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Tegoroczne Dni Matematyki w Białymstoku, zorganizowane przez Oddział
Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, trwały od 31 maja do 1 czerwca.
Dominował Dzień Dziecka i imprezy z nim związane. Politechnikę Białostocką, gdzie
odbyła się większość imprez, opanowało ponad
tysiąc dzieci z piętnastu szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów. Wykładowcy z Białegostoku
i przyjezdni goście wygłosili kilkanaście
wykładów na tematy matematyczne dla młodych
ludzi. Przyjechała silna grupa z „Delty” –
czasopisma matematycznego dla młodych ludzi
– na czele z szefem, prof. Markiem Kordosem,
który przywiózł nowy numer czasopisma
poświęcony częściowo poprzednim Dniom
Matematyki w Białymstoku i okolicach. Młodzież
zwiedzała też wystawę matematyczno-fizyczną.
Matematykę
reprezentowały
ilustracje
powierzchni algebraicznych, a fizykę –
interaktywne eksponaty z Eksploratorium.
Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”, współorganizujące Dni Matematyki,
wystawiło swoje zabawki matematyczne: klocki, układanki, zagadki. Jak zwykle, w
ramach Autobusowego łamania główki, w autobusach komunikacji miejskiej pojawiły się
proste zadania matematyczne. Zamówione zostało wsparcie innych popularyzatorów
nauki z Białegostoku i Wrocławia. Młodzież poznawała matematykę przez zabawy i gry
ruchowe. Niestety, nie dopisała pogoda. Imprezy musiały się przenieść z łąk na
zadaszone pasaże.
Prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz
Prezes Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
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ORGANIZATORZY
Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa
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Dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Miejski Ośrodek
Doradztwa Metodycznego
w Białymstoku

HARMONOGRAM DNI MATEMATYKI
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Ze względu na bardzo duże zainteresowanie spędzeniem Dnia Dziecka z
matematyką przygotowany został specjalny harmonogram udziału grup w wydarzeniu.
Podzielono zgłoszone szkoły na grupy wiekowe, klasy i każda grupa otrzymała swój
własny harmonogram udziału w poszczególnych imprezach. Wyszczególniono takie
jednostki jak: wykłady popularnonaukowe odbywające się równolegle w trzech aulach,
zwiedzanie wystawy, zabawy z teatrem Arkadia, zabawy na łące, piknik matematyczny,
gry logiczno-matematyczne, guiz matematyczny, warsztaty origami, warsztaty
szczęśliwych sześcianów: Happy Cubes, warsztaty Złota Mozaika, warsztaty robotów
Lego, gry i zabawy logiczno – sportowo - matematyczne (Andrzej Grabowski,
Rachmistrz, Szczecinek).
Do pomocy skierowano około 100 studentów, którzy byli przewodnikami grup i
animatorami w poszczególnych imprezach. Byli to studenci Wydziału Informatyki:
kierunek matematyka oraz Wydziału Budownictwa: kierunek Inżynieria Środowiska.
Bardzo dziękujemy im za pomoc w organizacji, ich zapał i otwarte myślenie pomogło
nam w lepszym przedstawieniu matematyki młodzieży szkolnej.
Dr Dorota Mozyrska
Mgr Katarzyna Kowejsza
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Piknik Matematyczny cieszył się jak zwykle - bo
jest to już cykliczna impreza Dni - ogromnym
zainteresowaniem. W tym roku poprowadzony był
po raz pierwszy przez studentów I roku kierunku
matematyka, członków Koła Naukowego
Math4You przy koordynacji opiekunów koła dr
Ewy Girejko i dr Marzeny Filipowicz-Chomko.
Uczestnicy Pikniku mogli, między innymi, poznać
zawiłą strukturę fraktali układając puzzle fraktalne,
wędrować po mostach w Królewcu szukając
odpowiedzi na problem postawiony przed laty
przez Eulera, udowodnić twierdzenie Pitagorasa
bawiąc się drewnianymi klockami, narysować
krzywe stożkowe zapoznając się z ich
własnościami i zastosowaniami. Dużą atrakcją
tegorocznego Pikniku był Salon Gier
Matematycznych i Logicznych. Studenci zachęcali
uczniów do poznania zasad takich gier jak
Samotnik, Nim, Mankala czy Go. Wszystkie
cieszyły się wielkim zainteresowaniem zarówno
wśród dzieci, jak i młodzieży. Studenci-debiutanci spisali się bardzo dobrze bez
problemu radząc sobie z setkami uczestników, jakie odwiedziły Piknik.
Dr Marzena Filipowicz-Chomko
Dr Ewa Girejko
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Wystawa była zorganizowana w „Centrum Nowoczesnego Kształcenia
Politechniki Białostockiej” funkcjonowała w okresie od 1.06.2012 do 30.06.2012. Istotą
wystawy
pt.
”Foremne
powierzchnie wielościenne” było
pokazanie zwiedzającym, a
więc uczniom gimnazjum,
liceum, a także studentom, że
matematyka kryje w sobie
wielką różnorodność, w tym
także opisuje przebogaty „świat”
form przestrzennych, a nawet w
pewnym sensie „konstrukcji
samonośnych”. A ich oglądanie
może dostarczyć
przeżyć
porównywalnych do tych, jakich
dostarcza
zwiedzającym
obcowanie z malarstwem lub twórczością architektoniczną. Organizator przyjął
hipotetycznie, że przy okazji oglądania powierzchni wielościennych - wielościanów
można stosunkowo przekonywująco pokazać, iż piękno jest nieodłącznym atrybutem
prostoty, która z racji swej istoty może emanować bogactwo treści. W efekcie ekspozycja
przemawia za tym, że matematyka od początku swego istnienia łączyła zawsze w sobie
nie tylko ideę prawdy i piękna, ale także świat „ducha” i świat „materii”.
Innym celem ekspozycji było pokazanie
zwiedzającym,
że
przy
konstruowaniu
powierzchni
architektonicznych
można
wykorzystać prostą recepturę opartą na łączeniu
odpowiednio
spreparowanych
elementów
płaskich – modułów, które łatwo można łączyć
zwykłymi gumkami recepturkami (bez potrzeby
użycia kleju) i wtedy można szybko i dość
precyzyjnie zaprezentować interesujące, zarówno
od strony matematycznej, jak i architektonicznej,
kompleksy przestrzenne.
Innym zadaniem wystawy było pokazanie,
że uwzględniając foremne kształty tzw. ścian w
geometrycznych
obiektach
przestrzennych
można otrzymać konstrukcje geometryczne
jednoznacznie zdeterminowane (sztywne).
O tym, że pokładane oczekiwania zostały
osiągnięte świadczy fakt, że wystawę zwiedziło
więcej niż 200 osób. W tym dwie grupy zwarte studentów matematyki z Uniwersytetu w
Białymstoku, trzy grupy zwarte studentów Politechniki w Białymstoku i trzy grupy zwarte
uczniów szkół średnich w tym jedna z Liceum Ogólnokształcącego z Ostrołęki.
Dr Edward Zych
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Niewątpliwą atrakcją dla wielu
uczestników Dni Matematyki okazała się
wystawa „Imaginary - oczami matematyki”.
Zwiedzający mogli na ponad dwudziestu
dużych, kolorowych planszach podziwiać
piękne powierzchnie przedstawione za
pomocą
równań
algebraicznych.
Poruszające wyobraźnię kształty tych
powierzchni zostały zaprezentowane dzięki
współpracy
z
Mathematisches
Forschungsinstitut Oberwolfach (Niemcy),
który realizuje projekt Open Imaginary
mający na celu propagowanie podobnych
wystaw. Opisy w języku polskim
towarzyszące obrazom powierzchni to
także efekt pomocy instytutu z
Oberwolfach.
Zainteresowani
poszukiwaniem
osobliwości, badacze ekstremów i punktów
siodłowych, wreszcie wszyscy żądni
odkrywania nowych kształtów, mogli zasiąść przy przygotowanych stanowiskach
komputerowych, aby przy pomocy programu Surfer (kolejnego dzieła z Oberwolfach)
obrócić powierzchnię widzianą wcześniej na planszy, zajrzeć do środka, a może także
zmienić wzór, aby otrzymać coś nowego, jeszcze nienazwanego, a równie pięknego jak
to, nad czym pracują matematycy.
Dr Krzysztof Piekarski
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W dniu 26 maja 2012 r. odbył się IV Konkurs
Matematyczny
Politechniki
Białostockiej,
zorganizowany
przez Centrum Popularyzacji
Matematyki „Signum” przy Wydziale Informatyki, pod
patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku,
Podlaskiego Kuratora Oświaty, JM Rektora
Politechniki Białostockiej i Prezesa Oddziału
Białostockiego PTM. Konkurs przeprowadzono w
trzech kategoriach wiekowych: gimnazjów, klas
pierwszych
i
klas
drugich
liceów
ogólnokształcących.

Do zawodów przystąpiło razem
92 uczniów. W kategorii gimnazjów
nagrodę I stopnia zdobył Witali
Bułatow z PG 5 w Białymstoku, w kategorii pierwszych klas liceów – Marek Sokołowski z
I LO w Łomży, w kategorii klas drugich – Kamil Dębowski z I LO w Suwałkach.
Drużynowo pierwsze miejsca zajęły I LO w Łomży i I LO w Białymstoku (klasy pierwsze)
oraz I LO w Suwałkach (klasy drugie).
Marek Sokołowski otrzymał także
główną nagrodę GRAND PRIX za
zdobycie maksymalnej ilości punktów i
najciekawsze
rozwiązanie
zadań
konkursowych.
W dniu 1 czerwca 2012 odbyło
się uroczyste zakończenie Konkursu
podczas którego wręczono nagrody
książkowe zwycięzcom w klasyfikacji
indywidualnej
i
drużynowej.
Uroczystość uświetnił wykład Profesora
Marka Kordosa z Uniwersytetu
Warszawskiego p.t. „O dodatkowym
wielbłądzie, czyli o znaczeniu tego
czego nie widać”.
Prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk
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Profesor Marek Kordos na pierwszym
wykładzie tegorocznych Dni Matematyki
zaprosił najmłodszych na wyprawę do krainy
Alicji. Najmłodsi, być może przyszli
profesorowie, zastanawiali się „Co zobaczyła
Alicja po drugiej stronie lustra”. Niestrudzony
popularyzator matematyki, szef znanego
prawie wszystkim czasopisma „Delta”
wędrował po tej tajemniczej i czarodziejskiej
krainie gdzie wszystko wygląda inaczej niż w
naszym świecie. Przy okazji dzieci zobaczyły,
poznały, dotknęły takich powierzchni jak
wstęga
Möbiusa.
Powierzchnia
jest
niezwykła, gdyż ma tylko jedną stronę. Jest
czarodziejska, gdyż rozcięta wzdłuż nie
rozpada się na dwie części ale nadal jest w
jednym kawałku, a nawet jeśli rozpadnie się
na dwie części, pozostają one ze sobą
nierozerwalnie splecione. W czasie wykładu
dzieci same mogły wszystkiego dotknąć, zobaczyć, sprawdzić.
W czasie Dni Matematyki można było
przyjechać na wykład, można też było zaprosić
„wykład” do siebie. Dr Michał Krych odwiedził z
takim właśnie wykładem IV Liceum
Ogólnokształcące.
Ten
popularyzator
matematyki opowiadał młodzieży o tym jak
znaleźć „Największy wspólny dzielnik”. Prosty i
oczywisty sposób jest rzeczywiście prosty i
oczywisty, ale niestety mało efektywny. Łatwo
można znaleźć NWD dla liczb małych. A
jak to zrobić gdy liczby są trochę większe,
choćby tylko takie jak numer telefonu? A
jak to robić gdy liczby są naprawdę duże,
jak te które wykorzystuje się w kryptografii,
która np. chroni nasze konta bankowe?
Kilka klas zgromadzonych w dużej sali
wykładowej poznawało tajniki znajdowania
NWD czynnie uczestnicząc w wykładzie.
W czasie Dni Matematyki jeden z wykładów odbył się w II Liceum Ogólnokształcącym.
Wykład nosił tytuł „Trójkąty pitagorejskie, równanie Pella i jedno zadanie z XVI Olimpiady
Matematycznej”. Opowiadał on o tym, czym są trójkąty pitagorejskie, do czego mogą się
Strona 17

przydać i wreszcie jak je znajdować. Już w
starożytnym Egipcie był znany i używany trójkąt
egipski, który dzisiaj w szkole nazywamy często
trójkątem wzorcowym, czyli trójkąt o bokach 3, 4
i 5. Czy są inne takie trójkąty? Jak jest ich dużo?
Jak je znajdować? A jak znaleźć trójkąty nie
tylko pitagorejskie ale dodatkowo takie by
różnice długości poszczególnych boków były
możliwie najmniejsze? O tajnikach znajdowania
tego typu trójkątów opowiadał Dr Michał Krych,
pracownik Instytutu Matematyki Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim, popularyzator
matematyki, współorganizator olimpiady matematycznej.
Prof. Zbigniew Bartosiewicz wygłosił wykład dla młodzieży gimnazjalnej pt. „Geodezyjne
na rozmaitościach”. Mądry tytuł krył w sobie proste pytanie: ile wynosi odległość między
dwoma punktami i jak ją mierzyć. Odpowiedź zależy oczywiście od struktury przestrzeni,
w której chcemy to robić. Wykładowca rozważył szereg przykładów, zaczynając od
płaszczyzny z metryką miejską, na której można się poruszać tylko w kierunkach
równoległych do osi układu współrzędnych, przez brzeg sześcianu i cylinder, po sferę.
Wspomniał też o pokrewnych zagadnieniach: problemie komiwojażera i problemie
Steinera. Wykład zakończył zadaniem o harcerzu, który ma przejść po najkrótszej drodze
z namiotu do ogniska, odwiedzając po drodze jezioro, z którego ma przynieść wodę.
W wykładzie pt. "Fraktalny świat",
wygłoszonym przez dr Ewę Girejko, wzięło
udział ok. 150 dzieci z klas IV-VI ze szkół
podstawowych. Tematem spotkania było
pojęcie fraktala. Została podjęta próba
udzielenia odpowiedzi na pytanie "co to jest
fraktal?". Uczestnicy imprezy poznali
głównych twórców geometrii fraktalnej,
dowiedzieli się, w jaki sposób można
konstruować niektóre fraktale oraz gdzie te
niezwykłe obiekty mają zastosowanie. W
zaskakujący sposób młoda publiczność
zainteresowała się tematem reagując
aplauzem na co ciekawsze fakty.
W wykładzie "Niezwykła wstęga Möbiusa a", wygłoszonym przez dr Marzenę FilipowiczChomko, wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Było to interaktywne
spotkanie podczas którego uczestnicy nie tylko wysłuchali prelekcji na temat powierzchni
jednostronnej jaką jest wstęga Möbiusa, ale sami wykonywali doświadczenia badając jej
własności. Całe spotkanie przebiegało w twórczej atmosferze. Wielkie było zdziwienie
biorących udział w spotkaniu po przecięciu sklejonych z papieru wstęg Möbiusa w
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połowie ich szerokości, ale jeszcze bardziej zaskoczyło uczniów to, co otrzymali po
przecięciu wstęgi w jednej trzeciej szerokości. Przeprowadzone doświadczenia
inspirowały do dalszych pytań i propozycji kolejnych doświadczeń.
Dr Anna Poskrobko wygłosiła wykład "Po
drugiej stronie lustra". W wykładzie wzięły
udział dzieci klas I-III. Tematem spotkania
było pojęcie symetrii – w matematyce,
architekturze, przyrodzie czy też …
słowotwórstwie.
Wspólnie
szukano
odpowiedzi na pytania: Skąd wiemy, że coś
jest symetryczne? Co to oś symetrii? Ile osi
symetrii ma łowicka wycinanka, motyl, koło
lub płatek śniegu? Co to takiego palindrom i
jak go samodzielnie stworzyć? Wykład
uatrakcyjniły „symetryczne” gry, zabawy i
łamigłówki.
Dr Edward Zych wygłosił wykład pt. "Matematyk zrobi to lepiej". W czasie spotkania z
uczniami IV Gimnazjum w Białymstoku zaprezentował kilka przykładów świadczących
wymownie o tym, że jeśli pewną pracę wykonuje dwóch niespecjalistów, a jeden z nich
ma wykształcenie matematyczne, to osoba dysponująca tak zwanym "doświadczeniem
matematycznym" wykona swoje zadanie zarówno dokładniej, jak też na ogół w krótszym
przedziale czasowym, a nawet przy zmniejszonym nakładzie pracy. Jeśli natomiast
wykonanie będzie dziełem matematyka funkcjonującego zawodowo, to nierzadko
będzie ono nosiło znamiona tego, co matematycy nazywają "pełnym rozwiązaniem
zagadnienia". Swoje stwierdzenie dr Zych zilustrował przykładem projektu zapór
wodnych na Dunajcu zaprezentowanym przez Hugona Steinhausa w 1957 roku. W
dalszej kolejności pokrótce zaprezentował twórców Polskiej Szkoły Matematycznej.
Uwagę słuchaczy skierował na jej osiągnięcia, a także na następstwa.
Wykłady prowadzili również:
JAKUB RADOSZEWSKI
- Ciągi bez zająknięć
- Zajęcia interaktywne: Zagadki olimpijskie
URSZULA SWIANIEWICZ I BRONISŁAWA KOPROWSKA
- dla zerówki: "Matematyczna podróż kosmiczna"
- dla klas 4-6: "Czy dasz się zaskoczyć?"
ARKADIUSZ TRZECIAK
Matematyka dla klas młodszych

Dr inż. Rajmund Stasiewicz
Prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz
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Quiz matematyczny rozegrany został w dwóch kategoriach wiekowych: wśród uczniów
gimnazjum oraz starszych klas szkoły podstawowej. W każdej rozgrywce brało udział
siedmiu uczniów, którzy odpowiadali na zadawane pytania – oczywiście matematyczne.
Za każdym razem zawodnicy mogli liczyć na wsparcie towarzyszących im nauczycieli
oraz doping koleżanek i kolegów z klasy. Emocje narastały w miarę zbliżania się do
finału, a nie zawsze wygrywali go faworyci.
Mgr Katarzyna Kowejsza

Nie ma wątpliwości, że warsztaty robotów Lego to impreza, która zawsze ma dużo
chętnych. I tym razem nie było inaczej. Nie wszyscy zainteresowani zdołali pobawić się
robotem. Zajęcia prowadzili studenci Koła Robotów przy Wydziale Informatyki, grupa
działa po opieką dr Teodory Dmitrovy-Grekow.
Dr Dorota Mozyrska
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W ramach piątych Dni Matematyki w
Białymstoku po raz kolejny miała miejsce
akcja „Autobusowe łamanie główki”. W
autobusach
komunikacji
miejskiej
(Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego,
Komunalnego
Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej oraz Komunalnego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w
Białymstoku) pojawiły się miniplakaty z
krótkimi zadaniami logicznymi, do
rozwiązania których wystarczy zdrowy
rozsądek. Nie jest potrzebna wiedza
matematyczna ale chęć podjęcia wysiłku
intelektualnego,
czasami
odrobina
niekonwencjonalnego myślenia. Każde
zadanie można rozwiązać w czasie jazdy
autobusem lub stojąc na przystanku albo w
domu. Jeśli to się jednak nie uda a zadanie
zaintryguje można spróbować dokończyć je
w domu, ponieważ treść zadań jest krótka i
łatwa do zapamiętania. A oto przykład: „Mając wstążkę długości 2/3 metra, odetnij
wstążkę długości 1/2 metra, nie używają żadnych przyrządów pomiarowych jak metr
krawiecki, linijka itp.” Odpowiedzi tego i innych zadań można sprawdzić na naszej
stronie. Kolejne zadania już przy okazji następnych Dni Matematyki. Tegoroczne
„Autobusowe łamanie główki” było też inne od poprzednich edycji. Okazało się, że
pracownicy białostockich przedsiębiorstw komunikacyjnych również czekają na kolejną
porcję łamigłówek. Zadania miały być rozesłane do wszystkich zainteresowanych.
Dr Rajmund Stasiewicz
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Wystawa „Tajemnice fizyki” to 24 stoiska
interaktywnej
zabawy
z
akustyką,
elektrycznością,
magnetyzmem,
zabaw
logicznych i konstrukcji, takie małe Centrum
Nauki Kopernik, które zagościło na terenie
Centrum
Nowoczesnego
Kształcenia
Politechniki Białostockiej.
Wystawa zawiera eksponaty wyjaśniające różne
zjawiska fizyczne z paru podstawowych
dziedzin fizyki takich jak optyka, elektryczność,
magnetyzm, dynamika oraz akustyka. Dużym
zainteresowaniem uczniów odwiedzających
wystawę cieszyły się następujące stanowiska:
1) Prawie hologram
Widoczny jest obraz uzyskany przy
pomocy
zwierciadła
wklęsłego
przypominający hologram.
2) Magiczna soczewka
Słowa zapisane w kolumnie na kartce
przesuwane pod soczewką jedne
widziane są normalnie drugie są
odwrócone.
3) Tunel do nikąd
Widoczna jest różnica między głębokością tunelu a wysokością jego obudowy.
Dr Dorota Mozyrska
Dr Marek Kępczyk
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Dnia 1.06.2012r. na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej odbyły się zajęcia pt.
"Złota Mozaika". Udział w zorganizowanym warsztacie wzięły dzieci oraz młodzież ze
szkół podstawowych i gimnazjum.
Łącznie 4 grupy, 2 klasy gimnazjalne
oraz 2 podstawowe. Podczas
warsztatu
uczestnicy
zostali
wprowadzenie w świat parkietaży.
Na wstępie przedstawiona została
prezentacja dotycząca Złotej Mozaiki,
zwanej
inaczej
parkietażem
Penrose’a,
która
zawierała
informacje ogólne o parkietażu
Penrose’a oraz zasady układania
jednego
z
dwu-elementowych
zestawów płytek Penrose’a, zwanego
strzałką i latawcem.
Słuchacze zostali podzieleni na dwie
konkurujące grupy. Każda z grup
otrzymała zestaw około 400 strzałek
i 400 latawców. Zasady rywalizacji
były proste. Należało ułożyć jak
największą mozaikę
Penrose’a,
zgodną z zasadami dopasowania
strzałki i latawca. Warsztat
prowadzony był przez panie: Emilię
Grzymałę i Monikę Tomczukstudentki III roku matematyki. Pani
Emilia pisze pracę licencjacką pt.
„Parkietaż Penrose’a”.
Dr Dorota Mozyrska
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Warsztaty origami prowadziła Pani
mgr Teresa Cetera z ośrodka MODM
w Białymstoku. Zajęcia odbyły się w
czterech "turach", w każdej grupie po
około
25
osób.
Składaniem
matematycznych i nie tylko kształtów
zajęło się więc około 100 osób. W
organizacji warsztatów pomagali także
studenci PB. Zajęcia cieszą się
zawsze dużą popularnością: uczą,
odstresowują, bawią.
Dr Dorota Mozyrska
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Towarzyszyły nam także
zabawy kreatywne i
sceniczne z Teatrem
Arkadia w Białymstoku.
Pomimo aury deszczowej
zabawy były bardzo
udane. Scena została
zlokalizowana
pod
daszkiem na antresoli
PB. Natomiast stoiska
zabaw kreatywnych były
ustawione pod dachem Wydziału Elektrycznego. Były bańki mydlane, układanki
kreatywne, baloniki „matematycznie nakręcane”, skakalnia dla najmłodszych, a także
konkursy sceniczne.
Dr Dorota Mozyrska
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Zagościł u nas Pan Marek Matejuk,
autor
książki
pt.
"Preteksty
matematyczne" i przedstawiciel firmy
sprzedającej, propagującej i uczącej
jak wykorzystywać w zabawie i w
pracy radosne sześciany. Jesteśmy
wdzięczni, że Pan Matejuk do nas
przyjechał, pomimo dalekiej drogi.
Były warsztaty, była okazja także do
kupienia radosnych sześcianów.
Warsztaty odbyły się w godz. 8:3012:30 ale także po południu o godz.
17:00, taj aby mogli przybyć rodzice z
młodszymi dziećmi, czyli Dzień
Dziecka nadal trwał. Cieszyli się i
sprawdzali giętkość swojego mózgu i
uczniowie i dorośli.
Dr Dorota Mozyrska
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Przyjechał do nas Pan Andrzej Grabowski,
autor gier i zabaw z tabliczką mnożenia,
aktywnej
matematyki
i
bączka
matematycznego. Pan Andrzej działał na
dwóch frontach: w sali nr 3 w akademiku
Alfa odbywały się gry ze specjalnymi
kartami, a na podwórku, na antresoli PB
toczyły
się
rozgrywki
sportowomatematyczne.
Pożyczyliśmy
płotki
lekkoatletyczne i piłki ze Studium WFu PB,
za co serdecznie przy okazji dziękujemy.
Studenci i uczestnicy otrzymali dyplomy.
Dr Dorota Mozyrska
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