
Szanowni i Drodzy Czytelnicy

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
oddajemy 10. tom serii VI Roczników Polskiego Towa-
rzystwa Matematycznego – „Antiquitates Mathematicae”,

czasopisma poświęconego historii matematyki. Czasopismo ukazuje się
od roku 2007. Od 2014 funkcjonuje również w formie elektronicznej
na portalu czasopism Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM).
Proponujemy lekturę trzynastu tekstów w pięciu działach.

W dziale Biogramy prezentujemy sylwetki czterech matematyków
polskich. Uczennica szkolna (sic!), studentka, potem współpracowniczka
Bogumiła Klemp-Dyczek przedstawia sylwetkę Lecha Dubikajtisa (1927–
2014). W nowej serii Sylwetki członków honorowych Polskiego Towarzy-
stwa Matematycznego dokonania naukowe i organizacyjne (w ramach
środowiska matematycznego w Łodzi) Włodzimierza Krysickiego (1905–
2001) przedstawia Tadeusz Gerstenkorn – bliski współpracownik i pierw-
szy promowany przez niego doktor. Lech Maligranda i Walerian Pio-
trowski przybliżają postać zapomnianego warszawskiego matematyka,
statystyka Samuela Fogelsona (1902 – po 1941), agenta wywiadu sowiec-
kiego. Sylwetkę Mieczysława Czyżykowskiego (1907–1996) we wspom-
nianej wyżej serii członków honorowych PTM przedstawia jej pomysło-
dawca Walerian Piotrowski.

W dziale Historia matematyki w Polsce przedstawiamy dwa ar-
tykuły Romana Dudy. Pierwszy z nich dotyczy roli przedwojennych na-
uczycieli matematyki na uczelniach akademickich w Polsce po II wojnie
światowej. W drugim z artykułów Autor (wyróżniając kolejne okresy)
omówił losy ponad 50 matematyków, zauważył, co oni mogli wtedy ro-
bić i czego nie mogli, co osiągnęli i co stracili. Małgorzata Stawiska-
-Friedland z okazji minionej w 2016 roku sto pięćdziesiątej rocznicy
urodzin Kazimierza Żorawskiego (1866–1953) przedstawiła jego prawie
nieznane, chociaż bardzo ważne osiągnięcia dotyczące iteracji. Jest to
jeden z pierwszych artykułów na ten temat.

W dziale Historia i filozofia matematyki na świecie przedsta-
wiamy trzy artykuły w języku angielskim: Martiny Bečvářovej o kobie-
tach matematykach na uniwersytetach (czeskim i niemieckim) w Pradze
w I połowie XX wieku; Jorge Sotomayora (członka Brazylijskiej Aka-
demii Nauk) i Ronalda A. Garćıi o komentarzach historycznych zwią-
zanych z elipsoidą Monge’a i konfiguracjach linii krzywizny powierzchni
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w przestrzeniach euklidesowych; Galiny Sinkievich z Petersburga o hi-
storii epsilontyki.

W dziale Historia zastosowań matematyki Zbigniew Huzar i Eu-
geniusz Bilski przedstawiają historię rozwoju informatyki w Politechnice
Wrocławskiej w latach 70. i 80. XX wieku.

W dziale Recenzje zamieszczamy uwagi o dwóch książkach, pol-
skiej i czeskiej. Jan Waszkiewicz podaje bardzo interesujące refleksje
o szkicu Dwie Warszawy z ciekawej i ważnej dla historii matematyki
książki Jerzego Mioduszewskiego Cztery szkice z przeszłości matematyki,
niżej podpisany informuje o książce Martiny Bečvářovej Matematika na
Německé univerzitě v Praze v letech 1882–1945.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do publikowania w Antiquita-
tes Mathematicae.
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