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Streszczenie. W 2015 roku minęła 110. rocznica urodzin łódz-
kiego uczonego Włodzimierza Krysickiego, matematyka zajmującego
się głównie teorią prawdopodobieństwa i statystyką. Jako pierwszy
promowany przez niego doktor oraz wieloletni współpracownik pragnę
przypomnieć postać profesora z uwagi na jego duże zasługi dla nauki
i wychowania polskiej, zwłaszcza łódzkiej, młodzieży akademickiej.

2010 Klasyfikacja tematyczna AMS (2010): 01A50, 01A55, 01A60.

Słowa kluczowe: wspomnienie, teoria prawdopodobieństwa i statystyka
w Polsce, Politechnika Łódzka, kształcenie matematyczne.

1Pomysłodawcą tej serii artykułów jest dr Walerian Piotrowski.
Zdjęcie Włodzimierza S. Krysickiego ze zbiorów rodzinnych wykonane około
1995 roku. Poniżej – faksymile podpisu W. S. Krysickiego.
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Włodzimierz Sylwester Krysicki2 urodził się w Warszawie 1 stycznia
1905 roku w rodzinie drobnomieszczańskiej z ojca Piotra i matki Anieli
z domu Biske. Uczęszczał do znanej warszawskiej szkoły Wojciecha
Górskiego (później św. Wojciecha) i tam w 1923 roku uzyskał maturę.
W tym samym roku wstąpił na Uniwersytet Warszawski, który ukoń-
czył w 1928 roku, ale stopień magistra filozofii w zakresie matematyki
otrzymał na Wydziale Filozoficznym w 1930 roku. W 1928 roku rozpo-
czął pracę w swej dawnej szkole jako nauczyciel wychowawca. Nawią-
zał współpracę ze znakomitym dydaktykiem matematyki Władysławem
Wojtowiczem (1874–1942) i wspólnie z nim napisał w 1937 roku pod-
ręcznik matematyki dla I klasy gimnazjum (v. [WK37]). Godne uwagi,
że już nieco wcześniej, w 1930 roku, opublikował interesujący artykuł
o pokryciu prostokąta, w formie trzech twierdzeń, w czasopiśmie dla na-
uczycieli „Parametr” (v. [1]). Nie mając jeszcze stopnia magistra, wziął
jednak udział w Kongresie Matematyków Słowiańskich w Warszawie
23–27 września 1929 roku. Egzemplarz ze sprawozdaniami tego zjazdu
i spisem uczestników (w tym W. Krysickiego) znalazłem w bibliotece
Instytutu Matematyki w Kopenhadze.

W przeddzień wybuchu wojny w 1939 roku został zmobilizowany
i w stopniu podporucznika walczył w armii generała F. Kleeberga aż do
5 października. Po klęsce wojennej powrócił do Warszawy i do września
1941 roku pracował jako nauczyciel w Technikum Mechanicznym. Jed-
nak już od stycznia 1940 roku aż do Powstania Warszawskiego w sierp-
niu 1944 roku był zaangażowany w tajnym nauczaniu (klasy maturalne)
w swym macierzystym Liceum św. Wojciecha.

W. Krysicki osiedlił się w Łodzi po jej oswobodzeniu i rozpoczął
pracę w Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki (przed wojną
im. Józefa Piłsudskiego), przyjmując w tej szkole pierwszą po wojnie
maturę. Jednocześnie pracował też jako nauczyciel matematyki w Pry-
watnym Liceum Duczymińskiego, prowadząc klasy maturalne.

We wrześniu 1945 roku W. Krysicki rozpoczął pracę w nowo utwo-
rzonej Politechnice Łódzkiej jako starszy asystent w Katedrze Matema-
tyki. W listopadzie 1948 roku został adiunktem, a już w grudniu 1951 roku
objął stanowisko zastępcy profesora i pełnił tę funkcję do końca sierpnia
1952 roku.

W 1950 roku W. Krysicki przedstawił pracę Twierdzenie graniczne
o wyrazach wyższego rzędu w zagadnieniu Bayesa (cf. [2, 4]) i na jej
podstawie uzyskał w Politechnice Warszawskiej stopień doktora nauk
technicznych z odznaczeniem. Promotorem był prof. W. Pogorzelski,

2Vide etiam: [RD16], [RD12], [StP], [LG12], [PB03a], [PB03a].
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a recenzentami profesorowie S. Straszewicz i H. Steinhaus.
W 1955 roku Centralna Komisja Kwalifikacyjna mianowała W. Krysi-

ckiego docentem i od czerwca tego roku do listopada 1962 roku pozosta-
wał na tym stanowisku w Politechnice Łódzkiej. Jednocześnie pracował
na pół etatu w Uniwersytecie Łódzkim, prowadząc zajęcia z rachunku
prawdopodobieństwa (wykłady i seminaria, 1947–1962).

W roku 1962 Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nada-
ła W. Krysickiemu tytuł profesora nadzwyczajnego. Został wówczas
kierownikiem Katedry Matematyki Wydziału Chemicznego Politechniki
Łódzkiej i był nim aż do czasu utworzenia w tej uczelni Instytutu Ma-
tematyki w 1970 roku.

W 1973 roku W. Krysicki otrzymał nominację na profesora zwy-
czajnego, a w 1975 roku w wieku 70 lat przeszedł na emeryturę. Nie
znaczy to, że zaprzestał aktywnej działalności. Nadal prowadził semi-
narium naukowe ze stochastyki, które rozpoczął w latach pięćdziesią-
tych w porozumieniu z Instytutem Matematyki PAN. W seminarium
tym uczestniczyli współpracownicy dydaktyczni profesora z Katedry,
a także inżynierowie z innych katedr Politechniki Łódzkiej zaintereso-
wani problematyką statystyczną i zastosowaniami matematyki. Pro-
wadzona przez wiele lat praca wydała owoce. Dwunastu uczestników
seminarium uzyskało doktoraty z matematyki w Uniwersytecie Łódz-
kim (Politechnika Łódzka nie miała w tym czasie prawa nadawania
stopnia doktora matematyki), których promotorem był W. Krysicki,
a dwie osoby uzyskały habilitację. Poza tym dwaj inżynierowie zain-
teresowani statystyką, uczestnicy seminarium, uzyskali habilitację na
Wydziale Elektrycznym i Mechanicznym tejże uczelni.

Profesor W. Krysicki był ponadto recenzentem około dwudziestu
prac doktorskich wykonanych w Politechnice Łódzkiej, w Instytucie
Włókiennictwa w Łodzi, w Instytucie Łączności i w Uniwersytecie Marii
Curii-Skłodowskiej w Lublinie oraz kilku prac habilitacyjnych. Dziesię-
ciu obecnych lub byłych profesorów Uniwersytetu Łódzkiego i Politech-
niki Łódzkiej było kiedyś studentami lub współpracownikami profesora
W. Krysickiego.

Od 1958 roku przez 17 lat (do 1975 roku) profesor W. Krysicki był re-
cenzentem czasopisma sprawozdawczego „Zentralblatt für Mathematik
und ihre Grenzgebiete”, wydawanego wówczas przez Deutsche Akade-
mie der Wissenschaften zu Berlin. Opracował w tym czasie kilkadziesiąt
recenzji.

Profesor W. Krysicki ma w swym dorobku 46 prac naukowych. Choć
profesor był tytanem pracy, to nie mógł stworzyć więcej, bowiem nie-
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zależnie od wyczerpujących zajęć dydaktycznych pełnił stale odpowie-
dzialne funkcje uczelniane i społeczne. W 1946 roku współtworzył Od-
dział Łódzki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, był prezesem
tego oddziału w latach 1949–1952 oraz wiceprezesem w latach 1953–
1956, a od 1996 roku jego członkiem honorowym. Szczególnie aktywnie
działał w Komisji Historii Matematyki od chwili jej powstania w 1978
roku. Opracował wiele biografii (znakomita książka: Poczet Wielkich
Matematyków [WK65a]) lub je redagował naukowo. Był świetnym po-
pularyzatorem matematyki. W 1985 roku otrzymał nagrodę imienia
prof. Witolda Pogorzelskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo
Matematyczne. Przez wiele lat był prodziekanem Wydziału Włókienni-
czego, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Matematyki, opra-
cował program nauczania matematyki dla kandydatów na studia tech-
niczne dla pracujących oraz program matematyki dla wyższych szkół
oficerskich. W latach 1968–1972 był zaangażowany w wykłady telewi-
zyjne, bardzo nowoczesną wóczas formę przekazywania wiedzy matema-
tycznej zwłaszcza młodym, pracującym ludziom, studiującym na I lub II
semestrze Wyższych Studiów Technicznych (tzw. Telewizyjna Politech-
nika). Poza tym profesor Krysicki był bardzo zajęty publikowaniem
wielu poczytnych podręczników z analizy matematycznej (współautor:
Lech Włodarski [WK47a, WK47c, WK48b, WK50]) oraz z teorii praw-
dopodobieństwa i statystyki [WK61a]. Ponadto był niezwykle czynny
w kontaktach międzynarodowych. Już w 1949 roku wziął udział w XII
Zjeździe Matematyków Polskich i V Zjeździe Matematyków Czechosło-
wackich w Pradze. Wielokrotnie, tj. w 1958, 1961, 1963, 1967 (Mag-
deburg), 1965 (Berlin), 1964 (Drezno), 1964 (Lipsk), 1984 (Frankfurt
nad Odrą) brał udział w tzw. kolokwiach dotyczących statystycznej
kontroli jakości. Był to efekt nawiązania kontaktów naukowych z Nie-
miecką Akademią Nauk w Berlinie Wschodnim (dr Egon Schindowski –
NRD) i Wyższą Szkołą Techniczną w Magdeburgu (prof. Karl Mann-
teufel).

Pod koniec 1963 roku profesor W. Krysicki został zaproszony na
miesięczny pobyt do Paryża do znanego Instytutu Statystycznego (l’Ins-
titut de Statistique). Był to zapewne efekt stałych powiązań z czasopi-
smem francuskim „Revue de Statistique Appliquée” (cf. [13], [16]), które
sprowadzał do Politechniki przez długie lata. Po przejściu na emery-
turę profesor Krysicki nadal czynnie uczestniczył w wielu zagranicznych
konferencjach, np. w Journées de Statistique (1983), w Debreczynie
(1984), w Warnie (1985), w V Panońskim Sympozjum Statystyki Mate-
matycznej w Budapeszcie (1985), w kongresie w Rostocku (NRD 1985)
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Fot. 1: Profesor Krysicki podczas jednej z licznych podróży.

i w 18. Statystycznym Meetingu Europejskim w Berlinie (1988). Oczy-
wiście brał udział w licznych konferencjach krajowych, głównie w Wiśle
i Błażejewku, na których przedstawiano prace z dziedziny probabili-
styki i statystyki matematycznej. Uczestniczył też w kilkunastu kon-
ferencjach dotyczących zastosowań matematyki organizowanych przez
Polskie Towarzystwo Matematyczne i Instytut Matematyczny Polskiej
Akademii Nauk. To było oczywiste. W moim jednakże przekonaniu
powodem ograniczonej liczby prac naukowych było to, że profesor nie
dopisywał się do prac swoich uczniów i współpracowników nawet tam,
gdzie służył pomocą lub cennymi wskazówkami, co jest obecnie niemal
(nieukrywanym) standardem w wielu środowiskach naukowych. Zyskał
przez to grono wiernych, wieloletnich uczestników seminarium, z któ-
rymi był bardzo zaprzyjaźniony.

Szczególnymi względami w pracy naukowej profesora Krysickiego
cieszyła się stochastyka. Sądzę, że jako pierwszy wprowadził do na-
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uczania politechnicznego problematykę rachunku prawdopodobieństwa
i statystyki (bez nadmiernej teorii) na Wydziale Włókienniczym. To
zamiłowanie do problematyki losowości widać w wyborze opublikowa-
nych pierwszych prac naukowych. W roku 1955 ukazała się praca [6]
w „Zastosowaniach Matematyki” pt. O połączonym zagadnieniu Bayesa
i Bernoulliego. Była na tyle interesująca, że już w następnym numerze
tego czasopisma (1956) opublikowano Three voices in discussion (Trzy
głosy dyskusyjne, współautorstwo: V. Fabian i H. Steinhaus [7]). Kilka
lat później (1963) praca została rozbudowana przy udziale profesora
Mikołaja Olekiewicza z Lublina i opublikowana w tym samym czasopi-
śmie (v. [12]). Jest tu omówiony interesujący problem dwustopniowego
badania statystycznego, którego pierwszy etap, przeprowadzony według
schematu dwumianowego, służy za podstawę wnioskowania o prawdo-
podobieństwie uzyskania określonego wyniku w drugim etapie bada-
nia. Wykorzystuje się tutaj wzór Bayesa i rozpatruje rozmaite warianty
szczegółowe. Ten interesujący schemat wnioskowania statystycznego
został dalej wykorzystany i pogłębiony przez T. Gerstenkorna w 1990
roku („Fasciculi Mathematici”, v. [TG90]) przy uwzględnieniu w ba-
daniu inflacyjnego rozkładu Pólyi (co zwiększało możliwość uogólnienia
problemu i rozszerzenia na przypadki szczególne), a także w 1993 roku
przez tego samego autora z wykorzystaniem w prognozie rozkładu Pas-
cala (v. [TG93]).

Twierdzenie Poissona, znane od dziesiątków lat, zostało opracowane
przez W. Krysickiego w sposób precyzyjny od niespodziewanej strony.
Wiadomo było, że jest ono twierdzeniem granicznym (przy określonych
założeniach) dla wzoru Bernoulliego, i że wzór Poissona można stosować
przy dużych próbach zamiast wzoru dwumianowego. Problem jednak
polegał na dokładnej ocenie popełnianego błędu. W pracy [8] z 1957
roku został podany rząd zbieżności oraz tak zwany wyraz główny. Uzy-
skanie tego wyniku wymagało dość skomplikowanych zabiegów matema-
tycznych.

Wzory asymptotyczne były w tym czasie opracowywane w różnych
dziedzinach matematyki i budziły duże zainteresowanie. W. Krysicki
opracował wzór graniczny oparty na wcześniej prezentowanym twier-
dzeniu z problemu Bayesa. Wynik był bardzo interesujący, tak że prof.
Wacław Sierpiński przedstawił tę pracę na posiedzeniu francuskiej Aka-
demii Nauk 17 lipca 1961 roku i została ona opublikowana w czasopiśmie
tej Akademii („Comptes Rendus Hebdomadaires”, v. [9]).

Domeną profesora Krysickiego była również problematyka estymacji
statystycznej. Pierwsza praca z tej dziedziny dotyczyła zastosowania
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metody momentów do estymacji parametrów mieszaniny dwóch rozkła-
dów Rayleigha i została opublikowana w znanym francuskim czasopi-
śmie statystycznym „Revue de Statistique Appliquée”, v. [13], w 1963 ro-
ku.

W praktyce statystycznej spotykamy się często ze zjawiskiem zmie-
szania dwóch populacji o tym samym rozkładzie, ale o różnych charakte-
rystykach. Ważne są zwłaszcza takie sytuacje, gdy mieszaniny dotyczą
ważnych w zastosowaniach rozkładów prawdopodobieństwa. Z tego po-
wodu w kręgu zainteresowania profesora Krysickiego znalazła się sprawa
mieszaniny (inaczej złożenia) dwóch rozkładów Laplace’a. W pracy [21]
z 1967 roku (wraz z Edwardem Kąckim z Politechniki Łódzkiej), przy
zastosowaniu również metody momentów, omówiono ten problem przez
oszacowanie parametrów tej mieszaniny.

Z problematyki mieszanin, tj, składania rozkładów prawdopodobień-
stwa, najważniejsza jest zapewne praca [23] opublikowana w 1972 roku
w „Demonstratio Mathematica”, która dotyczy estymacji parametrów
złożenia dowolnej liczby rozkładów wykładniczych. Dotychczasowe prace
dotyczyły zasadniczo mieszanin dwu rozkładów, a opracowaniem trak-
tującym o większej liczbie rozkładów była tylko praca Blischkego [WB64]
z 1964 roku o rozkładach Bernoulliego oraz publikacja Kabira [AK68]
z 1968 roku dotycząca mieszanin rozkładów typu ciągłego, ale przy za-
łożeniu ograniczenia zmiennych losowych do przedziałów skończonych.
W omawianej pracy W. Krysicki rozpatruje estymację parametrów mie-
szaniny dowolnej, skończonej liczby rozkładów wykładniczych (ważnych
w praktyce statystycznej) bez ograniczenia zakresu zmiennych do prze-
działów skończonych.

Od 1975 roku Włodzimierz Krysicki był członkiem sekcji polskiej
międzynarodowego Towarzystwa Statystyki Matematycznej i Teorii Praw-
dopodobieństwa im. Bernoullich.

W 1967 roku profesor W. Krysicki opublikował w czasopiśmie Uni-
wersytetu Humboldta w Berlinie pracę [19] o niezmiernie ciekawym wy-
niku, podającym warunki, przy których mieszanina dwóch rozkładów
daje rozkład jedno- lub dwumodalny. Zagadnienie to omówił także
w 1992 roku w Rocznikach Polskiego Towarzystwa Matematycznego
(„Matematyka Stosowana”, v. [34]), już po przejściu w stan spoczynku.

Praca profesora W. Krysickiego z 1993 roku (wraz z M. Kałuszką –
obecnie profesorem Politechniki Łódzkiej [36]) dotyczyła pewnych nie-
równości dla funkcji charakterystycznej. W uznaniu zasług dla Uczelni,
za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, Politechnika Łódzka
nadała w 1995 roku profesorowi Krysickiemu zaszczytny tytuł doktora
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honoris causa. Profesor Krysicki był aktywny naukowo aż do śmierci.
Jeszcze w tych późniejszych latach zdążył opublikować wiele prac nauko-
wych (cf. [38–46]). Dotyczyły one pewnych nowych własności rozkładu
wykładniczego oraz rozkładu beta i zagadnienia dekompozycji rozkła-
dów. Już po śmierci, w 2002 roku, otrzymał nominację na Człowieka
Roku 2002 z Amerykańskiego Instytutu Biograficznego.

Z podręczników W. Krysickiego korzystały przez niezliczone lata
(i sądzę, że nadal korzystają) ogromne rzesze studentów. Książki te
(Analiza matematyczna w zadaniach – współautor Lech Włodarski; Ra-
chunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach –
współautorzy pracownicy Katedry) były bowiem napisane znakomicie
pod kątem każdego studenta, przez rozliczne przykłady jasno interpre-
towały teorię i nadawały się do samodzielnego studiowania i przyswaja-
nia trudnych zagadnień matematycznych. O ich poczytności świadczy
wielonakładowość i tłumaczenie na języki obce.

Fot. 2: Profesor Krysicki z żoną i pierwszą córką Ewą. 1942 rok.

Profesor Krysicki do końca swych dni utrzymywał świetną formę
fizyczną. Przeżył 96 lat. Zmarł 19 września 2001 roku. Pochowany
jest w Łodzi na komunalnym cmentarzu na Zarzewie. Pozostawił dwie
córki. Jedna jest chemikiem, druga fizykiem. Żona wcześniej zmarła.
Była nauczycielką.

Umarł CZŁOWIEK, trwa PAMIĘĆ.
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thematical model of the crystallization rate of sucrose in pure resolution), „Listy
Cukrovarnicke” 97 (1981), 2, 43–44.

[28] S. Zagrodzki, Matematyczny model szybkości krystalizacji sacharozy w roztwo-
rach czystych „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej” 15 (1983), 37–47.
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Włodzimierz Krysicki, a mathematician–stochastician
(1905–2001).

Tadeusz Gerstenkorn

Abstract. The year 2015 marked the 110th anniversary of the birth of
a Łódź-based scholar, a mathematician dealing mainly with probability
theory and statistics. As the first PhD defending under his direction
and a longtime collaborator, I would like to recall the professor’s per-
sonage because of his great merits in educating Polish academic youth,
especially in Łódź.
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