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Ponad 31 tysięcy uczniów wy-
startowało w tegorocznej XXVIII 
Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, 
najpopularniejszej olimpiadzie 
w Polsce. Jej ostatni etap – finał 
centralny odbył się w dniach 7-9 
czerwca br. w Katowicach. 

Olimpijczycy w Katowicach

„Złota dziesiątka” finału olimpiady.

Uczeń z Technikum Leśnego w Białowieży Tomasz Esman (w mundurze) 
jako jedyny z sali rozpoznał rohatyńca.

Organizacja finału centralnego 
po 25 latach w sercu Śląska była 
niepowtarzalną okazją do prze-
konania się jak bardzo ten region 
zmienił się w tym czasie. Aktual-
nie Katowice to nie tylko kopalnie 
i huty, kojarzące się z zanieczysz-
czonym środowiskiem, ale również 
czyste i zielone miasto, a „czarny 
Śląsk” pięknie się zazielenił.

W finale centralnym uczestni-
czyło 112 uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych z całego kraju. 
Każde z 16 województw repre-
zentowało 7 młodych pasjona-
tów ekologii i ochrony środowi-
ska, którzy wykazali się imponu-
jącą wiedzą na etapie szkolnym 
i wojewódzkim.

W pierwszej części finału zma-
gania młodych przyrodników, licz-
nie sekundowanych przez rodzi-
ców i nauczycieli-opiekunów, od-
były się w auli Wyższej Szkoły Tech-
nicznej w Katowicach. Dziesiąt-
ka najlepszych – laureatów OWE, 
zmierzyła się następnego dnia 
w części ustnej odpowiadając na 
pytania problemowe. 

W tym roku trzy pierwsze miej-
sca zajęli: Justyna Drankowska z III 
LO im. C.K. Norwida w Zamościu, 

Laura Wiktoria Dymarz  z V LO im. 
Andrzeja Struga w Gliwicach i Mo-
nika Mierzwa z LO w Rudniku n. Sa-
nem. Wszyscy finaliści i laureaci 
mają zagwarantowany wstęp na 
60 publicznych uczelni wyższych 
bez postępowania kwalifikacyjne-

go na kierunki przyrodnicze i tech-
niczne związane z ochroną i kształ-
towaniem środowiska.

Nieodłącznym elementem Olim-
piady jest wycieczka terenowa, 
podczas której w tym roku finaliści 
i ich opiekunowie zwiedzili jeden 
z najnowocześniejszych w Polsce 
zakładów uzdatniania wody w Go-
czałkowicach, produkującego 
wodę dla 3 mln mieszkańców re-
gionu. Ekolodzy odwiedzili zaporę 
na jeziorze Goczałkowickim – zbior-
niku zaporowym na Wiśle utworzo-
nym w 1956 r., objętym ochroną 
w ramach programu Natura 2000 
oraz gospodarstwo rybackie „Ry-
baczówka”. Rejs kutrem po akwe-
nie o powierzchni 3200 ha i po-
jemności ponad 150 mln m sześć. 
z pewnością pozostanie wszystkim 
w pamięci na długo.

Tradycją też jest wieczorne Eko-
forum, podczas którego młodzi 
ekolodzy dyskutują o ważnych 
problemach środowiska ze specja-
listami w dziedzinie nowoczesnych 
technologii. W tym roku „ekologicz-
ną burzę mózgów” współorganizo-
wały Katowickie Wodociągi S.A. Po 
prezentacji filmów Giga i Marcin 
oraz zaprezentowaniu Ścieżki Edu-

kacyjnej GIGABLOK odbyło się tak-
że spotkanie z ich twórcami – reży-
serem i scenarzystą Ewą Stępnie-
wicz oraz montażystą Norbertem 
Rudzikiem – a także występujący-
mi w nich młodymi aktorami Kubą 
i Karolem Grzybek. 

Sponsorami finału centralne-
go, dzięki którym finaliści i laurea-
ci zostali obdarowani cennymi na-
grodami rzeczowymi, byli: Toyota 
Motor Poland, MEN, Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów, 
Katowickie Wodociągi S.A., Ho-
tele Diament, Sklep Podróżniczy 
„Horyzont”, RDLP w Katowicach, 
Famur, Freshmed i Zięba Clinic. 

Dzięki sponsorowi strategiczne-
mu Toyocie Motor Poland, zwy-

ciężczyni otrzymała jako nagrodę 
główną: skuter elektryczny, a od 
RDLP w Katowicach atrakcyjny 
pobyt weekendowy z 2 osobami 
towarzyszącymi na terenie Nad-
leśnictwa Sucha, niedaleko Ba-
biej Góry.

Olimpiada zaczęła się w 1986 r. 
i jest najpopularniejszą wśród mło-
dzieży szkolnej spośród 35 zareje-
strowanych w Ministerstwie Edu-
kacji Narodowej organizowanych 
w Polsce olimpiad. W 28 jej edy-
cjach łącznie wzięło udział ponad 
1.366 tys. uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. Patronem mery-
torycznym od 1991 r. niezmiennie 
jest Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, a współ-
organizatorem merytorycznym 
Liga Ochrony Przyrody.

Olimpiada Wiedzy Ekologicz-
nej objęta była patronatem mini-
stra środowiska oraz ministra edu-
kacji narodowej, a w roku bieżą-
cym patronatem honorowym ob-
jęta została również przez: woje-
wodę śląskiego, prezydenta Mia-
sta Katowice, Śląskiego Kuratora 
Oświaty, rektora Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego, rektora 
Uniwersytetu Śląskiego i rektora 
Wyższej Szkoły Technicznej w Ka-
towicach.

Koordynatorem finału central-
nego XXVIII OWE była dr Jolanta 
Mol – dyrektor II LO im. M. Konop-
nickiej z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi w Katowicach, która wraz 
z 39. asystentami – uczniami pierw-
szych klas tego Liceum, wręcz per-
fekcyjnie zorganizowała i przepro-
wadziła to wydarzenie.
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