
Pink Power promuje szkołę 

Tytuł zdobędę za rok 
Tylko dwóch punktów zabrakło 

Konradowi Kosmatce, by znaleźć się 
w finale tegorocznej edycji ogólno
polskiego konkursu Intersieć 2009. 
Utalentowany informatyk z HI Lice
um Ogólnokształcącego im. M. Dą
browskiej w Płocku zapowiada, że 
tytuł najlepszego, młodego informa
tyka spróbuje zdobyć za rok. 

W półfinałowych rozgrywkach, od
bywających się w Rudzie Śląskiej, 
Konrad zajął czternaste miejsce na 
czterdziestu ośmiu zawodników. Do 
tego, by znaleźć się w finale, zabrakło 
mu tylko dwóch punktów. - Jestem 
trochę zawiedziony, bo wejście do fina
łu było tui, tui. Ale zdobyłem cenne do
świadczenia i za rok spróbuję przygo
tować się jeszcze lepiej, aby mieć tytuł 
najlepszego - mówił o konkursie Kon
rad Kosmatka. 

Konrad Kosmatka jest uczniem kla
sy 1 g (matematyczno - informatycz
nej). Od bieżącego roku szkolnego 
uczestniczy w zajęciach Deltaklubu dla 
grupy informatycznej oraz grupy mate
matycznej mazowieckich talentów. In
teresuje się nowymi technologiami, 
siecią komputerową, systemami opera
cyjnymi, komunikacją bezprzewodo
wą, programowaniem, elektroniką. Na 
swoim koncie ma sporo osiągnięć: jako 
uczeń gimnazjum (drużynowo) byl fi
nalistą ogólnopolskiego konkursu in
formatycznego DialnetMasters 
2008/2009. Został także finalistą kon
kursu matematyczno - fizycznego Ska
rabeusz, organizowanego przez LXV 
LO im. Bema. Sam organizuje szkolne 
konkursy informatyczne i matematycz
ne. Jest współadministratorem szkolnej 
strony internetowej. 

Przypomnijmy, że przez wcześniej
sze etapy konkursu Konrad przecho
dził jako najlepszy. W ostatnim woje
wódzkim zajął drugie miejsce i jako 
jeden z dwóch najlepszych na Mazo
wszu młodych talentów przeszedł do 
etapu ogólnopolskiego. 

W szóstej edycji konkursu infor
matycznego płocką szkołę reprezen
towało pięciu zawodników: Konrad 
Kosmatka - klasa I g, Piotr Grzelak 
- klasa III g, Michał Dziadkowiec -
klasa III g, Piotr Majtczak - klasa III 
g, Kamil Jasion - klasa III g. Jeszcze 
przed rozpoczęciem wojewódzkich 
finałów opiekunka informatycznych 
pasjonatów Jolanta Torbicka mówi
ła, że jej podopieczni mają spore 
szanse na dobre miejsca. Do dal
szych etapów konkursu zakwalifiko
wał się tylko Konrad. Nie było ła
two, bowiem konkurencja była spo
ra. O jak najlepsze miejsca walczyło 
blisko czterdziestu reprezentantów 
ze szkół całego Mazowsza. W finale 
ogólnopolskim zagwarantowane 
miejsce ma tylko trójka najlepszych. 
W gronie tym o tytuł najlepszego 
w kraju walczył Konrad Kosmatka. 
Tematyka konkursu obejmowała 
między innymi zagadnienia dotyczą
ce sieci komputerowych, systemów 
operacyjnych, oprogramowania, 
konfiguracji sprzętowych komputera 
PC. Przyszły mistrz dodaje, że cho
ciaż nie powiodło mu się w Rudzie 
Śląskiej, to dobra informacja jest ta
ka, że jego drużyna Admin Team 
i drużyna uczniów klasy 2 h Pink Po
wer awansowały do II etapu ogólno
polskiej Olimpiady Wiedzy i Inter
necie Dialnet Masters. rad 


