzyborzu, średniej szkoły przemysłowej o profilu chemicznym w Brnie – Husovicach, gimnazjum im. T. G. Masaryka w Litwinowie, 
gimnazjum i średniej szkoły zawodowej o profilu ekonomicznym w miejscowości Sedlčany oraz średniej szkoły zawodowej  
w Neratovicach, co zapewniło jej pozycję jednego z najważniejszych partnerów imprezy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu 
Horizon Grand Prix 2019 uzyskanych wyników. Dzisiaj nie ma przegranych. Dodatkowo fundacja była świadkiem ogromnego sukcesu 
wspieranych przez nią zespołów. Zespół uczniowski z gimnazjum im. T. G. Masaryka w Litwinowie otrzymał nagrodę dla najlepszego 
debiutanta oraz drugą nagrodę za najlepsze sportową reklamę zespołu, który ścigał się pod nazwą Fundacja Unipetrol HC Verva.



Bajeczny dzień z chemią

Miasto Litomierzyce, fundacja Unipetrol i Wyższa Szkoła Chemiczno-Technologiczna w Pradze zorganizowali w Litomierzycach poranną 
imprezę rozrywkowo-edukacyjną o nazwie „Bajeczny Dzień z Chemią“. W imprezie wzięło udział prawie 600 uczniów w wieku od 13-15 
lat z siedmiu szkół podstawowych i lokalnego gimnazjum. 

Po imprezach w Litwinowie, Pilznie i Moście, Litomierzyce były czwartym przystankiem imprezy, której celem jest wykorzystanie 
rozrywkowej formy do pokazania uczniom, że chemia jest nowoczesną i atrakcyjną dziedziną wiedzy, której nauka zapewnia 
nieskończoną ilość rozrywki, a także wiele potencjalnych zastosowań w przyszłości. Najważniejszym punktem poranka był konkurs 
chemiczny zespołów szkolnych. Zwycięski zespół ze szkoły podstawowej U Stadionu w Litomierzycach wygrał drukarkę 3D. Moderatorką 
imprezy była aktorka Kaira Hrachovcová, a całość była transmitowana na żywo przez partnera medialnego imprezy, telewizję Óčko.



Mobilne pokazy naukowe 
EDUbus Most roadshow

Mobilne pokazy Roadshow EDUbus okazały się niezapomnianym przeżyciem dla mosteckich szkół. Unikalny projekt EDUbus, którego 
współautorem jest fundacja Unipetrol, był realizowany w miejscowości Mostecek w okresie od 26. marca do 30. kwietnia 2019. 
Wyposażona w specjalistyczny sprzęt, mobilna pracownia ukierunkowana na zajęcia przyrodnicze i zorientowana na eksperymentalne 
podejście do nauki pozwoliła na organizację serii programów edukacyjnych i naukowych dla uczniów i nauczycieli 20 szkół 
podstawowych w miejscowości Most. 

W godzinach porannych mobilne laboratorium było dostępne dla uczniów, natomiast popołudniu prym wiedli w nim nauczyciele 
przedmiotów ścisłych, fizyki i chemii. W tym wyjątkowym projekcie udział wzięło 1700 uczniów i stu nauczycieli.  
Zespół EDUbusa planuje również pokazy w październiku, w trakcie konferencji na temat edukacji, której współorganizatorem  
jest fundacja Unipetrol.



Fundacja Unipetrol 
pomaga wyposażyć 
pracownie szkolne. Szkoła 
w miejscowości Meziboří 
jako pierwsza otrzymała 
dwadzieścia komputerów 
stacjonarnych   
Fundacja Unipetrol przekazała dwadzieścia 
komputerów na rzecz szkoły podstawowej 
i przedszkola w ramach nowego projektu 
o nazwie „Bazar PC“. Celem projektu jest 
wykorzystanie zrównoważony sposób 
odnowionych, działających komputerów, 
które wcześniej służyły pracownikom 
grupy Unipetrol. Fundacja Unipetrol planuje 
przekazanie nawet 300 komputerów na rzecz 
16 szkół podstawowych. 

Projekt „Bazar PC“ nawiązuje do już 
prowadzonego projektu o nazwie „Bazar 
Chemiczny“, w ramach którego szkoły otrzymują używany, ale wciąż działający i bezpieczny sprzęt chemiczny i laboratoryjny, który 
często pozostaje poza zasięgiem szkół ze względu na wysoki koszt zakupu. Z tych samych powodów fundacja Unipetrol postanowiła 
rozpocząć siostrzany „bazar komputerowy“. Pierwszą obdarowaną szkołą była szkoła podstawowa w miejscowości Meziboří. Wszystkie 
szkoły podstawowe, które wezmą udział w projekcie „Bazar PC“ fundacji Unipetrol, planują wykorzystanie komputerów  
w pierwszej kolejności jako wyposażenie pracowni komputerowych dla uczniów. „Fundacja Unipetrol zwróciła się do dwudziestu szkół 
podstawowych w miejscowości Mostecek. W efekcie przekazano 300 komputerów na rzecz 16 szkół.

ceremonia darowizny z udziałem przedstawicieli szkół, miasta i fundacji, od lewej do prawej Jan Peška, dyrektor, Katarzyna 
Woś, Przewodnicząca Rady Fundacji, Petr Červenka, Burmistrz Meziboří, Tomáš Herink, Członek Rady Fundacji



Konkurs fotograficzny 
„Nasza Północ“ 

Fundacja Unipetrol we współpracy z władzami miast Most i Litvínov, zorganizowała konkurs fotograficzny dla uczniów  
i studentów z regionu północnych Czech. Celem konkursu pt. „Nasza Północ“ jest podkreślenie piękna miejsc, które często  
budzą skojarzenia z przemysłem i zanieczyszczeniem środowiska. Uczniowie i studenci mogą przesyłać swoje fotografie konkursowe 
za pośrednictwem strony www, na której zdjęcia będą dostępne dla opinii publicznej lub wysyłać je za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Fotografie zostaną poddane ocenie przez jury. 
 
www.nassever.cz 



Bądź elegancki i pomagaj 

„Bądź elegancki i pomagaj“ to nazwa kampanii prowadzonej przez fundację Unipetrol, która pod koniec 2018 roku zaprojektowała 
kolekcję koszulek z motywem autorstwa Kateřiny Kairy Hrachovcové. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczone na program grantów 
dla nauczycieli. Zainteresowanie klientów produktami z pierwszej limitowanej kolekcji był ogromny, dlatego przygotowaliśmy drugą 
kolekcję we współpracy z międzynarodowym producentem ubrań, firmą Lindex, który ofiarował fundacji koszulki dla celów kampanii 
„Bądź elegancki i pomagaj“.  

„Miałam okazję poznać Kairę na gruncie prywatnym i zawodowym. W przeszłości miałyśmy okazję spotkać się przy innych  
projektach zawodowych i zawsze podziwiałam jej poświęcenie i entuzjazm, graniczący z pasją, jakie wkłada w swoją pracę.  
Doceniam ją nie tylko jako aktorkę, ale też jako malarkę. Cieszę się, nasz projekt społeczny przyczynił się do tego, że opinia  
publiczna ma szansę lepiej poznać Kairę właśnie w roli artystki malarki,“ skomentowała udział w projekcie przewodnicząca  
fundacji Unipetrol, Julie Růžičková. 

Koszulki można nabyć bezpośrednio w fundacji Unipetrol, na stronie internetowej www.nadaceunipetrol.cz 



Drużyna fundacji uległa 
powiększeniu 

Teraz jesteśmy już zespołem - we dwójkę praca jest łatwiejsza i już nie możemy doczekać się wspólnych projektów.  
Julie i Christiana, Państwa fundacja 


