
Adela Świątek urodziła się 2 września 1945 roku w Człuchowie. Po ukończeniu studiów 
matematycznych na UMK w 1968 roku podjęła pracę w Instytucie Matematyki UMK. W roku 1975 
obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną: Kategoria obiektów kostkowych (promotorem był 
profesor Stanisław Balcerzyk). 

W pracy zawodowej dr Adela Świątek koncentrowała się na zagadnieniach związanych z szeroko 
rozumianą dydaktyką matematyki (była na tym polu uczennicą profesora Leona Jeśmanowicza). 
Kształciła studentów specjalności nauczycielskiej, dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Kształtowała w nich niezbędne w tym trudnym zawodzie najważniejsze przymioty: sumienność, 
pracowitość, odpowiedzialność, uczciwość. Była niedoścignionym wzorem nauczyciela doskonałego. 
Oprócz świetnych i solidnych nauczycieli szkolnych wykształciła swoich akademickich następców – 
obecną kadrę Wydziału zajmującą się przygotowaniem zawodowym przyszłych nauczycieli 
matematyki. W latach 1996-2001 była kierownikiem studium podyplomowego Nauczyciele 
Matematyki. 

Wiedza i umiejętności pedagogiczne Ady nie wynikały wyłącznie z jej wielkich przyrodzonych 
zdolności. Nie teoretyzowała i nie ograniczała się do powtarzania studentom treści znalezionych 
w publikacjach pedagogicznych. Przez wiele lat uczyła w tzw. klasach uniwersyteckich w IV Liceum 
Ogólnokształcącym w Toruniu, żyła na co dzień szkołą, rozumiała jej istotę, trudności, wyzwania. 
Wielu jej uczniów brało udział w finałach Olimpiady Matematycznej. 

Oprócz pracy zawodowej Adela Świątek poświęcała wiele czasu i wysiłku popularyzacji matematyki. 
Była jednym z pomysłodawców znanego obecnie w regionie konkursu Liga Zadaniowa i inicjatorką 
współpracy pomiędzy CDN i WMiI. Jednak ta część jej działalności koncentrowała się głównie na 
udziale w organizacji Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny w Polsce. Z konkursem 
tym związała się w roku 1993, tzn. niemal na samym początku jego obecności w naszym kraju. 
Wielokrotnie uczestniczyła w pracach międzynarodowych gremiów ustalających zadania konkursowe, 
systematycznie zaś w działalności redakcyjnej przygotowującej wybrane zadania do warunków 
polskich (przekłady itp.). Prowadziła znakomite warsztaty i wykłady na młodzieżowych obozach 
matematycznych, których uczestnikami byli laureaci tego konkursu. Jest autorką lub współautorką 
około trzydziestu publikacji popularnonaukowych poświęconych matematyce, powstałych głównie 
w związku z konkursem Kangur Matematyczny. 

W roku 2009 dr Adela Świątek została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Zmarła w dniu 27 września 2019 r. 


