
 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy wzięli udział w 

drugiej już edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Celem 

tej Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i 

obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i 

tolerancji wobec drugiego człowieka. A tym samym wpływanie na 

kształtowanie Polski bezpiecznej, szanującej swoje tradycje, Polski przyjaznej 

wobec innych. Bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne to 

wyzwania, które w drugiej dekadzie obecnego stulecia nabrały szczególnego 

znaczenia. Konflikty wojenne i zamachy terrorystyczne  są bowiem tragiczną 

codziennością współczesnego świata. Dlatego tak istotne jest kształtowanie 

postaw patriotycznych i obywatelskich.  

     W Olimpiadzie tej mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 

którzy walczą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w 

renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe 

ufundowane przez sponsorów. Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych. 



     Nasi licealiści pod kierunkiem nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa, p. 

Aldony Omen – Wrzesińskiej przygotowali eseje na tematy zaproponowane 

przez organizatorów Olimpiady. W tym roku były to zagadnienia związane z 

obroną terytorialną, współczesnymi zagrożeniami bezpieczeństwa Polski oraz 

rolą klas mundurowych w kształtowaniu postaw proobronnych społeczeństwa 

polskiego. Tematy wymagały orientowania się w bieżących wydarzeniach 

społeczno – politycznych w Polsce i na świecie, umiejętności formułowania i 

uzasadniania własnego zdania a także kreatywności.  Prace olimpijskie oceniało 

bowiem jury, biorąc pod uwagę poprawność merytoryczną, oryginalność prac, a 

także pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny. 

Nasi licealiści kolejny raz udowodnili, że są zdolnymi, chętnymi do 

podejmowania wyzwań młodymi ludźmi. Ogromnym sukcesem jest fakt, że do 

II okręgowego etapu zakwalifikowało się aż ośmioro naszych uczniów: Adam 

Kunda, Natalia Kieszek, Agata Senator, Jakub Kołacz, Patryk Ogieniewski, 

Bartosz Rybak, Daria Wojciechowska, Wiktoria Podkowińska. 

     Zawody okręgowe odbyły się 8 grudnia w Warszawie w Auli prof. Jana 

Baszkiewicza Uniwersytetu Warszawskiego. W zmaganiach tych wzięło udział 

prawie 100 uczniów z terenu województwa mazowieckiego. Tym razem 

zadaniem licealistów było rozwiązanie testu, którego zagadnienia obejmowały 

wiedzę z takich przedmiotów jak: edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o 

społeczeństwie i historia, realizowanych na poziomie rozszerzonym. W trakcie 

Olimpiady uczniowie mieli zapewniony poczęstunek, a także wzięli udział w 

prezentacji Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorzy zaplanowali również dyskusję z 

udziałem prof. dr hab. Romana Kuźniara oraz dr hab. Roberta Kupieckiego, 

którą poprowadził dr  Marek Madej.  



     Udział w tej szczególnej interdyscyplinarnej Olimpiadzie był dla uczniów 

naszego liceum ciekawym doświadczeniem, które z pewnością wykorzystają, 

biorąc udział w kolejnych edycjach Olimpiady.  

 

 

 

 


