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- służą wyłonieniu najlepszych – Mistrzów. Pod koniec roku 
szkolnego, tradycyjnie w Szkole Podstawowej nr 13 (a obecnie 
w Gimnazjum nr 6) w Zielonej Górze przy ulicy Chopina, odby-
wa się Turniej Mistrzów – zawody konkursowe dla „najlepszych 
z najlepszych”. Jego wyniki pozwalają ustalić najlepszych w po-
szczególnych poziomach uczniów – członków Klubu, a także 
uzupełniają klasyfikację w rywalizacji zespołów. 

Szczególne znaczenie w pracy programowej Klubu miały or-
ganizowane corocznie obozy matematyczne dla członków 
Klubu. Były to wakacyjne dwu- trzytygodniowe spotkania szko-
leniowe, których program obejmował trzy sfery aktywności 
młodzieży: 
 działalność matematyczną, 
 działalność kulturalno-rozrywkową;  
 działalność sportową, turystyczną i rekreacyjną. 
Procentowo poszczególne sfery wypełniały średnio 35%, 15% 

i 50% czasu programowego.  
Uczestnikami obozów matematycznych byli członkowie Klu-

bu, z założenia reprezentanci prawie wszystkich zespołów. 
Uczestnicy obozu wracając do swoich szkół byli rzecznikami 
proponowanych form pracy.  

Warto wymienić wybrane formy pracy: 
 spotkania z pracownikami naukowymi wyższych uczelni; 
 quiz matematyczny; 
 rozkosze łamania głowy; 
 semiseminarium; 
 burza mózgów; 
 Klub Olimpijczyka; 
 impreza plenerowa „Przygoda z matematyką”; 
 marsz patrolowy pod hasłem „Sport i matematyka”; 
 turniej matematyczny zespołowy; 
 mecz matematyczny; 
 zadania w językach obcych; 
 turniej parami; 
 zadanie dnia; 
 gazetka „Co słychać u Pitagorejczyków?”. 
W czasie trwania obozu formy pracy dobierano tak aby jak 

najbardziej urozmaicać zajęcia oraz aktywizować uczestników. 
Takie formy jak: semiseminaria, konsultacje, konkursy indywi-

dualne, zadania dnia układanie zadań, zachęcają do czytania 
literatury popularno-naukowej. Inne formy: turnieje zespołowe, 
mecze matematyczne, kółko i krzyżyk, przygoda z matematyką 
– przez pracę zespołową – wciągają uczestników do współpra-
cy, dają poczucie pewności i satysfakcji z osiąganych wyników. 
Wieczornice matematyczne, spotkania z pracownikami nauki 
mają charakter popularyzatorski, zachęcają do poznawania 
matematyki. Inne formy - uczą i bawią. W działalności kultural-
nej, rozrywkowej, sportowej i turystycznej wykorzystywano 
zainteresowania i inwencję uczestników. Jeśli finanse pozwala-
ły, starano się zorganizować wycieczkę autokarową (uczestnicy 
odwiedzali m. in. Gniezno, Szczecin, Kórnik, Poznań Leszno, 
Polkowice). Program był tu zawsze bogaty, ta część działalno-
ści decydowała o dobrym samopoczuciu oraz miłych wspo-
mnieniach. 

Po każdym obozie opracowywano foto-kronikę. 
W ciągu 25 lat działalności Klubu Młodych Matematyków „Pi-

tagoras” uczniowie uczestniczyli w 33 obozach (w tym w pięciu 
zagranicznych, organizowanych przez współpracujące z Klu-
bem organizacje niemieckie, czeskie i słowackie).  

Dr Mieczysław Trąd jako organizator, współorganizator 
i uczestnik tych obozów spędził na nich 461 dni.  

Niestety..., tradycja nie jest kontynuowana. 
W działalności Klubu ważną rolę odgrywają indywidualne 

sukcesy jego członków. Aby tę sprawę wyeksponować wpro-
wadzono medal klubowy. Każdy członek Klubu powinien dążyć 
do jego zdobycia. Można zdobyć medal brązowy, srebrny, złoty. 
Warunkiem zdobycia poszczególnych nagród jest zgromadze-
nie odpowiedniej liczby punktów – uzyskiwanych w ramach 
codziennej działalności za aktywność, rozwiązywanie zadań, 
sukcesy w turniejach itp. 

Wyraźmy w tym miejscu naszą nadzieję, że pomimo przejścia 
jego założyciela i wieloletniego opiekuna - doktora Mieczysława 
Trąda - na emeryturę, przed Klubem jeszcze wiele, wiele lat 
i zadań.  

Dorota Krassowska 
na podst. materiałów dr M. Trąda 

 

II Dni Niemieckie  
W  Z I E L O N E J  G Ó R Z E  

Drugie Dni Niemieckie w Zielonej Górze zainicjowane w ubie-
głym roku przez Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ 
zostały ponownie zorganizowane z udziałem Studium Nauki 
Języków Obcych, Instytutu Germanistyki, Nauczycielskiego 
Kolegium Języków Obcych UZ, Radia INDEX, Centrum Infor-
macji i Promocji UZ, Urzędu Miasta Zielonej Góry, WiMBP im. 
C. Norwida w Zielonej Górze oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej. 

Obchody Dni Niemieckich zainaugurowano 4 października 
uroczystym koncertem filharmoników zielonogórskich w uniwer-
syteckiej auli zorganizowanym – z okazji Dnia Zjednoczenia 
Niemiec – pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta 
Zielonej Góry i JM Rektora.  

Wszystkie imprezy (wystawy, spotkania i koncerty) organizo-

wane w ramach Dni Niemieckich miały charakter otwarty dla 
mieszkańców Zielonej Góry. W obchody włączyli się również 
obywatele niemieccy urodzeni w Zielonej Górze i – nawiązując 
do winiarskich tradycji miasta – zaprosili mieszkańców miasta 
na prelekcję o historii winiarstwa w regionie. Prelekcję poprze-
dził koncert muzyki niemieckiej w wykonaniu wykładowców 
Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej. 

Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie w dn. 6 paździer-
nika w Sali Dębowej WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, 
którego celem była popularyzacja znajomości języka i literatury 
niemieckiej wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawo-
wych i średnich. 

Organizatorzy wyrażają nadzieję, iż w roku 2005, który został 
ogłoszony Rokiem Niemieckim w Polsce oraz Rokiem Polskim 
w Niemczech, „Dni Niemieckie” staną się ważnym punktem 
obchodów Roku Niemieckiego w naszym województwie. 

Barbara Krzeszewska-Zmyślony 
kierownik Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ 

 




