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   Finał centralny XXXIV Olimpiady 
Wiedzy Ekologicznej w sercu Borów Tucholskich

             W tegorocznej XXXIV edy-
cji Olimpiady Wiedzy 
Ekologicznej w skali ca-
łego kraju uczestniczyło 

20 070 uczniów ze szkół ponadpodsta-
wowych wszystkich typów. Liderami pod 
względem liczby uczestników były wo-
jewództwa: mazowieckie – 2485, dolno-
śląskie – 2100 i śląskie  –1902 uczniów.

Finał centralny, tradycyjnie związa-
ny z Międzynarodowym Dniem Środo-
wiska, już po raz trzeci w historii Olim-
piady odbył się w województwie kujaw-
sko-pomorskim. W dniach 7-9 czerwca 
w Technikum Leśnym im. Adama Loreta 
w Tucholi w słonecznej scenerii spotkały 
się reprezentacje 7-osobowe młodzieży 
ze wszystkich województw.

Prologiem finału był wspaniały, żywio-
łowo przyjęty przez publiczność koncert 
młodzieżowej orkiestry reprezentacyjnej 
Lasów Państwowych (fot.1).

 W  uroczystym otwarciu finału 
uczestniczyli zacni goście, a wśród nich 
rzecznik Wojewody Kujawsko-Pomor-
skiego Mikołaja Bogdanowicza, który 
skierował w jego imieniu ciepłe słowa do 
młodzieży i organizatorów Olimpiady. List 
gratulacyjny otrzymaliśmy też od Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy Marii Dombrowicz.

Jedyną przedstawicielką resortu edu-
kacji, która  zaszczyciła swą obecnością 
oraz skierowała do młodzieży i organiza-
torów serdeczne słowa i gratulacje, była 
Jolanta Metkowska, dyrektor Wydziału 
Szkół Ponadpodstawowych Kuratorium 
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Piotr Marciniak, dyrektor Technikum 
Leśnego w Tucholi – gospodarza fina-
łu centralnego, Tadeusz Kowalski, bur-
mistrz Tucholi, dr Krzysztof Kanennberg, 
rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Śro-
dowiskiem w Tucholi oraz dr hab. Marek 
Macko, prorektor Uniwersytetu Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy.

 Specjalny list gratulacyjny prezyden-
ta Toyoty Motor Poland Wojciecha Pawla-
ka, mecenasa i sponsora strategicznego 
Olimpiady od 17 lat. Wojciecha Pawlaka 
przedstawił Sławomir Grabarczyk. 

Potem był test pisemny, z którym fina-
liści – elita młodych przyrodników z ca-
łego kraju, poradziła sobie znakomicie. 
Do pierwszej dziesiątki i   części ustnej 
zakwalifikowali się finaliści, którzy uzy-
skali 43-45 punktów na 50 możliwych.

Następnie wszyscy uczestnicy, opie-
kunowie, zaproszeni goście wzięli udział 
w sesji terenowej, którą wspaniale przy-
gotowali pracownicy RDLP w  Toruniu, 
służby Leśnego Kompleksu Promocyj-
nego Bory Tucholskie oraz pracownicy 
Nadleśnictw Rytel i Woziwoda.

Sesja ta objęła obszary nawałnicy 
100-lecia z 2017 r. (fot. 2, 3) w Nadleśnic-
twie Rytel, wizytę w  Ośrodku Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej w Woziwodzie oraz 
tereny Wielkiego Kanału Brdy i akweduk-
tu w Fojutowie. 

 Mimo pięknej i upalnej pogody eko- 
forum czyli wieczorna wymiana poglą-
dów młodzieży i organizatorów oraz go-
spodarzy na temat przyrody, Borów Tu-
cholskich  i ochrony środowiska, trwała 
do późnych godzin wieczornych.

 Niedzielny ustny finał dostarczył wie-
lu emocji, nie tylko laureatom, ale i pu-
bliczności oraz jury (fot. 4, 5).

Przed jego rozpoczęciem serdeczne 
słowa do zebranych skierował Paweł 
Sałek, prezes Zarządu Głównego Ligi 
Ochrony Przyrody. Należy podkreślić, że 
owocna współpraca z ZG LOP Olimpiady 
Wiedzy Ekologicznej trwa już od 28 lat. 
Szkoły 10 laureatów XXXIV edycji zostały 
obdarowane przez ZG LOP zestawem naj-
nowszych plansz gatunków chronionych 
roślin, zwierząt oraz grzybów i porostów.

O zadowoleniu i satysfakcji naszych 
laureatów świadczą ich zdjęcia z  jury 
(fot. 6) i zwycięzcy z Przewodniczącą GK 
OWE  (fot. 7).

Tylko dzięki sponsorowi strategiczne-
mu OWE Toyocie Motor Poland możliwe 
było wydanie w pięknej szacie graficznej 
kolejnego tomu (już siódmego!) Zbioru 
zestawów pytań ostatnich pięciu edycji 

Oświaty w Bydgoszczy. To właśnie dzięki 
jej  perfekcyjnej organizacji i osobistemu 
zaangażowaniu Jubileusz XX-lecia  Olim-
piady Wiedzy Ekologicznej w  Tucholi 

w 2010 r. pozostał na zawsze w naszej 
pamięci i sercach.

Wiele serdecznych słów do młodych 
przyrodników skierowali również dr inż. 
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Olimpiady, która stanowi bezcenną po-
moc dydaktyczną w realizacji programów 
biologii ekologii oraz ochrony środowiska. 
Prezent ten otrzymali wszyscy uczestni-
cy i goście finału w Tucholi.

Laureatów, czyli najlepszą dziesiątkę 
XXXIV edycji Olimpiady spośród ponad 
20-tysięcznej rzeszy uczniów startują-
cych, czeka we wrześniu br. niepowta-
rzalna wyprawa przyrodnicza na Cypr 
z przedstawicielami Toyoty Motor Poland.

Wszystkich sympatyków naszej Olim-
piady pragniemy poinformować, że w ko-

Złota  dziesiątka  XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

1. Filip Gągorowski,  kl. II, II Liceum Ogólnokształcącego  im. Stefana Żeromskiego 
w Tomaszowie Mazowieckim; opiekunka merytoryczna Kinga Marcińczak
2. Klaudia Szydłowska, kl.I, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lu-
blinie; opiekun merytoryczny  Marcin Kożuch
3. Aleksandra Andrzejewska, kl. II, I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety 
w Szczecinie; opiekunka merytoryczna Ewa Jankun
4. Michał Radke, kl. III, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
opiekunka merytoryczna Izabela Płotka
5. Julian Uchacz, kl. III, II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Kwidzynie; opiekunka merytoryczna Alicja Tubaja
6. Katarzyna Cuper, kl. III, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotr-
kowie Trybunalskim; opiekunka merytoryczna  Izabela Masłowska
7. Daria Baczkowska, kl. II, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Pile; opiekunka merytoryczna Daria Paluchowska-Prochoł
8. Ina Stefaniuk, kl. I, ZSO I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Krasickiego w Białej Pod-
laskiej; opiekunka merytoryczna Dorota Kowaleńko
9. Konrad Duszyński, kl. II, I Liceum Ogólnokształcące w ZS im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Tczewie; opiekunka merytoryczna Katarzyna Flagowska 
10. Kamila Krygicz, kl. III, I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce 
Zdroju; opiekunka merytoryczna Agata Dworszczak

Najlepsze w Polsce szkoły XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące  im. Stanisława Staszica w Lublinie
II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Marii Konop-
nickiej w Katowicach
III miejsce – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w  Warszawie

lejnym konkursie MEN uzyskaliśmy jed-
ną z najwyższych ocen merytorycznych 
i przez kolejne 3 lata zdobyliśmy dofinan-
sowanie na kolejne edycje… tradycyjnie 
już dużo niższe od wnioskowanego… 

Jednak znając entuzjazm młodych 
ludzi i  ich zaangażowanie, patrzymy 
optymistycznie w  przyszłość. A  już 
w styczniu 2020 r. rozpocznie się Jubi-

leuszowa XXXV edycja Olimpiady Wiedzy 
Ekologicznej, do startu w której zachęca-
my i serdecznie zapraszamy wszystkich 
młodych aktywnych uczniów! Do zoba-
czenia…

Małgorzata FAlenCKA-JABłońSKA
Przewodnicząca Głównego Komitetu OWE
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Zdjęcia Mateusz Jakubiak


