
 

 

 Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy kolejny raz 

udowodnili, że są młodymi ludźmi chętnymi do pracy i odnoszącymi sukcesy na 

różnych płaszczyznach. Pod kierunkiem nauczyciela edukacji dla 

bezpieczeństwa, p. Aldony Omen – Wrzesińskiej przygotowali się do udziału w 

Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Bezpieczeństwo 

narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne to wyzwania, które w drugiej dekadzie 

obecnego stulecia nabrały szczególnego znaczenia. Konflikty wojenne  

i zamachy terrorystyczne  są tragiczną codziennością współczesnego świata. 

Dlatego tak istotne jest kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną 

konsorcjum tworzonego przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk 

Politycznych i Studiów Międzynarodowych), Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie i Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie we 

współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju. Celem 

olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie, 

kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie tolerancji i zrozumienia wobec 

drugiego człowieka. 

 Pierwszym zadaniem licealistów było napisanie eseju na wybrany temat 

spośród pięciu  podanych przez organizatorów Olimpiady. Prace olimpijskie 

oceniało jury, biorąc pod uwagę poprawność 

merytoryczną, oryginalność prac, a także 

pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność 



wyrażania własnej oceny. Ogromnym sukcesem jest fakt, że troje naszych 

licealistów: Natalia Kieszek kl. IC, Alicja Goc kl. IB oraz Adam Kunda kl. 

IC zakwalifikowało się do drugiego etapu Olimpiady. Zawody rejonowe 

odbyły się 9 grudnia w siedzibie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. 

Drugi – okręgowy etap – odbywał się jednocześnie  

w 16 uczelniach na terenie kraju i polegał na rozwiązaniu testu przygotowanego 

przez Komitet Główny Olimpiady. Należy podkreślić, że tematyka tej 

szczególnej, interdyscyplinarnej Olimpiady obejmowała wiedzę z takich 

przedmiotów jak edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, 

historia oraz wymagała orientacji w bieżących wydarzeniach społeczno – 

politycznych. W oczekiwaniu na wyniki uczniowie mieli zapewniony obiad, 

zwiedzali pomieszczenia Akademii Sztuki Wojennej – centrum symulacji, 

bibliotekę, halę sportową. Spotkali się również z dziekanem WBN Akademii 

Sztuki Wojennej oraz wzięli udział w prezentacji oferty edukacyjnej uczelni.  

 

 

 

 

 



 Spośród uczniów województwa mazowieckiego do zawodów 

centralnych zakwalifikowano tylko 10 uczestników, którzy uzyskali 

najlepsze wyniki z testu. W tej grupie znalazła się również uczennica 

naszego liceum – Alicja Goc. Jest to ogromny sukces, którego serdecznie 

gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie. 

 

 


