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Streszczenie. Artykuª zawiera sprawozdanie z posiedze« seminarium
historii matematyki odbywaj¡cego si¦ w Instytucie Matematyki Uni-
wersytetu Jagiello«skiego. Sprawozdanie obejmuje okres od roku aka-
demickiego 2010/2011 do 2016/2017. Zamieszczono w nim peªn¡ list¦
wykªadów oraz nadesªane streszczenia. Do sprawozdania doª¡czono
list¦ publikacji zwi¡zanych z problematyk¡ odczytów opublikowanych
przez prelegentów. Przedstawiono równie» krótk¡ histori¦ seminarium
i Zakªadu Historii Matematyki.

2010 Klasy�kacja tematyczna AMS (2010): 01-06, 01A85, 00A99.

Sªowa kluczowe: historia nauki, historia matematyki, historia �zyki,
historia �lozo�i, biogra�e, sprawozdania.

1. Wprowadzenie. Pierwsze sugestie utworzenia na Uniwersyte-
cie Jagiello«skim seminarium po±wi¦conego historii matematyki poja-
wiªy si¦ jeszcze w 1997 roku na Mi¦dzynarodowym Kongresie Historii
Nauki (XXth International Congress of History of Science, 20�26 lipca
1997) w Liège. Polscy uczestnicy tego Kongresu widzieli potrzeb¦ po-
woªania seminarium po±wi¦conego historii nauki, w szczególno±ci ma-
tematyki. Jednak a» do roku 2010 pomysª nie doczekaª si¦ realizacji.
Z ko«cem 2006 roku z inicjatywy Gra»yny Rosi«skiej z Instytutu Hi-
storii Nauki PAN zawi¡zaªa si¦ grupa dziaªaj¡ca przy tym»e Instytu-
cie, zajmuj¡ca si¦ histori¡ matematyki. W skªad grupy, oprócz inicja-
torki, weszli (pomijamy stopnie i tytuªy, które ulegaªy pó¹niej zmianie)
Zbigniew Król, Krzysztof Ma±lanka, Zdzisªaw Pogoda i Wiesªaw Wój-
cik. Tak powstaª Zespóª Historii Matematyki. Gdy w 2008 roku z
inicjatywy ksi¦dza profesora Michaªa Hellera zostaªo powoªane do »ycia
Centrum Kopernika Bada« Interdyscyplinarnych, Zespóª Historii Mate-
matyki staª si¦ zal¡»kiem jednej z grup badawczych, skupiaj¡cej osoby
zainteresowane histori¡ matematyki. W skªad grupy weszli Jerzy Dada-
czy«ski, Stanisªaw Domoradzki, Roman Duda, Krzysztof Ma±lanka, An-
drzej Pelczar, Zdzisªaw Pogoda, Wiesªaw Wójcik. Niebawem doª¡czyªy

http://dx.doi.org/10.14708/am.v11i0.5129


204 Seminarium z historii matematyki na UJ 2010�2017

do niej Danuta Ciesielska oraz Gabriela Besler. Grupa organizowaªa
mniej wi¦cej comiesi¦czne spotkania, które z inicjatywy wspóªautora
sprawozdania i dzi¦ki uprzejmo±ci Instytutu Matematyki UJ odbywaªy
si¦ na kampusie w tym»e Instytucie, nie licz¡c spotka« wyjazdowych.
Szczegóªy dotycz¡ce powstania i dziaªalno±ci Zespoªu Historii Matema-
tyki oraz grupy badawczej przy Centrum Kopernika mo»na znale¹¢ w
opracowaniu [Woj14a].

Mniej wi¦cej w tym samym czasie Marek Jarnicki, ówczesny dziekan
Wydziaªu Matematyki i Informatyki UJ, a wcze±niej dªugoletni dyrektor
tamtejszego Instytutu Matematyki, zaproponowaª, by w Instytucie Ma-
tematyki UJ powstaª Zakªad Historii Matematyki. Pomysª ten zostaª
gor¡co poparty przez Andrzeja Pelczara i w efekcie tego w 2008 roku
przedstawiony Radzie Instytutu Matematyki UJ. Rektor UJ powoªaª
Zakªad Historii Matematyki zarz¡dzeniem z dnia 4 listopada 2008 roku.
Kierownikiem Zakªadu zostaª Edward Tutaj.

W 2010 roku Zdzisªaw Pogoda (wchodz¡cy w skªad Zakªadu Historii
Matematyki) przedstawiª pomysª uruchomienia w Instytucie Matema-
tyki UJ regularnego cotygodniowego seminarium po±wi¦conego historii
matematyki. Seminarium rozpocz¦ªo dziaªalno±¢ w pa¹dzierniku 2010
roku. Pocz¡tkowo prowadziª je Zdzisªaw Pogoda, a od pa¹dziernika 2011
roku prowadzili je wspólnie Danuta Ciesielska i Zdzisªaw Pogoda.

Na seminarium nie ustalono jednej tematyki badawczej, ale mo»na
zauwa»y¢ kilka gªównych nurtów. Niew¡tpliwie dominuj¡c¡ tematyk¡
jest historia matematyki polskiej i na ziemiach polskich, z du»ym naci-
skiem na histori¦ matematyki o±rodka krakowskiego. Inny temat cz¦-
sto si¦ pojawiaj¡cy to historia i rozwój pewnych poj¦¢, w szczególno±ci
historia problemów klasy�kacji obiektów topologicznych i geometrycz-
nych. Istotnym nurtem tematycznym s¡ zagadnienia z pogranicza hi-
storii matematyki i �lozo�i matematyki, szczególnie preferowane przez
go±ci zapraszanych przez Zespóª Historii Matematyki. W omawianym
okresie dziaªalno±ci seminarium, czyli od pa¹dziernika 2010 roku do
czerwca 2017 roku, seminarium odwiedziªo wielu go±ci, zarówno kra-
jowych, jak i zagranicznych. Wszystkie nazwiska wraz z tytuªami refe-
ratów s¡ umieszczone dalej.

W 2017 roku jednostka organizacyjna po±wi¦cona historii matema-
tyki zmieniªa swoj¡ struktur¦. Ka»dy pracownik Instytutu Matematyki
UJ mo»e przynale»e¢ tylko do jednej katedry lub zakªadu. Tymcza-
sem w Instytucie Matematyki UJ pracuj¡ osoby zajmuj¡ce si¦ histo-
ri¡ matematyki obok swoich bada« naukowych zwi¡zanych z pracami
badawczymi katedr, w których skªad wchodz¡. Statut UJ dopuszcza
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tworzenie na Uniwersytecie pewnych jednostek pomocniczych, w tym
pracowni. Pracownia skupia pracowników ró»nych katedr. Uznano, »e
wªa±ciwym rozwi¡zaniem b¦dzie likwidacja Zakªadu Historii Matema-
tyki. Rektor UJ zarz¡dzeniem z dnia 18 pa¹dziernika 2017 roku wprowa-
dziª � z dniem 1 listopada 2017 roku � odpowiednie zmiany w strukturze
organizacyjnej Instytutu Matematyki UJ. Od tego dnia Zakªad przestaª
istnie¢, natomiast rozpocz¦ªa dziaªalno±ci Pracownia Historii Matema-
tyki. Z punktu widzenia seminarium nic si¦ nie zmieniªo. Kontynuuje
ono swoj¡ dziaªalno±¢ na dotychczasowych zasadach. Opisana zmiana
struktury organizacyjnej jest dobr¡ okazj¡, by przedstawi¢ dotychcza-
sowy dorobek seminarium � jedynego takiego seminarium w Polsce.

Poni»ej przedstawiamy szczegóªowe sprawozdanie z o±miu lat dzia-
ªania seminarium z historii matematyki przy Zakªadzie Historii Mate-
matyki UJ.

2. Seminarium w roku akademickim 2010/2011. W pierw-
szym roku dziaªania seminarium z historii matematyki odbyªy si¦ 24 po-
siedzenia, a dwa pierwsze z nich miaªy charakter organizacyjny. Pierw-
szy referat na pierwszym roboczym seminarium z historii matematyki
wygªosiªa Danuta Ciesielska. Poruszyªa temat ksi¦gozbioru Wªadysªawa
Kretkowskiego oraz dokona« naukowych tego zapomnianego matema-
tyka, jednego z pierwszych doktorów matematyki na UJ i hojnego dar-
czy«cy. W roku akademickim 2010/2011 pi¦ciokrotnie go±cili±my Zespóª
Historii Matematyki z IHN PAN. Z czeskiej Pragi przybyªa do nas Mar-
tina Be£vá°ová, która opowiedziaªa o wybitnym czeskim matematyku
Vojt¥chu Jarniku. Poza tym wysªuchali±my referatów go±ci z Warszawy,
Rzeszowa oraz Katowic.

Imi¦ i nazwisko prelegenta (wraz z jednostk¡), tytuª i data wyst¡-
pienia oraz dodatkowe informacje:

• Zdzisªaw Pogoda, Spotkanie organizacyjne (11 X 2010),
• Wiesªaw Wójcik, O grupie VII Centrum Kopernika (18 X 2010),
• Danuta Ciesielska (UP),Wªadysªaw Kretkowski � ksi¦gozbiór i dzia-
ªalno±¢ naukowa (25 X 2010), (zob. [Cie12a,Cie14a,Cie16]),
• Wiesªaw Wójcik (IHN PAN), Kategoria podobie«stwa w dziejach
nauki � na styku �lozo�i i matematyki (8 XI 2010), (zob. [Woj08c]),
• Krzysztof Ma±lanka (IHN PAN), Franciszek Mertens i jego hipo-
teza rozstrzygni¦ta po stuleciu (15 XI 2010), (zob. [Mas11]),
• Danuta Ciesielska (UP), Ksi¦gozbiór Wªadysªawa Kretkowskiego
(22 XI 2010), (zob. [Cie12a,Cie14a,Cie16])
• Martina Be£vá°ová (Uniwersytet Techniczny, Praga), Vojtech Jar-
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nik (1897�1970) and his studies in Göttingen (29 XI 2010), (zob.
[BecNet10]),
• Zdzisªaw Pogoda (UJ), Specy�ka czwartego wymiaru w problemach
klasy�kacji � aspekty historyczne (6 XII 2010), (zob. [Pog07b,
Pog13,Pog16]),
• Stanisªaw Domoradzki (URz), Ksztaªtowanie si¦ kultury matema-
tycznej we Lwowie w okresie autonomii (20 XII 2010 oraz 10 i 24
I 2011), (zob. [Dom11]),
• Krzysztof Ma±lanka (IHN PAN), Jerry B. Keiper (1953�1995),
wspóªtwórca programu Mathematica � w 16. rocznic¦ ±mierci (17
I 2011),
• Danuta Ciesielska (UP),Wªadysªaw Kretkowski � dorobek naukowy,
fundacja i jej wykorzystanie (7 i 21 III 2011), (zob. [Cie12a,Cie14a,
Cie16])
• Gabriela Besler (U�), Jakiej de�nicji liczby potrzebuj¡ nauki spo-
ªeczne? (14 III 2011), Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki
• Edward Tutaj (UJ), Wpªyw Bourbakiego na matematyk¦ wspóª-
czesn¡ - ludzie i idee (28 III oraz 4 i 11 IV 2011)
• Marek Rembierz (U�),Warto±¢ i rola zasady sprzeczno±ci w uj¦ciu
Szkoªy Lwowsko-Warszawskiej (18 IV 2011), Spotkanie Zespoªu
Historii Matematyki,
• Edward Tutaj (UJ), René Thom i jego spojrzenie na matematyk¦
(9 i 16 V 2011),
• Ada Paªka (UJ),Mi¦dzy matematyk¡ a sztuk¡ � rzut anamor�czno-
re�eksyjno-walcowy (30 V 2011), (zob. [Pal12]),
• Danuta Ciesielska (UP),O krzywych wypeªniaj¡cych kwadrat w �Biu-
letynie� Akademii Umiej¦tno±ci w Krakowie (6 VI 2011), (zob.
[Cie11b,Cie12b]).

Streszczenia referatów:
Zdzisªaw Pogoda, Specy�ka czwartego wymiaru w problemach klasy-

�kacji � aspekty historyczne.

Podczas referatu zwrócono uwag¦ na fakt, i» pocz¡tkowo
przy badaniu rozmaito±ci wyró»niano tylko przypadki dwu-,
trój- i wielowymiarowe. Przypuszczano zapewne, »e rozma-
ito±ci czterowymiarowe b¦d¡ zachowywaªy si¦ podobnie, jak
wszystkie inne wy»ej wymiarowe. Dopiero w latach pi¦¢-
dziesi¡tych XX wieku pojawiªy si¦ fakty, które mogªy suge-
rowa¢ zupeªnie co± innego. W wyst¡pieniu zwrócono uwag¦
na wiele rezultatów wskazuj¡cych na zadziwiaj¡c¡ wyj¡tko-
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wo±¢ przypadku czterowymiarowego. Wspomniano o pra-
cach Rohlina, Milnora, Walla, Freedmana i Donaldsona.

WiesªawWójcik, Kategoria podobie«stwa w dziejach nauki � na styku
�lozo�i i matematyki.

Tezy referatu: 1. Metoda analogii w �lozo�i jako realizacja
kategorii podobie«stwa. Podobie«stwo a odr¦bno±¢. Kon-
cepcja powszechników. Rozumienie podobie«stwa u Pla-
tona, Leibniza i Wittgensteina. 2. Kategoria podobie«-
stwa w matematyce � przykªady realizacji (tw. Talesa, Pita-
gorasa, teoria proporcji Eudoksosa, poj¦cie relacji, funkcji,
grupy, fraktale).

Krzysztof Ma±lanka, Franciszek Mertens i jego hipoteza rozstrzy-
gni¦ta po stuleciu.

Referat byª kontynuacj¡ referatu wygªoszonego w PAU 10
maja 2010 roku wspólnie ze ±p. prof. Andrzejem Pelczarem
(8 dni przed nagª¡ ±mierci¡ Profesora) na temat istotnej roli
komputerów w matematyce. Najgª¦bszym przykªadem tej
roli jest ±cisªe obalenie stuletniej hipotezy Mertensa. W ro-
zumowaniu tym kluczow¡ rol¦ odegraªy pewne obliczenia nu-
meryczne oraz tzw. algorytm LLL (Lenstra�Lenstra�Lovász
lattice basis reduction algorithm). Wspomniane wykazanie,
»e hipoteza Mertensa jest nieprawdziwa, byªo niekonstruk-
tywne: dowiedziono, »e istnieje kontrprzykªad, ale nie zdo-
ªano go wskaza¢. Jednocze±nie de�nitywnie zamkni¦ta zo-
staªa pewna, jak uwa»ano, atrakcyjna droga dowodu hipo-
tezy Riemanna.

Stanisªaw Domoradzki, Ksztaªtowanie si¦ kultury matematycznej we
Lwowie w okresie autonomii.

Czasy autonomii Galicji byªy wa»nym okresem w historii
Polski. Wtedy i tam heroicznym wysiªkiem Polaków mogªy
powstawa¢ polskie organizacje naukowe, odbywa¢ si¦ zjazdy
i prowadzone by¢ ró»ne inne formy dziaªalno±ci naukowej.
Uniwersytety w Krakowie i Lwowie byªy prawdziw¡ ostoj¡
j¦zyka polskiego, nauki, mentalno±ci, historii. Temat wy-
daje si¦ wa»nym, cho¢by z tego powodu, »e Lwowska Szkoªa
Matematyczna stworzona przez H. Steinhausa i S. Banacha
w wolnej Polsce w dwudziestoleciu mi¦dzywojennym miaªa
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gª¦bokie korzenie w czasach autonomii i korzystaªa z dobro-
dziejstw szeroko rozumianej kultury matematycznej. Kul-
tura matematyczna nie jest poj¦ciem ostrym, w wymiarze
jednostkowym mo»e oznacza¢ uznanie dla matematyki jako
pewnej dziaªalno±ci intelektualnej, w szczególno±ci opanowa-
nia niektórych technik rachunkowych, rozumienia idei dowo-
dzenia, konieczno±ci wyra¹nego de�niowania poj¦¢, a nawet
postrzegania pi¦kna matematyki. W wymiarze spoªecznym
kultury matematyczne jednostek skªadaj¡ si¦ na kultur¦ ma-
tematyczn¡ spoªecze«stwa. Jej wyrazem jest powszechne
stosowanie technik intelektualnych takich jak: abstrahowa-
nie, schematyzowanie, uogólnianie, porównywanie, dostrze-
ganie analogii, porz¡dkowanie, klasy�kowanie, de�niowanie,
argumentowanie, algorytmizowanie, optymalizowanie.

W referacie odnios¦ si¦ m.in. do instytucji, które wpªyn¦ªy
na wzrost kultury matematycznej we Lwowie w II poªowie
XIX wieku i w pierwszych dwóch dekadach XX wieku: gim-
nazjów, uczelni wy»szych, towarzystw naukowych.

Matura gimnazjalna dawaªa tzw. cenzus uprawniaj¡cy do
podejmowania studiów uniwersyteckich, b¡d¹ zajmowania
niektórych stanowisk w administracji pa«stwowej. Osoby
z cenzusem stanowiªy elitarn¡ warstw¦ spoªeczn¡. Gimna-
zja miaªy wysoki status spoªeczny i byªy traktowane jak
�zakªady naukowe�, czego wyrazem byªy samodzielne prace
naukowe nauczycieli i powoªywanie ich czasem na katedry
uniwersyteckie. Profesorem gimnazjalnym mógª zosta¢ je-
dynie absolwent uniwersytetu, dlatego te» podkre±lone zo-
stanie wa»ne znaczenie uniwersytetu i jego profesury, która
nie tylko ksztaªciªa przyszªych nauczycieli, lecz tak»e publi-
kowaªa ksi¡»ki i podr¦czniki oraz pracowaªa naukowo. Byª
to wybitny czynnik wpªywaj¡cy na poziom kultury matema-
tycznej. Zauwa»one zostanie równie» wspóªdziaªanie Uni-
wersytetu i Szkoªy Politechnicznej we Lwowie w zakresie
wzrostu kultury matematycznej.

Oparciem dla tworz¡cego si¦ w II poªowie XIX wieku ±ro-
dowiska naukowego byªy towarzystwa naukowe oraz zjazdy
naukowe uczonych ró»nych specjalno±ci, w tym szczególnie
wa»ne dla wzrostu kultury matematycznej Zjazdy Lekarzy
i Przyrodników Polskich, czy te» dziaªalno±¢ Towarzystwa
Politechnicznego we Lwowie. W referacie odnios¦ si¦ tak»e
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do dziaªalno±ci pierwszego polskiego Towarzystwa Matema-
tycznego powoªanego we Lwowie w 1917 roku, którego powo-
ªanie byªo wyrazem pr¦»no±ci ±rodowiska matematycznego
we Lwowie.

Wybór Uniwersytetu we Lwowie jako centrum narodowego
oraz koncepcja rozwoju matematyki zaproponowana przez
W. �murk¦ i kontynuowana przez J. Puzyn¦ (pionierów przy-
szªego silnego o±rodka matematycznego we Lwowie) okazaªy
si¦ dla rozwoju matematyki w Polsce wªa±ciwymi rozwi¡za-
niami z perspektywy czasu.

Krzystof Ma±lanka, Jerry B. Keiper (1953�1995) � wspóªtwórca pro-
gramu Mathematica.

W referacie przedstawiono sylwetk¦ tragicznie zmarªego ma-
tematyka ameryka«skiego, twórcy wielu efektywnych algo-
rytmów obliczania warto±ci funkcji specjalnych zaimplemen-
towanych w najlepszym pakiecie do oblicze« symbolicznych
Mathematica �rmy Wolfram Research. Nale»¡cy do wyzna-
nia mennonitów Keiper byª radykalnym pacy�st¡. M.in.
powstrzymaª si¦ od przyjmowania pensji, by nie pªaci¢ po-
datków, których cz¦±¢, bez wiedzy i zgody podatników, jest
przeznaczana na zbrojenia.

3. Seminarium w roku akademickim 2011/2012. W dru-
gim roku dziaªania seminarium z historii matematyki odbyªy si¦ 24 po-
siedzenia seminarium z historii matematyki. W tym roku akademic-
kim siedmiokrotnie go±cili±my Zespóª Historii Matematyki z IHN PAN.
Wsªuchali±my referatów go±ci z Warszawy, Rzeszowa oraz Katowic.

Imi¦ i nazwisko prelegenta (wraz z jednostk¡), tytuª i data wyst¡-
pienia oraz dodatkowe informacje:

• Zdzisªaw Pogoda (UJ), Prawdy i mity w historii matematyki �
sprawa Cardana (10 X 2011),
• Krzysztof Ma±lanka (IHN PAN), Sprawa portretu A.M. Legendre'a
(17 X 2011), (zob. [Mas10]),
• Danuta Ciesielska (UP), Twierdzenia Hahna-Mazurkiewicza o ci¡-
gªym obrazie odcinka (24 X 2011),
• ks. Adam Olszewski (UPJPII), Pomysªy Hilberta na �lozo�¦ ma-
tematyki (7 XI 2011). Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Jacek D¦becki (UJ), III problem Hilberta (14 XI 2011),
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• Zdzisªaw Pogoda (UJ), Jak odkrywano wybrane rodziny rozmaito-
±ci trójwymiarowych (21 i 28 XI 2011), (zob. [Pog08,Pog10b]),
• Danuta Ciesielska (UP), Stanisªaw Domoradzki (URz),Wykªady
matematyczne na UJ od pocz¡tku XX wieku do 1939 roku (5 i 19
XII 2011 � DC; 9 i 16 I 2012 � SD), (zob. [CieDom14])
• Wiesªaw Wójcik (IHN PAN), Filozo�a matematyki Hugona Ste-
inhausa (12 XII 2011). Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Gabriela Besler (U�), Frege a antynomia (23 I 2012). Spotkanie
Zespoªu Historii Matematyki,
• Edward Tutaj (UJ), Isaac Newton w 325 lat po napisaniu �Princi-
piów�; Jarosªaw Wawrzycki (IFJ PAN), Czy �Principia� Newtona
pasuj¡ do matematyki XXI wieku? (27 II oraz 5 II 2012),
• Edward Tutaj (UJ), Bourbaki � uzupeªnienia (12 i 19 III 2012),
• Pawel Polak (UPJPII), Mi¦dzy mechanik¡, matematyk¡ a �lozo�¡
- drogi recepcji koncepcji relatywistycznych w lwowskim ±rodowisku
naukowo-�lozo�cznym na pocz¡tku XX wieku (26 III 2012), (zob.
[Pol11c,Pol12,Pol14b]). Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Krzysztof Ma±lanka (IHN PAN), Prehistoria funkcji dzeta Rie-
manna (16 IV, 28 V oraz 4 VI 2012). Spotkanie Zespoªu Historii
Matematyki,
• Ada Paªka (UJ), Analiza anamor�cznego fresku ±w. Franciszka
z Paoli (7 V 2012), (zob. [Pal12]),
• ks. Jerzy Dadaczy«ski (UPJPII), Arytmetyka jako ¹ródªo koncep-
cji geometrii Hilberta (14 V 2012). Spotkanie Zespoªu Historii
Matematyki, (zob. [Dad11]),
• Danuta Ciesielska (UP), Alfred Rosenblatt (11 VI 2012), (zob.
[CieMal14a, CieMal14b, MalCie16]). Spotkanie Zespoªu Historii
Matematyki.

Po zako«czeniu roku akademickiego odbyªo si¦ jeszcze jedno nadzwy-
czajne posiedzenie seminarium, zorganizowane wspólnie z grup¡ robocz¡
Centrum Kopernika. Okazj¡ do spotkania byª 6th European Congress
of Mathematics (6ECM) odbywaj¡cy si¦ w Krakowie. Spotkanie miaªo
miejsce 5 lipca 2012 roku w sali seminaryjnej Audytorium Maximum.
Posiedzenie zostaªo ogªoszone w ramach seminariów 6ECM. Na spotka-
niu Roman Duda (UWr) przedstawiª wyniki bada« w zakresie historii
matematyki i nakre±liª plany na przyszªo±¢ (zob. [Dud17]), Wiesªaw
Wójcik za± � referat pt. Jan Sleszy«ski jako historyk matematyki. Po-
nadto dyskutowano o pracy i planach seminarium oraz Zespoªu Historii
Matematyki. Wspomniano o wielu tematach badawczych, które warto
by podj¡¢ w przyszªo±ci. W±ród obecnych byli matematycy z zagranicy.
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Na list¦ obecno±ci wpisaªo si¦ 17 osób.
Streszczenia referatów:
Zdzisªaw Pogoda, Prawdy i mity w historii matematyki � sprawa

Cardana.

Istnieje kilka wersji odkrycia wzorów (dokªadniej przepisów)
na rozwi¡zania równa« trzeciego stopnia. W niemal ka»dej
Cardano przedstawiany jest jako ten, który przywªaszczyª
sobie (i to podst¦pem) rezultaty Tartaglii. Czy mo»na na
podstawie ¹ródeª zwery�kowa¢ te ró»ne wersje zdarzenia?
Okazuje si¦, »e ju» si¦gaj¡c do Ars Magna Cardana, mo»na
przedstawi¢ odmienny przebieg wypadków.

Krzysztof Ma±lanka, Sprawa portretu A.M. Legendre'a.

Dzi¦ki nowoczesnym technikom komputerowym oraz Inter-
netowi wykazano kilka lat temu, »e litogra�a uchodz¡ca po-
wszechnie za portret matematyka przedstawia w istocie pa-
ryskiego rze¹nika o tym samym nazwisku, uczestnika Rewo-
lucji.

Stanisªaw Domoradzki, Wykªady matematyczne na UJ od pocz¡tku
XX wieku do 1939 roku.

W trakcie referatów przedstawiono wyniki bada« autorów
w zakresie historii matematycznej edukacji w Uniwersytecie
Jagiello«skim w latach 1860�1945. Zaprezentowany zostaª
opis wybranych wykªadów: Michaªa Karli«skiego Rachunek
prawdopodobie«stwa, Franciszka Mertensa Geometri¦ ana-
lityczn¡, informacje o wykªadach Mariana Baranieckiego,
Kazimierza �orawskiego zaj¦cia w wy»szym seminarium na
temat twierdzenia przygotowawczego Weierstrassa, Stani-
sªawa Zaremby Wst¦p do teorii mnogo±ci oraz Jana Sleszy«-
skiego Teori¦ funkcji (analitycznych) i Teori¦ liczb w kon-
tek±cie biogra�i profesorów matematyki UJ: Michaªa Karli«-
skiego, Franciszka Mertensa, Mariana Baranieckiego, Stani-
sªawa K¦pi«skiego, Kazimierza �orawskiego, Stanisªawa Za-
remby oraz Jana Sleszy«skiego.

Zdzisªaw Pogoda, Jak odkrywano wybrane rodziny rozmaito±ci trój-
wymiarowych.

Przedstawiona zostanie historia niektórych wa»nych rodzin
rozmaito±ci trójwymiarowych, w tym sfer homologicznych,
przestrzeni soczewkowych i rozwªóknie« Seiferta.
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4. Seminarium w roku akademickim 2012/2013. W roku
akademickim 2012/2013 odbyªo si¦ 26 posiedze« seminarium z historii
matematyki, a pierwsze z nich miaªo charakter organizacyjny. W tym
czasie pi¦ciokrotnie go±cili±my Zespóª Historii Matematyki z IHN PAN.
W ramach spotka« wysªuchali±my referatów go±ci z Warszawy, Wrocªa-
wia, Siedlec, Cz¦stochowy, Torunia i Katowic, PK i UPJPII w Krakowie
i Instytutu Fizyki UJ.

Imi¦ i nazwisko prelegenta (wraz z jednostk¡), tytuª i data wyst¡-
pienia oraz dodatkowe informacje:

• Zdzisªaw Pogoda (UJ), Spotkanie organizacyjne (8 X 2012),
• Jan Koro«ski (PK), Publikacje matematyczne w Roczniku Towa-
rzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Poª¡czonego
i w Roczniku c.k. Towarzystwa Naukowego w Krakowie (1817�
1872), (15 X 2012 oraz 4 i 11 III 2013), (zob. [Kor14,Kor16b]),
• Wiesªaw Wójcik (IHN PAN), Projekt Jana �ukasiewicza budowa-
nia logiki jako autonomicznej dyscypliny naukowej (22 X 2012).
Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Jarosªaw Wawrzycki (IFJ PAN), Mno»enie w �Principiach� New-
tona i jego zwi¡zek z algebrami Jordana�Banacha (29 X 2012),
• Danuta Ciesielska (UP), Stanisªaw Domoradzki (URz), Jan Ko-
ro«ski (PK), Zdzisªaw Pogoda (UJ), Sonderaktion Krakau w kon-
tek±cie matematyków krakowskich (5 i 19 XI 2012),
• Andrzej Staruszkiewicz (UJ), O unitarnych reprezentacjach grupy
Lorentza � ciekawy epizod z historii matematyki (12 XI 2012),
• Jan Koro«ski (PK), Tadeusz Banachiewicz i krakowiany (26 XI
2012), (zob. [BujKor96,BujKor05,BujKor10,BujKor12,Kor15]),
• Krzysztof Ma±lanka (IHN PAN), Staªe Stieltjesa w ±wietle jego
korespondencji z Hermite'em (3 i 10 XII 2012 oraz 7 I 2013),
• Lidia Obojska (UPH Siedlce), Miejsce Stanisªawa Le±niewskiego
w warszawskiej szkole logicznej (17 XII 2012), (zob. [Obj13]),
• Roman Duda (UWr), Pierwsze wykªady teorii mnogo±ci na zie-
miach polskich (14 I 2013), (zob. [Dud14]),
• Danuta Ciesielska (UP), O metodach numerycznych w Biuletynie
PAU (21 X 2013),
• ks. Adam Olszewski (UPJPII),O podmiocie matematycznym u Hil-
berta (25 II 2013), (zob. [BroOls13]). Spotkanie Zespoªu Historii
Matematyki,
• Edward Tutaj (UJ), Ewolucja poj¦cia styczno±ci (18 III 2013),
• WiesªawWójcik (IHN PAN), Hoene-Wro«skiego koncepcja historii
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matematyki (25 III 2013), (zob. [Woj07,Woj08b,Woj12,Woj17b])).
Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Danuta Ciesielska (UP), Teoria Galois w spu±ci¹nie Wªadysªawa
Kretkowskiego (8 i 15 IV 2013), (zob. [Cie13]),
• Ryszard Miszczy«ski (AP w Cz¦stochowie), Stanisªawa Le±niew-
skiego krytyka podstaw teorii mnogo±ci (22 IV 2013), (zob. [Mis13]).
Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Karolina Karpi«ska (UMK), Nauczanie matematyki w Gimnazjum
toru«skim w XIX wieku (29 IV 2013), (zob. [Kar14]),
• Paweª Polak (UPJPII), Recepcja teorii wzgl¦dno±ci w ±rodowisku
krakowskim w okresie mi¦dzywojennym (6 i 13 V 2013), (zob.
[Pol11a,Pol11b,Pol12,Pol13,Pol14a,Pol14b,Pol16b,Pol16c]). Spo-
tkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Zdzisªaw Pogoda (UJ), Kilka pyta« do »yciorysu Stefana Banacha
(27 V 2013),
• Ada Paªka (UJ), Jean-François Niceron � artysta i matematyk (10
VI 2013).

Streszczenia referatów:
Stanisªaw Domoradzki �Sonderaktion Krakau� w kontek±cie mate-

matyków krakowskich.

Referaty po±wi¦cone zostaªy pami¦ci nast¦puj¡cych mate-
matyków (osób zwi¡zanych z matematyk¡), z UJ: Tadeusz
Banachiewicz, Adam Bielecki, Franciszek Leja, Stanisªaw
Turski, Tadeusz Wa»ewski, Antoni Wilk, Witold Wilkosz,
z Akademii Górniczej: Stanisªaw Goª¡b, Antoni Hoborski.
Trójka z nich: Antoni Hoborski, Franciszek Leja, Antoni
Wilk nale»aªa do grupy zaªo»ycieli Towarzystwa Matema-
tycznego w Krakowie w 1919 roku, które wkrótce staªo si¦
Polskim Towarzystwem Matematycznym. Pi¡tka z grupy
aresztowanych: Adam Bielecki, Stanisªaw Goª¡b, Stanisªaw
Turski, Tadeusz Wa»ewski, WitoldWilkosz wst¡piªa do PTM
przed 1939 rokiem. Referat byª inspiracj¡ do zorganizowania
Sesji Naukowej OK PTM pt. �Sonderaktion Krakau w kon-
tek±cie matematyków krakowskich�, która odbyªa si¦ 20 XI
2012 roku.

Krzysztof Ma±lanka, Staªe Stieltjesa w ±wietle jego korespondencji
z Hermite'em.

Staªe Stieltjesa γn to wspóªczynniki rozwini¦cia funkcji dzeta
Riemanna na szereg Laurenta wokóª jedynki, tj. jej jedynego
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bieguna. (Zerowa staªa Stieltjesa jest identyczna ze znan¡
staª¡ Eulera�Mascheroniego). Numeryczne obliczanie tych
staªych z du»¡ dokªadno±ci¡ stanowi trudny problem. Autor
podaª prosty, ale efektywny numerycznie algorytm.

Ryszard Miszczy«ski (AP w Cz¦stochowie), Stanisªawa Le±niew-
skiego krytyka podstaw teorii mnogo±ci.

Tradycyjna teoria mnogo±ci powstaje w ostatnich 25 latach
XIX wieku. Powstaj¡ wówczas pierwsze intuicyjne okre-
±lenia zbioru. Popularn¡ jest np. sformuªowana w 1885
roku przez Cantora nast¦puj¡ca de�nicja: �pod poj¦ciem
�zbioru� (Menge) rozumiemy ka»de zebranie w jedn¡ ca-
ªo±¢ (jede Zusammenfassung zu einem Ganzen) M okre±lo-
nych, dobrze odró»nionych przedmiotów m naszego ogl¡du
(unserer Anschaung) czy naszych my±li (które nazywane s¡
�elementami� M)�. Do±¢ podobne charakterystyki podkre-
±laj¡ce jedno±¢ poª¡czonych rzeczy przedstawiali Dedekind i
Hausdor�. Stanisªaw Le±niewski (1886�1939), jeden z naj-
wybitniejszych logików Szkoªy Lwowsko-Warszawskiej, za-
rzuciª im bª¡d: idem per idem czy nawet zwi¦kszania nie-
zrozumiaªo±ci obscurum per obscurius. Podobne wady do-
strzegaª w okre±leniu Fregego, który charakteryzowaª klas¦
jako �zakres poj¦cia� (ekstensj¦). Jeszcze gorzej byªo z de�-
nicj¡ w Principia Mathematica (1910). Przedstawion¡ teori¦
okre±lano nawet jako no-classes theory of classes. Dla Le-
±niewskiego matematyka ma by¢ intuicyjn¡ teori¡ �sªu»¡c¡
do uj¦cia w prawa mo»liwie ±cisªe ró»norodnej rzeczywisto-
±ci ±wiata�. Opieraª si¦ on na �realistycznym, zdroworoz-
s¡dkowym my±leniu matematycznym zgodnym z tradycj¡
nauki jako poznania rzeczywisto±ci, nie zanieczyszczonego
»adnymi nowinkami czy modami�. Le±niewski za Nelsonem
(1882�1927) za paradoks uwa»aª nie zwykª¡ sprzeczno±¢, ale
tylko kolizj¦ tez wydedukowanych metodami uznawanymi za
poprawne z zaªo»e«, o których prawdziwo±ci jeste±my prze-
konani. Rozwi¡zaniem paradoksu byªo usuni¦cie rozbie»no-
±ci mi¦dzy intuicyjnie gwarantowanymi przekonaniami a for-
malnymi problemami. Nie akceptowaª sztucznych mody�-
kacji pozwalaj¡cych na usuni¦cie niezgodno±ci. Uczony od-
ró»niª dwa rozumienia zbioru: dystrybutywne i kolektywne.
W pierwszym znaczeniu zbiór skªada si¦ z wyró»nionych ele-
mentów. Stanowi¡ one niepodzielne jednostki. By¢ elemen-
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tem zbioru to by¢ jedn¡ z tych jednostek. Jej fragment nie
jest ju» elementem zbioru. Przeciwnie w przypadku kolek-
tywnym. Element zbioru to jego cz¦±¢ (dlatego teori¦ ta-
kich zbiorów nazywa si¦ z greckiego mereologi¡). Cz¦±¢ ele-
mentu zbioru jest tak»e jego elementem. Kula jest zbio-
rem zªo»onym ze swoich póªkul. Ta sama kula jest tak»e
zªo»eniem swoich ¢wierci. Wi¦c elementami zbioru, któ-
rym jest kula, s¡ zarówno póªkule, jak i jej ¢wierci oraz
inne fragmenty. Wedªug Le±niewskiego tak rozumiany zbiór
jest zgodny z intuicj¡. Zªo»one razem dwie póªkule tworz¡
kul¦, a nie dwie póªkule i jeszcze jaki± dodatkowy spaja-
j¡cy je czynnik. A tak, niestety, skªadane s¡ np. elementy
w zbiór dystrybutywny. Bior¡c np. ∅, {∅}, otrzymuje si¦
{∅, {∅}}. Zbiór ma opiera¢ si¦ na intuicji zbierania. Nie ma
sensu zbieranie niczego. I to takie zbieranie, którego efektem
jest co±. Zwolenników koncepcji dystrybutywnej Le±niew-
ski oskar»aª �o tworzenie �oderwanych od rzeczywisto±ci�
spekulacyjnych konstrukcji�. Oprócz negacji zbioru pustego
mereologia odrzuca równie» odró»nianie zbioru od jego je-
dynego elementu (np. kula nie jest zbiorem jednoelemento-
wym, zob. wcze±niejsze przykªady). �atwo domy±le¢ si¦, na
czym polega mereologiczne rozwi¡zanie antynomii Russella:
ani nie ma klas, które nie s¡ swoimi elementami, ani z tych
nieistniej¡cych ju» »adnej innej nie mo»na zbudowa¢. To nie
jest »adna antynomia.

Zdzisªaw Pogoda, Kilka pyta« do »yciorysu Stefana Banacha.

Stefan Banach, uznawany powszechnie za najwi¦kszego pol-
skiego matematyka, nie doczekaª si¦ szczegóªowej biogra�i.
Cho¢ jego »yciorys jest do±¢ dobrze znany, to jest jeszcze
wiele znaków zapytania i niejasno±ci. Jak wygl¡daªo wcze-
sne dzieci«stwo i pierwsze lata szkolne Banacha? Co Banach
robiª w latach 1914�1916, gdy powróciª do Krakowa? Jak
wygl¡daª pobyt Banacha w Pary»u � z kim si¦ spotykaª, nad
czym pracowaª? Czy naprawd¦ Banach nie miaª zamiaru
wyje»d»a¢ do USA? To tylko niektóre z pyta« przedstawio-
nych na referacie.

5. Seminarium w roku akademickim 2013/2014

5. Seminarium w roku akademickim 2013/2014. W roku
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akademickim 2013/2014 seminarium z historii matematyki odbyªo 25
posiedze«, a w tym czasie trzykrotnie go±cili±my Zespóª Historii Mate-
matyki z IHN PAN. W ramach spotka« wysªuchali±my referatów go±ci z
Warszawy i Katowic oraz pracownika Obserwatorium Astronomicznego
UJ. W styczniu 2014 roku dyskutowali±my na temat dalszej dziaªal-
no±ci seminarium. W tym roku akademickim odbyªy si¦ dwa odczyty
go±ci. Libor Koudela z Uniwersytetu w Pardubicach (Republika Cze-
ska) przedstawiª wyniki swych poszukiwa« pierwszych fraktali. Stefan
Jackowski z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiª sylwetk¦ i nakowe
dokonania Samuela Eilenberga.

Imi¦ i nazwisko prelegenta (wraz z jednostk¡), tytuª i data wyst¡-
pienia oraz dodatkowe informacje:

• Zdzisªaw Pogoda (UJ) Rozmaito±ci czterowymiarowe w uj¦ciu hi-
storycznym (7 X 2013), (zob. [Pog16]),
• Stanisªaw Domoradzki (URz), Stanisªaw Zaremba � wybrane ele-
menty biogra�i (28 X 2013), (zob. [Dom12]),
• Ada Paªka (UJ) Analiza anamor�cznej ryciny Jana Ziarnki �Para
kochanków� (4 XI 2013), (zob. [Pal15]),
• Edward Tutaj (UJ), Przepisy reguluj¡ce uzyskanie bakalaureatu
i licencjatu w uczelniach francuskich w XIX wieku (18 i 25 XI
2013),
• Stefan Jackowski (UW), Samuel Eilenberg, matematyk z Warszawy
� w stulecie urodzin (2 XII 2013), (zob. [Jac14]),
• Edward Tutaj (UJ), Ortogonalno±¢ (9 XII 2013),
• Zdzisªaw Pogoda (UJ), Wybrane epizody z topologii niskich wy-
miarów (16 XII 2013), (zob. [Pog08,Pog16]),
• Katarzyna Jedynak (UP), Spacer po krakowskich gimnazjach C.K.
Galicji (13 i 20 I 2014), (zob. [Jed14]),
• Zdzisªaw Pogoda (UJ), Fakty i mity wokóª hipotezy Poincarégo
(3 III 2014), (zob. [Pog14]),
• Krzysztof Ma±lanka (IHN PAN), Elementarny dowód twierdze-
nia o liczbach pierwszych i jego (maªo matematyczne) nast¦pstwa
(10 III 2014),
• Libor Koudela (Pardubice University), The story of the �rst frac-
tals (17 III 2014), (zob. [Kou13]),
• Stanisªaw Domoradzki (URz), Historia matematyki w szkole
(24 III 2014),
• Paweª Polak (UPJPII), Stanisªaw Zaremba � wybitny matematyk
w roli �lozofa �zyki (31 III oraz 7 IV 2014), (zob. [Pol14a,Pol15]),
• Gabriela Besler (U�), Tematyka korespondencji naukowej G. Fre-
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gego z B. Russellem w latach 1902�1904 (21 IV 2014), (zob. [Bes13a,
Bes13b]), Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Michaª Gil-Sanchez (UJ), Co wiedziaª Kartezjusz w 1628 roku? 1

(28 IV 2014),
• Paweª Bªach (IHN PAN), Stanisªaw Ulam � ucze« Lwowskiej Szkoªy
Matematycznej (12 V 2014). Spotkanie Zespoªu Historii Matema-
tyki,
• Danuta Ciesielska (UP), �Zasady algebry wy»szej� Zaj¡czkowskiego
(19 i 26 V 2014), (zob. [Cie14b]),
• Katarzyna Jedynak (II LO Kraków), Nauczanie geometrii anali-
tycznej w krakowskich gimnazjach na przeªomie XIX i XX wieku
(26 V 2014), (zob. [Jed14]),
• Sebastian Szybka (UJ), Notacja diagramatyczna (2 VI 2014), Spo-
tkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Edward Tutaj (UJ), Liczby pierwsze o pewnej ekstremalnej wªa-
sno±ci (9 VI 2014), (zob. [TutI]).

Streszczenia referatów:
Zdzisªaw Pogoda, Rozmaito±ci czterowymiarowe w uj¦ciu historycz-

nym.

Referat nawi¡zuje do wygªoszonego na seminarium 6 grud-
nia 2010 roku. Przedstawiona zostaªa historia bada« roz-
maito±ci czterowymiarowych. Szczególn¡ uwag¦ zwrócono
na prace Pontriagina i Rohlina, którego wyniki, pocz¡tkowo
niespecjalnie doceniane, odegraªy wa»n¡ rol¦ w dalszych ba-
daniach. Zwrócono te» uwag¦ na wczesne zainteresowanie
obiektami czterowymiarowymi i geometri¡ przestrzeni czte-
rowymiarowej.

Stanisªaw Domoradzki, Stanisªaw Zaremba � wybrane elementy bio-
gra�i.

Wielkim or¦downikiem dokona« naukowych profesora Za-
remby byª ±p. profesor A. Pelczar; jego jedna z ostatnich
prac byªa po±wi¦cona Zarembie. W pracy pt. Stanisªaw Za-
remba, 120th annivversary of abtaining Ph. D. at the Paris
University, która jest zamieszczona w wersji elektronicznej
na stronach Copernicus Center Reports no. 1, 2010, prof.
Pelczar przedstawiª dokonania naukowe i wkªad Zaremby

1Referat na podstawie artykuªu: David Rabouin, What Descartes knew of ma-
thematics in 1628, �Historia Mathematica� 37(2010), nr 3, 428�459.
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w rozwój Krakowskiej Szkoªy Matematycznej. Prof. Pelczar
zakomunikowaª o tym fakcie autorowi w dniu 28 kwietnia po
posiedzeniu Komisji Historii Nauki PAU.

Realizuj¡c Projekt Badawczy KBN �Matematyka polska
w okresie rozbiorów i dwudziestolecia mi¦dzywojennego� (kie-
rownik Stanisªaw Domoradzki, gªówny wykonawca Zo�a
Pawlikowska-Bro»ek) w Archiwum Narodowym Francji, od-
szukali±my recenzje pracy doktorskiej Zaremby napisane przez
wybitnych matematyków francuskich E. Picarda i G. Dar-
boux. W referacie przedstawione zostaªy wspomniane re-
cenzje. Najwa»niejsz¡ informacj¡ jest to, »e S. Zaremba nie
skorzystaª z mniej wymagaj¡cej koncepcji przewodu doktor-
skiego na Sorbonie przeznaczonej dla cudzoziemców. G. Dar-
boux napisaª w konkluzji: �Wydziaª, co naturalne, przyj-
muje zawsze z troch¦ wi¦ksz¡ wyrozumiaªo±ci¡ prace, które
s¡ mu przedstawiane przez studentów obcokrajowców. Pan
Zaremba nie skorzystaª z tej dobrej (mo»liwo±ci) propozy-
cji. Jego teza byªaby przyj¦ta we wszystkich przypadkach,
nawet przedstawiona przez Francuza�.

Zdzisªaw Pogoda, Wybrane epizody z topologii niskich wymiarów.

Podczas referatu przedstawiono kilka zdarze« z historii ba-
da« nad rozmaito±ciami dwu- i trójwymiarowymi. Omó-
wiony zostaª problem, kto pierwszy podaª peªn¡ klasy�kacj¦
powierzchni z dokªadno±ci¡ do homeomor�zmu. Przeana-
lizowano prace Möbiusa, Dycka, Heegaarda, Dehna i inne.
W szczególno±ci zwrócono uwag¦ na pierwsz¡ w historii prac¦
po±wi¦con¡ rozmaito±ciom trójwymiarowym, napisan¡ przez
Waltera, w której zasugerowano konstrukcje tych»e. Pomysª
zostaª rozbudowany przez Heegaarda i znany jest obecnie
jako diagramy Heegaarda. Wspomniano tak»e o pracach Po-
incarégo.

Zdzisªaw Pogoda, Fakty i mity wokóª hipotezy Poincarégo.

Hipoteza Poincarégo uwa»ana byªa za jeden z najwa»niej-
szych problemów caªej matematyki. Jej rozstrzygni¦cie uznano
za wielki sukces i niezwykle wa»ne wydarzenie. Z ró»nych
tekstów mo»na wywnioskowa¢, »e ju» sam Poincaré dostrze-
gaª znaczenie tej hipotezy. Czy rzeczywi±cie tak byªo? Czy
inni matematycy równie» natychmiast uznali, »e jest to wa»na
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hipoteza? Dlaczego zatem dopiero trzydzie±ci lat po jej sfor-
muªowaniu podj¦to prób¦ jej dowodu? Czy zadecydowaª
fakt, »e hipoteza okazaªa si¦ niezwykle trudna? Kto pierw-
szy po Poincarém zwróciª uwag¦ na znaczenie hipotezy? Kto
nazwaª j¡ hipotez¡ Poincarégo? Czy sprawa hipotezy jest
ju» caªkiem zamkni¦ta? Na te i kilka innych pyta« podj¦to
próby odpowiedzi podczas referatu.

Krzysztof Ma±lanka, Elementarny dowód twierdzenia o liczbach pierw-
szych i jego (maªo matematyczne) nast¦pstwa.

Elementarny (tj. nie odwoªuj¡cy si¦ do metod analizy zespo-
lonej) dowód twierdzenia o liczbach pierwszych (1948 rok)
byª wspólnym dzieªem A. Selberga i P. Erd®sa w tym sensie,
»e ka»dy z nich wykonaª jaki± niezb¦dny krok. Wynik ten
poró»niª na caªe lata obu wybitnych matematyków.

Libor Koudela, The story of the �rst fractals.

I can o�er a presentation entitled �The story of the �rst frac-
tal� on the discovery of Bernard Bolzano's striking example
of a continuous nowhere di�erentiable function (described
around 1833, rediscovered in 1920's), its properties and its
in�uence on modern analysis.

Paweª Polak (UPJPII), Stanisªaw Zaremba � wybitny matematyk
w roli �lozofa �zyki.

Celem niniejszego referatu byªo ukazanie �lozo�cznej kon-
cepcji �zyki stworzonej przez Stanisªawa Zaremb¦. Szcze-
góln¡ rol¦ po±wi¦cono jego udziaªowi w polemikach wokóª
teorii wzgl¦dno±ci, które ujawniªy pomijane wcze±niej aspekty
jego pogl¡dów. W latach dwudziestych XX wieku Zaremba
byª najbardziej znanym polskim przeciwnikiem teorii Ein-
steina. Jego publikacje wpªyn¦ªy na pewne dyskusje wokóª
teorii wzgl¦dno±ci, szczególnie we Francji i w Polsce. Byªy
te» godnym odnotowania wkªadem w rozwój polskiej �lo-
zo�i nauki. W referatach ukazany zostaª tak»e rozwój kry-
tycznego stanowiska Zaremby. Analiza prac krakowskiego
matematyka ukazuje równie», »e nie staª si¦ on nigdy zwo-
lennikiem Einsteinowskiej teorii. Obserwacja ta zmusza do
rewizji wcze±niejszych interpretacji pogl¡dów Zaremby zwi¡-
zanych z �lozo�¡ �zyki.
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Stanisªaw Domoradzki, Historia matematyki w szkole.

Autor przestawiª gªówne etapy rozwoju matematyki, olbrzymi
wpªyw matematyki na rozwój kultury, zasad¦ potrójnego pa-
ralelizmu i jej znaczenie w dydaktyce matematyki. W kon-
kluzji podkre±liª, »e dzisiejsze spoªecze«stwo nie jest w stanie
funkcjonowa¢ bez znajomo±ci matematyki.

Sebastian Szybka, Notacja diagramatyczna.

W notacji diagramatycznej ksztaªt symboli, ich kolor lub
te» rozmieszczenie na kartce papieru odzwierciedla mate-
matyczne wªa±ciwo±ci i wzajemne relacje obiektów, które te
symbole reprezentuj¡. Na seminarium opowiem o tego typu
notacji, jej historii i zastosowaniach w �zyce oraz w mate-
matyce. W szczególno±ci przedstawi¦ alternatywn¡ notacj¦
algebry tensorowej � notacj¦ diagramatyczn¡ Penrose'a.

6. Seminarium w roku akademickim 2014/2015.
W roku akademickim 2014/2015 seminarium z historii matematyki

odbyªo 25 posiedze«. W tym czasie pi¦ciokrotnie go±cili±my Zespóª
Historii Matematyki z IHN PAN i dwukrotnie posiedzenie seminarium
odbyªo si¦ wspólnie z posiedzeniem seminarium z geometrii analitycznej
i algebraicznej. Pierwsze spotkanie, w dniu 6 pa¹dziernika 2013 roku,
miaªo charakter organizacyjny. Go±cili±my prelegentów z Warszawy,
Katowic, Kielc i Trnavy (Sªowacja).

Imi¦ i nazwisko prelegenta (wraz z jednostk¡), tytuª i data wyst¡-
pienia oraz dodatkowe informacje:

• Zdzisªaw Pogoda (UJ), O medalach Fieldsa i innych matematycz-
nych nagrodach (13 X 2014),
• Edward Tutaj (UJ), O liczbach pierwszych ekstremalnych (20 X
2014), (zob. [TutII]),
• Gabriela Besler (U�), Korespondencja naukowa Fregego (cd.) (27
X 2014),
• WiesªawWójcik (IHN PAN), Stulecie urodzin Marka Kaca � ucznia
lwowskiej szkoªy matematycznej (27 X 2014), Spotkanie Zespoªu
Historii Matematyki,
• Zdzisªaw Pogoda (UJ),Kilka uwag dotycz¡cych krakowskiego o±rodka
matematycznego na przeªomie XIX i XX wieku (17 XI 2014),
(zob. [CiePog12a,CiePog12b,Pog10a]),
• Edward Tutaj (UJ), Wspomnienie o Alexandrze Grothendiecku
(24 XI 2014),
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• Jan Koro«ski (PK),Godzimir Mirosªaw Krzy»a«ski � »ycie i dzieªo
(1 i 8 XII 2014), (zob. [Kor16a])
• WiesªawWójcik (IHN PAN),Wspóªpraca Hugona Steinhausa i Marka
Kaca w budowaniu rachunku prawdopodobie«stwa (15 XII 2014),
(zob. [Woj15]). Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Krzysztof Ma±lanka (IHN PAN), Rewolucje w �zyce XX wieku.
Kilka uwag o roli matematyków (12 I 2015),
• Piotr Borowik, Piotr E. Borowik, Jan Sleszy«ski i logika polska
w okresie mi¦dzywojennym (19 I 2015). Spotkanie Zespoªu Historii
Matematyki,
• Edward Tutaj (UJ), Rozwa»ania o ortogonalno±ci (26 I 2015),
(zob. [TutII]). Ci¡g dalszy referatu z 9 XII 2013,
• Krzysztof �lezi«ski (U�), Kategorialna logika geometryczna w uj¦-
ciu Benedykta Bernsteina z uwzgl¦dnieniem dotychczas niepubliko-
wanych prac (2 III 2015), Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Zdzisªaw Pogoda (UJ), Re�eksje nad pewnym freskiem (9 III 2015),
• Ada Paªka (UJ), Siedemnastowieczne metody konstruowania ana-
morfoz sto»kowych na podstawie traktatu Jana Ziarnki (16 III
2015), (zob. [Pal15]),
• Zo�a Goª¡b-Meyer (UJ), Impresje z megaspotkania matematyków
JMM w San Antonio w styczniu 2015 (23 III 2015),
• Zdzisªaw Pogoda (UJ), Prawdy i póªprawdy w historii matematyki
� kilka epizodów (30 III 2015),
• Jan Koro«ski (PK), Profesor Feliks Bara«ski w stulecie urodzin
(13 IV 2015), (zob. [Kor14]),
• Krzysztof Ma±lanka (IHN PAN), Magiczne rachunki, czyli od sze-
regów Grandiego do regularyzacji w �zyce kwantowej (20 IV 2015),
(zob. [Mas04a]),
• Wªadysªaw Kulpa (UKSW), Twierdzenie Nasha o równowadze (27
IV 22015), Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Gabriela Besler (U�), Tematyka korespondencji naukowej Gottloba
Fregego z Davidem Hilbertem w latach 1895�1903 (11 V 2015),
• Anna Kucharzewska (UP), Artur Nyklewicz (UP), Anna Zo�a
Krygowska (18 V 2015),
• Arkadiusz Pªoski (P�w), Shreeram S. Abhyankar (1930�2012) (1 VI
2015), Posiedzenie wspólne z Seminarium Geometrii Analitycznej
i Algebraicznej,
• Ján �iºmá° (Trnava University), Theory of schemes in 1960s (8 VI
2015), Posiedzenie wspólne z Seminarium Geometrii Analitycznej
i Algebraicznej, (zob. [Ciz14]),
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• Danuta Ciesielska (UP), Wiede«skie reminiscencje (15 VI 2015).

Streszczenia referatów:
Zdzisªaw Pogoda, O medalach Fieldsa i innych matematycznych na-

grodach.

Matematycy nie dostaj¡ Nagrody Nobla. Istnieje jednak
wiele nagród, które przyznawane s¡ matematykom. Za �ma-
tematycznego Nobla� uwa»a si¦ Medal Fieldsa, cho¢ regu-
lamin i materialna warto±¢ nagrody nawet w przybli»eniu
nie przypominaj¡ Nagrody Nobla. Od 2002 roku przyzna-
wana jest Nagroda Abela, która mogªaby by¢ ju» uznana za
równowa»nik Nagrody Nobla. Mimo to w dalszym ci¡gu to
medal Fieldsa uwa»any jest za t¦ najwa»niejsz¡ nagrod¦ dla
matematyków. Referat jest o tym, jak nagradzano i jak na-
gradza si¦ matematyków, o historii Medalu Fieldsa i innych
formach nagradzania. Pojawi si¦ te» akcent polski.

Zdzisªaw Pogoda, Kilka uwag dotycz¡cych krakowskiego o±rodka ma-
tematycznego na przeªomie XIX i XX wieku.

Powszechnie uwa»a si¦, »e narodziny Polskiej Szkoªy Ma-
tematycznej zwi¡zane s¡ z dziaªalno±ci¡ o±rodka warszaw-
skiego i lwowskiego. Kraków miaª odegra¢ rol¦ marginaln¡
w rozwoju polskiej matematyki. Zapomina si¦, »e zanim
o±rodki warszawski i lwowski nabraªy znaczenia, bardzo sil-
nym o±rodkiem byª wªa±nie Kraków. Tu pracowali dwaj ma-
tematycy o mi¦dzynarodowej sªawie: Kazimierz �orawski
i Stanisªaw Zaremba. Wªa±nie w Krakowie wielu przyszªych
matematyków zwi¡zanych z polsk¡ szkoª¡ zdobywaªo swoje
stopnie naukowe. W referacie podkre±lane jest znaczenie
krakowskiego o±rodka i omawiana matematyka, jak¡ zajmo-
wano si¦ w Krakowie na przeªomie stuleci i z pocz¡tkiem XX
wieku.

Krzysztof Ma±lanka, Rewolucje w �zyce w XX wieku. Kilka uwag
o roli matematyków, cz¦±¢ I.

W referacie pokazano m.in. kilka znamiennych przykªadów
owocnej wspóªpracy �zyków z matematykami � zawsze na
pro±b¦ tych pierwszych (Einstein�Grossmann, Schrödinger�
Weyl i in.). Wspóªpraca ta, cho¢ krótkotrwaªa, doprowa-
dzaªa zawsze do istotnego post¦pu w �zyce teoretycznej.
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Zdzisªaw Pogoda, Re�eksje nad pewnym freskiem.

Fresk Rafaela Santi �Szkoªa ate«ska� przedstawia caª¡ ple-
jad¦ staro»ytnych �lozofów, a tym samym równie» matema-
tyków, gdy» wyksztaªcenie matematyczne byªo cech¡ ka»-
dego �lozofa, nawet jak nie dziaªaª twórczo w tej dziedzi-
nie. Referat zawiera omówienie genezy fresku oraz analiz¦
postaci na nim wyst¦puj¡cych; które s¡ jednoznacznie roz-
poznawalne i dlaczego oraz których to»samo±¢ budzi pewne
w¡tpliwo±ci. Przy okazji wspomina si¦ o osi¡gni¦ciach ma-
tematycznych omawianych postaci.

Ada Paªka, Siedemnastowieczne metody konstruowania anamorfoz
sto»kowych na podstawie traktatu Jana Ziarnki.

Wykªad jest kontynuacj¡ referatu wygªoszonego w zeszªym
roku akademickim dotycz¡cego ryciny Jana Ziarnki �Para ko-
chanków�. Podczas referatu zostan¡ krótko przypomniane
wyniki bada« wtedy wygªoszone. Zostan¡ te» zaprezento-
wane nowe informacje, m.in. dotycz¡ce informacji zawartych
w traktacie napisanym przez autora ryciny. Traktat opisuje
szczegóªowo metod¦ konstrukcji anamorfozy sto»kowej zwi-
jalnej, jest to prawdopodobnie pierwszy wydany drukiem
opis tej konstrukcji. Na wykªadzie zostan¡ te» omówione
wst¦pne wyniki bada« nad �Perspektyw¡ dziwaczn¡ w Pol-
sce�.

Krzysztof Ma±lanka, �Magiczne� rachunki, czyli od szeregów Gran-
diego do regularyzacji w �zyce kwantowej.

W referacie przedstawiono kilka przykªadów �nielegalnych�
(tj. sprzecznych z reguªami matematycznymi) oblicze«, które
jednak daj¡ poprawne wyniki � mo»liwe do ±cisªego udo-
wodnienia. Pionierem takich oblicze« byª G. Grandi, który
sumowaª szeregi rozbie»ne. Jednak niezrównanym mistrzem
byª tu L. Euler, który np. nie znaj¡c koncepcji przedªu»enia
analitycznego, podaª poprawn¡ wersj¦ równania funkcyjnego
dla funkcji dzeta, dowiedzion¡ ±ci±le przez Riemanna ponad
sto lat pó¹niej.

Zdzisªaw Pogoda, Prawdy i póªprawdy w historii matematyki � kilka
epizodów.
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Referat jest w pewnym sensie kontynuacj¡ referatu z 10 pa¹-
dziernika 2011 roku. Omówiono kilka zdarze« z historii ma-
tematyki, które cz¦sto przedstawiane s¡ do±¢ stereotypowo.
Zwrócono uwag¦ na dziaªalno±¢ niektórych my±licieli staro-
»ytnych, których uznaje si¦ za wielkich matematyków (Ta-
les, Pitagoras, Platon). Analizowana jest historia Evaristé
Galois, w szczególno±ci okoliczno±ci jego ±mierci. Przypo-
mniano tzw. �zasad¦ Arnolda�, w my±l której bardzo cz¦sto
poj¦cia lub twierdzenia, nosz¡ce nazwiska jednych matema-
tyków, tak naprawd¦ byªy odkrywane przez innych. Zwró-
cona zostaªa uwaga na konieczno±¢ bezwzgl¦dnego opierania
si¦ na materiaªach ¹ródªowych, aby unikn¡¢ powielania ste-
reotypów i historii nieprawdziwych.

7. Seminarium w roku akademickim 2015/2016. W roku
akademickim 2015/2016 seminarium z historii matematyki odbyªo 26
posiedze«. W tym czasie dziewi¦ciokrotnie go±cili±my Zespóª Historii
Matematyki z IHN PAN. Pierwsze spotkanie, zorganizowane w dniu 5
pa¹dziernika 2015 roku, miaªo charakter organizacyjny. W tym roku
akademickim mieli±my szczególnie du»o go±ci. Referat na naszym semi-
narium wygªosiªa przebywaj¡ca w pierwszym semestrze roku akademic-
kiego 2015/2016 w Polsce Krystyna Kuperberg (Stany Zjednoczone).
Go±cili±my równie» Frank¦ Miriam Brueckler (Chorwacja), a ponadto
go±ci z polskich o±rodków naukowych w Warszawie, Katowicach, Lu-
blinie i Cz¦stochowie. Natomiast w dniach 30 i 31 maja 2016 roku
uczestniczyli±my w XX Konferencji metodologicznej. Na konferencji
zorganizowanej w okazji 80. urodzin ks. prof. Michaªa Hellera odbyªy
si¦ odczyty mi¦dzy innymi: Zdzisªawa Pogody (zob. [Pog17]) i Romana
Dudy. Obrady miaªy miejsce w gªównej auli PAU w Krakowe.

Imi¦ i nazwisko prelegenta (wraz z jednostk¡), tytuª i data wyst¡-
pienia oraz dodatkowe informacje:

• Krzysztof Ma±lanka (IHN PAN), Czy ponad póªtora wieku niepo-
wodze« przy próbach rozstrzygni¦cia hipotezy Riemanna nie suge-
ruje, »e nale»y zwróci¢ si¦ w stron¦ �zyki kwantowej? (12 i 19 X
2015), (zob. [Mas04a,Mas04b]),
• Wiesªaw Wójcik (IHN PAN, CC), Pocz¡tki teorii kontinuów (26 X
2015), Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Krystyna Kuperberg (Auburn U), Ksi¦ga Szkocka od czasu konfe-
rencji w Denton (9 XI 2015),
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• Danuta Ciesielska (IHN PAN), Zadania maturalne wybitnych Po-
laków (16 XI 2015), referat wspólny z Katarzyn¡ Jedynak (II LO
Kraków),
• Waldemar Berej (UMCS), Historia caªki t¦czy � najpi¦kniejszej
z funkcji (23 XI 2015),
• Marcin Olejnik OFM (PCz), Ojciec Bernard Turowicz � kapªan
i matematyk (30 XI 2015), Spotkanie Zespoªu Historii Matema-
tyki,
• Zdzisªaw Pogoda (UJ), Kilka uwag o topologii i topologach (7 XII
2015),
• Wªadysªaw Kulpa (UKSW), Polskie akcenty w pracach Nirenberga
i Shapleya (14 XII 2015), Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Danuta Ciesielska (IHN PAN), III problem Hilberta i jego polski
±lad (4 I 2016), (zob. [CieCie17]),
• Hubert Bo»ek (UP), O podobie«stwie mi¦dzy rachunkiem lambda
A. Churcha a semantyk¡ racjonaln¡ L. Chwistka2 (11 I 2016),
Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Franka Miriam Brueckler (University of Zagreb), Teaching arith-
metic in the Habsburg Empire at the end of the 18th century �
A textbook example (18 I 2016), (zob. [BruSti13]),
• Danuta Ciesielska (IHN PAN), Wiesªaw Wójcik (IHN PAN), Ma-
tematycy na stypendiach w Getyndze (25 I 2016), Spotkanie Ze-
spoªu Historii Matematyki,
• Zdzisªaw Pogoda (UJ),Uwagi o zakazanych rachunkach, czyli o su-
mowaniu szeregów rozbie»nych (29 II 2016),
• Piotr Pragacz (IM PAN), �ycie i dzieªo Alexandre'a Grothendiecka
(7 III 2016), (zob. [Pra04]). Posiedzenie wspólne z Seminarium
Geometrii Analitycznej i Algebraicznej,
• Danuta Ciesielska (IHN PAN), Zdzisªaw Pogoda (UJ) Sekrety liczby
3,14... 14 III 2016), (zob. [Cie11a]),
• Wiesªaw Wójcik (IHN PAN) Dyskusja na temat planów badaw-
czych Zespoªu Historii Matematyki (21 III 2016). Spotkanie Ze-
spoªu Historii Matematyki,
• Sebastian Szybka (UJ), Fale grawitacyjne (4 IV 2016),
• Gabriela Besler (U�), Logika Fregego a algebra Boole'a-Schrödera

2Ze wzgl¦du na chorob¦ prelegenta, w jego zast¦pstwie W. Wójcik przedstawiª
sylwetk¦ L. Chwistka
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(18 IV 2016), Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Zdzisªaw Pogoda (UJ), O wybranych pracach Antoniego Hobor-
skiego (25 VI 2016), (zob. [Pog07a,Pog10a]),
• El»bieta Zazulak (UJ), O matematykach arabskich (9 V 2016),
• Katarzyna Lewandowska (UPJPII), Program bada« aksjomatu wy-
boru Wacªawa Sierpi«skiego (16 V 2016), (zob. [Lew16]). Spotka-
nie Zespoªu Historii Matematyki,
• Mateusz Wcisªo (UJ), Czarnoskórzy ameryka«scy matematycy od
XVIII do XX wieku (23 V 2016),
• Danuta Ciesielska (IHN PAN), Sprawozdanie z pobytu badawczego
w Petersburgu (5 VI 2016),
• Stanisªaw Domoradzki (URz), Dokonania Komisji Historii Mate-
matyki PTM w XX wieku (13 VI 2016),
• Wªadysªaw Kulpa (UKSW), Dyskusje o matematycznych podsta-
wach szczególnej teorii wzgl¦dno±ci. Ukazanie analogii ze schema-
tem arbitra»owym Nasha (20 VI 2016), Spotkanie Zespoªu Historii
Matematyki.

Streszczenia referatów:
Krzysztof Ma±lanka, Czy ponad póªtora wieku niepowodze« przy pró-

bach rozstrzygni¦cia hipotezy Riemanna nie sugeruje, »e nale»y zwróci¢
si¦ w stron¦ �zyki kwantowej?

Pewne jako±ciowe idee pochodz¡ce od G. Pólyi sugeruj¡, »e
istnieje zwi¡zek pomi¦dzy mechanik¡ kwantow¡ a rozkªadem
pierwiastków funkcji dzeta Riemanna. Numeryczne ekspe-
rymenty dotycz¡ce warto±ci wªasnych du»ych macierzy loso-
wych, wykonane przez A. Odlyzko, zdaj¡ si¦ potwierdza¢ t¦
atrakcyjn¡ hipotez¦.

Danuta Ciesielska, III problem Hilberta i jego polski ±lad.

Zagadnienie zwane obecnie III problemem Hilberta sformu-
ªowaª po raz pierwszy prawdopodobnie Carl Friedrich Gauss
(1777�1855) w dwóch listach do Christiana Ludwiga Ger-
linga (1788�1864). Póª wieku pó¹niej, w 1900 roku, od-
byª si¦ w Pary»u Mi¦dzynarodowy Kongres Matematyków.
Ósmego sierpnia wybitny niemiecki matematyk Dawid Hil-
bert (1862�1943) przedstawiª w odczycie na Sorbonie list¦
matematycznych problemów, wskazuj¡c kierunki bada« na
przyszªo±¢. W ostatecznym ksztaªcie lista liczy 23 punkty,
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a trzeci z nich to pytanie, które zadaª Gerlingowi Gauss.
Brzmi ono tak: czy dla dwóch dowolnych czworo±cianów,
maj¡cych takie same pola podstawy i takie same wysoko-
±ci, mo»liwe jest poci¦cie jednego z nich i z otrzymanych
�klocków� uªo»enie drugiego, przy czym ci¦cia maj¡ by¢ pªa-
skie, a ich liczba sko«czona? Powszechnie przyjmuje si¦, »e
III problem rozwi¡zaª ju» w 1900 roku ucze« Hilberta, Max
Dehn. Tymczasem polski ±lad wiedzie nas do innych czasów
i innych nazwisk. . .

Franka Miriam Brueckler, Teaching arithmetic in the Habsburg Em-
pire at the end of the 18th century � A textbook example.

A description of F. Steindl's textbook Institutiones Arithme-
ticae (1778), the �rst o�cial mathematics textbook in the
Hungarian part of the Habsburg Empire after the reforms
of the education system in the 1770s, shall be described and
analysed in this talk. The textbook, which remained quite
popular for over 50 years, includes a detailed description of
reckoning methods and their practical applications, illustra-
ted exclusively by �problems in context.� It also includes
many instructions for the teacher, making it an early exam-
ple of a mathematics textbook paying attention to pedagogy.
The full account and the detailed analysis of this textbook
was recently published [BruSti13]. The current presentation
will emphasize some of the most typical examples of methods
of explanation of mathematical notions as well as presented
problems and approaches to their solutions.

Danuta Ciesielska, Wiesªaw Wójcik, Matematycy na stypendiach
w Getyndze.

W odczycie zostanie przedstawiona lista polskich matema-
tyków i logików, którzy w latach 1880�1920 studiowali w Ge-
tyndze. Bli»ej przedstawione zostan¡ sylwetki doktorów �lo-
zo�i z Getyngi (Jan Kroó, Hugo D. Steinhaus, Arnold Wal-
�sz), a szczegóªowo osi¡gni¦cia A. Rosenblatta zwi¡zane bez-
po±rednio z jego studiami w Getyndze.

Piotr Pragacz, �ycie i dzieªo Alexandre'a Grothendiecka.

Opowiemy o Alexandrze Grothendiecku (1928�2014), jed-
nym z najwi¦kszych matematyków XX wieku. Odmieniª on
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nasze spojrzenie na matematyk¦. Jego szczególne dokona-
nia zwi¡zane s¡ z analiz¡ funkcjonaln¡, ale przede wszystkim
z geometri¡ algebraiczn¡.

Danuta Ciesielska, Zdzisªaw Pogoda, Sekrety liczby 3,14....

Spotkanie zwi¡zane jest z obchodzonym w kulturze amery-
ka«skiej �±wi¦tem liczby π�. Postaramy si¦ przedstawi¢ kilka
faktów i odkªama¢ kilka mitów na temat liczby π. W dniu
14 marca 2016 roku obchodzimy 134 rocznic¦ urodzin wy-
bitnego polskiego matematyka Wacªawa Sierpi«skiego.

Sebastian Szybka, Fale grawitacyjne.

11 lutego 2015 roku przedstawiciele projektu LIGO poin-
formowali o pierwszej bezpo±redniej detekcji fal grawitacyj-
nych. Chocia» istnienie tego typu fal zostaªo przewidziane
przez Alberta Einsteina 100 lat temu, to przez dziesi¡tki lat
byªo ono ¹ródªem nieustaj¡cych kontrowersji. Kontrowersje
te dotyczyªy zarówno aspektów teoretycznych, jak i obser-
wacyjnych fal grawitacyjnych. Ich gªówn¡ przyczyn¡ byªy
problemy interpretacyjne matematycznych rozwi¡za« rów-
na« teorii grawitacji Einsteina. W trakcie seminarium opo-
wiem o ostatniej detekcji, historii teoretycznych bada« fal
grawitacyjnych, a tak»e o tym, dlaczego �zyczna interpreta-
cja matematycznych rozwi¡za« nie jest rzecz¡ ªatw¡.

Gabriela Besler, Logika Fregego a algebra Boole'a-Schrödera.

Logika Fregego a algebra Boole'a-Schrödera. W logice
Fregego, nazywanej pismem poj¦¢, bada si¦ relacje wynika-
nia mi¦dzy zdaniami. W logice Boole'a-Schrödera, nazy-
wanej algebr¡ logiki, pokazuje si¦ relacje zachodz¡ce mi¦dzy
zakresami poj¦¢ (klasami) w ramach zdania. Logika Fregego
jest systemem implikacyjno-negacyjnym z kwanty�katorem
ogólnym. Logika Boole'a-Schrödera jest systemem bez im-
plikacji, odwoªuj¡cym si¦ do praw algebraicznych. Tym nie-
mniej da si¦ dokona¢ translacji zapisu formuª Fregego za
pomoc¡ j¦zyka algebry logiki (Boole'a i Schrödera). Cho-
cia» tak okre±lone zadanie badawcze byªo moim pomysªem
(jako kontynuacja porównania zapisu formuª Fregego z ró»-
nych wyda« jego ksi¡»ek), to okazaªo si¦, »e byªo realizowane
cz¦±ciowo przez E. Schrödera w jego recenzji ksi¡»ki Fregego
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Begri�sschrift (1879). Powy»szy cel da si¦ realizowa¢ na dwa
sposoby. Zmienne w systemie Fregego to zmienne zdaniowe,
ale mo»na zdania potraktowa¢ jako nazwy i formuªy Fregego
zapisa¢ w j¦zyku algebry logiki. Za punkt wyj±cia potrak-
towa¢ podane przez Fregego sªowne sformuªowania danych
formuª i dokona¢ ich formalizacji w j¦zyku algebry logiki.
Schröder wydaje si¦ post¦powa¢ raz jedn¡, raz drug¡ me-
tod¡, co zostanie pokazane w wyst¡pieniu. Moje wyst¡-
pienie zostanie podzielone na trzy cz¦±ci. Gottlob Frege
(1848�1925) a George Boole (1815�1864) i Ernst Schröder
(1841�1902). Uwagi historyczne. Boole byª o jedno pokole-
nie starszy od Fregego i wcze±nie zmarª, nie mieli wi¦c raczej
okazji, by spotka¢ si¦ osobi±cie i przedyskutowa¢ swoje po-
mysªy. Wtedy jednak, gdy Frege przygotowywaª do druku
swoj¡ pierwsz¡ ksi¡»k¦, Begri�sschrift (Halle 1879), algebra
Boole'a byªa ju» znana w Niemczech, bo zreferowana przez
E. Schrödera w tek±cie Der Operationskreis des Logikkalkuls
(Leipzig 1877). Do algebry logiki Frege odwoªuje si¦ jednak
dopiero po recenzjach, które mu zarzucaªy nieznajomo±¢ tej
logiki.

Lingua a calcuclus. W drugiej poªowie XIX wieku w Eu-
ropie na nowo odkryto dorobek G. Leibniza w zakresie logiki,
dzi¦ki wydaniu jego tekstów przez E. Erdmanna (1839/1840).
Ponadto, w tek±cie A. Trendelenburga Über Leibnizens En-
twurf einer allgemeinen Characteristik, Historische Beiträge
zur Philosophie (1867) zostaªo przywoªane Leibniza odró»-
nienie mi¦dzy dwiema koncepcjami logiki: lingua characteri-
stica i calculus ratiotinator. Powszechnie uwa»a si¦, »e logika
Fregego jest bli»sza tej pierwszej koncepcji, a logika Boole'a�
Schrödera tej drugiej. Mo»na jednak pokaza¢ pewn¡ �cz¦±¢
wspóln¡� dla obu koncepcji: w obu logikach ich autorzy za-
pisywali zdania kategoryczne Arystotelesa. Frege odwoªuje
si¦ do odró»nienia Leibniza.

Zapis formuª Fregego za pomoc¡ dwóch j¦zyków algebry lo-
giki: Boole'a i Schrödera. Pomimo wspólnych podstaw, w j¦-
zyku Boole'a i w j¦zyku Schrödera inaczej zapisuje si¦ nega-
cj¦, co ma bardzo istotne znaczenie w dokonywaniu transla-
cji formuª Fregego. Jak ju» wspomniaªam, Schröder dokonaª
zapisu niektórych formuª Fregego w swoim j¦zyku, wprowa-
dziª jednak bardzo istotn¡ zmian¦: tautologie Fregego za-
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pisaª jako kontrtautologie. Te i inne trudno±ci zostan¡ po-
kazane na przykªadach. Wniosek: J¦zyki logiki s¡ nieprze-
kªadalne. Ponadto, »aden w caªo±ci nie jest w stanie odda¢
bogactwa potoczno±ci czy j¦zyka naturalnego. W tym sensie
systemy logiczne si¦ uzupeªniaj¡. Dalej, ka»dy z j¦zyków lo-
gicznych z konieczno±ci jest oparty na pewnych zaªo»eniach
�lozo�cznych, zazwyczaj nie pokazanych explicite. �adna
logika nie jest wi¦c uniwersalna. Zarówno j¦zyk Fregow-
skiego �pisma poj¦¢�, jak i j¦zyk algebry logiki wpisuj¡ si¦ w
podan¡ zasad¦ i warto o tym pami¦ta¢.

El»bieta Zazulak, O matematykach arabskich.

Po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego gªówn¡ aren¡ wy-
darze« w ±wiecie matematyki staªy si¦ tereny, na których
pocz¡wszy od 622 roku szybko zacz¦ªa rozwija¢ si¦ nowa
religia � islam. W dzisiejszym referacie opowiem o matema-
tyce i matematykach krajów islamu w okresie ±redniowiecza.
Najpierw nakre±l¦ tªo historyczne i przedstawi¦, czym cecho-
waªy si¦ arabskie prace matematyczne. Nast¦pnie przybli»¦
sylwetki takich uczonych jak Alchorezmi, Omar Chajjam czy
Al�Kaszi, a tak»e omówi¦ pokrótce pozostawione przez nich
prace. Na koniec wspomn¦ o wpªywie, jaki matematyka kra-
jów arabskich wywarªa na nauk¦ Europy Zachodniej.

Katarzyna Lewandowska, Program bada« aksjomatu wyboru Wa-
cªawa Sierpi«skiego.

Gªównym celem niniejszego wyst¡pienia jest wykazanie tezy,
i» Wacªaw Sierpi«ski dokonaª zasadniczego przeªomu w ba-
daniach nad aksjomatem wyboru. Aby unaoczni¢, na czym
ów przeªom polegaª, prezentujemy najpierw caªo±¢ dokona«
Sierpi«skiego, dziel¡c je na cztery kolejne etapy wyró»nia-
j¡ce badania polskiego matematyka na tle sporu wokóª aksjo-
matu wyboru. Nast¦pnie wskazujemy, »e oryginalno±¢ i do-
niosªo±¢ wyników Sierpi«skiego wyraziªy si¦ przede wszyst-
kim wywarciem istotnego wpªywu na sposób prowadzenia
pó¹niejszych bada« pewnika wyboru, cho¢ nie tylko. Pro-
gram wypracowany przez Sierpi«skiego przyczyniª si¦ tak»e
istotnie do powstania nowych nurtów w �lozo�i matematyki
i pewnego rodzaju mody�kacji spojrzenia na prac¦ matema-
tyka w ogóle. Szczególnie za± mocno, przynajmniej w pew-
nych kr¦gach, dokonania Sierpi«skiego odcisn¦ªy pi¦tno na
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sposobie pojmowania teorii mnogo±ci i wpªyn¦ªy na jej dyna-
miczny rozwój. Nie mo»na przy tym nie wspomnie¢ o donio-
sªej roli dokona« Sierpi«skiego w kontek±cie polskiej szkoªy
matematycznej po zako«czeniu I wojny ±wiatowej i polskiej
szkoªy �lozo�i matematyki.

Mateusz Wcisªo, Czarnoskórzy ameryka«scy matematycy od XVIII
do XX wieku.

Przedstawieni zostan¡ czarnoskórzy ludzie nauki i matema-
tyki, którzy odegrali znacz¡ce role w walce o równo±¢ rasow¡
oraz dost¦p do edukacji w Stanach Zjednoczonych od XVIII
do XX wieku. Pokazany b¦dzie tak»e ich wpªyw na promocj¦
i rozwój matematyki.

Zdzisªaw Pogoda, Kilka uwag o topologii i topologach.

Bardzo cz¦sto topologia uto»samiana jest z topologi¡ mnogo-
±ciow¡ i kojarzona z nazwiskami Cantora, Hausdor�a, Frécheta,
Tietzego, a w Polsce Kuratowskiego, Knastera i to gªów-
nie przez poj¦cia i twierdzenia. Nazwiska Poula Heegaarda,
Maxa Dehna, Hellmutha Knesera czy Herberta Seiferta s¡
znane tylko specjalistom. Na referacie przedstawione s¡ in-
formacje o rozwoju geometrycznych metod w topologii pro-
wadz¡cych do topologii algebraicznej. Ponadto omawiane
s¡ osi¡gni¦cia mi¦dzy innymi Heegaarda, Dehna, Knesera,
Seiferta, a tak»e Alexandera, Hakena i Milnora.

Zdzisªaw Pogoda, Uwagi o zakazanych rachunkach, czyli o sumowa-
niu szeregów rozbie»nych.

Bardzo cz¦sto podaje si¦ przykªad szeregu 1−1+1−1+1. . . .
jako szeregu rozbie»nego. Szereg ten nazywany bywa szere-
giem Grandiego, gdy» w XVII wieku Luigi Guido Grandi
Grandi, nie maj¡c precyzyjnej de�nicji sumy szeregu, zasta-
nawiaª si¦, jaka jest jego suma. Wielu matematyków uwa-
»aªo, »e suma tego szeregu jest równa 1. I je±li zastosujemy
nieco inn¡ de�nicj¦ zbie»no±ci szeregu, to rzeczywi±cie otrzy-
mamy 1. Wszystko zale»y od de�nicji. Tu pojawia si¦ mi¦-
dzy innymi sprawa szeregu 1+2+3+4+5+6+. . . jawnie roz-
bie»nego przy klasycznej de�nicji, a przy ró»nych manipula-
cjach daj¡cego absurdaln¡ sum¦ −1

12
. Takich przykªadów jest

wi¦cej i znali je matematycy XVII i XVIII wieku, nie bardzo
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przejmuj¡cy si¦ problemem de�nicji zbie»no±ci szeregu. In-
spiracj¡ tematyki referatu byªy informacje przekazane przez
Krzysztofa Ma±lank¦, który przypomniaª problem absurdal-
nych sumowa« szeregów rozbie»nych i zwróciª uwag¦, »e to
jednak ma zastosowanie w �zyce. Podczas referatu zwró-
cono te» uwag¦, »e podobne absurdalne sytuacje prowadziªy
do powstania nowych wa»nych dziaªów matematyki.

Zdzisªaw Pogoda, O wybranych pracach Antoniego Hoborskiego.

Referat po±wi¦cony jest pracom Antoniego Hoborskiego, do-
tycz¡cym problemów nauczania. Przypominaj¡c krótko »y-
ciorys matematyka, zwrócono uwag¦ na jego zainteresowania
sprawami dydaktyki. Swoje pogl¡dy i spostrze»enia publi-
kowaª w artykuªach, które zostaªy niemal zapomniane, a za-
wieraj¡ wiele aktualnych my±li. Przy okazji omówiono jego
dziaªalno±¢ jako wykªadowcy i przypomniano, »e prowadziª
mi¦dzy innymi wykªad z teorii grup Liego.

Stanisªaw Domoradzki, Dokonania Komisji Historii Matematyki PTM
w XX wieku.

Od 1977 roku funkcjonowaªa przy Zarz¡dzie Gªównym Ko-
misja Historii Matematyki, która wniosªa wielkie zasªugi dla
szeroko rozumianej historii matematyki w Polsce. Do 2000
roku przewodnicz¡c¡ Komisji byªa dr Zo�a Pawlikowska-
Bro»ek z AGH w Krakowie. W referacie przedstawione zo-
staªy niektóre z przedsi¦wzi¦¢ Komisji: historia o±rodków,
szkoªy historii matematyki, biogra�e i bibliogra�e prac ma-
tematyków polskich, wykªady z historii matematyki w szko-
ªach wy»szych, sªownik matematyków polskich, okoliczno-
±ciowe sesje, ustalanie faktów w archiwach i inne.

8. Seminarium w roku akademickim 2016/2017. W roku
akademickim 2016/2017 seminarium z historii matematyki odbyªo 20
posiedze«. W tym czasie pi¦ciokrotnie go±cili±my Zespóª Historii Ma-
tematyki z IHN PAN. Pierwsze spotkanie seminarium, zorganizowane
10 pa¹dziernika 2016 roku, miaªo charakter organizacyjny. W tym
roku równie» mieli±my du»o go±ci. Ju» pierwszy odczyt w tym roku
akademickim, traktuj¡cy o Wªadysªawie Bortkiewiczu (wybitnym sta-
tystyku polskiego pochodzenia) oraz innych matematykach z Uniwer-
sytetu Humboldta, przedstawiªa Annette Vogt (Niemcy). Jean-Marie
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Strelcyn (Francja) opowiedziaª, na wspólnym posiedzeniu z seminarium
z teorii ukªadów dynamicznych, o Cesarskim Uniwersytecie Warszaw-
skim. Maªgorzata Stawiska-Friedland (Stany Zjednoczone), sp¦dzaj¡ca
drugi semestr roku akademickiego 2016/2017 w Krakowie, wygªosiªa na
seminarium referat, który przygotowaªa wspólnie ze Stanisªawem Do-
moradzkim. Poza tym odwiedzili nas uczeni z o±rodków naukowych
w Warszawie, Katowicach, Wrocªawiu. Na ostatnim posiedzeniu refe-
ratem Zdzisªawa Pogody uczcili±my setn¡ rocznic¦ publikacji pierwszej
pracy z kosmologii.

Imi¦ i nazwisko prelegenta (wraz z jednostk¡), tytuª i data wyst¡-
pienia oraz dodatkowe informacje:

• Annette Vogt (MPI for the History of Science oraz HU Berlin),
Mathematical statistics at the Berlin University � from Ladislaus
von Bortkiewicz to Boris Gnedenko (1900�1955) (24 X 2016),
(zob. [HarVog15]). Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Paweª Polak (UPJPII), Dziewi¦tnastowieczne ¹ródªa krakowskiego
klimatu wspópracy interdyscyplinarnej i �lozofowania w nauce (7
XI 2016), (zob. [Pol11b,PolHol11,Pol17]),
• Edward Tutaj (UJ), Co maj¡ jedne wielo±ciany, czego inne nie
maj¡? (14 XI 2016),
• Wiesªaw Wójcik (IHN PAN), Kazimierz Kuratowski jako kontynu-
ator programu badawczego Zygmunta Janiszewskiego (21 XI 2016).
Spotkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Krzysztof Ma±lanka (IHN PAN), Jak rozumie¢ pi¦kno w matema-
tyce? � kilka przykªadów z historii matematyki (18 XI 2016 oraz
5 XII 2016), (zob. [Mas11b,Mas12/13,Mas13]),
• Gabriela Besler (U�), Tematyka korespondencji naukowej Gottloba
Fregego z Giuseppe Peano w latach 1891�1903 (19 XII 2016). Spo-
tkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Bartªomiej Skowron (PW), Matematyka jako sie¢. Filozo�a ma-
tematyki Sandersa Mac Lane'a (16 I 2017 oraz 24 IV 2017). Spo-
tkanie Zespoªu Historii Matematyki,
• Danuta Ciesielska (IHN PAN), O wybitnych matematykach, którzy
byli czªonkami zagranicznymi AU i PAU (23 I 2017 oraz 6 i 13 III
2017),
• Zdzisªaw Pogoda (UJ), Uwagi o pocz¡tkach topologii (3 IV 2017),
• Tomasz Kubalica (U�), Filozo�czne podstawy programu matema-
tyki krytycznej Leonarda Nelsona (10 IV 2017). Spotkanie Zespoªu
Historii Matematyki,
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• Maªgorzata Stawiska-Friedland (MR), O osi¡gni¦ciach Tadeusza
Wa»ewskiego w topologii (8 V 2017). Wspólnie ze Stanisªawem
Domoradzkim (URz), (zob. [DomSta15a]),
• Jean-Marie Strelcyn (LAGA, Paris 13), Matematyka i matema-
tycy na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim (1870-1915) (19
V 2017). Posiedzenie wspólne z seminarium z teorii ukªadów dy-
namicznych,
• Jerzy Dadaczy«ski (UPJPII), O niektórych �lozo�cznych proble-
mach podstaw matematyki (29 V 2017). Spotkanie Zespoªu Histo-
rii Matematyki,
• Daria Boratyn (UJ), Historia gªosowania strategicznego i aneg-
dotki z historii matematyki wyborczej (8 VI 2017),
• Zdzisªaw Pogoda (UJ), Setna rocznica pierwszej pracy z kosmologii
(Einstein 1917) (12 VI 2017).

Streszczenia referatów:
Annette Vogt, Mathematical statistics at the Berlin University �

from Ladislaus von Bortkiewicz to Boris Gnedenko (1900�1955).

In my talk I give an overview on the academic training of
LvB (1868�1931), his study in Germany and his failure to
get an academic position in the Russian Empire. First, I'm
analyzing his time at the Berlin University from 1901 to
1920 where he was only assistant professor (ausserordentli-
cher Professor) and his work on statistics and mathematical
statistics. Second, I'm giving an overview on his teaching ac-
tivities at the Berlin School of Economics (1906�1920) where
he was well paid for his lectures but also criticized because
of the high level in mathematics. Third, I'm analyzing his
role as advisor after he became full professor �ad personam�
(1920�1931), I mention his (only few) disciples, and I discuss
his relation with Richard von Mises who became full profes-
sor for applied mathematics in 1920. Fourth, I'm giving an
overview on his correspondence which is partly kept in an
Archive, and �nally I describe how mathematical statistics
came back to Berlin in the early 1950s when Emil Julius
Gumbel (one of the disciple of LvB) was teaching math.
statistics at the Free University in Berlin-West, and Boris
Vladimirovich Gnedenko was teaching mathematics at the
Humboldt University in Berlin-East. Both were invited as
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guest professors, and probably they met in Berlin. (1920�
1931), I mention his (only few) disciples, and I discuss his
relation with Richard von Mises who became full profes-
sor for applied mathematics in 1920. Fourth, I'm giving an
overview on his correspondence which is partly kept in an
Archive, and �nally I describe how mathematical statistics
came back to Berlin in the early 1950s when Emil Julius
Gumbel (one of the disciple of LvB) was teaching math.
statistics at the Free University in Berlin-West, and Boris
Vladimirovich Gnedenko was teaching mathematics at the
Humboldt University in Berlin-East. Both were invited as
guest professors, and probably they met in Berlin.

Paweª Polak, Dziewi¦tnastowieczne ¹ródªa krakowskiego klimatu wspó-
pracy interdyscyplinarnej i �lozofowania w nauce.

Badania nad specy�k¡ krakowskiego o±rodka �lozo�cznego
koncentruj¡ si¦ od kilkunastu lat na re�eksji rozwijanej na
bazie nauk ±cisªych od ko«ca XIX wieku do wybuchu II
wojny ±wiatowej. W tym kontek±cie bardzo istotne s¡ py-
tania o pocz¡tki wspomnianego interdyscyplinarnego stylu
re�eksji. Szczególn¡ okazj¡ do podj¦cia wspomnianych py-
ta« jest setna rocznica ±mierci wybitnego �lozofa, który zna-
cz¡co wpªyn¡ª na ksztaªt o±rodka krakowskiego � ks. Ste-
fana Zachariasza Pawlickiego. Cho¢ pogl¡dy Pawlickiego na
nauk¦ oraz jej relacje z szeroko poj¦t¡ sfer¡ wiary byªy ju»
przedmiotem analiz, to wci¡» rola Pawlickiego w uksztaªto-
waniu si¦ specy�ki o±rodka krakowskiego nie staªa si¦ przed-
miotem pogª¦bionych bada«. Czy my±l Pawlickiego mogªa
inspirowa¢ krakowsk¡ �lozo�¦ uprawian¡ w kontek±cie nauk
±cisªych? Jak z perspektywy czasu oceni¢ rozwi¡zania tego
�lozofa? Czy mo»na wreszcie mówi¢ w jakimkolwiek sen-
sie o aktualno±ci my±li Pawlickiego? Referat b¦dzie prób¡
udzielenia szkicowej odpowiedzi na postawione powy»ej py-
tania. Ukazane zostan¡ równie» wybrane re�eksje Pawlic-
kiego zwi¡zane z matematyk¡ i jej rol¡ w �lozo�i � najcz¦-
±ciej spisywane byªy one w kontek±cie rozwa»a« nad histori¡
�lozo�i staro»ytnej, ale nawi¡zywaªy cz¦sto do dyskusji wo-
kóª matematyki z II poªowy XIX wieku.

Edward Tutaj, Co maj¡ jedne wielo±ciany, czego inne nie maj¡?.
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B¦d¦ mówiª o wielo±cianach ±rodkowo-symetrycznych i o pew-
nej podklasie tych wielo±cianów. Na tyle maªej, »e tylko nie-
które archimedesowskie do tej klasy nale»¡, ale zarazem na
tyle du»ej, »e � jak podejrzewam � jest ona g¦sta w klasie
wszystkich wielo±cianów ±rodkowo symetrycznych.

Wiesªaw Wójcik, Kazimierz Kuratowski jako kontynuator programu
badawczego Zygmunta Janiszewskiego.

W referacie zwracam uwag¦ na jeden z wa»niejszych aspek-
tów dziaªalno±ci twórczej Kazimierza Kuratowskiego. Jako
wspóªtwórca PSM oraz ucze« Zygmunta Janiszewskiego kon-
tynuowaª w du»ej mierze jego program badawczy. Opisuj¦
najpierw program Janiszewskiego w zakresie bada« podstaw
matematyki. W swoim projekcie proponowaª on now¡ hie-
rarchi¦ teorii matematycznych, w której nowe teorie, takie
jak teoria mnogo±ci, topologia, teoria funkcji i logika mate-
matyczna, miaªy stanowi¢ fundament matematyki i gªówne
narz¦dzie rozwi¡zywania problemów i paradoksów matema-
tycznych. Pokazuj¦, w jaki sposób Kuratowski podj¡ª to wy-
zwanie, poczynaj¡c od wspólnej pracy z Janiszewskim o kon-
tinuach nierozkªadalnych. Przybli»¦ kilka wyników dotycz¡-
cych kontinuów nieprzywiedlnych, poj¦cia jednosprzegªo±ci
oraz charakterystyki topologicznej sfery. Poka»¦ równie»
znaczenie wspólnych prac Kuratowskiego z Knasterem (mio-
teªka Knastera�Kuratowskiego), Tarskim (algorytm Tarskiego�
Kuratowskiego) i Banachem (ogólne zagadnienie miary) dla
realizacji programu Janiszewskiego.

Krzysztof Ma±lanka, Jak rozumie¢ pi¦kno w matematyce? � kilka
przykªadów z historii matematyki.

Poj¦cie pi¦kna wyst¦puje w wielu dziedzinach sztuki, a tak»e
w »yciu codziennym. Nie ma ono, oczywi±cie, precyzyj-
nej de�nicji; jest czysto intuicyjne. W przypadku matema-
tyki mówienie o pi¦knie wydaje si¦ maªo przydatne, wr¦cz
sztuczne i niezbyt sensowne. A jednak matematycy tak»e
czuj¡ swoiste i do±¢ dobrze okre±lone pi¦kno. Mo»e ono
mie¢ kilka aspektów: � proste poj¦cia nieoczekiwanie prowa-
dz¡ do skomplikowanych � i wizualnie estetycznych � struk-
tur, np. rozmieszczenie pierwiastków wielomianów Little-
wooda wysokiego stopnia; � odlegªe byty wykazuj¡ nieocze-
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kiwane bliskie powi¡zania, np. problem bazylejski lub in-
tuicja Gaussa wi¡»¡ca ±redni¡ arytmetyczno-geometryczn¡
i caªki eliptyczne; � sprzeczno±¢ z intuicj¡, gdy �bardzo dªu-
gie� serie wyników wydaj¡ si¦ sugerowa¢ uniwersalne prawo,
np. faªszywo±¢ hipotezy Mertensa, lub zjawisko odchylenia
Czebyszewa (Chebyshev's bias); nieoczekiwane, ukryte pra-
widªowo±ci w pozornie losowych szeregach czasowych, np.
niejednorodna transformata Fouriera zespolonych pierwiast-
ków funkcji dzeta Riemanna lub pewne subtelne struktury
w rozkªadzie tych pierwiastków

Bartªomiej Skowron, Matematyka jako sie¢. Filozo�a matematyki
Sandersa Mac Lane'a.

The aim of this talk is to present the philosophy of mathema-
tics as it was perceived by Saunders Mac Lane (1909�2005).
Mac Lane saw mathematics as a connected network of formal
rules, axiom systems, concepts, and connections. Mathema-
tics is not a single formal system such as ZFC or others. One
can perceive the real complexity of mathematics thanks to
the category theory. But the category theory does not have
to be regarded as the �true� foundation of mathematics, after
all mathematics might not need foundations in the sense in
which the set theory is one. In his book titled �Mathematics:
form and function� Saunders Mac Lane has singled out six
possible positions in the philosophy of mathematics: Logi-
cism, Set Theory, Platonism, Formalism, Intuitionism , and
Empiricism. He claimed that they are not su�cient since
they do not fully explain Mathematics (Mac Lane uses the
capital �M�). He called his own point of view Formal Functio-
nalism. In his own words: �Instead, our study has revealed
Mathematics as an array of forms, codifying ideas extracted
from human activities and scienti�c problems and deployed
in a network of formal rules, formal de�nitions, formal axiom
systems, explicit theorems with their careful proof and the
manifold interconnections of these forms. More brie�y, Ma-
thematics aims to understand, to manipulate, to develop,
and to apply those aspects of the universe which are formal
(�Mathematics: form and function�, p. 456). Mac Lane's
formal functionalism can be viewed as supplementation of
the missing essential aspects of mathematics in terms of the
six listed above. Mac Lane complained that philosophers,
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while they cultivate the philosophy of mathematics, limit
themselves only to the simplest structures (e.g., numbers
and geometric �gures), not taking into account the whole
of modern mathematics, thus they simplify and impoverish
it. The thesis of this paper is that Mac Lane, despite the
fact that he deprecated Platonism, was to a large extent a
Platonist. In particular, he used the concept of form in the
sense close to Plato.

Danuta Ciesielska, O wybitnych matematykach, którzy byli czªonkami
zagranicznym AU i PAU.

Przedstawiona zostanie krótka historia AU wraz z informa-
cj¡ o polityce przyjmowania zagranicznych czªonków Akade-
mii. Nast¦pnie przedstawiona zostanie kompletna lista ma-
tematyków, którzy w latach 1872�1952 byli czªonkami ko-
respondentami oraz czªonkami czynnymi Akademii. Referat
zostanie uzupeªniony dokumentacj¡ z Archiwum Nauki PAN
i PAU w Krakowie. Dodatkowo zostan¡ przedstawione pod-
stawowe informacje biogra�czne wybranych czªonków PAU.

Stanisªaw Domoradzki, Malgorzata Stawiska-Friedland, O osi¡gni¦-
ciach Tadeusza Wa»ewskiego w topologii.

Tadeusz Wa»ewski (1896�1972), znany jako zaªo»yciel kra-
kowskiej szkoªy równa« ró»niczkowych, zaczynaª swoj¡ dzia-
ªalno±¢ naukow¡ od topologii. W referacie przypomnimy
jego osi¡gni¦cia w tej dziedzinie.

Daria Boratyn, Historia gªosowania strategicznego i anegdotki z hi-
storii matematyki wyborczej.

Ze wzgl¦du na powszechno±¢ przedwyborczych sonda»y gªo-
sowanie strategiczne (taktyczne) jest obecnie staªym elemen-
tem praktyki wyborczej. W referacie przedstawione zostan¡
matematyczna historia tego zjawiska, jego przykªady w po-
lityce ostatnich lat oraz anegdotki z historii matematyki wy-
borczej.

Zdzisªaw Pogoda, Uwagi o pocz¡tkach topologii.

Powszechnie uwa»a si¦, »e gªównymi twórcami pocz¡tków to-
pologii byli Poincaré i Cantor. Zreszt¡ nazwisko Poincarégo
cz¦sto nie jest kojarzone z topologi¡. W referacie wspomina
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si¦ o matematykach, którym mo»na przypisa¢, »e równie»
zajmowali si¦ elementami topologii. Dyskutowana jest teza,
»e ju» Euler w niektórych pracach zawarª elementy topo-
logii. Jak i kiedy powstaªy terminy zwi¡zane z topologi¡?
Analizowana jest praca autora terminu �topologia� Listinga
Vorstudien zur Topologie.

Zdzisªaw Pogoda, Setna rocznica pierwszej pracy z kosmologii (Ein-
stein 1917).

Pretekstem do przygotowania referatu byªa setna rocznica
ukazania si¦ pracy Einsteina Kosmologische Betrachtungen
zur allgemeinen Relativitätstheorie uznawanej za pierwsz¡
prac¦ po±wi¦con¡ kosmologii i prezentuj¡c¡ model Wszech-
±wiata bazuj¡cy na Ogólnej Teorii Wzgl¦dno±ci. Podczas
referatu omówiono próby opisu otaczaj¡cej rzeczywisto±ci od
czasów najdawniejszych do powstania Ogólnej Teorii Wzgl¦d-
no±ci. Pokazano, w jaki sposób ewoluowaªy pogl¡dy do-
tycz¡ce powstania i budowy Wszech±wiata, jak zmieniaªy
si¦ granice obserwowalnego Wszech±wiata w miar¦ rozwoju
technik obserwacyjnych i metod teoretycznych. Referat przy-
gotowywany byª na XXXI Konferencj¦ Historii Matematyki,
w której referuj¡cy nie wzi¡ª udziaªu z przyczyn obiektyw-
nych. Temat ma by¢ kontynuowany w roku akademickim
2017/2018 na spotkaniach seminarium.

9. Troch¦ statystyki. W ci¡gu siedmiu lat akademickich dziaªa-
nia seminarium odbyªo si¦ 169 posiedze«. Na seminarium wygªoszono
139 referatów (niektóre zaj¦ªy wi¦cej ni» jedno posiedzenie). Referaty
wygªosiªo 49 prelegentów; reprezentowali oni 29 jednostek z 7 krajów.
Spoza Polski, go±cili±my prelegentów z Chorwacji, Czech (2), Francji,
Niemiec, Sªowacji i USA (2). Prelegenci z Polski reprezentowali prócz
Krakowa miasta: Cz¦stochow¦, Katowice, Kielce, Lublin, Rzeszów, Sie-
dlce, Toru«, Warszaw¦ i Wrocªaw. Najwi¦cej prelegentów byªo z UJ
(12), przy czym byªo w±ród nich 4 pracowników Instytutu Matema-
tyki, 2 osoby reprezentowaªy Instytut Fizyki, a jedna � Obserwatorium
Astronomiczne, dwie osoby byªy doktorantami, a trzy � studentami ma-
tematyki, siedem osób przedstawiaj¡cych referaty byªo zatrudnionych w
Polskiej Akademii Nauk (5 z Instytutu Historii Nauki, jedna z Instytutu
Matematycznego, jedna z Instytutu Fizyki J¡drowej). Czworo prelegen-
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tów byªo z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawªa II. Osiem referatów
zostaªo wygªoszonych przez doktorantów, a trzy przez studentów.

10. Lista u»ytych skrótów. W sprawozdaniu wykorzystano na-
st¦puj¡ce skróty:
AP w Cz¦stochowie = Akademia Pedagogiczna w Cz¦stochowie (teraz
Akademia Jana Dªugosza w Cz¦stochowie),
AU = Akademia Umiej¦tno±ci w Krakowie,
Auburn U = Auburn University,
HU Berlin = Humboldt University in Berlin,
IFJ PAN = Instytut Fizyki J¡drowej im. Henryka Niewodnicza«skiego
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
IHN PAN = Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birken-
majerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
IM PAN = Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie,
LAGA, Paris 13 = Laboratoire analyse, géométrie et applications, Uni-
versité Paris 13,
MPI for the History of Science = Max Planck Institute for the History
of Science,
MR = Mathematical Reviews, Ann Arbor,
PAU = Polska Akademia Umiej¦tno±ci w Krakowie,
PCz = Politechnika Cz¦stochowska,
PK = Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko±ciuszki,
P�w = Politechnika �wi¦tokrzyska w Kielcach,
PW = Politechnika Warszawska,
UJ = Uniwersytet Jagiello«ski w Krakowie,
UKSW = Uniwersytet Kardynaªa Stefana Wyszy«skiego w Warszawie,
UMCS = Uniwersytet Marii Curie Skªodowskiej w Lublinie,
UMK = Uniwersytet Mikoªaja Kopernika w Toruniu,
UP = Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-
kowie,
UP-H Siedlce = Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
UPJPII = Uniwersytet Papieski Jana Pawªa II w Krakowie,
URz = Uniwersytet Rzeszowski,
U� = Uniwersytet �l¡ski w Katowicach,
UW = Uniwersytet Warszawski,
UWr = Uniwersytet Wrocªawski,
II LO w Krakowie = II Liceum Ogólnoksztaªc¡ce im. Króla Jana III
Sobieskiego w Krakowie.
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Nazwy pozostaªych jednostek w brzmieniu oryginalnym:

Humboldt University = Humboldt-Universität zu Berlin,
MPI for the History of Science = Max-Planck-Institut für Wissenscha-
ftsgeschichte,
Trnava University = Trnavská Univerzita v Trnave,
Uniwersytet Techniczny, Praga = Czech Technical University in Prague
= �eské Vysoké U£eni Technické v Praze,
University of Pardubice = Univerzita Pardubice,
University of Zagreb = Sveu£il²te u Zagrebu.

11. Spis prac, w których rozszerzono tezy zaprezentowane
na seminarium.

[BecNet10] M. Be£va°ova, I. Netuka, (red.) Jarník's note of the lecture course
Punktmengen und reelle Funktionen by P. S. Aleksandrov (Göt-
tingen 1928), Matfyzpress, Praha 2010.

[Bes13a] G. Besler, Gottlob Frege on Number. Development of his Con-
ception between Years 1879�1925. �Wismar Frege Series� 3(2013),
7�17.

[Bes13b] G. Besler, Gottlob Frege o liczbie. Przyczynek do okre±lenia roli,
jak¡ dla �lozofów peªni historia matematyki, �Zagadnienia Filozo-
�czne w Nauce� 2013 (53), 133�164.

[Bes15] G. Besler, Tematyka korespondencji naukowej Gottloba Fregego
z Bertrandem Russellem w latach 1902�1904. [w:] Filozo�a ma-
tematyki i informatyki. R. Murawski (red.), Copernicus Center
Press, Kraków 2015, 91�106.

[Bes16] G. Besler, Philosophical and Mathematical Correspondence between
Gottlob Frege and Bertrand Russell in the years 1902�1904. Some
Uninvestigated Topics, �Folia Philosophica� 2016 (35), 85�100.

[Bes18a] G. Besler, �Chodzimy po tych samych lub podobnych drogach my-
±lowych�. Tematyka korespondencji logicznej Gottloba Fregego z Giu-
seppe Peanem, Dawidem Hilbertem i Bertrandem Russellem. Wy-
dawnictwo Uniwersytetu �l¡skiego, Katowice 2018 (w druku).

[Bes18b] G. Besler, Tematyka korespondencji naukowej Gottloba Fregego
z Giuseppe Peanem w latach 1891�1903. [w:] Filozo�a matema-
tyki i informatyki. R. Murawski (red.), Copernicus Center Press,
Kraków 2018 (w przygotowaniu).

[BroOls13] B. Bro»ek, A. Olszewski, Podmiot matematyczny Hilberta, �Za-
gadnienie �lozo�czne w nauce� 53 (2013), 93�132.
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[BruSti13] F. M. Brueckler, V. Stilinovic, Teaching arithmetic in the Habs-
burg Empire at the end of the 18th century � A textbook example,
�Historia mathematica� 40 (2013), 309�323.

[BujKor96] R. Bujakiewicz-Koro«ska, J. Koro«ski, Krakowiany i inne idee
matematyczne Tadeusza Banachiewicza, �Zeszyty Naukowe Poli-
techniki �l¡skiej�, Seria Matematyka�Fizyka 76 (1996), 23�46.

[BujKor05] R. Bujakiewicz-Koro«ska, J. Koro«ski, Zastosowania matematyki
w pracach naukowych Tadeusza Banachiewicza (1882�1954) (w pi¦¢-
dziesi¦ciolecie ±mierci), [w:] Trzydziesta czwarta Ogólnopolska
Konferencja Zastosowa« Matematyki, Zakopane-Ko±cielisko, 12-
20 IX 2005. Warszawa 2005.

[BujKor12] R. Bujakiewicz-Koro«ska, J. Koro«ski, Matematyczne idee Tade-
usza Banachiewicza, [w:] Tadeusz Banachiewicz (1882�1954). Ma-
teriaªy z sesji naukowej w dniu 29 X 2004 r., Kraków 2012.

[BujKor10] R. Bujakiewicz-Koro«ska, J. Koro«ski, Matematyczne idee Tade-
usza Banachiewicza w kontek±cie zastosowa«, �Technical Transac-
tions�, Fundamental Sciences 107 (2010), 3�27, Politechnika Kra-
kowska.

[Cie11a] D. Ciesielska, M. Lempart, A. Niezabitowska, Sekrety liczby pi.
Wywiad z Danut¡ Ciesielsk¡, Konspekt, numer specjalny (2011),
49�51.

[Cie11b] D. Ciesielska, Sierpi«ski's and Pólya's Space-Filling Curves in
�Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie�,
[w:]: J. Be£vá°, M. Be£vá°ová (ed.), 32. mezinarodne konference
�Historie Matematiky�, Katedra didaktiky matematiky MFF Uni-
verzity Karolovy v Praze, Matfyzpress, Praha 2011, 169�172.

[Cie12a] D. Ciesielska, Sprawa doktoratu Wªadysªawa Kretkowskiego, [w:]
Witold Wi¦sªaw (ed.), Dzieje matematyki polskiej II, Istytut Ma-
tematyczny Uniwersytetu Wrocªawskiego, Wrocªaw 2013, 326 pp.
(ISBN 978-83-910055-8-3). MR 3220053; Zbl 1281.01005, 7�37.
Dost¦p on-line: �Antiquitates Mathematicae�, Annales Societatis
Mathematicae Polonae Series VI 6 (2012), 7�37. doi: 10.14708/am.v6i0.553

[Cie12b] D. Ciesielska, On the 100 anniversary of the Sierpi«ski's space-
�lling curve, �Wiadomo±ci Matematyczne�. Annales Societatis
Mathematicae Polonae Series II 48(2012), nr 2, 69�74.

[Cie13] D. Ciesielska, Teoria Galois w spu±ci¹nie Kretkowskiego, [w:] J. Be-
£vá°, M. Be£vá°ová (ed.), 34 mezinarodne konference �Historie Ma-
tematiky�, Katedra didaktiky matematiky MFF Univerzity Karo-

http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3220053&return=pdf
http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/advanced/?q=an:1281.01005&format=complete
http://dx.doi.org/10.14708/am.v6i0.553
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lovy v Praze, Matfyzpress, Praha 2013, 81�88.

[Cie14a] D. Ciesielska, Wªadysªaw Kretkowski (1840�1910), �Kwartalnik
Historii Nauki i Techniki� 59 (2014), no 4, 17�54.

[Cie14b] D. Ciesielska, �Zasady algebry wy»szej� Wªadysªawa Zaj¡czkow-
skiego, [w:] J. Be£vá°, M. Be£vá°ová (ed.), 35. mezinarodne konfe-
rence �Historie Matematiky�, Katedra didaktiky matematiky MFF
Univerzity Karolovy v Praze, Matfyzpress, Praha 2014, 131�138.

[Cie16] D. Ciesielska, Rola funduszu imienia doktora Wªadysªawa Kret-
kowskiego w ksztaªtowaniu krakowskiego o±rodka matematycznego,
�Studia Historiae Scientiarum� 15 (2016), 159�194.

[CieCie17] D. Ciesielska, K. Ciesielski, Equidecomposability of polyhedra: a so-
lution of Hilbert's Third Problem in Kraków before ICM 1900, �The
Mathematical Intelligencer�, przyj¦te do druku.

[CieDom14] D. Ciesielska, S. Domoradzki, On Mathematical Lectures at the
Jagiellonian University in the Years 1860-1918. Essay Based on
Manuscripts. �Technical Transactions�, Fundamental Sciences no
7, 111 (2014), 59�71, Politechnika Krakowska.

[CieMal14a] D. Ciesielska, L. Maligranda, Alfred Rosenblatt (1880�1947), �Wia-
domo±ci Matematyczne�. Annales Societatis Mathematicae Polo-
nae Series II 50 (2014), nr 2, 221�259.

[CieMal14b] D. Ciesielska, L. Maligranda, Alfred Rosenblatt (1880�1947). Pu-
blikacje, odczyty, wykªady. �Antiquitates Mathematicae�. Annales
Societatis Mathematicae Polonae Series VI 8 (2014), 3�45. doi:
10.14708/am.v8i1.620 MR 3356915

[CiePog12a] K. Ciesielski, Z. Pogoda, On mathematics in Kraków through cen-
turies, �Wiadomo±ci Matematyczne�. Annales Societatis Mathe-
maticae Polonae Series II 48 (2012), nr 2, 313�324.

[CiePog12b] K. Ciesielski, Z. Pogoda, On mathematics in Kraków through cen-
turies, European Mathematical Society Newsletter 86 (2012), 19�
24.

[Ciz14] J. Ciºmá°, Predohra ku schémam, J. Be£vá°, M. Be£vá°ová (ed.),
35. mezinarodne konference �Historie Matematiky�, Katedra di-
daktiky matematiky MFF Univerzity Karolovy v Praze, Matfyz-
press, Praha 2014, 189�148.

[Dad11] J. Dadaczy«ski, Arytmetyka u pocz¡tku abstrakcyjnego pojmowa-
nia geometrii przez Hilberta, �Filozo�a Nauki� 20 (2011), nr 3,
99�109.

http://dx.doi.org/10.14708/am.v8i1.620
http://dx.doi.org/10.14708/am.v8i1.620
http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3356915&return=pdf
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[Dom11] S. Domoradzki, The Growth of Mathematical Culture in the Lvov
area in the Autonomy period (1870�1920), Matfyzpress, Prague
2011.

[Dom12] S. Domoradzki, Stanisªaw Zaremba (1863�1942): fragmenty bio-
gra�i w 120-lecie doktoratu, �Prace Komisji Historii Nauki PAU�,
11 (2012), 79�102.

[DomSta15a] S. Domoradzki, M. Stawiska, Distinguished graduates in mathema-
tics of Jagiellonian University in the interwar period 1918�1925,
Part I, Part II, �Technical Transactions�, Fundamental Sciences
2015, Issue NP. 2 (2015), Politechnika Krakowska.

[Dud14] R. Duda, Pierwsze wykªady uniwersyteckie teorii mnogo±ci na zie-
miach polskich, �Analecta. Studia i Materiaªy z Dziejów Nauki�
23 (2014), 1 (44), 163�178.

[Dud17] R. Duda, O sytuacji historii matematyki w Polsce, �Wiadomo±ci
Matematyczne�. Annales Societatis Mathematicae Polonae Series
II 53(2017), nr 1, 83�118.

[HarVog15] W. K. Härdle, A. Vogt, Ladislaus von Bortkiewicz � Statistician,
Economist and a European Intellectual, �International Statistical
Review� 83 (2015), no 1, 17�35. doi: 10.1111/insr.12083; MR
3341078

[Jac14] S. Jackowski, Samuel Eilenberg � wielki matematyk z Warszawy,
�Wiadomo±ci Matematyczne�. Annales Societatis Mathematicae
Polonae Series II 50 (2014), nr 1, 21�43.

[Jed14] K. Jedynak, Nauczanie geometrii analitycznej w krakowskich gim-
nazjach na przeªomie XIX i XX wieku, J. Be£vá°, M. Be£vá°ová
(ed.), 35. mezinarodne konference �Historie Matematiky�, Ka-
tedra didaktiky matematiky MFF Univerzity Karolovy v Praze,
Matfyzpress, Praha 2014, 165�178.

[Kar14] K. Karpi«ska, Troska o naukowy wymiar nauczania matematyki
w Szkole Realnej w Toruniu w II poªowie XIX wieku, �Antiquitates
Mathematicae�. Annales Societatis Mathematicae Polonae Series
VI 8 (2014), 75�140. doi: 10.14708/am.v8i1.602 MR 3356917

[Kor13] J. Koro«ski, Mirosªaw Krzy»a«ski (1907�1965) i jego monogra�a
z równa« ró»niczkowych cz¡stkowych, �Kwartalnik Historii Nauki
i Techniki� 58 (2013), nr 4, 7�28.

[Kor14] J. Koro«ski,Wspomnienie o profesorze Feliksie Bara«skim, �Nasza
Politechnika� 152 (2014), nr 4, 21�23.

http://dx.doi.org/10.1111/insr.12083
http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3341078&return=pdf
http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3341078&return=pdf
http://dx.doi.org/10.14708/am.v8i1.602
http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3356917&return=pdf
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[Kor14] J. Koro«ski,Mathematical publications in the annals of the Cracow
Scienti�c Society (1817�1872), �Technical Transactions. Funda-
mental Sciences� 111 (2014), 119�124, Politechnika Krakowska.

[Kor15] J. Koro«ski, Twórca rachunku krakowianowego, �Nasza Politech-
nika� 140 (2015), nr 4, 21�22.

[Kor16a] J. Koro«ski, Mistrz równa« ró»niczkowych, �Nasza Politechnika�
150 (2016), nr 2, 18�20.

[Kor16b] J. Koro«ski, Prace matematyczne w Roczniku Towarzystwa Nauko-
wego Krakowskiego (1817�1872), �Studia Historiae Scientiarum�
15 (2016), 217�243.

[Kor17] J. Koro«ski, Równania ró»niczkowe zwyczajne i cz¡stkowe w pu-
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Podzi¦kowania.

Dzi¦kujemy wszystkim uczestnikom i sympatykom seminarium z hi-
storii matematyki za udziaª, liczne referaty i wsparcie.

Seminar on the history of mathematics at
the Jagiellonian University in the period 2010�2017

Danuta Ciesielska, Zdzisªaw Pogoda

Abstract. The paper contains a report on the meetings of the seminar
on the history of mathematics which has taken place in the Institute
of Mathematics at the Jagiellonian University. The report covers the
period from the academic year 2010/11 to 2016/17. It contains a com-
plete list of the talks and submitted abstracts. The list of publications
written by the speakers concerning their talks presented during the
seminar is enclosed. A short history of the seminar and the Chair of
the History of Mathematics is also presented.
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