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Szanowni Organizatorzy
Konkursu „Z matematyką przez świat”

W imieniu uczestników konkursu, ich rodziców i nauczycieli ze Szkoły
Średniej im. Szymona Konarskiego w Wilnie chciałbym serdecznie podziękować za
wspaniałą przygodę z matematyką podczas II edycji matematycznego konkursu „Z
matematyką przez świat”. Dla nas, osób zamieszkałych poza krajem, są niezmiernie
ważne kontakty z Polską, dlatego bardzo się cieszymy, że aż 4 osoby z naszej szkoły
mogły wziąć udział w obozie naukowo-wypoczynkowym, gdzie spotkały się z
ciepłym przyjęciem i mogły nie tylko otrzymać spory bagaż wiedzy podczas
wykładów na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie, ale i poznać piękno
Polski.
Chciałbym niezmiernie podziękować Wspólnocie Polskiej, szczególnie
Wiceprezesowi Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariuszowi
Piotrowi Bonislawskiemu, za inicjowanie oraz finansowanie podobnych
przedsięwzięć, ponieważ pozwalają nam Polakom za granicą bardziej się czuć cząstką
Polskiego Narodu.
Pragnąłbym przekazać wyrazy wdzięczności organizatorom konkursu „Z
matematyką przez świat” Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia
"Wspólnota Polska", Uniwersytetowi Warmińsko Mazurskiemu w Olsztynie oraz
Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie.
Ogromne podziękowania również się należą dla dr Agnieszki BojarskiejSokołowskiej, dr Agnieszki Niemczynowicz oraz dr Stanisława Drozdy za
przygotowanie arkuszy z zadaniami oraz sprawdzenie prac konkursowych, dla prof.
Szczepana Bryma, dr Anny Dobosz, dr Leszka Błaszkiewicza, dr Aleksandra
Denisiuka, dr Jarosława Kosiorka, dr Piotra Artiemjewa, mgr Macieja Tatola,
dr Marty Kwiecień za rewelacyjne wykłady dla zwycięzców podczas zajęć na
Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Pani Annie Chmielewskiej za
opiekę nad uczestnikami obozu naukowo-wypoczynkowego. Szczególnie chciałbym
podziękować Pani Emilii Kamińskiej, która czuwała nad przygotowaniami do obozu i
operatywnie informowała nas o wszystkich szczegółach związanych zarówno z
konkursem, jak też i z obozem.
Mam skromną nadzieję, że uczniowie naszej szkoły w przyszłości również
będą mogli brać udział w podobnych przedsięwzięciach.
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