
Sieć bez tajemnic 

Najlepszy informatyk 
na Mazowszu 

Konrad Kosmatka, uczeń III Li
ceum Ogólnokształcącego w Płoc
ku im. Marii Dąbrowskiej to dru
gi na Mazowszu znawca informa
tycznych tajemnic. W wojewódz
kim finale konkursu „Intersieć 
2009" zajął drugie miejsce. Teraz 
wspólnie z dwójką pozostałych 
wojewódzkich laureatów będzie 
walczył w ogólnopolskim finale. 

W szóstej edycji konkursu infor
matycznego szkołę reprezentowało 
pięciu zawodników: Konrad Kos
matka - klasa I g oraz Piotr Grzelak, 
Michał Dziadkowiec, Piotr Maj-
tczak i Kamil Jasion z klasy III g. 

Jeszcze przed rozpoczęciem woje
wódzkich finałów opiekunka infor
matycznych pasjonatów Jolanta Tor
bicka mówiła, że jej podopieczni 
mają spore szanse na dobre miejsca. 
- Decydująca jest trudność pytań 
przygotowanych przez organizato
rów konkursu, ale biorąc pod uwagę 
ich wcześniejsze, znaczące sukcesy 
wiedziałam że mają duże szanse by 
w mazowieckim finale zmierzyć się 
z uczestnikami i powalczyć o przej
ście do finału ogólnopolskiego - po
wiedziała Jolanta Torbicka. 

Konkurencja była spora, bowiem 
o miejsca walczyło blisko czterdzie
stu reprezentantów ze szkól całego 
Mazowsza. W finale ogólnopolskim 
zagwarantowane miejsce ma tylko 
trójka najlepszych. W gronie tym 
o tytuł najlepszego w kraju walczyć 
będzie Konrad Kosmatka. 

Tematyka konkursu obejmuje 

między innymi zagadnienia dotyczą
ce sieci komputerowych, systemów 
operacyjnych, oprogramowania, 
konfiguracji sprzętowych kompute
ra PC. Finał ogólnopolski odbędzie 
się 3 kwietnia w Rudzie Śląskiej. Za 
swojego przewodniczącego kciuki 
trzymają koleżanki i koledzy z klasy. 

Konrad Kosmatka jest uczniem 
klasy 1 g (matematyczno - infor
matycznej). Od bieżącego roku 
szkolnego uczestniczy w zajęciach 
Deltaklubu dla grupy informatycz
nej oraz grupy matematycznej ma
zowieckich talentów. Interesuje się 
nowymi technologiami, siecią 
komputerową, systemami opera

cyjnymi, komunikacją bezprzewo
dową, programowaniem, elektroni
ką. W kręgu jego zainteresowań 
i pasji jest muzyka oraz podróże, 
szczególnie wyprawy górskie. 
Konrad ma na swoim koncie sporo 
osiągnięć: jako uczeń gimnazjum 
(drużynowo) był finalistą ogólno
polskiego konkursu informatyczne
go DialnetMasters 2008/2009. 
Także finalistą konkursu matema
tyczno - fizycznego Skarabeusz or
ganizowanego przez LXV LO im. 
Bema. Sam organizuje szkolne 
konkursy informatyczne i matema
tyczne. Jest wspóladministratorem 
szkolnej strony internetowej, rad 

edukacja 


