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31 sierpnia 2020, Oswego, IL
Kochani Państwo,
Dolinkowany poniżej biuletyn zamyka XXIII Kangur Matematyczny w USA oraz ogłasza zmianę prezydenta
organizacji.
Dziękuję Wam Wszystkim, którzy wspieracie, czy wspieraliście, wysiłki:
• organizowaliście konkurs;
• byliście obecni w salach konkursowych i przy nagradzaniu laureatów;
• rezerwowaliście sale;
• byliście pierwszymi organiztorami w Illinois oraz w stanach: Connecticut, Florida,
Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oregon, Tennessee, Texas, Washington ...
• pakowaliście i rozsyłaliście rzeczy do konkursowych ośrodków;
• drukowaliście i składaliście;
• dźwigaliście i rozwoziliście;
• zapisaliscie swoje dziecko albo swoich uczniów;
• przygotowaliście konkursowe zadanie;
• redagowaliście rozwiązania konkursowych zadań;
• tworzyliście filmy z rozwiązaniami;
• pracowaliście przy szybkim i niespodziewanym przygotowaniu Kangura 2020 online z powodu
pandemii COVID-19;
• informowaliście o konkursie w szkołach, wśród znajomych, w Waszych instytucjach, w
artykułach i audycjach;
• przygotowywaliście piękne obrazki, zdjęcia marketingowe i okolicznościowe „kartki”;
• oferowaliście bezpłatna pomoc i dobre ceny;
• czyniliście donacje monetarne;
• uczestniczyliście w rozwijaniu naszej strony internetowej;
• oferowaliście pomocne sugestie i – nagradzaliście wyróżnieniami;
• uczestniczyliście w naszych spotkaniach, przwiozlyście rogaliczki, naleśniki, yogurt...
Lista nie ma końca. Proszę przekażcie to podziękowanie swoim pomocnikom, wolonteriuszom,
przełożonym, a tez pomocnikom w Waszych rodzinach.
Dziękuję za wszystko, co zrobiliście, by Kangur sięgnął do niemal wszystkich amerykańskich stanów.
Joanna Matthiesen (Lasek) jest nowym Prezydentem. Życzę Joasi tych samych, a nawet więcej, życzliwych
ludzi; życzę Jej wielu sukcesów i satysfakcji z kierowania najpiękniejszym konkursem matematycznym,
który dostępny jest dla każdego ucznia.
Dziękuję Wam Wszystkim za obecność w nim!
Oto link do najnowszego biuletynu:
http://mathkangaroo.us/mk/pdf/MKBulletin_VolXI_No11_Summer2020.pdf
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