
Matematyka według „Wyspiańskiego”. 
 

Matematyka podobna jest do wieŜy, której fundamenty 

połoŜono przed wiekami, a do której dobudowuje się coraz 

wyŜsze piętra. Aby zobaczyć postęp budowy, trzeba iść na 

piętro najwyŜsze, a schody są strome i składają się z 

licznych stopni. Rzeczą popularyzatora jest zabrać 

słuchacza do windy, z której nie zobaczy ani pośrednich 

pięter, ani pracą wieków ozdobionych komnat, ale przekona 

się, Ŝe gmach jest wysoki i Ŝe wciąŜ rośnie.  

 Hugo Steinhaus 

 

 
Garść informacji: jesteśmy nauczycielkami matematyki w II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie. MłodzieŜ naszej szkoły nie 

ma i nie miała ambicji olimpijskich, raz na kilka lat trafiają nam się perełki, z którymi 

moŜemy pracować do Śląskiego Konkursu Matematycznego. Nasza przygoda z działaniem na 

rzecz matematyki zaczęła się niewinnie w roku 2005, który był dla nas cezurą pomiędzy 

„starym” a „nowym”. Stwierdziłyśmy zatem, Ŝe po reformie królowej nauk w szkole nie 

mamy wiele do roboty - zero pochodnych, indukcji czy teŜ mocowania się z twardymi 

dowodami. 

Wizja braku kontaktu z trudniejszą matematyką trochę nami wstrząsnęła. Podjęłyśmy 

jednak decyzję, Ŝe nie zrezygnujemy tak łatwo z zakazanych przez reformę treści. 

Chciałyśmy pokazać, Ŝe matematyka to coś więcej niŜ równania i nierówności 

Dzisiaj z rozrzewnieniem wspominamy nasze pierwsze wykłady pod nazwą 

„Podwieczorek z matematyką.” Rozprawiałyśmy o liczbach zespolonych, granicach... 

Ochotników na zachętę częstowałyśmy budyniem, kisielem i paluszkami. Kto wie, gdyby nie 

te łakocie, to moŜe dzisiaj nie miałybyśmy o czym opowiadać.  

 

 



 

Co dwa miesiące pokazywałyśmy uczniom matematykę, której w szkole nie spotykali. 

Wprawdzie miałyśmy poczucie winy, Ŝe zmuszamy uczniów do przychodzenia na 

matematykę po lekcjach, ale  postanowiłyśmy pod koniec roku szkolnego zorganizować 

wyjazd do schroniska młodzieŜowego w Sławkowie, aby tam przeprowadzić matematyczne 

warsztaty.  W otoczeniu lasów i ruczajów, przy ogniskach udało nam się podwaŜyć wiedzę 

uczniów na temat sumy kątów w trójkącie…i to jedynie przy pomocy noŜa i pomarańczy; 

odkryliśmy takŜe, Ŝe  kwadrat moŜe być kołem. Dla nas był to moment zwrotny.... Oto 

okazało się, Ŝe młodzieŜ połknęła matematycznego bakcyla, Ŝe docierają do niej opowieści  

z Ŝycia matematyki.... 

 

 

No i zaczęło się. Pojawiły się wykłady: „Emajsiks po polsku” - o kryptografii, 

„Współrzędne na biegunach” – o krzywych w biegunowym układzie współrzędnych, 

„Matematyczne cel(r)owanie”- o prawdopodobieństwie geometrycznym, „W krainie kalafiora 

i paproci – świat fraktali” czy  „Stąd do nieskończoności” – o liczbach kardynalnych, „Czy to 

jeszcze wielościany” –  o wielościanach w sztuce i Ŝyciu codziennym, „Matematyka siostrą 

sztuki”, i  tak dalej... Warsztaty matematyczne w Sławkowie zaczęły cieszyć się ogromnym 

powodzeniem. Sławków to ciekawostki matematyczne, rysowanie rebusów do haseł obco 

brzmiących dla ucznia liceum np. grupa abelowa, szereg rozbieŜny. Nigdy nie zapomnimy 

pomysłu na ilustrację do macierzy odwrotnej. 

 



 

 

Powoli pozyskiwałyśmy nowych słuchaczy. Wykład, który odbył się w październiku  

tego roku pt. „Figury niemoŜliwe” zgromadził 74 uczniów, czyli 18% młodzieŜy naszej 

szkoły – niejedna partia chciały mieć takie poparcie. Uczniowie przychodzą dobrowolnie, nie 

zachęcamy łakociami do udziału w wykładach. Interesujące jest to, Ŝe wśród słuchaczy są 

dzisiaj takŜe ci, którzy nie potrafią na kilka miesięcy przed maturą rozwiązać nierówności 

kwadratowej.  

Największe sukcesy są zawsze niewymierne – dla nas waŜne jest to, Ŝe wszyscy po 

cichu zaczęli mówić, Ŝe matma fajna. A patrzeć na nas, matematyczki, trochę przyjaźniej. 

MłodzieŜ szybko zauwaŜyła, Ŝe opowiadamy o rzeczach, które szanujemy i kochamy. Od 

trzech lat na warsztaty do schroniska w Sławkowie musimy drukować zaproszenia z powodu 

nadmiaru chętnych i nie jest to dla nas łatwa decyzja. 

Kolejny szalony pomysł: warsztaty matematyczno – językowe. Wisła, Ustroń,  

Międzybrodzie śywieckie... I po raz kolejny nie wiemy jak, ale udało się. Elementy 

matematyki po angielsku, do tego bieganie z dziwnymi przyrządami (ekierka i przyczepione 

do niej wahadełko), rozwiązywanie łamigłówek matematycznych. Po kilku latach takiej 

działalności uczniowie i absolwenci podkreślają, Ŝe więcej pamiętają z naszych dziwnych 

wykładów niŜ z lekcji.  

 

 



Efekty naszej działalności są mierzalne 

1. Wykłady z fizyki, geografii, biologii i matematyki pod jedną nazwą  

„Ściślaki u Wyspiańskiego.” 

 

 

 

2. Wyjazdy warsztatowe z innych przedmiotów. Schronisko młodzieŜowe w Sławkowie 

to „ośrodek zamiejscowy” II LO w Będzinie..   

3. Odnalezienie wrocławskiego portalu matematycznego 

http://www.matematyka.wroc.pl/, z którego korzystają takŜe nasi uczniowie.  

4. Wskazanie pomocnej strony francuskiej Bienvenue en Mathématiques Magiques, 

http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/  (gdzie moŜna utonąć poszukując 

materiałów i pomysłów do wykładów). 

5. Potworne zmęczenie, bo z roku na rok wymaga to od nas większej precyzji, uwagi  

i zaangaŜowania. 

6. Uczniowie Wyspiańskiego, którzy po latach pełnienia przez nas funkcji ambasadora 

matematyki wiedzą, Ŝe matma to nie tylko równania i nierówności, nad którymi 

trudno zapanować.... 

7. Współpraca z gimnazjalistami, która moŜe przynieść wiele niespodzianek. 

 

Niedawno jedna z naszych koleŜanek zapytała, skąd mamy pomysły na tak róŜne 

zajęcia z uczniami? Inspirują nas sami uczniowie, ich pytania, które wynikają z ciekawości 

świata, ale takŜe z niezrozumienia najprostszych wzorów. Tak, z pewnością matematyka  

w II LO w Będzinie rodzi się z pytania.  

      Małgorzata Bochenek 

      Barbara Zagórna 

      Małgorzata Kantor-Szczęśniak  


