IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KLAS O PROFILU MUNDUROWYM
15 – 17 kwietnia 2020 rok

I.

INFORMACJE OGÓLNE

Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym to inicjatywa Akademii WSB i działającego w jej
strukturach Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych. Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od
2012 roku.
Turniej jest najbardziej prestiżowym projektem promującym wychowanie patriotyczne
wśród młodych ludzi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klas o profilu mundurowym z całej Polski
narodziła się idea stworzenia szlachetnej rywalizacji uczniów, którzy pragną związać swoją dalszą
przyszłość
z formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo narodowe oraz wewnętrzne w
naszym kraju.
Przedsięwzięcie ma na celu integrację środowisk związanych z edukacją oraz działaniami na
rzecz bezpieczeństwa (szkół ponadpodstawowych przedstawicieli służb mundurowych, ośrodków
akademickich, przedsiębiorców oraz pasjonatów). Turniej służy wyłonieniu najlepszego zespołu
reprezentującego szkołę ponadpodstawową, realizującą przedmiot Edukacja dla Bezpieczeństwa
oraz przygotowującą potencjalnych kandydatów do pracy w służbach mundurowych.
IX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym odbędzie się w dniach 15 – 17
kwietnia br. na terenie gminy Ogrodzieniec – Łazy, miasta Siemianowice Śląskie oraz Dąbrowa
Górnicza.
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II.

KONKURENCJE

W IX edycji Turnieju przewidziano 14 konkurencji. Konkurencje prowadzone są przez 3 dni
(środa-czwartek-piątek), zarówno w dzień, jak i w nocy.
W pierwsze dwa dni Turnieju odbędzie się w 11 konkurencji sprawnościowych (Ostatni szczebel
ratunku, Trawers Pałkiewicza, Piekielny tor przeszkód, Nocny pościg, Vietnam, Szturm na zamek, Straż
pożarna, Tratwa, Rzeźnik, Komandos, Bieg na orientację) oraz pierwsza pomoc. Konkurencje rozgrywane
będą w okolicach Zamku w Ogrodzieńcu oraz w pobliżu noclegu uczestników (Gimnazjum
w Ogrodzieńcu).
Ostatniego dnia Turnieju uczestnicy rywalizować będą w konkurencji „Strzelanie”. Konkurencja
odbędzie się na strzelnicy w Siemianowicach Śląskich.
Turniej zakończy „Test Wiedzy”, który ma na celu sprawdzenie poziomu wiedzy uczestników
z zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz obronnością państwa.
Test wiedzy zostanie zamieszczony na specjalnie przygotowanej, interaktywnej platformie. W celu
rozwiązania testu uczestnikom zostaną udostępnione nowoczesne sale komputerowe. 
Nad
przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konkurencji „Test Wiedzy” czuwać będzie Rada Ekspertów
z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego w składzie:
●
●
●
●
●
●
III.

dr Paulina Polko, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademii
WSB (przewodnicząca Rady Ekspertów);
płk. rez. dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB, Dyrektor Centrum Badań i Edukacji Służb
Mundurowych Akademii WSB;
dr Rafał Rębilas, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Akademii WSB;
ppłk dr inż. Zbigniew Kopa, Komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Będzinie;
dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB, Instytucja Ministerstwa Obrony Narodowej, Adiunkt
Akademii WSB;
dr Jerzy Gąsiorowski, ekspert z zakresu bezpieczeństwa, Adiunkt Akademii WSB.

UCZESTNICY

Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, klas o profilu mundurowym.
Uczestnicy rywalizują w zespołach 2-osobowych, damskich, męskich oraz mieszanych. W IX edycji
Turnieju udział weźmie ok. 120 uczestników (60 zespołów 2-osobowych) oraz ok. 40 opiekunów
zespołów.
Na uroczystą Galę zakończenia IX Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym
zaproszonych zostanie ok. 250 gości (m.in. przedstawiciele służb mundurowych, władze regionu,
władze miast oraz partnerzy).
IV.

NAGRODY
Władze Uczelni ufundowały następujące nagrody dla zwycięskich drużyn:
●
●

I miejsce – dwa „złote indeksy Akademii WSB” na bezpłatne studia I-go stopnia
w ramach oferty Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych w Akademii WSB;
II miejsce – dwa „srebrne indeksy Akademii WSB” na bezpłatne 2 semestry studiów
I-go stopnia w ramach oferty Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych
w Akademii WSB;
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●

III miejsce - dwa „brązowe indeksy Akademii WSB” na bezpłatny 1 semestr studiów
I-go stopnia w ramach oferty Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych
w Akademii WSB.

Zwycięska drużyna otrzyma Przechodni Miecz, informujący o prestiżowym tytule najlepszej
klasy o profilu mundurowym w Polsce. Drużyny, które zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają repliki
Szabli Kawaleryjskich.
Ponadto, dla zwycięzców poszczególnych konkurencji oraz dla najlepszej drużyny żeńskiej
oraz najlepszej drużyny mieszanej przewidziane są nagrody rzeczowe oraz vouchery na udział
w szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli służb mundurowych.
Dla wszystkich uczestników Turnieju przewidziane są pamiątkowe naszywki na mundury,
medale oraz dyplomy.

V.

INFORMACJE O ORGANIZATORZE
Akademia WSB jest akademicką uczelnią niepubliczną, która posiada uprawnienia do
przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora nauk społecznych, posiada
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz 3 uprawnienia do nadawania
stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika oraz nauki
o bezpieczeństwie. Kształci w 5 lokalizacjach (w siedzibie w Dąbrowie Górniczej oraz
w Wydziałach Zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie) na 19 kierunkach studiów
I-go i II-go stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia dualne, realizuje studia
Executive MBA oraz Master of Business Administration (partner kierunku: EY Academy of
Business), jest liderem w kształceniu podyplomowym (oferta ponad 100 kierunków studiów
podyplomowych), prowadzi studia doktoranckie oraz seminaria doktorskie.
Akademia WSB to nie tylko silne centrum naukowo-badawcze, to także prężny ośrodek
kształcenia ustawicznego. Realizując ideę kształcenia się przez całe życie Akademia WSB
prowadzi Uniwersytety Dziecięce i Uniwersytety Trzeciego Wieku. Kształci młodzież w ramach
oferty „Otwartej Akademii Nauki” w szkołach średnich oraz prowadzi przy Uczelni żłobek „Akademię Maluszka”.
Jest pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce, której wydział otrzymał wyróżniającą
ocenę instytucjonalną PKA. Wg Rankingu Rzeczpospolitej 2018 Wydział Nauk Stosowanych
AWSB plasuje się na 3 miejscu w Polsce wśród wydziałów uczelni publicznych i niepublicznych
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kształcących na kierunkach ekonomicznych. Na przestrzeni ponad 25 lat Uczelnia wypromowała
łącznie ponad 39 000 absolwentów. Aktualnie w Akademii WSB kształci się ponad 11 tyś.
studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i seminarium doktorskiego.

VI.

INFORMACJE O WSPÓŁORGANIZATORZE

Współorganizatorem IX Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu
Mundurowym jest firma Team Builders International Lesław Stępień.
Firma Team Builders International istnieje nieprzerwanie na rynku
szkoleniowym od 1997 roku. Team Builders International zawodowo
prowadzi szkolenia i treningi rozwoju umiejętności interpersonalnych.
Współpracuje z przedsiębiorstwami, służbami mundurowymi, szkołami średnimi, uczelniami oraz
organizacjami użyteczności publicznej. Szkolenia prowadzone są w języku polskim i angielskim.
Wszyscy trenerzy zatrudnieni w TBI posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
ćwiczeń, szeroką wiedzę merytoryczną z zakresu psychologii społecznej oraz wieloletnie doświadczenie
w wykonywanej pracy. Część trenerów ukończyła prestiżowe szkolenie Project Adventure Inc. Outdoor Experiential Education.
Firma posiada certyfikaty firmy szkoleniowe oraz jest zrzeszona w Association for Experiential
Education. 
Team Builders International jest bezpośrednio związana z Turniejem Klas Mundurowych
od pierwszej edycji. Firma jest odpowiedzialna za przygotowanie oraz prowadzenie konkurencji
sprawnościowych.

VII.

PATRONAT HONOROWY

O Honorowy patronat nad Ogólnopolskim Turniejem Klas o Profilu Mundurowym poproszono:
Ministra Obrony Narodowej, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komendanta Głównego Policji,
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Sztab Wojskowy, Wojewódzkie
Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Wojewodę Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego,
Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. oraz Prezydenta Dąbrowy Górniczej.

VIII.

PATRONAT MEDIALNY
Wydarzeniu towarzyszy kampania informacyjna w mediach ogólnopolskich i regionalnych, tj.:
radio ESKA, Polskie Radio Katowice, TVN 24, TVN 7, TVP3 Katowice, serwis Onet.pl, serwis
polskazbrojna.pl oraz Dziennik Zachodni.

IX.

KONTAKT

Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB
ul. Cieplaka 1C
41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon: +48 32 295-93-43
E-mail: turniej@wsb.edu.pl
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płk. rez. dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB
Dyrektor Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych
e-mail : mwalancik@wsb.edu.pl
tel.: +48 601-766-250

Jagoda Nocoń
Asystent Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych
Koordynator Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym
e-mail:jnocon@wsb.edu.pl
tel.: +48 511-727-717
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