
Na Uniwersytecie Warszawskim, w auli daw-

nego BUW-u, 18 i 19 marca odby  si  Þ na  

II edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Jest to 

inicjatywa Instytutu Dziennikarstwa na Wy-

dziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW 

skierowana do uczniów szkó  rednich w ca ej 

Polsce. Jej wspó organizatorami s  szko y wy -

sze z terenu ca ego kraju: Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Paw a II, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gda ski, 

Uniwersytet Jagiello ski, Uniwersytet Jana Ko-

chanowskiego w Kielcach, Uniwersytet ódzki, 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgosz-

czy, Wy sza Szko a Informatyki i Zarz dzania 

w Rzeszowie, Uniwersytet Szczeci ski, Uniwer-

sytet l ski, Uniwersytet Warmi sko-Mazurski 

w Olsztynie, Uniwersytet w Bia ymstoku, Uni-

wersytet Wroc awski, Uniwersytet Zielonogór-

ski. Eliminacje warszawskie by y wspó organi-

zowane przez Instytut Dziennikarstwa UW oraz 

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa 

UKSW.  

Uczestnicy eliminacji centralnych przeszli 

przez szkolny i okr gowy etap olimpijskich 

zmaga . Ten pierwszy polega  na przygotowa-

niu pracy na temat zwi zany z mediami, wybra-

ny z zaproponowanego zestawu. Prace mia y 

ró ny charakter, mog y by  esejami, mog y te  

mie  charakter fotokastu, Þ lmu lub fotoreporta-

u. Uczniowie najch tniej si gali po temat do-

tycz cy dziennikarskiej odpowiedzialno ci za 

s owo, wiele osób pisa o o przysz o ci mediów. 

Autorzy i autorki najciekawszych prac wzi li 

udzia  w te cie na etapie wojewódzkim, któ-

ry odby  si  w grudniu ub. roku. Dziesi cioro 

laureatów tych eliminacji z ka dego wojewódz-

twa zakwaliÞ kowa o si  do etapu centralnego, 

zatem 18 marca w Warszawie spotka o si  160 

uczniów. Na uczestników, oprócz honoru laure-

ata, czeka y liczne nagrody ufundowane przez 

sponsorów, a tak e mo liwo  wyboru jednego 

z czterdziestu o miu indeksów uprawniaj cych 

do podj cia studiów w zakresie dziennikarstwa 

na jednej z uczelni wspó organizuj cych Olim-

piad .

Atrakcyjn  form  organizacyjn  etapu cen-

tralnego, emocje uczestników i trudy organiza-

torów mo na by o zobaczy  na krótkim Þ lmie 

zamieszczonym na stronie Olimpiady http://

konkurs.id.uw.edu.pl/. Szczególnie dynamiczn  

jej cz ci  by  Þ na owy kwiz, w którym 12 naj-

lepszych uczestników i uczestniczek odpowia-

da o przed publiczno ci  na pytania konkurso-

we zadawane przez dr Karolin  Brylsk . Kwiz 

odby  si  drugiego dnia olimpijskich zmaga , do 

atrakcji dnia poprzedniego nale a y natomiast 

spotkania z dziennikarzami: Ann  Morawsk  

i Krzysztofem Ziemcem, a tak e wizyta w Na-

rodowym Instytucie Audiowizualnym, bogata 

pod wzgl dem programu merytorycznego.

Patronat nad Olimpiad  Wiedzy o Mediach 

sprawowa y Minister Edukacji Narodowej Jo-

anna Kluzik-Rostkowska oraz Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wy szego prof. Lena Kolarska-

-Bobi ska. Partnerem strategicznym by  koncern 

medialny Bauer Media Group oraz miesi cznik 

„ wiat Wiedzy”; g ównym sponsorem zosta  

TP-Link, sponsorem – Bank Zachodni WBK oraz 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dzien-

nikarskiego. Dzi ki wsparciu patronów i spon-
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sorów mo liwe by o ufundowanie atrakcyjnych 

nagród rzeczowych dla uczestników i laureatów 

Olimpiady. Nagrod  specjaln  – projektor mul-

timedialny – otrzyma a te  szko a, z której naj-

wi ksza liczba uczniów zakwaliÞ kowa a si  do 

eliminacji okr gowych. By o to I Liceum Ogól-

nokszta c ce im. Miko aja Reja w J drzejowie. 

G ównymi bohaterami II edycji Olimpiady, 

w kolejno ci miejsc, zostali:

L.p.
Nazwisko i imi  

uczestnika
Nazwa szko y

Imi  i nazwisko 

nauczyciela-opiekuna
Okr g

1 Kie pi ski ukasz
VIII LO im. W adys awa IV 

w Warszawie
Malwina yra Warszawa

2 Ra  Szymon
V LO im. Stefana eromskiego 

w Gda sku
Bo ena Kudrycka Gda sk

3 Cie lak Julia
III LO  im. Marii Konopnickiej

 we W oc awku
Agnieszka Andler Bydgoszcz

4 Su kowska Alicja
V LO im. Augusta Witkowskiego 

w Krakowie
Dariusz Pasieka Kraków

5 Kazanecki Wiktor
Miejski Zespó  Szkó  nr 4 (II LO 

im. Konstytucji 3 Maja) w Kro nie
Arkadiusz Prajsnar Rzeszów

6 Turski Pawe
VIII LO im. W adys awa IV 

w Warszawie
Malwina yra Warszawa

7 Oszust Jakub ZSZ nr 1 i II LO we W odawie Ma gorzata Oleniak Lublin

8 Wójcik Maciej
V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego 

w Warszawie
Kamil Olak Warszawa

9 Kowalski ukasz
II LO im. Marii Sk odowskiej-Curie 

w Gorzowie Wielkopolskim
Mariusz Biniewski Zielona Góra

10 Rogala Katarzyna I LO im. Miko aja Kopernika w Kro nie Marcin Pud o Rzeszów

11 Skorupska Alicja
II LO im. Genera owej Zamoyskiej 

i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
Olga Wyspia ska Pozna

12 Zielniewicz Maria
II LO im. Genera owej Zamoyskiej 

i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
Olga Wyspia ska Pozna


