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Trudno o pewniejszą oznakę nienormalności jak powtarzanie w kółko  

tego samego i oczekiwanie, że otrzyma się inne wyniki     
- Albert Einstein 

 
                                                             PT  
                       Dyrektorzy Szkół 

                       Nauczyciele Matematyki 

 

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku Szkolnego wszystkim Nauczycielom  życzymy zadowolenia, 

oraz spełnienia oczekiwań z wykonywanej  pracy dydaktyczno – wychowawczej, by był to rok spokojnej 

pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. Pamiętajmy wg Plutarcha –  

umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić. 

  W wielu placówkach dzień Konkursu Kangur Matematyczny jest  świętem matematyki, odbywają się 

w szkołach liczne imprezy – uczniowie odkrywają piękno i wszechobecność matematyki w naszym życiu. 

Bardzo dziękujemy za wkładany trud w organizację konkursu i towarzyszących imprez. Wyniki z ostatnich 

edycji konkursu oraz sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz matury z matematyki nie są zadawalające.  

Zgodnie z zasadami ustalania Laureatów (na jeden tysiąc uczestników jeden laureat - TUWiNM) powinniśmy 

mieć przynajmniej 23 laureatów, niestety było ich w minionej edycji tylko 17. Od dwóch lat obowiązuje tak 

zwany ogólnopolski fundusz solidarnościowy. Ponad dwa tysiące złotych powędrowało do centrali by zasilić 

ośrodki mające więcej laureatów niż zakłada krajowa norma.  

Na Walnym Zebraniu członków Wielkopolskiego Towarzystwa Matematycznego Kangur 

postanowiliśmy włączyć się do wprowadzania w szkołach skuteczniejszych sposobów uzyskiwania wyższych 

kompetencji z matematyki. Będziemy się uczyć na sukcesach, nie pogłębiajmy się w tym co jest złe. Spójrzmy 

na to co u nas dobrze działa, co nam dobrze wychodzi i zastanówmy się co miało na to wpływ. 

Wykorzystajmy drogi naszych sukcesów do likwidacji porażek. 

Nasza strona internetowa www.kangur.poznan.pl ma być miejscem, publikacji materiałów 

do inspiracji. Będzie można publikować sprawozdania, konspekty, prezentacje, zdjęcia z tego co się dzieje  

w Waszych szkołach w dniu konkursu oraz projekty prowadzące do sukcesów.  

Przygotowujemy nową stronę internetową. Materiały przesłane do końca października na adres 

qmat@kangur.poznan.pl. wprowadzimy do działu KULTURA MATEMATYCZNA. Każda przyjęta do 

publikacji propozycja nauczyciela będzie skutkowała otrzymaniem zaświadczenia o publikacji materiałów 

dydaktycznych.  

Jesteśmy przekonani, że warto uczyć się na sukcesach, że własne eksperymenty z minimalną korektą  

zainspirowaną materiałami z naszej strony mogą przynieść megazmianę. Czekamy na Wasze materiały. 
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