
 

 
 

Media to we współczesnych państwach demokratycznych IV władza. 

Wszyscy wiedzą o jej znaczeniu i odczuwają wpływ, niewielu jednak zna 

tajemnice jej działania. Media rządzą prawie wszystkim, w tym także, a może 

przede wszystkim, naszym życiem. Współczesne media intrygują, dziwią, 

oburzają, często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej 

wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach 

działania. Dlatego uczelnie wyższe z terenu całego kraju zorganizowały już 

czwartą edycję Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja 

wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. 

Uczestnicy tej olimpiady, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, walczą o 48 

indeksów na studia dziennikarskie, nagrody rzeczowe oraz staże w redakcjach 

na terenie całego kraju. Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji 

Narodowej, p. Anna Zalewska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, p. 

Jarosław Gowin. 

Uczniowie naszego liceum zawsze chętnie angażują się w tego typu 

inicjatywy. Tak było i tym razem, choć ta szczególna interdyscyplinarna 

Olimpiada wymaga orientacji w bieżących wydarzeniach społeczno – 

politycznych związanych z rynkiem wydawniczym oraz znajomości historii 

prasy zarówno polskiej, jak i zagranicznej. W pierwszym etapie uczniowie pod 

kierunkiem nauczycieli: p. Anny Łukaszczyk, p. Beaty Kotlarz i p. Sylwii 

Janickiej przygotowywali eseje. Tematyka prac dotyczyła różnorodnych 

zagadnień związanych z etyką, rzetelnością i odpowiedzialnością w pracy 

dziennikarzy, reklamą oraz Internetem. Ogromnym sukcesem jest fakt, że w 

grupie stu uczniów z terenu całego województwa mazowieckiego 

zakwalifikowanych do drugiego okręgowego etapu Olimpiady znalazło się aż 

ośmioro naszych  licealistów: Natalia Michalak i Julia Łaski z kl. IIA, Alicja 

Goc i Tomasz Siedlecki z kl. IIB, Natalia Kieszek, Zuzanna Muranowicz i 

Adam Kunda z kl. IIC oraz Daria Wojciechowska z kl. IA. 



Etap okręgowy odbył się 15 grudnia 2017 r. na Wydziale Dziennikarstwa, 

Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczniowie rozwiązywali 

test a w przerwie odbywały się prezentacje uczelni – Uniwersytetu 

Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Organizatorzy zadbali też o poczęstunek oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. O 

pracy w zawodzie dziennikarza opowiedział licealistom popularny prezenter, a 

przy tym Mistrz Mowy Polskiej - Jarosław Gugała a w drugiej części spotkania 

dziennikarz telewizji Biełsat opisał warunki pracy i prześladowania białoruskich 

dziennikarzy. 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Udział w tej Olimpiadzie był dla naszych uczniów cennym 

doświadczeniem, okazją do poznania nowych ludzi, sprawdzenia swojej wiedzy, 

wymiany myśli i poglądów z innymi uczestnikami zmagań konkursowych. To 

także ogromne wyróżnienie i okazja do przemyśleń związanych z wyborem 

przyszłego kierunku studiów. Być może będzie to właśnie dziennikarstwo? 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki oraz 

upominki od organizatorów i sponsorów Olimpiady. 

 

 
 

 
 
 


