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W lutym okazało się, że Ministerstwo 
Edukacji Narodowej obcięło o 0,5 mln zł 
środki na organizację 26. konkursów-olim-
piad przedmiotowych. Potrzebne pienią-
dze MEN przekazywał komitetom, od lat 
zwyczajowo tworzonym przez kilka uczelni 
wyższych, których pracownicy przygotowy-
wali i prowadzili poszczególne olimpiady. 
I tak za poziom merytoryczny i przeprowa-
dzenie OWT odpowiada Komitet Główny, 
w którego skład wchodzą nauczyciele aka-
demiccy, metodycy i przedstawiciele sto-
warzyszeń naukowo-technicznych NOT.

W tym roku resort ogłosił konkursy, 
które miały odbywać się co roku, by moż-
na było dokonać wyboru organizatorów 
olimpiad. Konkurs został rozstrzygnięty do-
piero pod koniec sierpnia ub.r., gdy organi-
zatorzy olimpiad ich zasady ogłosili przed 
końcem roku szkolnego.

– Olimpiady przedmiotowe jeszcze 
działają, ale jedynie dlatego, że organiza-
torzy poczuwają się do odpowiedzialności 
za ten element polskiej oświaty – napisali 
czołowi polscy naukowcy w liście otwar-
tym do premiera. - Zwracamy się z usilną 
i pilną prośbą o energiczną interwencję 
w sprawie olimpiad przedmiotowych dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które 
to olimpiady z powodu nieodpowiedzialnej 
działalności Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej właśnie przestają istnieć.

22 lutego Katarzyna Hall, minister 
edukacji narodowej, spotkała się z organi-
zatorami ogólnopolskich olimpiad ogólno-

Szlifowanie diamentów
W I etapie (szkolnym) XXXVI Olimpia-
dy Wiedzy Technicznej wzięło udział 
10 tys. uczniów. Niewiele brakowało, 
by nie było im dane, tak jak uczest-
nikom innych konkursów i olimpiad 
przedmiotowych, dotarcie do finału. 

kształcących i zawodowych, którzy przed-
stawili uwagi i sugestie dotyczące formuły 
koordynowania i nadzorowania organiza-
cji olimpiad przez ministerstwo. – Zmiany 
w systemie organizacji olimpiad wymusiły 
przepisy o finansach publicznych, jednak 
możemy wypracować lepszą, niż obecna, 
formułę. Będę się starać o odbudowanie 
zaufania organizatorów – powiedziała mi-
nister Hall. – Zaprosiłam też organizatorów 
olimpiad do grona ekspertów w projekcie 
systemowym podniesienia efektywności 
pracy z uczniem zdolnym. To pozwoli wy-
pracować najlepsze rozwiązania docelowe 
również dla olimpiad, m.in. organizowanie 
konkursów co trzy lata i system gwarantują-
cy bieżące pokrywanie kosztów.

Uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili 
pamięć zmarłego 17 marca 2010 r., w wieku 
102 lat, prof. Jana Oderfelda, którego pa-
sją przez kilka dziesięcioleci była Olimpiada 
Wiedzy Technicznej (wspomnienie o Profe-
sorze na s.28).

– W większości wybieracie się na studia 
techniczne, politechnikę, co nas, jako Fe-
derację SNT-NOT bardzo cieszy, bo obec-
nie – jak się szacuje – w Polsce brakuje 
ok. 30 tys. inżynierów – powiedziała Ewa 
Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 
– Zależy nam, jako krajowi i środowisku 
technicznemu, aby na te studia szli młodzi, 
zdolni ludzie, którzy będą zmieniać polską 
gospodarkę, gospodarkę Unii Europejskiej. 
Mam pewien niedosyt, rekompensowany 
tym, że wśród opiekunów jest dużo pań 
– nauczycielek, które doprowadziły tutaj 
swoich uczniów-laureatów. Niestety, wśród 
nich nie ma ani jednej dziewczyny. Dlatego 
zwracam się do Komitetu Organizacyjnego 
OWT, by – wzorem akcji „Dziewczyny na 

politechniki” – zachęcił więcej uczennic do 
wzięcia udziału w Olimpiadzie.

– Gratuluję laureatom, którym życzę, 
by wybrany kierunek studiów dał im potem 
satysfakcję. Nie tylko przekładającą się na 
korzyści materialne, co jednak jest bardzo 
ważne, ale również, by mieli satysfakcję, 
którą powinien mieć inżynier. A więc satys-
fakcję z tworzenia czegoś nowego, satysfak-
cję, że coś się poprawia, coś się wynajduje, 
konstruuje.

W podobnym tonie wypowiadali się 
pozostali zaproszeni goście. Prof. dr hab. 
Józef Suchy, wiceprezes NOT, w liście skie-
rowanym do prof. dr. hab. inż. Wojciecha 
Radomskiego, dyrektora Instytutu Dróg 
i Mostów Politechniki Warszawskiej, prze-
wodniczącego Komitetu Głównego OWT, 
napisał m.in., że promowanie wiedzy tech-
nicznej, inicjowanie u młodych ludzi pasji 
związanych z techniką, to warunek dalsze-
go rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. 
Nic więc dziwnego, że OWT cieszy się 
uznaniem i sympatią organizacji pozarzą-
dowych działających w dziedzinie techniki, 
ale również szkolnictwa wyższego, dla któ-
rego takie promowanie kadr inżynierskich 
jest bezcenne.

Maciej Kucia i Andrzej Łanuszka Wojciech Urbański i Mariusz Sobczak

W powołanej w 1974 r. z inicjatywy Związku Har-
cerstwa Polskiego i Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej Olimpiadzie Wiedzy Technicznej mogą 
brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
(zawodowych o profilu mechanicznym, budowla-
nym, elektrycznym i elektronicznym oraz liceów 
ogólnokształcących i liceów profilowanych). Za-
wody Olimpiady są 3-stopniowe i polegają na 
rozwiązaniu podczas zawodów I stopnia – 15. 
testów z podstawowych zagadnień techniki, fi-
zyki i matematyki oraz kilku prostych zadań tech-
nicznych; II stopnia – 3. z 6. zadań z optymalizacji 
lub informatyki i zadań tematycznych; III stopnia 
– 2. z 3. zadań tematycznych i problemu tech-
nicznego.
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Do niedawnych zawirowań wokół 
olimpiad nawiązała Ewa Rudomino z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. Stwierdziła, 
że ten nie najlepszy okres obie strony mają 
za sobą i wszystko będzie się dobrze roz-
wijało. Podziękowała nauczycielom i opie-
kunom za podjęty wysiłek, często kosztem 
wolnego czasu, za to, że chce im się zachę-
cać młodzież, które jeszcze nie jest pewna 
swoich wyborów, za wsparcie i zachęcanie 
do startu w olimpiadach.



Laureaci. W tym roku w obu grupach 
tylko 11!

– Nie tylko w Polsce jest mniejsze za-
interesowania młodych ludzi przedmiotami 
ścisłymi, których studiowanie jest trudne. 
Młodzież jest nastawiona na pozyskiwanie 
gotowych informacji – wnikanie w szcze-
góły nie jest w modzie – tłumaczy prof. dr 
hab. inż. Stanisław Wincenciak, dziekan 
Wydziału Elektrycznego Politechniki War-
szawskiej, wiceprzewodniczący Komitetu 
Głównego OWT.

– Mało laureatów w grupie elektrycz-
no-elektronicznej wynika z faktu, że w za-
wodach centralnych było wielu uczniów 
liceów ogólnokształcących. Jeśli popatrzy-
my na program fizyki, to preferuje on kie-
runek mechaniczny, bo elektryki – ogólnie 
mówiąc – jest bardzo mało. Obowiązkowa 
matematyka na maturze może zwiększyć 
zainteresowanie kierunkami technicznymi. 
3-4 lata temu mieliśmy prawdziwy dołek, 
ale już w ub.r. była większa liczba kandy-
datów i na rekrutację nie narzekamy. Wiem 
jednak, że są w Polsce uczelnie, gdzie re-
krutacja nie jest pełna i mogłyby przyjąć 
więcej studentów.

Jeśli chodzi o opiekunów, to w tym 
roku nauczycielki były wyraźnie widocz-
ne, a Alina Gościniak miała dwóch finali-
stów. Z reguły wśród laureatów w grupie 
mechaniczno-budowlanej byli uczniowie 
radomskiego liceum nr 6. W tym roku po 

wy na mikrokontrolerach czy termometr. 
Interesuje się m.in. systemami mikroproce-
sorowymi i... kulturą Dalekiego Wschodu. 
Trenuje aikido i uczy się języka japońskie-
go. Planuje studia na Wydziale Elektrotech-
niki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 
AGH (automatyka i robotyka).

– Mamy laureatów i finalistów w bliskich 
mi olimpiadach fizycznej i astronomicznej. 
Nikogo nie odważyłbym się namawiać do 
udziału w grupie elektryczno-elektronicz-
nej, natomiast w mechaniczno-budow-
lanej… na początku łykną trochę fizyki, 
a potem na dodatkowych zajęciach (kółku), 
na które w tym roku przychodziło ok.30 
uczniów, uczą się wytrzymałości, mechani-
ki – powiedział Mariusz Sobczak. – Starsi 
uczą młodszych: w ub.r. Wojtek był w finale 
OWT, teraz jest zwycięzcą i wraz z innymi 
laureatami oraz tymi, którym zabrakło 3-4 
pkt., by zakwalifikować się do finału (w za-
wodach centralnych było czterech naszych 
uczniów), prowadzi zajęcia z młodszymi 
uczniami.

Wojciech Urbański interesuje się in-
formatyką, ale nie lubi programowania. 
Z drugiej strony, interesują go administracja 
systemów, tworzenie sieci itp. oraz muzyka 
– gra na gitarze. Waha się między mecha-
troniką a budownictwem, ale może będzie 
to kierunek związany z informatyką – na 
Politechnice Warszawskiej lub Gdańskiej.



Choć zgodnie z ustawą Prawo o Szkol-
nictwie Wyższym z 2005 r. zasady przyj-
mowania na studia laureatów oraz finali-
stów olimpiad stopnia centralnego określa 
samodzielnie senat każdej uczelni, to zwy-
czajowo laureaci OWT indeks politechni-
ki mają już w kieszeni. Chyba wszystkich 
zaskoczył Mikołaj Bartoszek, który wybiera 
się na… stomatologię. – Stwierdziłem, że 
kontynuowanie zawodu moich rodziców 
będzie po prostu opłacalne. Dlatego naj-
pierw nauka leczenia zębów, poznanie 
anatomii. Może później zainteresuję się 
sprzętem stomatologicznym. Jeżeli się nie 
dostanę na akademię medyczną, to wów-
czas pomyślę o jakiś kierunkach technicz-
nych. Hobby laureata jest muzyka jazzo-
wa. Ostatnio zaczął ćwiczyć grę na trąbce, 
a jego ulubionym jazzmanem jest Miles 
Davis.

Z kolei Adama Ścibiora, uczestnika 
olimpiad matematycznej i fizycznej, inte-
resują też finanse i ekonomia. – Osiągnię-
ty sukces uświadomił mi własną wartość 
i dlatego postanowiłem startować do naj-
lepszych europejskich uczelni – planuję 
studiować informatykę na Cambridge. Na 
pewno dokumentów nie złożę tylko tam, 
ale to jest mój główny cel.

raz pierwszy laury zdobyto w grupie elek-
tryczno-elektronicznej.

Renomę ma również szkoła w Krako-
wie. Ponieważ od kilkunastu lat odnosi 
sukcesy w olimpiadach przedmiotowych 
związanych z kierunkiem kształcenia, nie 
narzeka na brak kandydatów. Kilkunastu 
laureatów wychował Andrzej Łanuszka, 
który pracę z uczniem wybitnie uzdolnio-
nym i jego przygotowywanie do udziału 
w olimpiadzie przyrównał do szlifowania 
diamentów. – Maciek jest moją największą 
niespodzianką. Już od drugiej klasy uważa-
łem go za potencjalnie duży talent, ale nig-
dy nie wypłynął na takie szerokie i głębokie 
wody olimpiady. Dopiero mu się to udało 
w ostatnim roku nauki, w trakcie którego 
nie opuścił ani jednych zajęć dodatkowych, 
na które uczęszcza kilkunastu uczniów.

Maciej Kucia już w gimnazjum składał 
proste urządzenia, jak wyświetlacz widmo-

Adam Ścibior i Mikołaj Bartoszek

Jerzy Bojanowicz

Laureaci XXXVI 
Olimpiady Wiedzy Technicznej

Grupa elektryczno-elektroniczna:
1. Maciej Kucia (opiekun: Andrzej Ła-
nuszka) – ZS Łączności im. Obrońców 
Poczty Polskiej w Gdańsku w Krako-
wie;
2. Paweł Maciej Woźniak (Stefania 
Pawłowska) - Zespół Szkół Elektronicz-
nych im. Stanisława Staszica w Zduń-
skiej Woli;
3. Jakub Krzysztof Sarata (Andrzej Ko-
ściółek, Józef Pomietło) – Zespół Szkół 
Elektryczno-Mechanicznych im. gen. 
Józefa Ustronia w Nowym Sączu;
4. Paweł Gorgoń (Marek Golka, Paweł 
Pirorz, Maria Zamarska) – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Ko-
chanowskiego w Radomiu.
Grupa mechaniczno-budowlana:
1. Wojciech Urbański (Mariusz Sob-
czak) – I Liceum Ogólnokształcące im. 
Ziemi Kujawskiej we Włocławku;
2. Przemysław Juda (Andrzej Idzik) 
– I Liceum Ogólnokształcące im. Wła-
dysława Broniewskiego w Bolesławcu;
3. Mikołaj Bartoszek (Alina Gościniak) 
– VIII Liceum Ogólnokształcące im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu;
4. Adam Ścibior (Alina Gościniak) 
– VIII Liceum Ogólnokształcące im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu;
5. Mateusz Marzec (Jolanta Gajdek) 
– II Liceum Ogólnokształcące im. Jana 
Śniadeckiego w Kielcach;
6. Piotr Mysłowski (Paweł Zięba) – 
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza we Wrocławiu;
7. Michał Makarewicz (Mirosława Żu-
ber) – I Liceum Ogólnokształcące im. 
Adama Mickiewicza w Białymstoku. 


