
 

                                                                    
                                                               

 

Lublin, 07.10.2021 r. 
Szanowni Państwo!     
 

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. Uniwersytet 
Warszawski pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do 
zainteresowania się tym elementem otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest podjęta pięć lat temu 
inicjatywa polegająca na zorganizowaniu I edycji Konkursu Wiedzy o Mediach, a w kolejnych latach Olimpiady 
Wiedzy o Mediach. We wszystkich siedmiu edycjach nasze przedsięwzięcie spotkało się z bardzo dużym 

zainteresowaniem ze strony nauczycieli i uczniów. Miło nam poinformować Państwa, że w tym roku szkolnym 
przystępujemy do organizacji VIII edycji. 

 
 W Olimpiadzie tej, organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 

Warszawskiego, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 
14 innych uczelni z całego kraju, uczestnicy - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - walczyć będą o indeksy na 

studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez 
sponsorów. Patronat nad Olimpiadą objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 

Zachęcamy uczniów do napisania eseju, nagrania filmu, stworzenia fotoreportażu lub fotokastu na 
jeden z podanych niżej tematów, a następnie do sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy podczas testu na etapie 

okręgowym (17 grudnia 2021 r.) i na etapie centralnym (18-19 marca 2022 r.). Na zgłoszenia (deklaracja udziału) 
drogą elektroniczną czekamy do 15 października 2021 r. pod adresem https://owm.edu.pl/rejestracja/ a na prace 
czekamy do 12 listopada 2021 r.. 
 
Tematy na I etap Olimpiady 
 

1. Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza 
2. Dziennikarstwo w dobie nowych mediów 
3. Miejsce mediów w relacjonowaniu spraw społecznych 
4. Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych 
5. Media w edukacji – szansa czy zagrożenie? 

 
UWAGA! Prace wraz z załącznikami prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na nowy adres naszego Instytutu: 
 

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL 
Al. Racławickie 14 

20-950 Lublin 
z dopiskiem: 

Olimpiada Wiedzy o Mediach 
 

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie głównej http://owm.edu.pl, oraz na stronie komitetu 
wojewódzkiego http://kwm.kul.pl/olimpiada-wiedzy-o-mediach,17171.html  

 
Z poważaniem 

 
mgr Stanisław Dunin-Wilczyński 

Sekretarz Olimpiady Wiedzy o Mediach w Okręgu Lubelskim 
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