
W dniu 22 kwietnia 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława 

Pigonia w Krośnie odbyły się eliminacje etapu okręgowego (podkarpackiego) XXXII 

Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.  

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejszy w Polsce konkurs o tematyce 

ekologicznej adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Jego 

zakres merytoryczny obejmuje 12 dziedzin, w tym ekologię klasyczną, ochronę przyrody i 

środowiska, gospodarkę rolną i leśną oraz zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z tą 

tematyką. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest również znajomość 

bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych 

i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym zarówno w Polsce jak i 

na świecie. Corocznie w kraju w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej startuje blisko 33 tysiące 

uczestników. W uznaniu poziomu wiedzy i zaangażowania młodzieży biorącej udział w 

Olimpiadzie, senaty kilkudziesięciu uczelni wyższych przyznały jej finalistom i laureatom 

indeksy bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki przyrodnicze oraz związane z ochroną 

i kształtowaniem środowiska. 

W województwie podkarpackim do etapu szkolnego XXXII edycji olimpiady 

przystąpiło 1285  uczniów z 85  szkół ponadgimnazjalnych, z których do etapu okręgowego 

zostało zakwalifikowanych 63 uczestników z 30 szkół. Na etap okręgowy XXXII Olimpiady 

Wiedzy Ekologicznej ostatecznie stawiło się 49 uczniów z 27 szkół z 15 powiatów 

województwa podkarpackiego.  

Nad poprawnością przebiegu eliminacji oraz oceną prac testowych i odpowiedzi 

ustnych czuwało jury XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w składzie: prof. nadzw. dr hab. 

inż. Krzysztof Chmielowski, dr Dominik Wróbel , dr inż. Barbara Krochmal-Marczak, dr inż. 

Bernadeta Rajchel, dr n. med. Renata Rabiasz, dr Karol Trojanowicz, dr inż. Tomasz, mgr 

Marczyńska Anna, mgr Marta Głogowska. 

Olimpiada rozpoczęła się powitaniem uczestników przez przewodniczącego 

Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – prof. nadzw. dr hab. inż. 

Krzysztofa Chmielowskiego oraz dr Dominika Wróbla – prorektora ds. studiów Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. 

Po powitaniu uczniowie zmierzyli się z testem zawierającym 50 pytań, na rozwiązanie 

którego mieli 60 minut. W części pisemnej 14 uczniów udzieliło wymagane minimum 70% 

poprawnych odpowiedzi, dlatego niezbędne okazało się przeprowadzenie dogrywki, po której 

wyłoniono najlepszych uczestników. Do części ustnej przeszło dwunastu  uczniów. Jest to 

jedna z najtrudniejszych eliminacji olimpiady, podczas której każdy z uczniów musi wykazać 

się obszerną i aktualną wiedzą na branżowe tematy. W tej części każdy z uczestników 



odpowiadał publicznie na 6 pytań problemowych o różnym stopniu trudności.  Po zaciętej 

rywalizacji, jury Olimpiady wyłoniło siedmiu najlepszych uczniów, którzy po zsumowaniu 

punktów z części pisemnej i ustnej uzyskali ich największą liczbę. Osoby te, będą 

reprezentować województwo podkarpackie na finale centralnym XXXII Olimpiady Wiedzy 

Ekologicznej, który odbędzie się 2-4 czerwca na Mazowszu. 

Olimpiadzie towarzyszyły wydarzenia kulturalno-naukowe. W oczekiwaniu na wyniki 

uczniowie wzięli udział w warsztatach związanych z oceną jakości surowców i produktów 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, składem gleby oraz metodami pomiarów geodezyjnych. 

Warsztaty zostały zorganizowane przez dydaktyków Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

im. Stanisława Pigonia w Krośnie z Zakładu Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności oraz 

Zakładu Inżynierii Środowiska. Uczestnicy mogli określić typ kulinarno-użytkowy kilku 

odmian ziemniaka, ocenić ciemnienie miąższu ziemniaka surowego i gotowanego, sprawdzić 

„jaka tajemnicę kryją jajka kurze” oraz ocenić czy gleba jest źródłem życia. Natomiast 

opiekunowie uczestników wzięli udział w seminarium związanym z współczesnymi 

zagadnieniami związanymi z przydomowymi oczyszczalniami ścieków.  

 Podkarpackiemu etapowi olimpiady towarzyszyła wystawa fotograficzna „Cuda 

przyrody podkarpackiej” autorstwa Jakuba Rutany, studenta III roku, kierunku Rolnictwo. 

Wszyscy z uczestników etapu okręgowego otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast 

najlepszej dwunastce wręczono nagrody rzeczowe. Materiały edukacyjne dla uczniów XXXII 

Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i nagrody dla najlepszej dwunastki uczestników zostały 

zakupione dzięki dotacji JM Rektora Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława 

Pigonia w Krośnie i wsparciu licznych sponsorów. 

 

 

 

 

 

 

 


