
 

 

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, 

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie, 

Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo międzynarodowe to wyzwania, 

które w trzeciej dekadzie obecnego stulecia nabrały szczególnego znaczenia. Konflikty 

wojenne, zamachy terrorystyczne, strukturalny niedorozwój całych regionów globu oraz 

towarzyszący im brak perspektyw poprawy sytuacji państw i narodów są tragiczną 

codziennością współczesnego świata. Aby rozwiązywać problemy, należy je najpierw 

zdiagnozować i zrozumieć. Do tego jest jednak potrzebna rzetelna wiedza. By wyjść 

naprzeciw tym przemianom i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych, do zgłębienia wiedzy 

z zakresu problematyki bezpieczeństwa i obronności podjęta została inicjatywa 

organizowania konkursu wiedzy na ten temat. 

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną 

podjętą przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych) we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie oraz innymi ośrodkami akademickimi w całej Polsce. 

Partnerem strategicznym Olimpiady jest NATO Force Integration Unit Poland w 

Bydgoszczy. 

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i 

nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i 

tolerancji wobec drugiego człowieka. Pragniemy – rozwijając wiedzę akademicką i 

kreując kompetencje społeczne – wpływać na kształtowanie Polski bezpiecznej, Polski 

szanującej swoje tradycje, Polski przyjaznej wobec innych. 

W Olimpiadzie tej uczestnicy – uczniowie szkół ponadpodstawowych – walczyć 

będą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych 



uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Patronat 

honorowy nad Olimpiadą objął Przemysław Czarnek – Minister Edukacji. 

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o przekazanie uczniom, zwłaszcza klas 

maturalnych, informacji dotyczących Olimpiady. W załączeniu przekazujemy plakat 

informacyjny oraz ulotki. Szczegóły znaleźć można na stronie: 

http://www.owobio.uw.edu.pl 

Liczymy na to, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym przyjęciem z Państwa 

strony i zaowocuje licznymi sukcesami Państwa uczniów. 
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Kontakt: 

Komitet Okręgowy dla Małopolski 

Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności 

ul. Podchorążych 2/236 

30-084 Kraków 

tel.:  12 662 64 46 

e-mail: olimpiadawobio@gmail.com  
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