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Zarys 25 – lecia  Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
      Początki organizacyjne Olimpiady Wiedzy Ekologicznej należą do Zarządu Głównego 
Związku  Socjalistycznej  Młodzieży  Polskiej.  Zwrócenie  uwagi  społeczeństwa,  a 
szczególnie  młodzieży  szkół  średnich  na  najbardziej  zagrożone  elementy  środowiska 
naturalnego, leżało u podstaw tematyki objętej programem początków Olimpiady.

Związek  był  realizatorem  pierwszych  czterech  lat  Olimpiady,  i  w  tym  czasie 
uczestnictwo w niej budziło już znaczne zainteresowanie uczniów. W I edycji startowało 
około 6 tysięcy uczniów, w II wzięło udział 15 tysięcy, a w III już około 40 tysięcy.

Etap centralny I Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbył się w Płocku w 1986 roku. 
Następne  przeprowadzono  w  równie  zagrożonych  ekologicznie  ośrodkach:  Żory  w 
Katowickiem, teren Igloopola w Tarnobrzeskiem, później Głogów i Lubin.

Jednak  przygotowanie  merytoryczne  do  organizowania  znacznie  rozbudowanej 
tematycznie i geograficznie interdyscyplinarnej Olimpiady przerosło możliwości ZSMP.

Do urozmaicenia i  profesjonalizmu tematycznego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 
przyczyniła  się  współpraca  ekspertów  i  naukowców  przy  tworzeniu  programów 
poszczególnych edycji. Również wielu światłych przedstawicieli Ligi Ochrony Przyrody 
brało  udział  w  pracach  wzbogacających  spectrum  tematyczne  Olimpiady  Wiedzy 
Ekologicznej.  Te działania  miały bezpośredni  wpływ na poważne zwiększenie udziału 
młodzieży  w  poszczególnych  edycjach.  Poczynając  od  VII  edycji  OWE  wielkość  ta 
corocznie osiąga przeciętnie około 60 tysięcy uczestników.

Wysoki  poziom wiedzy  wymaganej  od  uczniów  biorących  udział  w  eliminacjach 
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wpłynął na decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
które  po ośmiu latach działalności  Olimpiady wpisało  ją  do  stałego rejestru  olimpiad. 
Miało  to  również  wpływ  na  decyzje  60  senatów  państwowych  wyższych  uczelni 
przyznania  finalistom i  laureatom szczebla  centralnego  Olimpiady  otrzymania  indeksu 
uczelni  bez  egzaminu  wstępnego.  Przywilej  ten  dla  finalistów  i  laureatów  szczebla 
wojewódzkiego rozszerzyło dodatkowo 15 senatów uczelni.

Te znakomite możliwości rozpoczęcia studiów na dobrych uczelniach przyczyniają się 
do popularyzacji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – na przestrzeni 25 lat istnienia OWE 
uczestniczyło w niej 1.234000 uczniów z całej Polski ze szkół różnych kierunków. W tej 
dużej liczbie znajduje się także poważna ilość przedstawicieli województwa łódzkiego.

Co  roku  12  uczniów  z  naszego  województwa  zdobywa  tytuł  laureata  etapu 
wojewódzkiego  Olimpiady  Wiedzy  Ekologicznej,  a  kilkoro  z  nich  bierze  udział  w 
zmaganiach  centralnych.  Niektórzy  uzyskali  tam zaszczytny  tytuł  laureata  centralnych 
eliminacji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

W  X Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej jako pierwszy, laureatem etapu centralnego 
został   pan Paweł Szczepaniec  z  I  Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
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XI Olimpiada – laureaci eliminacji centralnych – pan Marcin Błaszkowski  z  LO    
                                                                                              w  Piotrkowie Trybunalskim

                                                     - pan Grzegorz Juszczak z  XXXI LO
                                                                               - pan Piotr Kaźmierczak z  I  LO
XIII Olimpiada – laureatem eliminacji centralnych jest pan Piotr Słowiński  z  I  LO
XVI Olimpiada – laureatem eliminacji centralnych jest  pani Katarzyna Krajewska 
                                                                                         z  II Liceum Ogólnokształcącego
XVIII Olimpiada – laureaci eliminacji centralnych – pan Rafał Machowicz  z  I  LO
                                                                                   - pan Piotr Szwedziak  z  XIII  LO
XX  OWE  - laureatem eliminacji centralnych jest pani Agata Kolenda z LO w Łęczycy
XXII   OWE      –       której etap centralny odbył się na terenie malowniczo położonego 
                                                                    ośrodka rekreacyjnego „Prząśniczka” w Łodzi
                       laureatami zostali: pani Anna Grzegory z  LO  w Zgierzu oraz 
                                                      pan Tomasz Jerczyński z  II  LO

Godnym podkreślenia jest fakt, że wśród trzech szkół, które w XXIV i XXV edycji 
OWE uzyskały najlepsze wyniki w Polsce i zostały wyróżnione nagrodami rzeczowymi, 
jest I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, oraz w XXV edycji OWE  I LO im. 
Mikołaja Kopernika w Łodzi nagrodzone dyplomem honorowym.

Wysiłek intelektualny uczniów uwieńczony sukcesem laureata etapu centralnego czy 
także wojewódzkiego, zasługuje na najwyższe uznanie i gratulacje.

Wszyscy ci uczniowie dzięki swej bogatej wiedzy zdobytej w szkole średniej, mogli 
ją kontynuować i rozwijać na wielu uniwersytetach krajowych, a także zagranicznych. 

A wiedzę  tę  otrzymali  dzięki  wspaniałym Nauczycielom,  którym przy  tej  okazji 
należą się słowa głębokiego szacunku i podziękowania za pracę, służącą kształtowaniu 
wrażliwości  młodzieży na bogactwo i  piękno przyrody, budzenie jej  umiłowania,  oraz 
wartości nauki w życiu każdego człowieka.

Podziękowanie kieruję również do wszystkich osób pracujących na rzecz realizacji 
poszczególnych edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, a także sponsorów, gdyż dzięki 
ich  pomocy finansowej  ta  jakże ważna edukacja  ekologiczna młodzieży była przez te 
dwadzieścia pięć lat z powodzeniem prowadzona.

W ciągu  długiego  okresu  działalności  Olimpiady  Wiedzy  Ekologicznej  osiągnięto 
najważniejszy  cel  jej  istnienia  –  wpływ  na  sposób  rozumienia  przez  młodzież 
rzeczywistości i wykształcenie postaw wobec otoczenia, oparte na racjonalnym sposobie 
myślenia,  a  także  wyciąganie  logicznych  wniosków  z  podejmowanych  decyzji,  oraz 
przewidywanie ich skutków.  Ma to niebagatelne znaczenie w kontekście obejmowania 
przez młodzież odpowiedzialnych funkcji w ważnych dziedzinach życia publicznego.

Reasumując,  ćwierćwiecze  działalności  Olimpiady  Wiedzy  Ekologicznej  z 
powodzeniem  spełniło  swe  zadanie  w  poznawaniu  otaczającego  nas  środowiska 
naturalnego, a także ugruntowując w młodzieży pogląd o wartości  pogłębiania wiedzy.
W imieniu Ligi Ochrony Przyrody składam wszystkim osobom związanym z Olimpiadą 
serdeczne  podziękowanie,  życząc  następnych  owocnych  lat  działalności  Olimpiadzie 
Wiedzy Ekologicznej.     
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