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Przedwojenni nauczyciele
na powojennych uczelniach1

Streszczenie. Przedwojenne kadry akademickie w Polsce, znacznie
uszczuplone przez II wojnę światową, nie były w stanie w pełni za-
spokoić potrzeb szybko rozrastającego się szkolnictwa wyższego po
1945 roku. W tej sytuacji z pomocą przyszli przedwojenni nauczyciele
szkół średnich. Artykuł omawia tę sytuację na przykładzie matematyki,
przytaczając losy ponad czterdziestu takich osób i na tej podstawie for-
mułując parę uwag ogólnych.
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1. Wstęp. II wojna światowa przyniosła polskiej ludności ogromne
straty, szczególnie dotkliwe wśród inteligencji. A po wojnie potrzeby
podnoszącego się z klęsk kraju okazały się ogromne. Odradzające się
państwo dramatycznie potrzebowało wykształconych kadr: prawników,
nauczycieli, lekarzy, urzędników, inżynierów etc. Dla zaspokojenia tych
potrzeb – w zniszczonym kraju, z silnie przetrzebioną inteligencją, prze-
suniętymi granicami i wielomilionowymi przesiedleniami ludności – in-
tensywnie rozbudowywano szkolnictwo wszystkich szczebli. Młodzież
garnęła się do nauki i we wszystkich rodzajach szkół pilnie potrzebo-
wano nauczycieli, a było ich bardzo mało. W tej trudnej sytuacji przez
wiele lat po wojnie w szkołach nauczało krocie ludzi o niepełnych kwa-
lifikacjach, a z czasem uczyli również absolwenci różnych liceów peda-
gogicznych, studiów nauczycielskich, wyższych studiów nauczycielskich,
wyższych szkół pedagogicznych, a także skróconych studiów uniwersy-
teckich (trzyletnich I stopnia). Można było mieć zastrzeżenia do po-
ziomu kwalifikacji nowych nauczycieli, ale jest rzeczą zdumiewającą, że
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w większości podołali oni wyzwaniom i szkolnictwo jako całość przezwy-
ciężyło piętrzące się przed nim trudności. Zjawisko to czeka na swojego
dziejopisa.

U ludzi pokolenia urodzonego w latach 1890–1920 niewątpliwie żywa
była pamięć tego, że normalną drogą kariery akademickiej było naj-
pierw terminowanie na stanowiskach nauczycielskich w szkołach śred-
nich oraz podejmowanie, poza nauczaniem, badań naukowych i ubiega-
nie się o fundusze na wyjazdy zagraniczne, z nadzieją na uzupełnienie
studiów i pogłębienie rozpoczętych badań. Była to droga mozolna, z od-
ległą perspektywą awansu akademickiego, w dużej części wymuszona
skromną liczbą etatów akademickich, ale możliwa i dająca nadzieję.
Przechodziło nią wielu ówczesnych profesorów uniwersytetu i taką też
drogę propagował u progu lat międzywojennych jeden z nich, Stanisław
Zaremba, który w młodości sam z powodzeniem ją przebył [49]. Nic za-
tem dziwnego, że dla ludzi owego pokolenia przechodzenie ze szkoły na
uczelnię było jak najbardziej naturalne.

W tym artykule zajmiemy się fragmentem ogólnego obrazu, a mia-
nowicie nauczycielami akademickimi na kierunkach matematycznych na
uniwersytetach i inżynierskich na politechnikach, które również drama-
tycznie potrzebowały kadr – szczupłych przed wojną i jeszcze przez nią
przetrzebionych. Już jesienią 1945 roku działało w Polsce siedem uni-
wersytetów na pięć przedwojennych (utracone we Lwowie i w Wilnie,
odrodzone w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, nowe w Lublinie, Ło-
dzi, Toruniu i Wrocławiu) i cztery politechniki na dwie przedwojenne
(utracona we Lwowie, odrodzone w Warszawie i Akademia Górniczo-
-Hutnicza w Krakowie, nowe na Śląsku i we Wrocławiu), nie licząc po-
wstających niemal jak grzyby po deszczu wyższych szkół inżynierskich
i pedagogicznych. A przecież ponad połowa aktywnych przed wojną ma-
tematyków (ściślej, członków Polskiego Towarzystwa Matematycznego)
zaginęła lub znalazła się poza krajem [3]. I chociaż w podobnym za-
pewne stosunku zmalała liczba nauczycieli matematyki szkół średnich
(brak jednak danych statystycznych w tym zakresie), to matematyka na
uniwersytetach, politechnikach i pozostałych szkołach wyższych została
w pewnym zakresie wsparta przez przedwojennych nauczycieli gimna-
zjalnych, kosztem oczywiście dodatkowego zubożenia szkolnictwa śred-
niego. Mówiąc dokładniej, przedstawimy przykładowe sylwetki około
czterdziestu przedstawicieli pokolenia urodzonego w latach 1885–1915,
którzy ukończyli studia matematyczne jeszcze przed I wojną światową
lub w okresie międzywojennym i podjęli wówczas nauczanie matematyki
w szkolnictwie średnim, a po II wojnie światowej zasilili kadry nauczy-
cieli akademickich z matematyki. Było ich więcej, zwłaszcza na stano-
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wiskach pomocniczych, ale już ta grupa pozwala na dostrzeżenie skali
i rangi zjawiska. Na końcu dokonamy podsumowania.

Przedstawiając sylwetkę, podamy lata życia, uniwersytet i rok ukoń-
czenia studiów (a po reformie magisterskiej z 1926 roku także rok uzy-
skania magisterium), okres i miejsce pracy w szkole, rok przejścia do
szkolnictwa wyższego i nazwy tych szkół wyższych, rok i miejsce uzyska-
nia doktoratu (wraz z nazwiskiem promotora), rok uzyskania tytułu na-
ukowego docenta i/lub habilitacji, rok uzyskania tytułu profesora (nad-
zwyczajnego, zwyczajnego), liczby opublikowanych prac i wypromowa-
nych doktorów. Nie wszyscy nauczyciele uzyskiwali stopnie naukowe;
w takich przypadkach te informacje pomijamy. Czasem dodamy inne
uwagi.

Kilka przytoczonych nazwisk trafiło do Polskiego Słownika Biogra-
ficznego i encyklopedii PWN, prawie wszystkie znalazły się w słownikach
biograficznych matematyków i statystyków, a o niektórych ukazały się
osobne opracowania. Wykaz tych źródeł znajduje się w bibliografii na
końcu artykułu, a przy każdym nazwisku są zaznaczone odpowiednie po-
zycje. Brak takich odniesień oznacza, że autor ich nie zna, a informacje
czerpał z różnych źródeł.

2. Przykłady osobowe.

2.1. Bierski, Franciszek (1912–2002)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył

w 1936 roku, po czym był w latach 1936–1939 nauczycielem w Pieka-
rach Śląskich. Od 1945 roku pracował na Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Doktoryzował się w 1959 roku na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim (promotor: Franciszek Leja), opublikował kilka prac z funkcji
analitycznych. (Vide etiam: [2]).

2.2. Czarnota, Alfred (1911–1984)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Poznańskim ukończył w 1936

roku, po czym był w latach 1936–1939 nauczycielem w Chodzieży, Czarn-
kowie i Bydgoszczy. Wysiedlony w 1940 roku do Częstochowy, tam po-
został na stałe. Początkowo (w latach 1945–1948) kontynuował pracę
nauczycielską w liceum handlowym, ale od 1948 roku zaangażował się
już w tworzenie w Częstochowie szkolnictwa wyższego (Wyższa Szkoła
Administracyjno-Handlowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna i Wyższa Szko-
ła Inżynierska). Doktoryzował się z ekonomii w 1963 roku na Uniwersy-
tecie Łódzkim. Jako doktor był m.in. rektorem Wyższej Szkoły Ekono-
micznej, a w latach 1970–1980 dyrektorem Instytutu Matematyki Po-
litechniki Częstochowskiej (powstała z przekształcenia Wyższej Szkoły
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Ekonomicznej). Autor kilkunastu drobnych prac. W swoim czasie znany
szachista. (Vide etiam: [RD], [46]).

2.3. Czyżykowski, Mieczysław (1907–1995)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył

w 1931 roku, po czym był nauczycielem w Pabianicach, Grodnie, Zduń-
skiej Woli i Warszawie, a w latach 1937–1939 także starszym asystentem
na Politechnice Warszawskiej. Po wojnie kontynuował pracę nauczy-
cielską do 1948 roku, ale jednocześnie wznowił pracę na Politechnice
Warszawskiej i tam się w 1951 roku doktoryzował (promotor: Witold
Pogorzelski), a w 1967 roku uzyskał tytuł naukowy docenta. Napisał
parę podręczników szkolnych, a w latach 1951–1996 był także bardzo
czynny w Komitecie Głównym Olimpiady Matematycznej, za co otrzy-
mał w 1994 roku godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa
Matematycznego.

2.4. Dobrzycki, Stanisław (1905–1989)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Poznańskim ukończył

w 1930 roku, a nauczycielem był w latach 1927–1939 w Poznaniu oraz
1945–1949 w Kielcach. Zmuszony przez władze do odejścia (jako dy-
rektor szkoły sprzeciwiał się komunizowaniu młodzieży), od 1949 roku
pracował na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie i od
1954 roku w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie (późniejsza Po-
litechnika Lubelska). Doktoryzował się w 1970 roku (promotor: Adam
Bielecki). Zasłużony historyk matematyki polskiej. (Vide etiam: [RD],
[13], [18], [42]).

2.5. Frydrych, Zdzisław (1914–1990)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył

w 1938 roku i w latach 1937–1939 był nauczycielem w Zakopanem. Od
1945 roku pracował na Wydziałach Politechnicznych Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie (później przekształconych na Politechnikę Kra-
kowską), a doktoryzował się w 1962 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim
(promotor: Mirosław Krzyżański). (Vide etiam: [6]).

2.6. Glat, Bernard (1904–1968)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwo-

wie ukończył w 1929 roku, po czym był nauczycielem: w latach 1929–
1939 w Kołomyi i w latach 1946–1950 na Śląsku. Z chwilą powstania
w 1950 roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach zorganizował
tam sekcję matematyczną (w 1968 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna
została przekształconych na Uniwersytet Śląski). (Vide etiam: [41]).
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2.7. Hampel, Roman (1907–1963)
Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim

w 1929 roku, a potem także pedagogiczne na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Był w latach 1932–1939 nauczycielem w Warszawie, a po wojnie
podjął w 1946 roku pracę na Politechnice Warszawskiej. Tam się dok-
toryzował w 1950 roku z nauk technicznych (promotor: Witold Pogo-
rzelski) i uzyskał w 1954 roku tytuł naukowy docenta. Opublikował 13
prac, tłumaczył podręczniki. (Vide etiam: [RD], [24]).

2.8. Hornowski, Michał (1893–1966)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Carskim w Warszawie ukoń-

czył w 1915 roku, po czym był w latach 1915–1939 nauczycielem w Ło-
wiczu, Białymstoku i Warszawie oraz w latach 1945–1952 ponownie
w Warszawie. W szkolnictwie wyższym pracował od 1952 roku, najpierw
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, a w latach 1955–1958 na
Uniwersytecie Warszawskim jako zastępca profesora. Autor podręcz-
ników szkolnych, tłumacz podręczników akademickich z języka rosyj-
skiego. (Vide etiam: [RD], [25]).

2.9. Iwaszkiewicz, Bolesław (1902–1983)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył

w 1928 roku. Był w latach 1925–1928 asystentem, w latach 1928–1932
starszym asystentem Uniwersytecie Warszawskim, a następnie praco-
wał w okresie 1932–1937 jako nauczyciel w Warszawie i w latach 1937–
1939 jako referent szkolny w ambasadzie polskiej w Berlinie. Po 1945
roku był wizytatorem szkolnym we Wrocławiu, a od 1948 roku praco-
wał na Politechnice Wrocławskiej, gdzie uzyskał w 1955 roku tytuł na-
ukowy docenta (bez doktoratu). Autor popularnych podręczników szkol-
nych. Prorektor Politechniki Wrocławskiej w latach 1954–1957. Założy-
ciel i wieloletni redaktor (1948–1970) czasopisma „Matematyka”. Prze-
wodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia (1958–1969).
(Vide etiam: [RD], [26], [35]).

2.10. Jankowski, Wiktor (1913–1996)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Poznańskim ukończył w 1936

roku, po czym był w latach 1937–1939 nauczycielem gimnazjalnym
w Poznaniu. Po wojnie podjął pracę w powstałej wtedy Wyższej Szkole
Inżynierskiej w Poznaniu (przekształconej w 1955 roku na Politechnikę
Poznańską), gdzie pozostał do emerytury. Doktoryzował się w 1951 roku
na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (promotor: Mie-
czysław Biernacki), w 1958 roku uzyskał tytuł naukowy docenta i w 1968
roku profesora nadzwyczajnego. Największe zasługi miał jako organi-
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zator i wykładowca, ale opublikował także kilka prac z teorii funkcji
analitycznych. (Vide etiam: [RD], [1], [14]).

2.11. Janowski, Witold (1912–1972)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył

w 1935 roku, w latach 1934–1939 był nauczycielem w Warszawie, a po
wojnie (1945–1950) w Łodzi. Jednocześnie nawiązał kontakt ze szkołami
wyższymi, na których zrobił karierę akademicką. W latach 1947–1962
pracował na Politechnice Łódzkiej, a od 1958 roku do końca życia na
Uniwersytecie Łódzkim. Doktoryzował się w 1950 roku na Uniwersytecie
Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (promotor: Mieczysław Biernacki),
po czym uzyskał w 1955 roku tytuł naukowy docenta, w 1957 roku zo-
stał profesorem nadzwyczajnym i w 1967 roku profesorem zwyczajnym.
W 1968 roku mianowany rektorem Uniwersytetu Łódzkiego, od 1970
roku był także dyrektorem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Łódz-
kiego. Jeden z twórców łódzkiego ośrodka funkcji analitycznych. Autor
52 publikacji, wypromował 21 doktorów. (Vide etiam: [RD], [7], [8]).

2.12. Jarosz, Marian (1906–1983)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Poznańskim ukończył w 1930

roku, po czym był w latach 1931–1949 nauczycielem w Poznaniu (z prze-
rwą lat 1939–1945, które spędził w Rumunii). Od 1949 roku pracował
w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Poznaniu (przekształconej w 1955
roku na Politechnikę Poznańską). Doktoryzował się w 1963 roku na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza (promotor: Władysław Orlicz), a w 1968
roku uzyskał tytuł naukowy docenta. Autor paru prac z równań różnicz-
kowych. (Vide etiam: [RD], [37]).

2.13. Karaśkiewicz, Edmund (1899–1988)
Ukończywszy w 1920 roku seminarium nauczycielskie, podjął pracę

nauczycielską, a po eksternistycznej maturze w 1920 roku studiował
matematykę na Uniwersytecie Poznańskim, po czym nauczał w Byd-
goszczy. Lata wojny spędził w obozie jenieckim, a po osiedleniu się
w Poznaniu związał się z Wyższą Szkołą Inżynierską (przekształconą
w 1955 roku na Politechnikę Poznańską). Doktoryzował się w 1950 roku,
a w 1957 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego i w 1965 roku
zwyczajnego. Opublikował 39 prac, głównie z akustyki i teorii drgań
nieliniowych. (Vide etiam: [RD], [9]).

2.14. Kartasiński, Stanisław (1884–1976)
Matematykę studiował najpierw w rosyjskim instytucie politechnicz-

nym w Warszawie, a potem na paryskiej Sorbonie. W okresie międzywo-
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jennym był nauczycielem w Warszawie, a po wojnie pracował w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Warszawie i jako starszy wykładowca na Uni-
wersytecie Warszawskim. Trochę tłumaczył, napisał parę podręczników
i był współautorem zbioru zadań w repetytorium maturalnym. (Vide
etiam: [27]).

2.15. Kluczny, Czesław (1908–1979)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył

w 1933 roku. W latach 1932–1939 był nauczycielem w Radomiu. Od
1946 roku pracował w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych,
a w 1950 roku przeniósł się na Politechnikę Śląską. Doktoryzował się
w 1959 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim (promotor: Tadeusz Wa-
żewski). Uzyskał w 1961 roku tytuł naukowy docenta, a w 1971 roku
został profesorem nadzwyczajnym. W latach 1971–1976 był dyrekto-
rem Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej. Opublikował 20 prac
z teorii równań różniczkowych; wypromował trzech doktorów. (Vide
etiam: [RD], [2], [47]).

2.16. Krygowska, Anna Zofia (1904–1988)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyła

w 1927 roku i w Krakowie pozostała do końca życia. Najpierw, w la-
tach 1927–1950, była nauczycielką (w czasie wojny na tajnych kom-
pletach), a od 1949 roku do emerytury (1974) pracowała w Wyższej
Szkole Pedagogicznej. Doktoryzowała się w 1950 roku z dydaktyki ma-
tematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (promotor: Tadeusz Ważew-
ski) i została docentem, a potem profesorem nadzwyczajnym (1963)
i profesorem zwyczajnym (1974). Twórczyni krakowskiego ośrodka dy-
daktyki matematyki. Opublikowała 270 artykułów i książek; wypromo-
wała 22 doktorów. Jako dydaktyk matematyki cieszyła się światowym
uznaniem, m.in. miała odczyt na Międzynarodowym Kongresie Mate-
matyków w Nicei w 1970 roku. (Vide etiam: [RD], [WE], [2], [38]).

2.17. Krysicki, Włodzimierz (1905–2001)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył

w 1928 roku (magisterium – 1930), a potem aż do 1939 roku był w War-
szawie nauczycielem. Od 1945 roku mieszkał w Łodzi i tam praco-
wał, najpierw w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego (przeniesio-
nej w 1950 roku do Olsztyna), a następnie na Politechnice Łódzkiej
(do emerytury), ale miewał zajęcia także na Uniwersytecie Łódzkim.
Doktoryzował się w 1950 roku na Politechnice Warszawskiej (promotor:
Witold Pogorzelski), docentem został w 1955 roku, profesorem nadzwy-
czajnym w 1962 roku i profesorem zwyczajnym w 1973 roku. Opubli-
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kował 27 prac i 22 książki (podręczniki i publikacje popularyzatorskie);
wypromował 12 doktorów. Był koordynatorem wykładów matematycz-
nych na Politechnice Telewizyjnej. Wspólnie z Lechem Włodarskim na-
pisał popularny podręcznik Analiza matematyczna w zadaniach, któ-
rego dwie części miały dotychczas 29 i 27 wydań, odpowiednio. (Vide
etiam: [RD], [StP], [4], [5], [15], [22]).

2.18. Krzyżański, Mirosław (1907–1965)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie

ukończył w 1931 roku. Jeszcze w czasie studiów był zastępcą asystenta
Seminarium Matematycznego tej uczelni i wcześnie wyróżnił się orygi-
nalnymi publikacjami. Otrzymał w roku akademickim 1934/1935 sty-
pendium Funduszu Kultury Narodowej i wykorzystał ten czas na dłuż-
sze pobyty w Warszawie i Lwowie. Brak posady akademickiej sprawił,
że w latach 1932–1944 (z przerwą 1934/1935) był nauczycielem w Dro-
hiczynie, Wilnie i Iwieńcu. Po „repatriacji” znalazł się w 1945 roku
w Krakowie, gdzie pozostał do końca życia. Najpierw pracował na Wy-
działach Politechnicznych Akademii Górniczo-Hutniczej, przekształco-
nych rychło w Politechnikę Krakowską, a od 1955 roku na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Doktoryzował się jeszcze w 1934 roku na Uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie (promotor: Stefan Kempisty), habilitował
w 1948 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, profesorem nadzwyczaj-
nym został w 1949 roku i profesorem zwyczajnym w 1954 roku. Opu-
blikował 44 prace z teorii równań różniczkowych cząstkowych, w tym
jedną monografię; wypromował 9 doktorów. (Vide etiam: [RD], [WE],
[16], [17]).

2.19. Leitner, Roman (1914–1988)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył

w 1937 roku, po czym był w latach 1937–1939 nauczycielem w Kra-
kowie. Wojnę spędził we Lwowie, gdzie wstąpił w 1944 roku do wojska
polskiego. Doktoryzował się w 1949 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim
(promotor: Tadeusz Ważewski) i od 1951 roku pracował w Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie został w 1954 roku docentem.
Był jednym z wykładowców na Politechnice Telewizyjnej (1966–1971).
(Vide etiam: [2]).

2.20. Leśniak, Jan Józef (1901–1980)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył

w 1928 roku, po czym był w latach 1928–1939 nauczycielem w Krako-
wie. W tym czasie wykładał na Studium Pedagogicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego matematykę elementarną i dydaktykę matematyki. Dok-
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toryzował się w 1947 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim (promotor:
Franciszek Leja), po czym podjął w 1947 roku pracę w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Krakowie. Habilitował się w 1951 roku, a w 1954 roku
został profesorem nadzwyczajnym. Od 1963 roku pracował na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Opublikował 20 prac. (Vide etiam: [RD], [2], [45]).

2.21. Meder, Józef (1905–1975)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwo-

wie ukończył w 1932 roku z dyplomem nauczycielskim, po czym był
nauczycielem w latach 1932–1939 w Poznaniu i Inowrocławiu oraz w la-
tach 1945–1947 w Poznaniu. Po uzyskaniu w 1947 roku magisterium na
Uniwersytecie Poznańskim wykładał tam geometrię wykreślną, a w 1953
roku przeniósł się do Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie (póź-
niejsza Politechnika Szczecińska), gdzie pozostał na stałe. Doktoryzował
się w 1958 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza (promotor: Wła-
dysław Orlicz), po czym uzyskał w 1959 roku tytuł naukowy docenta
i awansował dalej: został w 1967 roku profesorem nadzwyczajnym, a po
habilitacji w 1971 roku – profesorem zwyczajnym. Założył w 1955 roku
Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego i był jego
wieloletnim prezesem. (Vide etiam: [RD], [34]).

2.22. Milicer-Grużewska, Halina (1901–1981)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła

w 1926 roku, po czym doktoryzowała się w 1927 roku na tejże uczelni
(promotor: Stefan Mazurkiewicz). W latach 1923–1929 i 1937–1939 była
w Warszawie nauczycielką, a w okresie 1929–1937 urzędniczką. Po woj-
nie znalazła już miejsce w szkolnictwie wyższym, najpierw w roku aka-
demickim 1945/1946 na Uniwersytecie Warszawskim, potem w latach
1946–1951 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
a od 1951 roku pracowała w Instytucie Matematycznym Polskiej Aka-
demii Nauk, gdzie uzyskała w 1957 roku tytuł naukowy docenta. Na-
pisała kilkadziesiąt prac ze statystyki i zastosowań matematyki. (Vide
etiam: [RD], [28]).

2.23. Niczyporowicz, Eugeniusz (1914–2010)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie

ukończył w 1937 roku, po czym był w latach 1937–1939 i 1945–1950
nauczycielem. Następnie przeszedł do szkolnictwa wyższego: w latach
1950–1968 pracował w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku,
a od 1968 roku w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.
Doktoryzował się w 1960 roku na Politechnice Warszawskiej (z nauk
technicznych). Zasłużony organizator, m.in. był prorektorem Wyższej
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Szkoły Inżynierskiej (1965–1968) i zastępcą rektora Uniwersytetu War-
szawskiego ds. filii w Białymstoku (1968–1972).

2.24. Nykliński, Antoni (1906–1964)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył

w 1930 roku, ale tytuł magistra uzyskał w 1932 roku. Był w latach 1930–
1939 nauczycielem w Krakowie, jednocześnie współpracując z Akademią
Górniczą. Aresztowany, wojnę spędził w obozie w Auschwitz. Po wojnie
wrócił w 1945 roku na Akademię Górniczo-Hutniczą. Doktoryzował się
w 1962 roku w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dawniej i obec-
nie: Szkole Głównej Handlowej) w Warszawie. Interesował się progra-
mowaniem liniowym i teorią prawdopodobieństwa.

2.25. Oleszkiewicz, Mieczysław (1890–1956)
Studia matematyczne ukończył na uniwersytecie w Kijowie ze stop-

niem kandydata. W okresie międzywojennym 1920–1939 był w Warsza-
wie nauczycielem, w czasie wojny uczył na tajnych kompletach, a od
1945 roku pracował na Politechnice Warszawskiej. Napisał parę pod-
ręczników szkolnych i akademickich. (Vide etiam: [29]).

2.26. Panczakiewicz, Marian (1903–1997)
Po studiach matematycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim był

w latach 1926–1934 nauczycielem w Bielsku, a potem w Mikołowie.
Wojnę przeżył w Mszanie Dolnej, gdzie uczył na tajnych kompletach.
Po wojnie wrócił na Śląsk i najpierw, w latach 1945–1951, uczył w Ślą-
skich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach, a następnie
(1951–1969, do emerytury wymuszonej chorobą oczu) był wykładowcą
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Doktoryzował się w 1961
roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (promotor: Jerzy Słu-
pecki). Napisał parę prac. (Vide etiam: [41]).

2.27. Pęczalski, Marian (1887–1967)
Studiował w latach 1905–1909 matematykę na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim oraz w roku akademickim 1909/1910 matematykę i fizykę we
Fryburgu. Po powrocie do kraju, w latach 1910–1939, był nauczycie-
lem w Warszawie, Piławach i Grodnie. Po 1945 roku podjął pracę wy-
kładowcy w szkołach wyższych Gdańska (Politechnika Gdańska) i War-
szawy. Napisał parę podręczników i wiele artykułów metodycznych. (Vi-
de etiam: [10], [23]).

2.28. Roliński, Ignacy (1885–1957)
Po studiach w Getyndze, Paryżu, Wiedniu, Berlinie, Lwowie i Krako-

wie był nauczycielem. Po II wojnie światowej pracował w Wyższej Szkole
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Pedagogicznej w Łodzi, a po włączeniu jej do Uniwersytetu Łódzkiego
był tam zastępcą profesora. Napisał parę skryptów. (Vide etiam [30],
[44]).

2.29. Rusiecki, Antoni Marian (1892–1956)
Studia matematyczne ukończył w 1916 roku na uniwersytecie w Ki-

jowie, po czym uczył w latach 1916–1919 w gimnazjum polskim w Ki-
jowie i w latach 1919–1922 w seminarium nauczycielskim w Białym-
stoku. W okresie 1922–1939 był instruktorem matematyki w Minister-
stwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, pisał podręczniki
i nadal uczył. W czasie wojny nauczał na tajnych kompletach. Po wojnie
pracował w wydawnictwach oraz wykładał metodykę nauczania mate-
matyki na Uniwersytecie Warszawskim. (Vide etiam: [RD], [WE], [31]).

2.30. Sadowska, Danuta (1915–1979)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie

ukończyła w 1937 roku, po czym, w latach 1937–1939, była nauczycielką
w Baranowiczach, a po „repatriacji” uczyła w latach 1946–1948 w Ło-
dzi, gdzie pozostała na stałe. Od 1948 roku pracowała na Politechnice
Łódzkiej, stopień kandydata nauk uzyskała w 1956 roku w Instytucie
Matematycznym Polskiej Akademii Nauk (promotor: Witold Pogorzel-
ski), a następnie tytuł naukowy docenta w 1963 roku. Napisała kilka
prac o równaniach różniczkowych cząstkowych drugiego rzędu; wypro-
mowała dwóch doktorów. (Vide etiam: [RD], [11]).

2.31. Sedlak, Stefan (1908–1987)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył

w 1931 roku (magisterium – 1933), po czym był w latach 1931–1939
nauczycielem na Śląsku. Wojnę przeżył w Krakowie, a od 1945 roku
znów był na Śląsku, ale tym razem pracował w szkołach wyższych: Ślą-
skich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach, Politechnice
Śląskiej w Gliwicach i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, na
stanowiskach adiunkta i zastępcy profesora. Położył duże zasługi jako
organizator nauczania matematyki. Znany popularyzator matematyki
(miał publikacje z tego zakresu). (Vide etiam: [41]).

2.32. Siedmiograj, Zdzisław (1906–1962)
Studia matematyczne na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej

ukończył około 1927 roku, jeszcze w czasie studiów podjął pracę nauczy-
cielską w gimnazjach Lwowa, a potem Krzemieńca, którą kontynuował
do 1941 roku. Po „repatriacji” znalazł się w 1945 roku w Krakowie,
gdzie podjął pracę na Wydziałach Politechnicznych Akademii Górniczo-
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-Hutniczej (późniejsza Politechnika Krakowska). Tam się doktoryzował
w 1959 roku (promotor: Mirosław Krzyżański) i był kierownikiem kate-
dry. (Vide etiam: [48]).

2.33. Siewierski, Lucjan (1915–2004)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył

w 1938 roku. Po uzyskaniu w 1945 roku magisterium był jeszcze w latach
1945–1951 nauczycielem, ale niemal jednocześnie podjął w 1948 roku
pracę na Politechnice Łódzkiej, gdzie pozostał do emerytury (1978).
Doktoryzował się w 1958 roku na Uniwersytecie Łódzkim (promotor:
Zygmunt Charzyński), habilitował w 1961 roku, a w 1969 roku uzyskał
tytuł profesora nadzwyczajnego. Opublikował 10 prac z teorii funkcji
analitycznych; wypromował dwóch doktorów.

2.34. Skwarczyński, Antoni (1913–1988)
Studia matematyczne i pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

ukończył w 1937 roku, po czym w roku szkolnym 1938/1939 był na-
uczycielem w gimnazjum w Chrzanowie. W czasie wojny i po niej (do
1951 roku) pracował jako księgowy. W tym czasie ukończył w 1950 roku
studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, a od
1957 roku pracował na Akademii Górniczo-Hutniczej w katedrze geome-
trii wykreślnej. Doktoryzował się w 1965 roku na Wyższej Szkole Eko-
nomicznej w Krakowie (z ekonomii) i tamże habilitował w 1977 roku
(też z ekonomii), a następnie uzyskał w 1978 roku stanowisko docenta
(geometrii wykreślnej) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. (Vide
etiam: [39]).

2.35. Słowikowski, Jan (1897–1956)
Był nauczycielem od 1918 roku. Studia matematyczne na Uniwer-

sytecie Warszawskim podjął w 1921 roku, ale formalnie ukończył je
dopiero w 1947 roku. Od 1945 roku pracował także w łódzkich szko-
łach wyższych, najdłużej na Politechnice Łódzkiej. Autor lub współau-
tor licznych podręczników szkolnych i akademickich. (Vide etiam: [32]).

2.36. Szmuszkowicz, Hanna (1910–1993)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła

w 1931 roku, po czym była w Warszawie nauczycielką, a jednocześnie
pisała pracę doktorską i podjęła w 1937 roku pracę na Wolnej Wszech-
nicy Polskiej. W czasie okupacji brała udział w tajnym nauczaniu, a po
wojnie znalazła się w Łodzi, gdzie uczyła w technikum włókienniczym
oraz na Uniwersytecie Łódzkim, a w latach 1947–1954 w Wyższej Szkole
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Pedagogicznej w Łodzi – była nawet rektorem tej uczelni. Doktoryzo-
wała się w 1950 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Po powrocie do
Warszawy pracowała w latach 1954–1962 na Uniwersytecie Warszaw-
skim, gdzie uzyskała w 1955 roku tytuł naukowy docenta. Potem po-
święciła się kształceniu nauczycieli matematyki w ośrodkach metodycz-
nych. Była kierownikiem (1970–1980) Zakładu Kształcenia Nauczycieli
Matematyki w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. (Vide
etiam: [RD], [21]).

2.37. Tarnawski, Eustachy (1902–1992)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie

ukończył w 1924 roku i uzyskał w 1926 roku magisterium (w owym roku
dopiero wprowadzone), po czym był w latach 1926–1939 nauczycielem
w Gnieźnie i w Gdańsku. Okres okupacji spędził w Warszawie, Kra-
kowie i Zakopanem, uczestnicząc w tajnym nauczaniu. Od 1945 roku
z powrotem w Gdańsku, gdzie położył duże zasługi przy organizowaniu
Politechniki Gdańskiej. Doktoryzował się w 1951 roku na Uniwersy-
tecie Poznańskim (promotor: Władysław Orlicz), po czym został do-
centem w 1954 roku, profesorem nadzwyczajnym w 1957 roku i pro-
fesorem zwyczajnym w 1967 roku. Napisał kilka podręczników. (Vide
etiam: [RD], [36]).

2.38. Wachułka, Adam (1909–1991)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwo-

wie ukończył w 1934 roku, po czym w latach 1935–1941 był nauczycie-
lem we Lwowie i w Stryju oraz, po „repatriacji”, w latach 1945–1954,
w Krakowie. Jednocześnie od 1950 roku związał się z Wyższą Szkołą
Pedagogiczną w Krakowie. Doktoryzował się w 1965 roku na Uniwersy-
tecie Adama Mickiewicza (promotor: Władysław Orlicz). Po uzyskaniu
w 1969 roku tytułu naukowego docenta wypromował jednego doktora.
Zasłużony historyk matematyki polskiej. (Vide etiam: [RD], [12], [19]).

2.39. Wakulicz, Antoni (1902–1988)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył

w 1924 roku, po czym był nauczycielem w Warszawie, Pszczynie i Ka-
towicach. Od 1946 roku do emerytury pracował na Politechnice Śląskiej
i okresowo w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Doktoryzo-
wał się w 1949 roku na Uniwersytecie Warszawskim (promotor: Wacław
Sierpiński), został w 1955 roku docentem, a w 1963 roku profesorem
nadzwyczajnym. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Matema-
tycznego. Wypromował 6 doktorów. (Vide etiam: [RD], [20]).
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2.40. Waszkiewicz, Jadwiga (1912–1994)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła

w 1936 roku, po czym była w latach 1937–1939 i 1945–1951 nauczy-
cielką w Łodzi. Od 1950 roku do emerytury (1977) pracowała na Po-
litechnice Łódzkiej. Doktoryzowała się w 1962 roku na Uniwersytecie
Łódzkim (promotor: Witold Janowski). (Vide etiam: [43]).

2.41. Zawadzki, Romuald (1910–1974)
Studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył

w 1933 roku, po czym był nauczycielem w Suwałkach (1934–1939) i w Ło-
dzi (1945–1948); czas wojny spędził w obozie jenieckim. Od 1948 roku
pracował na Politechnice Łódzkiej, a w latach 1953–1967 także na Uni-
wersytecie Łódzkim. Doktoryzował się w 1958 roku na Uniwersytecie
Łódzkim (promotor: Zygmunt Charzyński), habilitował w 1961 roku,
tytuł docenta uzyskał w 1962 roku, a profesora nadzwyczajnego w 1973
roku. Napisał 10 prac z teorii funkcji analitycznych; wypromował 2 dok-
torów. (Vide etiam: [RD], [40]).

2.42. Zieliński, Kazimierz (1889–1979)
Po ukończeniu w 1913 roku studiów inżynierskich w Pradze czeskiej

był w latach 1916–1939 nauczycielem w Warszawie. W czasie okupacji
brał udział w tajnym nauczaniu, a w latach 1948–1961 pracował w Wyż-
szej Szkole Inżynierskiej w Warszawie (wcześniej Szkoła Wawelberga
i Rotwanda, od 1951 roku włączona w struktury Politechniki Warszaw-
skiej), od 1960 roku jako docent (bez doktoratu). (Vide etiam: [33]).

3. Analiza statystyczna. Przedstawiona wyżej lista z pewnością
nie obejmuje wszystkich przedwojennych nauczycieli matematyki, któ-
rzy po wojnie zasilili szkolnictwo wyższe, jest jednak wystarczająco ob-
szerna, by dostrzec wagę zjawiska i zauważyć pewne cechy charaktery-
styczne.

Zacznijmy od statystyki.
Na 42 osoby na liście jedenaście poprzestało na uzyskanym wcześniej

wykształceniu, nie uzyskując stopnia doktora, chociaż dwie uzyskały ty-
tuł docenta (bez doktoratu). Była to jednak grupa osób bardzo już za-
awansowanych wiekowo: ośmioro urodziło się jeszcze w dziewiętnastym
wieku, a najstarsi nawet przed 1890 rokiem (Kartasiński 1884, Roliński
1885, Pęczalski 1887), średnia zaś wieku wynosiła w tej grupie (w 1945
roku) 51,4 roku.

Doktorat (a przez kilka powojennych lat „kandydat nauk”; był to
termin sowiecki, który obowiązywał krótko w Polsce; traktowano go
równoważnie z doktoratem, podobnie jak „doktor nauk” traktowany był
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wówczas równoważnie z habilitacją) jest tradycyjnie pierwszym stop-
niem naukowym, natomiast docentura przez wiele lat po wojnie była
tytułem naukowym nadawanym przez Centralną Komisję na podstawie
dorobku i dającym uprawnienia samodzielnego pracownika nauki, a więc
możliwość obejmowania wyższych stanowisk w hierarchii akademickiej
oraz prowadzenia własnych doktoratów. Tak było długo i nie budziło
to większych oporów, jednakże fala motywowanych politycznie nomi-
nacji na status docenta po 1968 roku (kąśliwie zwanych w środowisku
„docentami marcowymi” lub, jeszcze bardziej złośliwie, „Volksdocen-
tami”) zniszczyła prestiż tego tytułu. Chociaż wielu takich docentów
habilitowało się po tej nominacji i awansowało zgodnie z tradycyjnymi
kryteriami, to jednak odium społeczne sprawiło, że w oczach środowiska
tytuł został skompromitowany i pierwsza ustawa o szkołach wyższych
wolnej Polski (z 1991 roku) zniosła go całkowicie.

Przyglądając się bliżej wspomnianej grupie jedenastu osób, można
zauważyć, jak już wspomnieliśmy, że osiem z nich (Hornowski, Kartasiń-
ski, Oleszkiewicz, Pęczalski, Roliński, Rusiecki, Słowikowski, Zieliński)
to matematycy urodzeni jeszcze w dziewiętnastym wieku. Swoje studia
matematyczne ukończyli oni jeszcze przed I wojną światową lub naj-
później w czasie jej trwania (formalnie nie byli więc magistrami, bo
ten tytuł wprowadzono w Polsce dopiero w 1926 roku; wyjątkiem był
Słowikowski, który magisterium uzyskał w 1947 roku), a po II wojnie
światowej znajdowali się w podeszłym już wieku. Niewiele więc mogli
z siebie dać, ale służyli rzetelnie i ofiarnie. Pozostali trzej to młodsi
magistrzy (Glat, Iwaszkiewicz, Sedlak), z których dwóch zaangażowało
się w organizowanie szkolnictwa wyższego w mieście bez tradycji akade-
mickich (Katowice) i gdzie długo, w powstającym na surowym korzeniu
środowisku, nie było szans na zrobienie doktoratu. A potem było już
i dla nich za późno.

Dwie osoby (Iwaszkiewicz, Zieliński) zostały docentami bez dokto-
ratu. Było to możliwe, ale nader rzadkie. Iwaszkiewicz pełnił w admini-
stracji szkolnej i na uczelni rozmaite funkcje (był wizytatorem szkolnym
w województwie dolnośląskim i prorektorem Politechniki Wrocławskiej),
a potem był jeszcze wieloletnim przewodniczącym Rady Miasta Wrocła-
wia, natomiast Zieliński uzyskał tytuł tuż przed odejściem na emeryturę.

Kolejna grupa to dziewięć osób, które się doktoryzowały i na tym
poziomie poprzestały (Bierski, Czarnota, Dobrzycki, Frydrych, Niczy-
porowicz, Nykliński, Panczakiewicz, Siedmiograj, Waszkiewicz). Śred-
nia wieku uzyskania doktoratu w tej grupie wynosiła prawie 53 lata
(ściślej, 52,8), a rozpiętość wieku 46–65 lat. Nie jest to najlepszy wiek
do rozpoczynania kariery naukowej.
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Dwie osoby doktoryzowały się przed wojną (Milicer-Grużewska oraz
Szmuszkowicz) i zostały po wojnie docentami, podobnie jak siedem
osób, które doktoryzowały się po wojnie i też zostały docentami (Czyży-
kowski, Hampel, Jarosz, Leitner, Sadowska, Skwarczyński, Wachułka).
Poza dwoma przedwojennymi doktoratami były to doktoraty też na
ogół późne (średnia uzyskania 45,7 roku, rozpiętość wieku 36–56 lat),
znacząco jednak niższe niż w poprzedniej grupie, a zatem dające lepsze
szanse. Jak wskazują nominacje docenckie, wykorzystane.

Najliczniejszą grupę (trzynaście osób) stanowią późniejsi profesoro-
wie, a więc te osoby, które doktoryzowały się po wojnie (poza jedy-
nym wyjątkiem Krzyżańskiego, który doktorat uzyskał jeszcze przed
wojną), a potem awansowały dalej, uzyskując tytuły profesorskie (Jan-
kowski, Janowski, Karaśkiewicz, Kluczny, Krygowska, Krysicki, Krzy-
żański, Leśniak, Meder, Siewierski, Tarnawski, Wakulicz, Zawadzki).
Były to więc kariery późne (doktoraty, będące ich początkiem, były uzy-
skiwane w wieku 41,6 roku (średnio), a pomijając nietypowy przypadek
Krzyżańskiego – w wieku 46,25 roku). Ale tutaj ważył także talent.

Promotorami większości z 29 powojennych doktoratów byli znani
matematycy: Orlicz 4 (Jarosz, Meder, Tarnawski, Wachułka), Pogorzel-
ski 4 (Czyżykowski, Hampel, Krysicki, Sadowska), Ważewski 3 (Kluczny,
Krygowska, Leitner), Biernacki 2 (Jankowski, Janowski), Charzyński
2 (Siewierski, Zawadzki), Krzyżański 2 (Frydrych, Siedmiograj), Leja
2 (Bierski, Leśniak), oraz po jednym doktorze Bielecki (Dobrzycki),
Janowski (Waszkiewicz), Sierpiński (Wakulicz) i Słupecki (Panczakie-
wicz). W 6 przypadkach (Czarnota z ekonomii na Uniwersytecie Łódz-
kim, Karaśkiewicz, Niczyporowicz z nauk technicznych na Politechnice
Warszawskiej, Nykliński w SGPiS, Skwarczyński na Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Krakowie, Szmuszkowicz) brak informacji o promo-
torach.

Fala nauczycieli gimnazjalnych najbardziej wzmocniła wyższe szkoły
techniczne, bo na 42 przytoczone przypadki aż 25 odnosiło się do poli-
technik. Najbardziej zyskała Łódź, gdzie 7 osób (Janowski, Krysicki, Sa-
dowska, Siewierski, Słowikowski, Waszkiewicz, Zawadzki) zasiliło Poli-
technikę Łódzką. Następnie Kraków, gdzie Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie została zasilona 3 osobami (Bierski, Nykliński, Skwarczyń-
ski) i Politechnika Krakowska 3 osobami (Frydrych, Krzyżański, Sied-
miograj), czyli łącznie trafiło tam 6 osób. Po 3 osoby trafiły także na Po-
litechnikę Śląską w Gliwicach (Kluczny, Sedlak, Wakulicz), na Politech-
nikę Warszawską (Czyżykowski, Hampel, Oleszkiewicz) i do Wyższej
Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu, czyli późniejszej Politechniki Poznań-
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skiej (Jankowski, Jarosz, Karaśkiewicz), 2 osoby na Politechnikę Gdań-
ską (Pęczalski, Tarnawski), 1 na Politechnikę Wrocławską (Iwaszkie-
wicz), 1 do Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, czyli późniejszej
Politechniki Szczecińskiej (Meder) i 1 do Wyższej Szkoły Inżynierskiej
w Lublinie, czyli późniejszej Politechniki Lubelską (Dobrzycki). A jeśli
dołożyć Wojskową Akademię Techniczną (Leitner), Wyższą Szkołę In-
żynierską w Białymstoku (Niczyporowicz), Wyższą Szkołę Inżynierską
w Częstochowie (Czarnota) i Wyższą Szkołę Inżynierską w Warszawie
(Zieliński), to ta grupa rośnie do 29 osób.

Tak duża frakcja uczelni technicznych znajduje łatwe wytłumacze-
nie w ogromnym zapotrzebowaniu starych i licznych nowo powstałych
uczelni na matematyków, niezbędnie potrzebnych na każdym kierunku
inżynieryjnym. Większość tych osób została przejęta przez ośrodki nowe
(Łódź 7, Śląsk 3, Politechnika Krakowska w Krakowie 3, Poznań 3,
Gdańsk 2, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 1, Białystok
1, Częstochowa 1), ale część – ośrodki stare (Politechnika Warszawska
3, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 3), natomiast najmłodsze,
powstające z zakładanych nieco później Wyższych Szkół Inżynierskich,
skorzystały mało, ale po kilku latach pokoju wykształciło się już na
uniwersytetach nowe pokolenie matematyków.

Drugim, ale już znacznie skromniejszym beneficjentem były uczel-
nie pedagogiczne, czyli ówczesne Wyższe Szkoły Pedagogiczne: Kraków
3 (Leśniak, Krygowska, Wachułka), Łódź 2 (Roliński, Szmuszkowicz),
Warszawa 1 (Hornowski) – łącznie 6 osób. Pozostały przypadki izolo-
wane: Dobrzycki, Milicer-Grużewska, Rusiecki.

Geograficznie najbardziej zyskały Warszawa i Kraków, oba ośrodki
po 9 osób, potem Łódź 7 i Śląsk 4, dalej Poznań 3 i Gdańsk 2, i niektóre
pozostałe po 1.

Zwraca uwagę mała obecność uniwersytetów, które korzystały z tej
fali dopiero wtórnie, przejmując osoby wtedy, gdy miały one już nie-
wątpliwy dorobek naukowy, jak Krzyżański w Krakowie czy Janowski
w Łodzi, bądź potrzebne były do zadań pomocniczych, jak Dobrzycki
czy Leśniak.

Warto też zauważyć, że dawni nauczyciele, którzy uzyskali status
samodzielnego pracownika nauki, a tym samym prawo kształcenia mło-
dych naukowców – zdołali wypromować co najmniej 80 doktorów (liczba
ta jest zapewne większa, nie o wszystkich bowiem są wiarygodne dane).
Rekordzistami w tej grupie byli: Krygowska 22, Janowski 21, Krysicki
12 i Krzyżański 9. Promocje te znacząco wzmocniły niektóre ośrodki.
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4. Uwagi końcowe. Podsumowując powyższe rozważania, można
powiedzieć, że przedwojenni nauczyciele matematyki, którzy po woj-
nie stali się nauczycielami akademickimi, stanowili znaczne wsparcie
na wielu uczelniach, przede wszystkim technicznych i pedagogicznych,
wsparcie dydaktyczne i organizacyjne. Na ogół nie mieli już oni ambicji
naukowych, ale uzyskiwanie przez wielu z nich doktoratu świadczy, że
swoje nowe powołanie traktowali poważnie. Kilku odegrało wybitną rolę
organizacyjną, jak Czarnota w Częstochowie, Niczyporowicz w Białym-
stoku, Meder w Szczecinie, Kluczny na Śląsku, a paru zrobiło jeszcze
duże kariery akademickie, w tym Krygowska, która stała się dydakty-
kiem matematyki na skalę światową, ale także Janowski, który znacznie
podciągnął łódzki ośrodek matematyczny, czy Krzyżański, wybitny kra-
kowski specjalista w zakresie równań różniczkowych.

Piękna to karta w dziejach nauczycielstwa polskiego, o której trzeba
pamiętać.

Literatura

A. Kolekcje biogramów

[PSB] Polski Słownik Biograficzny, 50 tomów, Kraków 1935–2016.

[WE] Wielka Encyklopedia PWN, 31 tomów, Warszawa 2002–2005.

[SBMP] Słownik Biograficzny Matematyków Polskich, S. Domoradzki, Z. Pawlikow-
ska-Brożek i D. Węglowska (red.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tar-
nobrzeg 2003.

[RD] R. Duda, Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską, Acta Universi-
tatis Wratislaviensis No 3427, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2012.

[StP] Statystycy Polscy, zespół red. W. Adamczewski, J. Berger, K. Kruszka,
M. Krzyśko (przewodniczący), B. Łazowska, Główny Urząd Statystyczny,
Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 2012.

B. Inne opracowania

[1] D. Bobrowski, Z żałobnej karty. Wiktor Jankowski, „Wiadomości Matema-
tyczne” 33 (1997), 212–215.

[2] S. Domoradzki, M. Stawiska, Distinguished graduates in mathematics of Ja-
giellonian University in the interwar period, Parts I and II, „Technical Trans-
actions. Fundamental Sciences” 2 (2015), 99–115; 117–141.

[3] R. Duda, O stratach osobowych matematyków polskich związanych z II wojną
światową, „Antiquitates Mathematicae” 3 (2009), 137–169.

[4] T. Gerstenkorn, Sylwetki łódzkich uczonych. Profesor Włodzimierz Krysicki,
Łódź 1995.

[5] L. Gajek, Włodzimierz Krysicki (1905–2001), [w:] StP, 166–172.

http://www.psb.pan.krakow.pl/index.php/pl/


R. Duda 85

[6] J. Hachaj, Z żałobnej karty. Zdzisław Frydrych, „Wiadomości Matematyczne”
33 (1996), 213.

[7] Z. Jakubowski, Witold Janowski, „Wiadomości Matematyczne” 19.1 (1975),
43–49.

[8] S. Kolankowski, Janowski Witold, [w:] SBMP, 86–87.

[9] S. Kolankowski, Karaśkiewicz Edmund, [w:] SBMP, 97.

[10] S. Kolankowski, Pęczalski Marian, [w:] SBMP, 182.

[11] S. Kolankowski, Sadowska Danuta, [w:] SBMP, 208–209.

[12] Z. Pawlikowska-Brożek, Adam Wachułka, „Kwartalnik Historii Nauki i Tech-
niki” 36.2 (1991), 127–130.

[13] Z. Pawlikowska-Brożek, Dobrzycki Stanisław, [w:] SBMP, 47–48.

[14] Z. Pawlikowska-Brożek, Jankowski Wiktor, [w:] SBMP, 86–87.

[15] Z. Pawlikowska-Brożek, Krysicki Włodzimierz, [w:] SBMP, 119.

[16] Z. Pawlikowska-Brożek, Krzyżański Mirosław, [w:] SBMP, 121–122.

[17] Z. Pawlikowska-Brożek, Mirosław Krzyżański, [w:] PSB, t. 15, 625.

[18] Z. Pawlikowska-Brożek, Stanisław Dobrzycki, „Kwartalnik Historii Nauki
i Techniki” 25.2–3 (1990), 379–384.

[19] Z. Pawlikowska-Brożek, Wachułka Adam, [w:] SBMP, 252.

[20] Z. Pawlikowska-Brożek, Wakulicz Antoni, [w:] SBMP, 252–253.

[21] Z. Pawlikowska-Brożek, Z żałobnej karty. Hanna Szmuszkowicz, „Wiadomości
Matematyczne” 30.2 (1994), 286–287.

[22] Z. Pawlikowska-Brożek, Z żałobnej karty. Włodzimierz Krysicki, „Wiadomo-
ści Matematyczne” 38 (2003), 235–239.

[23] J. Piłatowicz, Marian Pęczalski, [w:] PSB, t. 25, 720–721.

[24] W. Piotrowski, Hampel Roman, [w:] SBMP, 70.

[25] W. Piotrowski, Hornowski Michał, [w:] SBMP, 76.

[26] W. Piotrowski, Iwaszkiewicz Bolesław, [w:] SBMP, 80–81.

[27] W. Piotrowski, Kartasiński Stanisław, [w:] SBMP, 98–99.

[28] W. Piotrowski, Milicer Grużewska Halina, [w:] SBMP, 161–162.

[29] W. Piotrowski, Oleszkiewicz Mieczysław, [w:] SBMP, 173.

[30] W. Piotrowski, Roliński Ignacy, [w:] SBMP, 202.

[31] W. Piotrowski, Rusiecki Antoni Marian, [w:] SBMP, 206.

[32] W. Piotrowski, Słowikowski Jan, [w:] SBMP, 221.

[33] W. Piotrowski, Zieliński Kazimierz, [w:] SBMP, 271.

[34] W. Piotrowski, A. Wachułka, Meder Józef, [w:] SBMP, 156–157.

[35] R. Rabczuk, Bolesław Iwaszkiewicz, [w:] S. Domoradzki, Z. Pawlikowska-
-Brożek, D. Węglowska (red.), XII Szkoła Historii Matematyki, Wydział Ma-
tematyki Stosowanej AGH, Kraków 1999, 251–256.



86 Przedwojenni nauczyciele na powojennych uczelniach

[36] M. Sękowska, Tarnawski Eustachy, [w:] SBMP, 243–244.

[37] M. Sękowska, D. Węglowska, Jarosz Marian, [w:] SBMP, 88–89.

[38] M. Sękowska, D. Węglowska, Krygowska Zofia, [w:] SBMP, 116–117.

[39] M. Sękowska, D. Węglowska, Skwarczyński Antoni, [w:] SBMP, 219–220.

[40] M. Sękowska, D. Węglowska, Zawadzki Romuald, [w:] SBMP, 269–270.

[41] K. Skórnik, Początki ośrodka matematycznego na Górnym Śląsku, „Antiqu-
itates Mathematicae” 1 (2007), 139–161.

[42] J. Szuster, J. Waniurski, Profesor Stanisław Dobrzycki, [w:] W. Więsław
(red.), Wokół Bernoullich, Materiały XIX Ogólnopolskiej Szkoły Historii Ma-
tematyki, Lublin 2006, 215–225.

[43] H. Śmiałek, Z żałobnej karty. Jadwiga Waszkiewicz, „Wiadomości Matema-
tyczne” 32 (1996), 214.

[44] R. Terlecki, Ignacy Roliński, [w:] Polski Słownik Biograficzny XXXI (1988).

[45] A. Wachułka, Leśniak Jan Józef, [w:] SBMP, 132.

[46] D. Węglowska, Czarnota Alfred, [w:] SBMP, 41–42.

[47] D. Węglowska, Kluczny Czesław, [w:] SBMP, 103–104.

[48] D. Węglowska, Siedmiograj Zdzisław, [w:] SBMP, 213.

[49] S. Zaremba, O najpilniejszych potrzebach nauki w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem matematyki, „Nauka Polska” 1 (1918), 1–10.

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/ignacy-rolinski
http://www.psb.pan.krakow.pl/index.php/pl/


R. Duda 87

Pre-war secondary school teachers
as post-war university lecturers

Roman Duda

Abstract. Pre-war academic staff in Poland, seriously curtailed dur-
ing World War II, could not meet satisfactorily post-war demands of
quickly expanding academic schools. Help has been provided by the
pre-war school teachers. The article describes the situation in the field
of mathematics, offering fates of over 40 school teachers of mathemat-
ics who joined universities and polytechnics, and giving some general
remarks.
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