Powiat Włoszczowski

„Olimpijczycy są wśród nas”
We wtorek, 21 maja br., w I Liceum Ogólnokształcącym we Włoszczowie odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs
Matematyczny „Olimpijczycy są wśród nas”. Jednym z fundatorów nagród było Starostwo Powiatowe we Włoszczowie.
Konkurs odbywał się tym razem w dwóch kategoriach: „Gimnazjum” i „Szkoła Podstawowa”. Łącznie uczestniczyło w
nim osiemdziesięcioro młodych matematyków z 13 szkół powiatu włoszczowskiego i 2 szkół powiatu jędrzejowskiego.
Przez godzinę zmagali się z zadaniami opracowanymi przez licealnych nauczycieli matematyki.

Ósmoklasiści „uganiali” się z pszczołami fruwającymi z kwiatów magnolii na krzewy jaśminu, gimnazjaliści wozili
piasek dwoma samochodami o różnych tonażach, a wszyscy razem mieli po prostu niezłą dozę skondensowanej
matematyki. Uczniowie byli świetnie przygotowani przez swoich nauczycieli i dlatego poradzili sobie bardzo dobrze, o
czym świadczy długa lista laureatów.
Komisję konkursową tworzyli nauczyciele matematyki I LO: Jadwiga Suliga (przewodnicząca), Monika
Kaczkowska-Pilarska, Katarzyna Ostrowska i Marzena Saladra oraz nauczyciele – opiekunowie uczniów piszących
konkurs. Dzięki tak prężnej grupie zadania zostały sprawdzone bardzo szybko. Już o godzinie 12:30 uczniowie
otrzymali nagrody z rąk Członka Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzaty Gusty i Burmistrza Gminy Włoszczowa
Grzegorza Dziubka.
Sponsorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Urząd Gminy Włoszczowa, Strunobet – Migacz Kuzki,
Tartak Olczyk w Krasocinie, Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, Artkom Włoszczowa – Jarosław Różycki, Rob – Trans
Michałek – Jacek Robak, Europlus – Paweł Bąk.
W organizację konkursu zaangażowali się również uczniowie I LO. To oni zaprowadzili młodszych kolegów na
poczęstunek i towarzyszyli w zajęciach, które umiliły im czas oczekiwania na wyniki.
Dyrektor I LO Bożena Kaczor wyraziła zadowolenie, że w murach jej szkoły odbywa się tak wartościowa impreza.
Członek Zarządu Małgorzata Gusta podkreśliła wartość matematyki we współczesnym świecie, nazywając ją „królową
nauk”. „Matematyka ma wpływ na różne sfery naszego życia i to już od przedszkola. Dzięki niej rozwijają się takie
dziedziny gospodarki jak rachunkowość, geodezja, informatyka. Ma też związek z innowacyjnością – matematycy to
ludzie o prężnych umysłach, którzy nie boją się wyzwań” – powiedział na zakończenie imprezy burmistrz Gminy
Włoszczowa pan Grzegorz Dziubek.
Nagrody były jak co roku wartościowe. Każdy uczestnik otrzymał pendrive’a, a ponadto zwycięzcy upominki z branży
elektronicznej.
Lista laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych znajduje się w załączniku.
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