
"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" – 

Konfucjusz 

Podsumowanie Finału Ogólnopolskiego 
Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości  

Blok B - Wynalazczość 
 
 

W roku szkolnym 2020/2021 etap I pisemny -  test eliminacji centralnych 
odbył się w dniu 21 maja 2021r. online poprzez platformę                                         
e-learningową. Po tym etapie zostali wyłonieni już zwycięzcy etapu 
drużynowego. 
 

 
Najlepsi okazali się uczniowie z okręgów: 
 
 

 I miejsce - Wielkopolska Południowa 

 II miejsce - Lubuski Południowy   

 III miejsce  - organizator II LO w Koszalinie 
 
 
 
 

 
 
 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie było gospodarzem II i 
III etapu finału ogólnopolskiego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – 
Wynalazczość. Finał odbył się w dniach 29 – 30 maja 2021 r.  
Honorowy patronat objął Urząd Patentowy RP, natomiast Strategicznym Sponsorem tego 
przedsięwzięcia było KGHM Polska Miedź S.A. 
 
 
  



29 maja 2021r. 30 uczestników przystąpiło do etapu II, czyli do rozwiązania czterech zadań 
praktycznych, którego celem było wyłonienie laureatów w klasyfikacji indywidualnej. 
 

                           
 
 
 
Po dokonaniu oceny prac wyłoniono 15 laureatów Olimpiady. W ostatnim dniu uczniowie z 
najwyższą ilością punktów – 10 laureatów, przystąpiło do decydującego o klasyfikacji 
indywidualnej etapu ustnego, w którym odpowiadali na cztery losowo wybrane pytania, z 
czterech różnych dziedzin wiedzy. 
 
 

                        
 
 
 

 I miejsce - Michał Młynarczyk, reprezentant okręgu Wielkopolska Południowa 

 II miejsce - Alicja Chodak, reprezentantka okręgu Podkarpackiego 

 III miejsce  - Miłosz Żuk, reprezentant okręgu Lubelskiego I 
 
 

                         
 
 



 
Nagrody, dyplomy i puchary, laureatom i finalistom tegorocznej edycji Olimpiady, Bloku B – 
Wynalazczość wręczał Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego 
w Koszalinie Pan Wiktor Kamieniarz wraz ze  sponsorami, a z ramienia organizatora głównego: 
 

 Zbigniew Matuszczak – Prezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i 
Racjonalizatorów 

 Tomasz Pilarski – Sekretarz Generalny PZSWiR 
 
 
Prezydium Krajowej Rady PZSWiR – za osobisty wkład i zaangażowanie w innowacyjne 

wychowanie i aktywizację zawodową młodzieży nadało tytuł PRZYJACIELA MŁODZIEŻY:  

 

 

 

 

 Pani Katarzynie Poziemskiej 

 Panu Krzysztofowi Klisiowi  

 Panu Tomaszowi Pyzikowi 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów 

również serdecznie podziękowało opiekunom drużyn, nauczycielom, którzy swoim osobistym 

zaangażowaniem przyczynili się do tego, iż corocznie Olimpiada ma taką rzeszę laureatów  

i finalistów. Stosowne podziękowania otrzymali: 

 

 Burlaga Elżbieta 

 Fiołka Krzysztof 

 Agnieszka Tokarska – Osyczka 

 Stankowski Marcin 

 Aneta Remiszewska – Grzesiak 

 Kantor Grażyna 

 Nędzusiak Marek 

 Kliś Krzysztof 

 Pyzik Tomasz 



 Piędel Wacław 

 Chrapko Marian 

 Murawski Zbigniew 

 Leńska Aneta 

 Poziemska Katarzyna 

 Kamieniarz Wiktor 

 

 

Kierujemy szczególne podziękowania dla dyrekcji i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie za sprawne i perfekcyjne pod względem 

organizacyjnym przygotowanie finału ogólnopolskiego Olimpiady oraz za niezwykłą 

gościnność i życzliwość. 

Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników. Niech 

zdobyte uprawnienia zostaną w prawidłowy sposób wykorzystane i spełnią się Wasze 

marzenia na podjęcie upragnionych studiów na wybranych uczelniach. 

 


