XX JUBILEUSZOWY
KONKURS MATEMATYCZNY
im. ks. Franciszka Jakóbczyka
XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

Drodzy Przyjaciele
i Miłośnicy
Matematyki!

Honorowy Patronat nad XX edycją objął Lubelski Kurator Oświaty
Ufam, że wzorem lat ubiegłych, organizowane przedsięwzięcie edukacyjne będzie
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczniów oraz
pozwoli młodym ludziom rozwijać zainteresowania matematyczne oraz zachęcić ludzi
do przyjaznego spojrzenia na
współczesny świat matematyki.

W bieżącym roku szkolnym już po raz 20. odbywa się
Konkurs Matematyczny im. ks. dra Franciszka Jakóbczyka,
dawnego nauczyciela Liceum Biskupiego i wykładowcy
matematyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

ks. dyr. G. Strug

Okrągła rocznica skłania do
wspomnień, podsumowań i refleksji, do spojrzenia wstecz
na drogę, którą się przebyło.
Jak wspominają pomysłodawcy i organizatorzy konkursu,
w pierwszych latach, oprócz celów dydaktycznych i popularyzatorskich, miał on za zadanie
także promocję naszego Liceum
w środowisku lubelskim. Było
to potrzebne, gdyż szkoła po 30
latach nieobecności spowodowanej jej likwidacją przez władze
komunistyczne próbowała na
nowo odzyskać miejsce w gronie
liczących się szkół Lublina i regionu. Z dzisiejszej perspektywy
możemy z satysfakcją stwierdzić,
że ten cel udało się zrealizować
dzięki wielu wysiłkom i osiągnię-

ciom, a wśród nich swoje własne
miejsce i tradycję wypracował
nasz matematyczny konkurs,
który co roku przyciąga setki miłośników matematyki – zdolnych
uczniów i ich nauczycieli z całego
województwa.
Niech ta okolicznościowa publikacja stanie się świadectwem
ogromnego wysiłku i dorobku
wszystkich osób zaangażowanych
w organizację i udział we wszystkich edycjach konkursu. Niech
będzie okazją do wyrażenia wielkiego uznania dla jego pomysłodawcy i organizatora, wicedyrektora naszej szkoły p. Pawła
Putowskiego wraz z całym zespołem nauczycieli, którzy wytrwale współpracują na wszystkich
etapach przeprowadzania matematycznych zawodów. Niech
będzie też dowodem uznania dla
wszystkich nauczycieli znajdujących czas, serce i pasję do rozwijania matematycznych talentów.
Niech wreszcie będzie zachętą
dla wszystkich do poszukiwania
dobrych rozwiązań na drodze
niełatwych problemów matematycznych i życiowych.
Powodzenia i Szczęść Boże!
KS. GRZEGORZ STRUG
dyrektor

Emocje po ogłoszeniu wyników IX edycji

19 marca 2016

Mam nadzieję, że deklarowane przeze mnie poparcie będzie
pomocne w realizacji inicjatywy edukacyjnej oraz przyniesie
satysfakcję i powód do dumy
zarówno uczestnikom, jak i organizatorom.
(fragm. pisma z dn. 17.12.2015 r.)

KRZYSZTOF BABISZ
Lubelski Kurator Oświaty

Laureaci XVII edycji

Konkurs z tradycjami
Konkurs Matematyczny im. ks. Franciszka Jakóbczyka organizowany przez Zespół Szkół
im. św. Stanisława Kostki w Lublinie ma już wieloletnią tradycję. Jest to wydarzenie na
stałe wpisane w kalendarz wielu gimnazjów z województwa lubelskiego. W marcu tego
roku uczestnicy konkursu wraz z organizatorami spotkają się właśnie po raz dwudziesty.
Jakie były poprzednie edycje? Na pewno wypełnione
pracą i staraniami o rozszerzenie jego zasięgu. Każdego
roku przybywało uczestników,
wzrastał poziom organizacji,
gdyż konkurs wyróżnia doskonała oprawa. Niełatwe zadania
stawały również przed uczestnikami, jednak – jak pokazuje
historia, zawsze warto podejmować wyzwania i podnosić
swoje umiejętności. Co roku
przekonują się o tym kolejni
uczniowie.
Jasno postawione cele, mobilizowanie do nauki, rozbudzanie zainteresowań matematyką
i przełamywanie lęku przed
trudnym, choć pięknym przedmiotem, kształtowanie umiejętności twórczego myślenia –
to wszystko od dwudziestu lat
wzbudza ciekawość uczniów.

W matematyce jest coś fascynującego!
Sam udział w konkursie
też może być przyjemnością.
Doskonała organizacja, gościnność i życzliwość organizatorów stwarzają niezwykle

przyjazną atmosferę. Konkurs
to nie tylko rywalizacja, to
również możliwość wzbogacania wiedzy. Każdego roku
uczestnicy z zainteresowaniem
oglądają przygotowaną przez
uczniów prezentację podkre-

ślającą uniwersalizm matematyki i jej powiązania z innymi
dziedzinami nauki.
Matematyka jednoczy poprzez wspólne odkrywanie
w niej prawdziwej pasji.
Serdecznie zachęcam uczniów
gimnazjów do udziału w tych
zmaganiach matematycznych.
Jest to inwestycja we własny
rozwój i własną przyszłość, doskonała okazja do sprawdzenia
swoich umiejętności i podzielenia się nimi w najlepszym towarzystwie.
Składam również szczególne
gratulacje Księdzu Dyrektorowi i Państwu Nauczycielom
współpracującym przy organizacji konkursu i życzę kolejnych jubileuszy.
BOŻENNA JEDLIŃSKA
st. wizytator KO

