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Z wielką przyjemnością informujemy, że Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy  

i Umiejętności Rolniczych (OWIUR) przy Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 

w Bydgoszczy (Politechnika Bydgoska) jest Gospodarzem eliminacji okręgowych XLVI 

2022/2023 Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbędą się w dniu 

14.04.2023 r. w Bydgoszczy. Organizatorem całości tego wydarzenia jest Komitet Główny 

OWIUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zaś patronatem 

honorowym jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Olimpiada jest kierowana do młodzieży szkół 

średnich kształcącej się w zakresie ogólnie rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem aspektów 

biologicznych, technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych. W bieżącym roku 

szkolnym Olimpiada organizowana jest już po raz 46, zaś jej pierwsza edycja odbyła się w 1977 

roku. Do celów Olimpiady należy m.in. rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem 

oraz popularyzację i pogłębianie wiedzy i umiejętności rolniczych. Ważnym jest również 

ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi, które stwarza 

możliwości rozwoju i doskonalenia w celu prowadzenia nowoczesnej i opłacalnej produkcji 

oraz uwzględnia kluczowe aspekty ochrony środowiska przyrodniczego. Dodatkową wartością 

jest uzyskanie przez laureatów Olimpiady „indeksu” szkoły wyższej na wybrane kierunki, bez 

postępowania kwalifikacyjnego. 

W tegorocznych eliminacjach okręgowych OWIUR w Bydgoszczy – w 5 blokach 

tematycznych weźmie udział 98 najlepszych uczniów z województw kujawsko-pomorskiego i 

pomorskiego. Mając zatem na względzie znaczenie oraz cele Olimpiady, a także biorąc pod 

uwagę dotychczasową współpracę, zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe 

naszych działań związanych z organizacją tego przedsięwzięcia. Oczekujemy od Państwa 

dowolnej formy wsparcia, oprócz środków finansowych mogą to być nagrody rzeczowe dla 

finalistów Olimpiady.  
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W przypadku chęci wsparcia finansowego, pieniądze należy wpłacać na konto Fundacja 

Pischingera: 

Bank PKO SA II O/Bydgoszcz, nr 84 1240 3493 1111 0000 4305 9429 

z tytułem wpłaty: OWiUR 2023 

 

Pozostałe formy wsparcia prosimy zgłaszać na adres mailowy: Patrycja.Reszka@pbs.edu.pl 

 

Ze swojej strony zobowiązujemy się do umieszczenia nazwy wspierającej OWIUR 

Instytucji na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Politechniki Bydgoskiej. 

 

 

Z wyrazami szacunku,  

Prof. dr hab. inż. Dariusz Piwczyński 

                        

Przewodniczący Komitetu Okręgowego OWiUR w Bydgoszczy 
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