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Refleksje niektórych finalistów XI edycji Matematyki w obiektywie 

 
4 grudnia 2020r. 

 
Nie jestem ani nie będę matematykiem z wykształcenia, jednak z racji studiów 
inżynierskich na kierunku automatyka i robotyka, praktyczne zastosowania królowej 
nauk są dla mnie bardzo bliskie. Stwierdzenie, że matematyka jest językiem fizyki, 
oddaje bardzo trafnie moje postrzeganie tej dziedziny nauk, sposób myślenia w 
sposób "cyfrowy" i skojarzenia zwłaszcza z matematyką dyskretną (a jeszcze 
bardziej z sygnałami dyskretnymi i metodami numerycznymi). Z tego powodu, 
okazja do podzielenia się takimi myślami towarzyszącymi utrwalanym kadrom w 
konkursie "Matematyka w obiektywie" sprawiała ogromną przyjemność. Zaszczyt 
wyróżnienia w konkursie na pewno przyczyni się w pewien sposób do intensyfikacji 
takiego planowania kadrów w przyszłości, 
gdy ma się świadomość, że nie jest to obcy 
sposób odbierania świata również innym 
ludziom. 
 
Z poważaniem,  
Radosław Król 
 
 
Dlaczego wzięłam udział w konkursie Matematyka w Obiektywie? Przede 
wszystkim dlatego, że zmusza do innego spojrzenia na otaczające nas miejsca, 
przedmioty i przyrodę. Od wielu lat pasjonuję się fotografią, a teraz częściej 
zwracam uwagę na "matematyczny" aspekt zdjęć. Dodatkowo wciągnęłam w to 
moje dzieci, które też w tym roku wzięły udział w 
konkursie. Od lat im powtarzam, że matematyka 
otacza nas wszędzie, a uważne robienie zdjęć to 
potwierdza. 
Alicja Tadych, Princeton, New Jersey, USA 
 
 
 
Uważam, że konkurs "Matematyka w obiektywie" był dla mnie bardzo ciekawą 
przygodą, która pozwoliła mi zauważyć, że matematyka nas otacza nawet w 
elementach codziennych. Nie ukrywam, zaskoczyło mnie to. Otworzyło mi to oczy 
na matematykę, która wcale nie musi być 
nudna, a może być piękna. 
 
Pozdrawiam,   
Karina Gadyńska  
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Jest mi niezmiernie miło otrzymać tę wiadomość! Jednocześnie 
składam podziękowania dla organizatora za tak dobre przedsięwzięcie jakim jest 
Wasz konkurs. Widziałem zdjęcia z poprzednich edycji - jest tam wiele bardzo 
dobrych zdjęć. Tak, konkurs skłonił mnie do przemyśleń nad związkiem 
matematyki z fotografią i jestem zdumiony jak wiele zdjęć przenika się z tą 
dziedziną nauki jaką jest matematyka: precyzja, ścisłość, nieprzypadkowość w 
sposób dosłowny i metaforyczny.....patrząc w wizjer również widzę wiele liczb, 
podziałek,s yboli +/-, wystarczy tez spojrzeć na schemat budowy aparatu 
fotograficznego aby dojść do wniosku że w medium tym jest "Matematyka". 
Mogę powiedzieć, że odciska to na mnie jako fotografa piętno i wzbogaca warsztat. 
 
Pozdrawiam serdecznie, 
Andrzej Dragan 
 
 
 
 
 
 
Zacznę od tego, że w konkursie biorę udział już od pięciu lat. Zawsze starałam się 
wysłać zdjęcia, które uważałam, że są dobre i pasują do tematyki. Jednak patrząc z 
perspektywy czasu widzę, jak rozwinęłam się pod względem kreatywności oraz 
poziomu robienia zdjęć. 

Bardzo się cieszę, że ten konkurs jest niezmiennie co roku, dzięki czemu motywuje 
mnie do działania i myślenia. Zauważam ciekawe miejsca i zjawiska wokół mnie o 
których bym nie wiedziała, gdyby nie on.  

"Matematyka w Obiektywie" to jeden z moich ulubionych konkursów w ciągu 
roku, ponieważ jest świetnym połączeniem matematyki i fotografii.  

Mając ku temu okazję, chciałabym pogratulować (i podziękować) wszystkim 
organizatorom za tak 
świetną pracę!  

 

 

 

Pozdrawiam,  

Oliwia Głowińska 
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Szanowna Pani, 

Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za otrzymanie tak już dużego dla mnie 
wyróżnienia jak przejście do półfinału konkursu przez Panią organizowanego. 

Nazywam się Radek Tandejko, mam 13 lat i jestem uczeniem ósmej klasy sportowej 
o profilu "biegi na orientacje" przy SP 96 w Warszawie. 

O konkursie dowiedziałem się od nauczyciela matematyki Pani Moniki Kutyły, 
która przez ostatnie 5 lat zainteresowała mnie tą nauką i jest to dzisiaj mój 
najbardziej ulubiony przedmiot. 

Z drugiej strony, fotografia, kadrowanie, zabawy z obrazem to moja pasja, i lubię w 
tym eksperymentować na co dzień, szukając różnych okazji do robienia ciekawych 
ujęć w każdym momencie.  

Dlatego, konkurs "Matematyka w obiektywie", zainspirował mnie do jeszcze 
innego spojrzenia na moje zdjęcia. Tak jakbym zakręcił na obiektyw "filtr 
matematyczny". Przeskanowałem moją wiedzę matematyczną i nałożyłem ją na 
moje zdjęcia, i bardzo mi się to spodobało. Praktycznie każde to jakieś zjawisko 
matematyczno-przyrodnicze. Budowanie opisów do zdjęć, łączenie ich z 
zjawiskami matematyczno - przyrodniczymi to było mega wyzwanie i przyjemność.  

Konkurs ten jest dla mnie super doświadczeniem, połączeniem moich 
zainteresowań oraz daje mi możliwość pokazania innym moich prac. 

 

 

Jeszcze raz dziękuję i 
pozdrawiam, 

 Radek Tandejko 

Proces przygotowania prac 
do konkursu pobudził moje myślenie o matematyce i prawdzie z nią związaną, 
którą można przedstawić na fotografii. Udział w tym projekcie spowodował 
uwrażliwienie na postrzeganie reguł matematycznych w obrazach codzienności. 
Robienie zdjęć do konkursu "Matematyka w obiektywie" dało mi wiele radości i 
skutkuje obecnie chęcią pogłębiania wiedzy z zakresu matematyki. 

 

Pozdrawiam 

Mariola Gołda 
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Cieszę się, że udało mi się ze swoimi zdjęciami przejść zauważonym przed Państwa 
oczami i jednocześnie przemknąć przez oczka sita konkursowego do kolejnego 
etapu. Fotografia jest w nierozerwalnym związku z matematyką. Wystarczy spojrzeć 
jaka jest nomenklatura dzisiejszej fotografii - za rękę w parze idzie z 
przymiotnikiem cyfrowa. Cyfra, cyfrówka, puszka cyfrowa - są to dzisiejsze 
określenia aparatu fotograficznego. Jest to relacja tak bliska! Sprzężenie jednak 
trochę jednostronne, bo matematyka bez fotografii przetrwa, odwrotnie patrząc - 
niekoniecznie. Jako uczestnik konkursu startuję w grupie wiekowej powyżej 20-go 
roku życia i co za tym idzie matematyki nie widzę dziś jako szkolnej nauki o 
liczbach i figurach geometrycznych. Wiele razy na codzień przekonałem się, że jest 
częścią rzeczywistości - nie oddzielną szufladą pełną zadań i równań a czymś co 
przenika większość dziedzin życia. Konkurs "Matematyka w obiektywie" moim 
zdaniem dokładnie pokazuje, że matematykę można odnaleźć wszędzie dookoła.  

 

 

 

Pozdrawiam!  

Piotr Świderski 

 

 
 

Uważam, że konkurs "Matematyka w obiektywie" pozwala pokazać swoje 
umiejętności fotograficzne w połączeniu z matematyką. Dzięki temu wydarzeniu 
poszerzyłem "horyzonty fotograficzne" o matematykę. Przedmiot lekcyjny nie musi 
kojarzyć się tylko z tablicą, cyrklem i zeszytem. Zapewne jak większość ludzi do tej 
pory nie zwróciłbym uwagi, ile geometrii otacza nas dookoła - teraz dostrzegam ją 
wszędzie. Moja wizja artystyczna od teraz będzie zahaczała o nowe wyzwania. Z 
pewnością matematyka nadal będzie tematem moich odkryć... 
 
Z wyrazami szacunku  
Jakub Nowak 
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Dzień dobry, 

Nazywam się Tymon Granecki. Jestem uczniem 1 klasy liceum o profilu 
mat/fiz/inf i mam 15 lat. Duża część mojego życia była związana z fotografią. Gdy 
miałem już około ośmiu lat, w wakacje, wziąłem do ręki aparat i zacząłem 
eksperymentować. Spodobało mi się robienie zdjęć i co roku na wakacje brałem 
aparat.Około 3 lata temu, gdy miałem 12 lat postanowiłem poważniej podejść do 
pasji i zacząłem pogłębiać wiedzę z tej dziedziny. Sprawiało mi to wielką radość, ale 
też nie obyło się bez porażek i zawodów. Nauczyłem się naprawdę wiele, lecz 
wiem, że przede mną jest jeszcze długa droga. Uwielbiam uchwycić chwile, które 
nigdy już się nie powtórzą. 

Robiąc zdjęcia staram się zwracać uwagę na otaczające nas nietypowe zależności i 
zjawiska, aby kompozycja nie miała tylko formy artystycznej, lecz odzwierciedlała 
też matematyczną istotę natury. Konkurs "Matematyka w obiektywie" był dobrą 
okazją do bardziej wnikliwego przyjrzenia się tym 
zależnościom. 

Pozdrawiam, Tymon Granecki 

 

 

Jest mi bardzo miło, że moja fotografia zawędrowała tak wysoko! 

Od kiedy zobaczyłem Konkurs i jego temat, to od razu wiedziałem, że wezmę w 
nim udział. Obecnie jestem studentem Architektury na specjalności Ochrona 
Zabytków na Politechnice Wrocławskiej, także matematyka nie jest mi obca. Na 
Wydziale Architektury prowadzę koło Fotograficzne Archiw1zje, gdzie staram się 
jednoczyć oraz zarażać pasją do fotografii innych 

studentów. Głównie zajmuję się fotografią architektury- jest to moja wielka pasja. 
W przestrzeni i budynkach widzę wiele analogii do matematyki. Sporo można 
przełożyć na liczby oraz pojęcia. Otacza nas ona z każdej strony na co dzień, więc 
inspiracji jest co niemiara. Myślę, że fotografia jest wspaniałym medium, aby łączyć 
różne, czasem nieoczywiste tematy z matematyką. W związku z tym jak najbardziej 
uważam, że pomysł na konkurs jest strzałem w dziesiątkę i z pewnością wezmę 
udział w kolejnych edycjach oraz będę zachęcał inne osoby do brania czynnego 
udziału. 

 

z uszanowaniem i serdecznymi pozdrowieniami,  

Sebastian Szostek 
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Dziękuję za wyróżnienie w tym wyjątkowym konkursie.  

Jestem osobą, która zawsze była wrażliwa estetycznie. Po obejrzeniu wiele lat temu 
filmu pt. "PI" matematyka zaczęła mnie ciekawić. Później jako absolwent ASP w 
Katowicach dziedzina matematyki odkryła przede mną nie tylko kwestie analityczne 
ale przede wszystkim wizualne. Według mnie Konkurs jest świetnie przemyślany i 
zrealizowany. Obserwując dotychczasowych laureatów czuje podziw i inspirację. 

Szczególnie istotne jest to, że temat nie pozwala na "utylizowanie" swoich 
archiwalnych dzieł. Konkurs ten wymaga przemyślenia, planowania i nadziei na tą 
krótką, wyjątkową ulotną chwilę. Życie i czas... (co w tym wypadku jest zwyczajnym 
synonimem) gna i zmienia się jak matematyczno-geometryczny kalejdoskop. Trzeba 
szczęścia aby być w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. Cieszę się więc, 
że byłem tam starając się przekazać moją myśl 
poprzez obraz, a teraz w tym szczególnym czasie 
jestem w gronie świetnych artystów od których 
dalej będę czerpał inspiracje.  

Z wyrazami szacunku i podziwu,  

Maciej Czapla 

 

Jest mi niezmiernie miło słyszeć o kwalifikacji mojej fotografii do finału! Dziękuję 
za docenienie mojej pracy. Z matematyką mamy kontakt w codziennym życiu, tym 
bardziej zagadkowym jest – dlaczego czasem tak trudno nam ją dostrzec? Państwa 
konkurs szalenie mnie zaciekawił, a sama tematyka zmusiła do refleksji. 
Matematyka? Jak ją ująć? Powracając do szkolnych ławek przypomniałam sobie 
moment kiedy miałam pierwszy raz styczność z czymś prostym, a zarazem 
genialnym – Twierdzeniem Pitagorasa. Postanowiłam połączyć geometryczną 
przygodę ze starym budynkiem przy torach kolejowych, który prezentował ową 
zależność każdego wieczoru i tylko czekał na uwiecznienie. 

Idea konkursu jest wspaniała, uczy patrzenia poza schematami, dostrzegania więcej 
niż widoczne i przede wszystkim kształtowania wyobraźni. Każde nowe spojrzenie 
na poszczególne elementy tego świata poszerza nasze horyzonty – sama tego 
doświadczam przeglądając prace konkursowe z poprzednich edycji.Dziękuję 
wszystkim współtworzącym ten projekt za możliwość udziału w tak 
nietuzinkowym konkursie. 

Z niecierpliwością czekam na wyniki. Pozdrawiam, 
Kornelia Sowa 
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Bardzo dziękuję za wspaniałą wiadomość! Cieszę się niezmiernie z takiego 
wyróżnienia. Jeśli chodzi o sam konkurs to już natrafienie na taki projekt sprawiło 
mi wiele radości. Już od najmłodszych lat zagadnienia matematyczne sprawiały mi 
frajdę, w szczególności geometria. Dodatkowo interesuję się fotografią. Dlatego 
konkurs, który łączy obydwa tematy bardzo mi się spodobał. Czasami z 
premedytacją korzystam z właściwości obiektów matematycznych, na przykład gdy 
staram się uchwycić idealną symetrię. Konkurs uświadomił mi jak wiele innych 
moich prac kryje w sobie matematykę. Myślę, że teraz częściej będę zauważać 
otaczającą nas królową nauk.  
 
Pozdrawiam serdecznie,  
Aleksandra Lechki 
 

 

Zainteresowałem się Konkursem ze względu na jego nietuzinkowość i niezwykłą 
kreatywność uczestników poprzednich edycji. Zainspirował mnie przede wszystkim 
do przejrzenia zdjęć i spojrzenia na nie w nowy sposób. Udział na pewno sprawi, 
że szukając nowych kadrów będę patrzył przez obiektyw z nowej, niezwykle 
ciekawej (matematycznej) perspektywy. 

 

Pozdrawiam 

Sebastian Piórek 

 

Bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie. 
Moi uczniowie trochę nieśmiało podchodzili do "Matematyki w obiektywie" ze 
względu na rozpiętość kategorii wiekowej, bo to młodzież szkoły podstawowej, ale 
w zeszłym roku mieliśmy szkolny konkurs pt. "Matematyka wokół nas", więc temat 
był im bliski. Bardzo cenne są konkursy o tematyce, która oprócz wrażliwości na 
piękno, rozwija też spostrzegawczość i myślenie abstrakcyjne. 
W przyszłym roku też 
chętnie weźmiemy udział :) 
 
Z pozdrowieniami,  
Anna Rżysko 
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Konkurs pozwolił moim uczniom dostrzec że matematyka to nie tylko same cyfry i 
obliczenia ale że jest to również otaczająca nas dookoła rzeczywistość.  Wielką 
radość sprawiło dzieciom i młodzieży dostrzeganie różnych miejsc i przedmiotów, 
które nawiązują do zagadnień matematycznych np. bryły. Wykorzystane zostały 
różnorakie pomysły aby przedstawić owe miejsca i przedmioty na fotografiach. 
Zaletą była także interdyscyplinarność konkursu, gdyż w projekcie połączone 
zostały ze sobą różne dziedziny : sztuka i matematyka. Uważam iż jest to super 
podejście, aby pokazać codzienną matematykę oraz jej zastosowanie w realnym 
świecie w innowacyjny i nowoczesny sposób. 
Uczniowie, rodzice jak i ja dziękujemy że mogliśmy wziąć udział w konkursie. Na 
pewno będziemy brać aktywny udział w kolejnych edycjach. 
 
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie, 
 
Paula Kawalerska, nauczyciel matematyki 
Międzynarodowa Szkoła Podstawowa 
Sokrates Bydgoszcz 
 
 
Chciałabym bardzo podziękować za wyróżnienie mnie tytułem Ambasadora! 
Otrzymanie dyplomu z tego tytułu, wywołuje u mnie ogromną radość :-) Z 
podziwem oglądam kolejne edycje kalendarzy z wybranymi zdjęciami - pięknie 
wpisują się w nastrój, porę roku i wydarzenia danego miesiąca. 

Jestem co roku pod ogromnym wrażeniem organizacji konkursu, jak i ogromnej 
kreatywności, dociekliwości, a także coraz sprawniejszego oka moich uczniów.  Już 
4 rok mam ogromną przyjemność promować Międzynarodowy Konkurs 
Fotograficzno-Matematyczny pt.: „Matematyka w obiektywie” i zachęcać do 
udziału w nim zarówno uczniów, jak i rodziców dzieci. Grono zainteresowanych 
Konkursem rośnie, a ja mam coraz większą radość obserwowania rozwoju 
zainteresowań matematycznych u uczniów. Fantastyczne uczucie, kiedy dzieci 
zaczynają dostrzegać matematykę w najmniejszym szczególe, nadając zdjęciom 
niesamowite tytuły! 

Gratuluję sukcesu tegorocznym nagrodzonym i wyróżnionym! Życzę ciekawych 
inspiracji, pięknych wrażeń estetycznych i coraz większej radości w odkrywaniu 
królowej nauk! 

 

Pozdrawiam, życząc dużo zdrowia  
i bicia kolejnych rekordów w już XII edycji 
Konkursu!  

Aleksandra Wełna 
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Jeśli chodzi o moją opinię na temat konkursu, to uważam, że jest on świetną 
inicjatywą. Uwiecznienie na zdjęciu matematyki może wydawać się absurdalne, 
jednak właśnie dzięki temu zauważyłam w praktyce dotychczas dość abstrakcyjne 
koncepty i reguły. Uświadomiło mi to, że matematyka jest wszędzie, w każdym 
elemencie naszego otoczenia i wcale nie trzeba długo szukać, aby ją znaleźć. 

Poza tym konkurs był dla mnie powodem do ponownego (po dłuższej przerwie) 
zajęcia się fotografią, łącząc ją z moim innym 
zainteresowaniem - matematyką. 

Pozdrawiam, Agnieszka Ławrynowicz 

 

Serdecznie dziękuję za zorganizowanie kolejnej edycji Konkursu Fotograficznego 
"Matematyka w Obiektywie". To niezwykle ważne wydarzenie kształtujące 
wyobraźnię geometryczną i artystyczną młodych ludzi. Kiedy mówiłam uczniom o 
tym konkursie, widziałam zaskoczenie na twarzach niektórych z nich - jak to: 
"widzieć matematykę"??? Dopiero, kiedy pokazałam im galerię z ostatnich lat - 
widziałam "opadnięte szczęki" u niektórych. Chyba nigdy wcześniej się nad tym nie 
zastanawiali, że matematyka jest obecna właściwie wszędzie, a nie tylko na lekcjach 
matematyki;) Najbardziej cieszy mnie udział w tym konkursie tych uczniów, którzy 
niczym szczególnym nie wyróżniają się na lekcjach - rzadko byli aktywni, czasem się 
"migali", ale temat konkursu bardzo ich zainteresował i chętnie robili zdjęcia. 
Nawet trudności techniczne z zamieszczeniem zdjęć ich nie zniechęciły - pytali 
mnie wielokrotnie,kiedy strona będzie naprawiona, żeby mogli wysłać zdjęcia. 
Myślę, że Konkurs jest trafionym w 10 pomysłem i mam nadzieję na jego następne 
edycje.Gratuluje pomysłu! Ilość prac, jaka wpłynęła na Konkurs mówi sama za 
siebie - matematyka naprawdę jest WSZĘDZIE:)))) 

Teraz czekamy na wyniki gryząc palce ze 
zdenerwowania... 

Pozdrawiam serdecznie, Klaudia Kolar 

 

Udział w konkursie był bardzo ciekawym wyzwaniem, ponieważ pozwolił mi 
spojrzeć na moje dotychczasowe zdjęcia z innej perspektywy. Stałam się 
poszukiwaczem matematycznych aspektów utrwalonych na zdjęciach, co 
przyniosło wiele przyjemności, radości i pozwoliło 
poprzeć tezę, iż 'matematyka jest wszędzie. 

Pozdrawiam, Edyta Hewelt 
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Jestem bardzo zaszczycony zakwalifikowaniem się do wystawy. Konkursy tego typu 
zdecydowanie umożliwiają mi doszukać się matematyki w otaczającym mnie 
świecie. Bardzo lubię gdy kompozycja zdjęcia opiera się na geometrycznych 
formach i przez to też łatwiej je dostrzegam. Łączenie matematyki ze sztuką jest 
bardzo ciekawe i daje duże pole do popisu, co ten konkurs też 
całkiem dobrze pokazuje.  

Pozdrawiam, Tymoteusz Mucha 

 

Z zawodu jestem nauczycielem matematyki w szkole średniej oraz instruktorem 
ZUMBA&FITNESS. Pasjonuje mnie fotografia, interesuje taniec, teatr, muzyka… 

Uwielbiam pracę z młodzieżą To Oni nadają naszej pracy sens, sprawiają, że nawet 
najcięższy dzień nabiera barw. Kocham ich młodzieńczy zapał, optymizm, świeżość 
umysłu!. 

   Staram się przekazywać wiedzę najlepiej jak tylko potrafię, ale wciąż poszukuję 
sposobu na urozmaicenie- często trudnej- szkolnej codzienności.  

   Udział w Konkursie pozwolił mi nie tylko wykorzystać jedną z moich pasji, ale 
przede wszystkim spojrzeć na matematykę z zupełnie innej strony. Matematyka to 
również świat wokół nas! Niby coś zwykłego, a w zabieganej codzienności, w 
świecie liczb i nauczaniu zupełnie o tym zapominamy. Sama natura dostarcza nam 
sporą dawkę matematyki obecnej w każdym kamieniu, w górach, w uczuciach, 
które się mnożą, gdy je dzielimy;) W fotografii najbardziej pasjonują mnie emocje 
na twarzach ludzi, często zmieniające się jak sinusoida…Przypomniał mi o tym 
właśnie Konkurs! Zainspirował mnie i moich uczniów, za co jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni!    Uważam, że to świetny sposób na pobudzenie aktywności, inicjatywy i 
kreatywności u młodzieży, kształtowanie wyobraźni przestrzennej oraz plastycznej, 
zainteresowanie uczniów historią matematyki oraz jej wkładem w codzienność.   
Dziękuję bardzo za dostarczenie wielu  pozytywnych emocji związanych z 
przygotowaniem zdjęć do Konkursu. Dziękuję za ciepłe słowa oraz pozytywną 
ocenę mojej pracy.  

Bardzo chętnie przystąpimy do kolejnej edycji konkursu! 

 

Z poważaniem 

Aneta Woś 
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Projekt ten jest wspaniałą okazją do zmiany sposobu patrzenia na otaczający nas 
świat. Przez cały rok, z myślą o kolejnej edycji konkursu, próbuję dostrzec w 
odwiedzanych miejscach matematyczne elementy i coraz częściej mi się to udaje. 
To na co dzień niezauważana obecność symetrii w naturze czy geometrii w scenerii 
miejskiej. Zmiana podejścia podczas fotografowania pozwala mi na odkrywanie 
szczegółów krajobrazu, których piękno - gdyby nie 

ten konkurs - pozostałoby w ukryciu. 

 

Agnieszka Kopeć 

 

 

 

Powiem szczerze, ze konkurs przyciągnął zarówno te dzieci, które mają kłopoty z 
matematyką, jak i te, które radzą sobie z nią całkiem dobrze. Złapali 
matematycznego bakcyla i opowiadali, że jadąc autobusem, samochodem, wszędzie 
wypatrywali matematyki, odkrywali matematyczny model otaczającej ich 
rzeczywistości. Bardzo przypadł im do gustu konkurs, nie musieli rachować 
fotografować i szukać zależności, własności, zastosowań królowej nauk. A ja, 
nauczyciel z 20letnim stażem, mogłem tylko temu przyklasnąć i czuć dumę z tak 
dużego zaangażowania moich uczniów w konkurs. Sam jestem typem człowieka, 
który jadąc do pracy, w głowie układa zadania, obserwując  świat za oknem. 

Pozdrawiam i na pewno wezmę udział w konkursie za rok. 

 

Paweł Słaby 

 

 

Szanowna Pani Profesor,  

Moja historia związana z Międzynarodowym Konkursem Fotograficznym 
„Matematyka w obiektywie” rozpoczęła się w 2013 roku. Wtedy to, po raz pierwszy 
uczestniczyłem, jako przedstawiciel Oficyny Edukacyjnej Krzysztof Pazdro w 
Konferencji  Naukowej Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza 
niedostrzegalna kultura” gdzie można było oglądać nagradzane i wyróżniane prace.  

Nie wiedziałem wcześniej, że tyle matematyki jest wokół nas!  Trzeba ją tylko 
chcieć zobaczyć! Czasami z przymrużeniem oka. A potem wystarczy już tylko 
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nacisnąć spust migawki w aparacie fotograficznym lub w telefonie. Przez kilka lat 
„dorastałem” do tego, aby zgłosić do konkursu jedno ze zdjęć. Zrobiłem to jednak 
dopiero w tym roku. Obiekt został „upolowany” na Morzu Egejskim podczas rejsu 
katamaranem. Zdjęcie to nie powstałoby, gdy nie gra zespołowa, ponieważ przy 
wietrze 5-6 w skali Beauforta, ktoś też musiał trzymać stery. W tych warunkach 
Pitagoras był trudny do uchwycenia. Cały czas wyglądał na mocno zawianego J  Ale 
udało się! Dziękuję w tym miejscu Koledze, Przyjacielowi Zbigniewowi Watralowi, 
Profesorowi Wojskowej Akademii Technicznej za okazaną pomoc.  

Gra zespołowa, zaowocowała również przy jednym ze zdjęć, które dzięki 
nawiązanej współpracy z Uczelnią Pani Profesor, zamieścimy w przyszłym roku w 
podręcznikach i zbiorach zadań  do liceów i techników do klasy 3, zdjęcie pt. „Sfera 
światłem malowana” (fot. Agaty Hasulak) wiem, że będzie je można zobaczyć w 
kalendarzu na rok 2021. Zdjęcie to jest jednym z ośmiu zdjęć konkursowych, które 
niezwykle ubogacają serię nowo wydawanych podręczników do szkół 
ponadpodstawowych. Dzięki tym zdjęciom nauczyciele cenią nasze podręczniki nie 
tylko ze względu na zawartość merytoryczną, ale także za piękne powiązanie 
matematyki ze sztuką.  

 

Gratuluję XI edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego, dziękuję za 
kolejny rok współpracy, życzę zdrowia, sił i wytrwałości na te trudne czasy                                                                         

 

Mariusz Mączyński,  

Oficyna Edukacyjna 
Krzysztof Pazdro  

 

 


