Olimpiada Metropolii w Moskwie. Krakowianie z medalami!
2019-09-11
Od 1 do 7 września w Moskwie odbywała się IV Olimpiada Metropolii, w której rywalizowało 45
młodzieżowych drużyn reprezentujących stolice i ważniejsze miasta pięciu kontynentów świata: Europy,
Azji, Afryki i obu Ameryk. Polskę reprezentowała drużyna z V Liceum Ogólnokształcącego im. A.
Witkowskiego w Krakowie.

Każda drużyna, złożona z ośmiu zawodników, współzawodniczyła w czerech dziedzinach:
chemii, matematyce, fizyce i informatyce.
Rundę rozgrzewkową stanowił konkurs błyskawiczny, tzw. blitz tour (blitz contest), w którym w
ciągu dwóch godzin drużyna miała za zadanie rozwiązać 80 problemów - po dwadzieścia z
każdej dziedziny. Drużyna "piątkowiczów" zdobyła drugie miejsce, ustępując pierwszeństwa
jedynie drużynie z Moskwy! Ten sukces uskrzydlił młodych i niebywale zdolnych uczniów, którzy
w kolejnych dwóch dniach stanęli w szranki w indywidualnych zawodach - każdy w swojej
dziedzinie.
Rezultat zmagań przerósł oczekiwania zarówno samych uczniów, jak i opiekunów grupy nauczycieli z V Liceum Ogólnokształcącego: Michała Niedźwiedzia (opiekuna zespołu
matematyków), Andrzeja Dyrka (opiekuna fizyków i informatyków) oraz Wojciecha
Przybylskiego (opiekuna zespołu chemików). Każdy z zawodników przyjechał z medalem:
Radosław Żak (matematyka, złoty medal, 6 miejsce), Mateusz Nowak (matematyka, srebrny
medal, 17 miejsce), Tomasz Ślusarczyk (fizyka, srebrny medal, 15 miejsce), Piotr Kamiński
(fizyka, brązowy medal, 30 miejsce), Katzper Michno (informatyka, srebrny medal, 15 miejsce),
Hubert Zięba (informatyka, srebrny medal, 21 miejsce), Dominik Bałaban (chemia, złoty medal,
5 miejsce), Paweł Bonarek (chemia, srebrny medal, 19 miejsce).
W klasyfikacji generalnej krakowska drużyna zdobyła siódme miejsce uzyskując tym samym
nagrodę II stopnia, ustępując pierwszeństwa tylko drużynom z Moskwy, Sankt Petersburga,
Szanghaju, Belgradu, Mińska i Sofii. Serdecznie gratulujemy!

Uczniowie pozytywnie wspominają udział w zawodach i chwalą
organizatorów Olimpiady i miasto Moskwa:
Katzper Michno: „Udział w Olimpiadzie Metropolii był dla mnie świetnym przeżyciem.
Miałem okazję zmierzyć się wymagającymi problemami i skosztować obcej dla mnie
kultury. Poza tym, zwiedziłem Moskwę, piękne i ogromne miasto. Olimpiada była
zorganizowana zdecydowanie na światowym poziomie, tak samo jak nasz pobyt w
hotelu Azimut. Gdyby tylko była taka szansa, wziąłbym w Olimpiadzie Metropolii udział
jeszcze raz.”
Hubert Zięba: „Olimpiada Metropolii daje wielkie możliwości: spędzenie tygodnia w
wielkim mieście z bogatą historią, możliwość poznania ludzi z różnych krajów i kultur
oraz rozwiązywanie zadań z różnych dziedziny. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że tak
krótki wyjazd może dostarczyć tyle emocji i wrażeń.”
Tomasz Ślusarczyk: „Zawody były z pewnością ciekawym doświadczeniem. Mimo iż
niektóre elementy zadań były czysto obliczeniowe i techniczne, przedstawione problemy
były interesujące i nietuzinkowe. Mimo prostej formy, bardzo emocjonujący był też

konkurs blitz. Moskwa również niezwykle mi się podobała, chciałbym spędzić w tym
pięknym mieście więcej czasu.”
Paweł Bonarek: „Bardzo mi się podobał pobyt w Moskwie, a organizacja Olimpiady
zrobiła na mnie duże wrażenie (...). Doskonale się bawiłem podczas turnieju Blitz - po
raz pierwszy brałem udział w konkursie drużynowym i uważam, że jest to dużo
łatwiejsza i ciekawsza forma rywalizacji. Zadania z chemii podczas konkurencji
przedmiotowej były trudne i bardzo »rosyjskie«. Chociaż niektóre z nich były naprawdę
podchwytliwe (...), oceniam je bardzo dobrze, ze względu na uczciwe ocenianie. Wracam
do domu z licznymi dobrymi wspomnieniami.”
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