Sukces młodego Polaka w Montrealu
Historia Maksymiliana, 10 letniego młodego Polaka, jest niezwykle inspirująca dzięki jego ostatnim
osiągnięciom. Został bowiem uhonorowany w Ogólnokanadyjskim Konkursie Matematycznym
Kangaroo złotym medalem za I miejsce w prowincji Quebec i uplasował się w TOP 10% całej Kanady
w swojej kategorii wiekowej.
Kiedy miał 8 lat rodzice zapisali go na dodatkowe zajęcia do japooskiej szkoły Kumon na Matematykę
i program English Reading Comprehension w Centrum Kumon Acadie Beaumont w Montrealu.
Obecnie jest w klasie 4, ale jego matematyczne umiejętności i szybkośd liczenia nauczyciel określa
na poziom 6 klasy. W Kumonie studiuje obecnie 4 operacje na ułamkach i dwiczy szybkośd liczenia,
a English Reading- budowanie i streszczenie paragrafów oraz szybkośd czytania. Za osiągnięcia
w Szkole Kumon został już kilkakrotnie wyróżniony Listem Honorowym przez Kumon North America.
Przygodę z Kumonem Maksymilian zaczął od prostych matematycznych działao dodawania
i odejmowania mających na celu dwiczenie koncentracji, szybkośd i poprawnośd liczenia. Według jego
instruktora -Julienne Tseng: „Maksymilian lubił marzyd i zamyślad się, czasem obserwując innych
niepotrzebnie tracił czas. W Szkole Kumon studenci muszą opanowad dany dział, aby móc przejśd
do kolejnego. Opanowanie oznacza dokładnośd i szybkośd. Więc zawsze zwracałam Maksymilianowi
uwagę na skoncentrowaniu się na zadaniu i wyznaczenie sobie samemu celu szybkości i dokładności
w codziennych dwiczeniach.”
Rodzice Maksymiliana grają ogromną rolę w procesie edukacji Maksymiliana. Jego mama- Maria
Słomioska, zauważyła, że Maksymilian, mimo że jest bardzo zdolny, spędza dużo czasu
na analizowaniu, marzeniach i zamyślaniu się. „Uwielbia logiczne myślenie, w myślach tworzy
projekty, ale nie zauważa jeszcze, że czas jest bardzo ważnym elementem. Myślę, że Kumon pomaga
mu w koncentracji, skupieniu się na danej rzeczy, jest teraz szybszy i bardzo dokładny w liczeniu”.
Jego tata- Samy Gobran chciałby zachęcid wszystkich rodziców do inwestowania we własne dzieci. „
Nie tylko finansowo, ale także czasowo. Pomóżmy im rozwijad skrzydła, odkrywad i zdobywad świat!
Dajmy dzieciom możliwości, by rozwinęły swój pełny potencjał”.
Maksymilian , który w szkole francuskiej przewyższa poziomem matematyki rówieśników, cieszy się,
i mówi „ Jestem zawsze pierwszy i mam 100%”. A wieśd o sukcesie w zawodach matematycznych
skomentował: „Byłem bardzo szczęśliwy, nie spodziewałem się I miejsca! Ale uwielbiam zdobywad
złote medale. I kocham matematykę. Na konkursie liczyłem szybko i skooczyłem 10 min przed
czasem”.
Rodzina Maksymiliana przeprowadziła się do Kanady do Montrealu 3 lata temu. Jego pierwszym
językiem jest język polski, biegle porozumiewa się też w języku francuskim i angielskim. Uczęszcza
do francuskiej szkoły w Ile Perrot, gdzie ma tylko 2 godziny języka angielskiego w tygodniu. Rodzice
podkreślają, że „Dzięki Programowi Kumon English Reading Maksymilian znacznie ubogaca swoje
angielskie słownictwo, czytanie ze zrozumieniem i uczy się szybkiego czytania i sceeningu tekstu
z wyławianiem istotnych informacji. Te zdolności pomagają mu także w szkole francuskiej i ogólnie
w szybszym czytaniu”.
„Lubię Kumon Reading”, komentuje Maksymilian, „Teksty są ciekawe i czasem bardzo śmieszne”.

W każdą sobotę Maksymilian uczęszcza do Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie
w Montrealu, gdzie szlifuje trudny ojczysty język i historię Polski. Następnie lekcja pianina
i przygotowania do sierpniowego egzaminu w The Royal Conservatory. Maksymilian codziennie
dwiczy grę na pianinie. Mimo, że zajęd ma dużo, zawsze znajduje czas na zabawę i sport. W wolnym
czasie gra w koszykówkę, pływa, jeździ na rowerze, rolkach, uwielbia jazdę na nartach, grę w szachy
i golfa, obserwuje mikrożycie pod mikroskopem, lubi szkicowad, czyta książki , gra na XBox, słucha
muzyki klasycznej. W wakacje planuje rozpocząd jazdę konną i tenis ziemny. Niedawno Julienne
Tseng podzieliła swoje zainteresowania robotami z Maksymilianem. Chłopiec oszalał na punkcie
nanorobotów i robotów, wypożyczył wszystkie dostępne książki z Grande Biblitheque de Montreal
na ten temat. Ostatnio Maksymilian marzy, by zostad słynnym wynalazcą, inżynierem, konstruowad
samoloty, statki kosmiczne i nanoroboty, wcześniej marzył, by pracowad dla NASA.
Te marzenia i zamyślanie się Maksymiliana nad projektami z całą pewnością zaowocują
w przyszłości…
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Maksymilian uwielbia konstrukcje, budowle, roboty, puzzle, łamigłówki.

Maksymilian z rodzicami i rodziną z Polski- babcią Danką, matematykiem, dziadkiem Antonim, ciocią
Karoliną, wujkiem Adasiem i kuzynką Adrianną.

