Olimpiada Wiedzy o Mediach
cieszy się ogromną popularnością
wśród licealistów z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
im Jana
Kilińskiego w Mogielnicy.
Jest to bowiem szczególna
interdyscyplinarna Olimpiada, której
tematyka dotyczy mediów, ich
funkcjonowania, historii, ewolucji,
struktury oraz mechanizmów działania. To bardzo szeroka problematyka,
wymagająca od uczniów orientowania się zarówno w historii, jak i we
współczesnych zjawiskach dotyczących mediów. Olimpiada jest organizowana
przez Uniwersytet Warszawski w porozumieniu z wiodącymi ośrodkami
akademickimi w kraju. Uczniowie rywalizują bowiem o indeksy na studia
dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody
rzeczowe i staże w redakcjach na terenie całego kraju.
Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej, Anna
Zalewska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.
Pierwszy etap Olimpiady polegał na napisaniu eseju na jeden z tematów
podanych przez organizatorów. W etapie tym wzięło udział czworo uczniów z
naszej szkoły. Wszyscy zakwalifikowali się do drugiego etapu, znajdując się
wśród stu uczniów z województwa mazowieckiego, którzy zwycięsko przeszli
eliminacje. Byli to: Alicja Goc, Tomasz Siedlecki, Natalia Michalak, Adam
Kunda.
Zmagania w drugim okręgowym etapie odbyły się 14 grudnia 2018r. na
Wydziale
Dziennikarstwa,
Informacji
i
Bibliologii
Uniwersytetu
Warszawskiego, dokąd uczniowie wybrali się pod opieką p. Beaty Kotlarz. Tym
razem młodzież miała trudniejsze zadanie, gdyż rozwiązywała test, składający
się z pytań przygotowanych przez organizatorów. Spośród stu uczniów tylko

dziesięcioro mogło uzyskać szansę wzięcia udziału w kolejnym etapie. I tu nasi
licealiści odnieśli ogromny sukces. Dwoje z nich zakwalifikowało się bowiem
do finału Olimpiady: Natalia Michalak i Adam Kunda.

W oczekiwaniu na wyniki zmagań
uczestnicy mieli zapewniony posiłek oraz
bufet z przekąskami i napojami.
Organizatorzy zadbali o każdy szczegół,
aby uczestnicy czuli się komfortowo.
Odbyła się również prezentacja ofert
uczelni
wyższych:
Uniwersytetu
Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Niewątpliwą atrakcją było też
spotkanie z dziennikarzem, Krzysztofem
Mroziewiczem - znanym publicystą,
dyplomatą,
komentatorem
spraw
międzynarodowych w „Polityce” oraz w
programie TVP „7 dni świat”. Opowiadał
on o swojej pracy korespondenta
wojennego, w niezwykle barwny sposób
wspominał najciekawsze, najbardziej
wzruszające i najzabawniejsze momenty w karierze dziennikarskiej. Mówił o
pasji i powołaniu, które powinny towarzyszyć przyszłym dziennikarzom.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy nie boją się nowych wyzwań,
chcą się rozwijać, zdobywać wszechstronną wiedzę i nowe doświadczenia. Są
otwarci, zdolni i ambitni.
Gratulujemy im i życzymy powodzenia.

