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X International Scientific Conference

of Mathematics instructors:

“Mathematic – our imperceptible culture”

The X conference of Mathematics instructors was organized in Pobierowo,
and held from March 13th to 15th, 2015. This year organizers were: The Insti-
tute of Mathematics of The University of Szczecin, The Szczecin Division of
The Polish Mathematical Society, The Scientific Student Circle of Young Ma-
thematics Instructors at The University of Szczecin and The Students Circle
of Mathematical Culture at The University of Szczecin.

The conference was addressed to educationalists, educators, teachers, stu-
dents and anyone interested in the culture of mathematics.

Lecture topics were related to:

– alternative pathways in mathematical education (mathematics in litera-
ture, art, in the woods, theater, museum, gallery),

– the evolution of the matriculation examination in Poland and abroad,

– logic in school and everyday life,

– International photo contest – Mathematics in focus,

– the emotions of learning mathematics (math as the source of joy?),

– useful side of the mathematic (technology, automatics, computer science,
engineering).
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Since the first conference was held in 2006, the participants had an occasion
to celebrate its 10th anniversary. During the welcoming meeting, there were
awards given to all those, who took part in it for the tenth time.
The conference program included lectures, workshops and presentations:

dr hab. Małgorzata Makiewicz: Transmitting or activating model of mathe-
matical education? The new face of demonstrativation;

prof. dr hab. Michał Szurek: Reaching out in space: Desargues configuration,
disks and spheres. The most interesting mathematical surface: torus;

prof. dr hab. Hagen Melzer: Life of Hermann Grassmann, Grassmann’s al-
gebras and manifolds (Das Leben von Hermann Grassmann, Grassmann
Algebren und Mannigfaltigkeiten);

dr Andrzej Wiśniewski: Probabilistic manifolds;

dr Kazimierz Skurzyński, Maja Korońska: Mathematics for humanists;

dr Beata Bieszk-Stolorz: Fibonacci numbers in the stock market ;

dr inż. Mirosław Bąk: Imagination versus the computer. Certain dilemmas
of modern education;

mgr Anna Olszewska: Getting started as a teacher of mathematics;

mgr Anna Olszewska, Paulina Andrzejczak, Alicja Parchimowicz: Origami
Workshop: From the Menger cube to Steinhaus puzzles;

mgr Grażyna Karczyńska: Mathematics on the trip;

mgr Jerzy Kołodziejczyk: The number π and not only ;

mgr Joanna Zalewska: Discovering and understanding the way of thinking of
children facing common and uncommon problems – as source of joy and
enthusiasm in learning and teaching mathematics;

mgr Iwona Kasjanowicz: Contemporary matura exam in mathematics in Po-
land – introduction;

mgr Magdalena Uchman: Comparison of secondary school exam in Poland
and Germany (Abitur in Polen und in Deutschland);

mgr Anna Borowiak (Oslo): Polish teacher of mathematics in the Norwegian
school ;

mgr Małgorzata Lubbers-Dabrowska (Rosenthaal): Mathematical Education
in the Netherlands – interview ;

mgr Krystyna Milewska: Ancient Academy, an educational program of the
Education Department of the National Museum in Szczecin;
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mgr Ewa Gałęska: Outdoors mathematics – few suggestions for teachers;

mgr Karolina Skarbek:Mathematically gifted children. Which factors stimula-
te, and which block the manifestation of mathematical abilities in children
in early education? ;

Dagmara Tęga, Patrycja Niegosz: Math quiz – “Brawl about math” (game);

Karolina Bojarun: The number π with a grain of salt ;

Oksana Rudzińska, Aneta Biernacka, Dorota Filipczak: Logic errors in eve-
ryday life. Between acceptance and contestation.

In the evening session dedicated to the most important problems of edu-
cation – what is the culture of mathematics, starred:

prof. Michał Szurek, dr Kazimierz Skurzyński, dr hab. Małgorzata Makiewicz,
Elżbieta Patyk: The perception of mathematics in everyday life;

Agnieszka Mączyńska: The perception of beauty in mathematics;

Justyna Skorupa: About the skill of good concepts introduction;

Dorota Andrychowska and Weronika Rajkowska: Mathematical culture by
A. L. Hammond. It was a panel discussion based on the Plato’s Sym-
posium.

The participants had the opportunity to get acquainted with an interesting
approach of teaching mathematics. It was related to a correlation with other
fields of life. Lectures motivated everyone to activity and aroused creativity.
Students (and not only) could listen to, among other things, about the im-
pressions of the first days of work as a teacher and ask their own questions
related to the topic.

March 14 was the day of π. For this reason, the lectures were devoted to
π. Its occurrence was presented in culture and the arts. On the floor in one
of the rooms there could be seen a part of its decimal expansion. Even the
food was mathematical – dishes began with the letters “PI” (e.g. pierogi, pie-
czeń, pizza). That day’s evening held quiz show ’Brawl about math’ created
on the basis of ’Brawl about money’. It was the first edition, however, due
to a high interest, the show will be continued in upcoming years. One of the
main topics of the discussion at the conference was standards of teaching of
mathematics in Poland in comparision to other countries. There was also a
discussion about matura examinations and the changes taking place within
them. The possibilities of creating entertaining competitions and lessons for
students were presented in a very interresting fashion. Videos and images that
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were displayed reinforced the encouragement for trying out new teaching me-
thods Conference participants already knew what is the probability of winning
the lottery. The use of probability was richly illustrated in numerous exam-
ples, and the winning was just one of them. Participants could take part in a
competition for creating the most interesting exercises with some of the Greek
myths. But that’s not all of the highlights – everyone who took part in the
workshop of origami, got a magic Steinhaus cube (wooden puzzle) in a bag
bearing the logos of the scientific circles (co-organizers).
In summary, mathematics instructors conference was an ideal place both

for scientists and for teachers, who are open to new teaching methods and
technologies. Anyone could learn interesting things and experience an unfor-
gettable weekend in a seaside town. However the place didn’t matter – it was
the people who created a wonderful and unique atmosphere. A large number
of interesting lectures meant that there was no time to even to walk on the
beach. They were so fascinating, nobody even thought about it. Only at the
end a paradox came to the mind – to be by the sea and not to be by the sea.
There can’t be more convincing evidence of the satisfaction of the participants.
I encourage all interested in the conference to follow informations about the
11th edition on the website: http://www.mnnk.usz.edu.pl.

Figure 1: The 10th anniversary of conference of Mathematics instructors cake.
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X Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dydaktyków Matematyki z cyklu:

„Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”

S t r e s z c z e n i e

Dziesiąta konferencja dydaktyków matematyki została zorganizowana w Po-
bierowie w dniach 13-15 marca 2015 roku. Organizatorami tegorocznej by-
li: Instytut Matematyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu
Szczecińskiego, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki US i Studenckie
Koło Kultury Matematycznej US.

Konferencja została skierowana do pedagogów, dydaktyków, nauczycieli,
studentów oraz wszystkich zainteresowanych kulturą matematyczną Tematyka
wykładów dotyczyła: alternatywnych dróg w edukacji matematycznej (mate-
matyka w literaturze, sztuce, w lesie, teatrze, muzeum, galerii), ewolucji egza-
minu maturalnego w Polsce i za granicą, logiki w szkole i życiu codziennym,
międzynarodowego konkursu fotograficznego – Mathematics in focus, emocji
towarzyszących uczeniu się matematyki (matematyka źródłem radości?), uży-
tecznej strony matematyki (technologia, automatyka, informatyka, inżynieria).
Pierwsza konferencja odbyła się w 2006 roku. Tym razem uczestnicy mieli spe-
cjalną okazję do świętowania – 10 rocznicę. Podczas spotkania powitalnego,
nagrodzeni zostali wszyscy, którzy wzięli w niej udział po raz dziesiąty.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z ciekawym podejściem do na-
uczania matematyki. Odnosiło się to do korelacji z innymi dziedzinami ży-
cia.Wykłady motywowały wszystkich do działania i wzbudzały kreatywność.
Studenci (i nie tylko) mogli posłuchać między innymi o wrażeniach z pierw-
szych dni pracy nauczyciela oraz zadawać własne pytania związane z tematem.
14 marca był dniem liczby pi. Z tego względu wykłady były poświęcone właśnie
jej. Przedstawione zostało jej występowanie w kulturze i sztuce. Na podłodze
w jednej z sal można było zauważyć część jej rozwinięcia dziesiętnego. Nawet
pożywienie było matematyczne – dania rozpoczynały się na litery PI, np. piero-
gi, pieczeń, pizza. Tego dnia odbył się wieczorem teleturniej „awantura o mat-
mę”, stworzony na podstawie „awantury o kasę”. Była to pierwsza edycja,
jednak ze względu na duże zainteresowanie – będzie on kontynuowany w kolej-
nych latach. Jednym z głównych tematów dyskusji na konferencji był poziom
nauczania matematyki w Polsce w porównaniu do innych krajów. Omawiane
były również matury i zmiany w nich zachodzące. Bardzo ciekawie zostały
przedstawione możliwości tworzenia interesujących konkursów oraz lekcji dla
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uczniów. Wyświetlone filmiki i zdjęcia wyostrzały efekt zachęcenia do wypró-
bowania nowych metod nauczania. Uczestnicy konferencji wiedzą już, jakie
jest prawdopodobieństwo wygrania w totolotka. Wykorzystanie probabilistyki
zostało bogato przedstawione na licznych przykładach, a wygrana była tylko
jednym z nich. Uczestnicy mogli zmierzyć się z konkursem na najciekawsze
zadanie do wybranych mitów greckich. Jednak to nie koniec atrakcji – każdy,
kto wziął udział w warsztatach origami, dostał magiczną drewnianą kostkę
Steinhausa (puzzle) w woreczku opatrzonym logami kół naukowych (współor-
ganizatorów konferencji). Reasumując, konferencja dydaktyków matematyki
była idealnym miejscem zarówno dla naukowców, jak i dla nauczycieli, którzy
są otwarci na nowe metody i technologie nauczania. Każdy mógł dowiedzieć się
interesujących rzeczy i przeżyć niezapomniany weekend w nadmorskiej miej-
scowości. Miejsce jednak nie miało znaczenia – to ludzie stworzyli wspaniałą
i niepowtarzalą atmosferę. Duża liczba ciekawych wykładów spowodowała, że
nawet nie było czasu na spacer po plaży. Przez zafascynowanie nimi, nikt na-
wet o tym nie myślał. Jedynie przy wyjeździe, na usta się cisnął paradoks –
był nad morzem i nie był nad morzem. Chyba bardziej przekonujących do-
wodów na zadowolenie uczestników zdobyć się nie da. Wszystkich zaintereso-
wanych konferencją zachęcam do śledzenia informacji o 11 edycji na stronie
http://www.mnnk.usz.edu.pl.


