
   

Mathematics of Borderlands – 
popularization of mathematics session 

7 grudnia 2019 r. 
 

W dniach 5-8 grudnia 2019 roku w Białymstoku (Centrum Nowoczesnego Kształcenia 

Politechniki Białostockiej) odbędzie międzynarodowa konferencja  
8th Podlasie Conference on Mathematics. 

W ramach tej konferencji będzie miała miejsce sesja  
Matematyka pogranicza (Mathematics of Borderlands), 

której tematami będą popularyzacja oraz dydaktyka matematyki. Językiem obowiązującym 
na tej sesji będzie język polski.  
Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się miedzy innymi: 

 Kamila Łyczek – zastępca redaktora miesięcznika "Delta" (deltami.edu.pl), 
wykładowca Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego,  

 Mirosław Majewski - profesor w nowojorskim kampusie Institute of Technology 
w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, autor poszukujący związków 
matematyki ze sztuką i architekturą,  

 Barbara Roszkowska – wykładowca Politechniki Warszawskiej, aktywny 

popularyzator matematyki i organizator MiNI Akademii Matematyki,  

 Adam Dzedzej - wykładowca Politechniki Gdańskiej oraz nauczyciel matematyki, 
autor wielu odczytów i warsztatów.  

 Tomasz Wierzchowski - Nauczyciel LO w Węgorzewie, Metodyk WMODN w Ełku, 

Organizator od 2013 r Matury z RMF FM. 

 
Sesja Matematyka pogranicza jest zaplanowana na dzień 7 grudnia (sobota), ale jej 
uczestnicy będą mogli wziąć udział również w innych sesjach. Matematyka pogranicza jest 
skierowana do nauczycieli, dydaktyków, studentów i wszystkich, którym popularyzacja  
i nauczanie matematyki jest szczególnie bliskie. Można w niej wziąć udział zgłaszając swój 
referat, bądź w roli wolnego słuchacza. Opłata konferencyjna dla uczestników tej sesji 
wynosi 100 zł. Opłaty rejestracyjne obejmują: dostęp do wszystkich sesji naukowych, 
materiałów konferencyjnych, obiadu i przerw kawowych, koncertu wraz z poczęstunkiem. 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 
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Termin:  7 grudnia 2019 (sobota) 
 
Miejsce:  Centrum Nowoczesnego Kształcenia, Politechnika Białostocka 
 
Odbiorcy: nauczyciele, dydaktycy, studenci i wszyscy, którym popularyzacja i nauczanie 
matematyki jest szczególnie bliskie 
 
Obowiązujący język: język polski 
 
Zaproszeni prelegenci: Kamila Łyczek, Mirosław Majewski, Barbara Roszkowska, Adam 
Dzedzej, Tomasz Wierzchowski 
 
Opłata: 100zł (obejmuje: dostęp do wszystkich sesji naukowych, materiałów 
konferencyjnych, obiadu i przerw kawowych, koncertu wraz z poczęstunkiem) 
 
Forma uczestnictwa: prelegent (wymaga rejestracji i zgłoszenia abstraktu wystąpienia) lub 
wolny słuchacz (konieczna wcześniejsza rejestracja) 
 
Link rejestracyjny: http://8pcm.wi.pb.edu.pl/registration/ 
 
Termin zamieszczania abstraktów: 15 listopad 2019 
 
Strona konferencji: http://8pcm.wi.pb.edu.pl/ 
 
Kontakt: dorota.mozyrska@gmail.com 
 
Wszyscy uczestnicy sesji otrzymają certyfikaty udziału oraz/lub certyfikaty potwierdzające 
wygłoszenie referatu. 
 
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 
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