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Nasi olimpijczycy 
 

Na kółku matematycznym spotykamy się dwa 
razy w tygodniu, liczymy, rozwiązujemy zada-
nia… i liczymy na to, że nasz wysiłek nie pójdzie 
na marne.  Sprawdzamy umiejętności w konkur-
sach organizowanych przez wyższe uczelnie – 
Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski. Jednak najważniejsza jest Olim-
piada Matematyczna, wymagająca wiedzy, a 
często również niebanalnych pomysłów. Sta-
nowi ona wyzwanie dla każdego młodego mate-

matyka. Zmierzyliśmy się z nią wszyscy, a najlepszym okazał się Karol Kosowski z 
klasy 2a, który zakwalifikował się do II etapu Olimpiady! 9 i 10 lutego rozwiązywał zadania w Toruniu  

 

Kacper Kostrzewa w II etapie Olimpiady Historycznej 

 
Po raz drugi uczeń kl. 2B zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Przeszedł eliminacje pisemne oraz wziął udział w II części 
tej Olimpiady. Niestety tym razem nie udało się dotrzeć do etapu centralnego, jednakże nie zniechęca to Kacpra, który traktuje  te-
goroczne zmagania jako przygotowanie do kolejnej edycji Olimpiady Historycznej. 
 

 
Kolejny Projekt  

 

      Projekt „Stalag – życie i śmierć w niemieckim obozie podczas II wojny 
światowej”, chociaż for-
malnie rozpoczął się w 
październiku, to właśnie na 
przełomie listopada i grud-
nia w rzeczywistości wy-
startował. Przez trzy dni, 
najpierw w Morągu, na-
stępnie w Olsztynie, Olsztynku i ponownie w naszej szkole, gościliśmy przed-
stawicieli partnerskich instytucji z zagranicy. Odwiedziło nas 12 osób, które re-
prezentowały, 2 szkoły francuskie, 1 niemiecką oraz po 1 muzeum z Francji i 
Niemiec. Ze strony naszej szkoły za realizację projektu odpowiadać będą głów-

nie: prof. J. Horbacz,  prof. S. Mazuro-Kostyszyn, prof. M. Dudek oraz prof. K. Staszan i do tych nauczycieli zainteresowani ucz-
niowie mogą kierować swoje pytania o szczegóły projektu. Poszukujemy osób kreatywnych, interesujących się historią, posługują-
cych się dobrze urządzeniami IT i chcących rozwinąć swoje umiejętności językowe jak również przeżyć niezwykłą przygodę. Pro-
jekt w całości realizowany ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS +. 

   


