
Finał Matematycznych zmagań 

Dnia 11 kwietnia 2014r. w naszej szkole odbył się finałowy etap I Międzypowiatowego Konkursu 

Matematycznego Szkół Gimnazjalnych i Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starostów 

Powiatów Kłodzkiego i Ząbkowickiego oraz Burmistrzów Kłodzka i Ząbkowic Śląskich.  

 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9:00 w auli szkolnej, gdzie pan Tomasz Błauciak powitał gości 

: Posłankę na Sejm RP, panią Monikę Wielichowską, Starostę Powiatu Kłodzkiego, pana Macieja 

Awiżenia, Starostę Powiatu Ząbkowickiego, pana Romana Festera, Burmistrza Ząbkowic Śląskich, 

pana Marcina Orzeszka oraz uczniów przybyłych wraz z nauczycielami. Obecni byli także 

przedstawiciele współorganizatora konkursu, czyli I LO im. BolesławaChrobrego w Kłodzku.: 

wicedyrektor, pan Marcin Klimaszewski oraz nauczyciele matematyki – pani Irena Biesiadecka-

Adamek i pan Mirosław Gil. 

 

Chwilę później uczestnicy, podzieleni na dwie grupy, udali się do gabinetów. Tam czekał na nich 

zestaw składający się z pięciu zadań otwartych, na rozwiązanie którego mieli 90 minut. Jako że nasze 

miasto w tym roku było gospodarzem matematycznych zawodów, uczestnicy po zakończeniu zmagań 

udali się na jego zwiedzanie. Główną atrakcją była oczywiście Krzywa Wieża, znak rozpoznawczy 

Ząbkowic Śląskich. O godzinie 13:30, po powrocie z krótkiej wycieczki, wszyscy zebrali się w auli, 

gdzie od strony artystycznej zaprezentowali się utalentowani uczniowie naszego Liceum.  

Po programie rozrywkowym nadszedł czas podsumowania oraz wręczenia nagród.  

W kategorii szkół gimnazjalnych najlepszy okazał się Karol Kulawiec z Publicznego Gimnazjum nr 2 

w Ząbkowicach Śląskich (uczeń pani Zdzisławy Niczyj). Drugie miejsce ex aequo zajęli: Mikołaj 

Gutsche z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich (także uczeń pani Zdzisławy 

Niczyj) oraz Michał Łabowicz z Gimnazjum Publicznego w Kłodzku (uczeń pani Zofii Adamczyk). 

Trzeci był Dominik Kurowski z Gimnazjum Publicznego w Kłodzku (również uczeń pani Zofii 

Adamczyk). Czwarte miejsce należało do Marty Ziomek z Publicznego Gimnazjum w Kamieńcu 

Ząbkowickim (uczennica pani Anny Cisowskiej).  

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął Filip Morąg z Liceum Ogólnokształcącego w 

Bystrzycy Kłodzkiej (uczeń pani Justyny Gajewskiej-Grelak). Drugi był Remigiusz Makowski z 

Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej (także uczeń pani Justyny Gajewskiej-Grelak). III 

miejsce ex aequo zajęli: Michał Stępniak z Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie (uczeń pani 

Doroty Jankowskiej) i Marcin Kuczer, reprezentant naszego Liceum (uczeń pani Marioli Hajduk). 

Czwarty był Marcin Walkiewicz, także nasz przedstawiciel (uczeń pani Ewy Żuk).  

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, a 

zwycięzcy otrzymali dodatkowo puchary. Nie zapomniano także o osobach uczestniczących w 

przygotowaniu przedsięwzięcia. Wydarzenie było wspaniałą okazją do zaprezentowania największych 

talentów matematycznych szkół z powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego.  

Z niecierpliwością czekamy na II edycję konkursu! 

 

Tekst: Robert Mulka, kl. IIc 

 


