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Streszczenie. W artykule przedstawiono sylwetkę naukową Heleny
Rasiowej ze szczególnym uwzględnieniem okresu studiów w czasie II
wojny światowej i początków jej kariery zawodowej.
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Helena Rasiowa urodziła się w rodzinie patriotycznej 20 czerwca
1917 r. w Wiedniu, została ochrzczona w parafii św. Urlicha. Na chrzcie
św. otrzymała imiona: Helena, Alina, Franciszka. Ojciec inż. Wiesław
Józef Bączalski (ur. w Stanisławowie 1879) był radcą budownictwa w Mi-
nisterstwie Kolei w Wiedniu, matka Emilia Feliksa Wiktoria z d. Ku-
delska pochodziła również ze Stanisławowa (ur. 1891). Po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę rodzina w 1920 roku wróciła do Warszawy.
Ojciec pracował w Ministerstwie Komunikacji, od 1930 w randze mini-
stra był Głównym Inspektorem Ministerstwa Komunikacji.

Po ukończeniu szkoły powszechnej, pobierała nauki w 8. klasowym
gimnazjum im. Anieli Wareckiej w Warszawie, w którym m.in. nie prze-
strzegano „numerus clausus”, co nie znaczy, że zapobieżono izolacji po-
między rdzennymi Polkami i Żydówkami (zobacz w [6]). Absolwentki
otrzymywały wszechstronne wyksztalcenie, poziom nauczania był wyso-
ki w gimnazjum Wareckiej, szczególną uwagę zwracano na równomierne
traktowanie równowagi między wykształceniem zawodowym. Szkoła cie-
szyła dużą atrakcyjnością. Helena zdała maturę „typu matematyczno-
przyrodniczego” w 1935 r. W latach 1936–1938 odbywała studia mu-
zyczne w klasie fortepianu w Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie. 19 grudnia 1936 poślubiła w kościele św. Krzyża
w Warszawie Stanisława Rasia (lat 32).

W roku akademickim 1938/1939 podjęła studia matematyczne na
UW. Jej kolegami byli m.in. W. Szmielew i R. Sikorski. Słuchała wy-
kładów Łukasiewicza, Kuratowskiego, Borsuka i Sierpińskiego. Wojna
przerwała jej studia. Pierwszy rok wojny spędziła z rodziną we Lwowie,
następnie wrócili do Warszawy. W 1942 nawiązała kontakt naukowy
ze S. Mazurkiewiczem i Cz. Białobrzeskim, u nich zdawała egzaminy
na uniwersytecie podziemnym, jednocześnie pod kierunkiem J. Łuka-
szewicza i B. Sobocińskiego przygotowywała pracę magisterską z logiki
matematycznej pt. „Aksjomatyzacja pewnego częściowego systemu im-
plikacyjnej teorii dedukcji”. Rękopis pracy spłonął w Powstaniu War-
szawskim, ale w 1945 odtworzyła ją i w 1946 uzyskała magisterium.
W piśmie z 1949 r. skierowanym do Rady Wydziału w sprawie wyda-
nia dyplomu oświadczyła (potrzebnego do uzyskania doktoratu, do tego
czasu posługiwała się zaświadczeniem):

Proszę uprzejmie o wypisanie dyplomu magistra filozofii w za-
kresie matematyki. W czasie wojny złożyłam następujące
egzaminy magisterskie. Studia odbyłam całkowicie na Uni-
wersytecie Warszawskim. Przebieg studiów był następujący.
W roku akademickim 1939/39 wstąpiłam na Wydział Mat.
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- Przyr. Uniwersytetu Warszawskiego (sekcja matematyka,
Nr albumu 58779). W czasie wojny i okupacji kontynuowa-
łam studia na tajnym Uniwersytecie.

1. Egzamin z Zasad algebry wyższej wraz z Elementami
teorii liczb u prof. dr W. Sierpińskiego.

2. Egzamin z Geometrii analitycznej u prof. K. Borsuka.

3. Egzamin z Rachunku różniczkowego i całkowego wraz
ze Wstępem do analizy u prof. S. Mazurkiewicza.

4. Egzamin z Fizyki doświadczalnej u prof. S. Pieńkow-
skiego.

5. Egzamin z Mechaniki teoretycznej u prof. Cz. Biało-
brzeskiego.

6. Egzamin z Głównych zasad nauk filozoficznych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem logiki u prof. Łukasiewicza.

7. Egzamin z Teorii mnogości /grupa B/ u prof. W. Sier-
pińskiego.

W czerwcu 1945 Rada Wydziału przyznała mi absoluto-
rium. W roku akademickim 1945/46 otrzymałam nowy Nu-
mer albumu 1856. Pracę magisterską z logiki matematycznej
pt. „Aksjomatyzacja pewnego częściowego systemu implika-
cyjnej teorii dedukcji” złożyłam u dr. Bolesława Sobociń-
skiego.1

W grudniu 1945 roku złożyłam egzamin z logiki w szer-
szym zakresie (grupa C) i jednocześnie końcowy egzamin
z logiki matematycznej2. Egzaminowali prof. dr Kazimierz
Kuratowski i prof. dr Andrzej Mostowski. Rada Wydziału
dnia 11 stycznia 1947 roku przyznała mi stopień magistra
filozofii w zakresie matematyki.

Mgr Helena Rasiowa
(Archiwum UW, akta pracownicze)

1Zdjęcie 2 przedstawia zaświadczenie dra B. Sobocińskiego. Na na zdjęciu 3
można zobaczyć fragment strony tytułowej, zaś na zdjęciu 4 jedną ze stron pracy
magisterskiej.
2Fotografię zaświadczenia podpisanego przez profesorów K. Kuratowskiego

i A. Mostowskiego przedstawia zdjęcie 6.
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Zdjęcie 2: Zaświadczenie B. Sobocińskiego o pracy magisterskie H. Ra-
siowej (Archiwum UW, akta studenckie).

Zdjęcie 3: Ze strony tytułowej pracy magisterskiej H. Rasiowej (akta
studenckie, Archiwum UW).
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Zdjęcie 4: Jedna ze stron pracy magisterskiej H. Rasiowej (akta
studenckie, Archiwum UW).
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Zdjęcie 5: Pismo H. Rasiowej z 1945 r. wyjaśniające jej zindywidualizo-
wany tok studiów [Archiwum UW, akta studenckie].



S. Domoradzki 277

Zdjęcie 6: Zaświadczenie o egzaminie z logiki matematycznej u K. Ku-
ratowskiego i A. Mostowskiego [Archiwum UW, akta studenckie].

W związku z nowym numerem albumu H. Rasiowa złożyła ślubowa-
nie (zobacz zdjęcie 7), jeszcze według przepisów ustawy z 1933 r.

Zdjęcie 7: Zdjęcie ślubowania złożonego 5.12.1945 roku.

Od września 1945 do listopada 1946 pracowała w gimnazjum i liceum
W. Górskiego jako nauczycielka matematyki, od r.a. 1946/47 do 1992
pracowała na UW, zdobywając kolejne stopnie i tytuły naukowe: starszy
asystent Katedry Filozofii Matematyki, adiunkt (1950–1952), zastępca
profesora (1952–1954). W 1950 na UW uzyskała doktorat z matematyki
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na podstawie rozprawy: Algebraic treatment of the functional calculi of
Lewis and Hyting ; promotorem był A. Mostowski. Zdjęcie 8 przedstawia
Helenę Rasiową z okresu pracy nad doktoratem.

Zdjęcie 8: Zdjęcie z okresu doktoratu [Archiwum UW].

W 1954 Centralna Komisja Kwalifikacyjna nadała jej tytuł docenta,
na tym stanowisku pracowała w 1954–1956 w Katedrze Algebry UW
i równocześnie w Instytucie Matematycznym PAN, gdzie w 1956 uzy-
skała stopień naukowy doktora nauk (odpowiadający wtedy habilitacji)
na podstawie rozprawy Algebraiczne modele teorii elementarnych i ich
zastosowania (opublikowanej jako dwie prace). Profesorem nadzwyczaj-
nym została w 1957, a profesorem zwyczajnym w 1967. Od 1967 praco-
wała wyłącznie na UW, kierowała Katedrą Podstaw Matematyki (1964–
1970), a z chwilą powstania Instytutu Matematyki – Zakładem Logiki
Matematycznej (1970–1992). Pełniła także funkcję dziekana Wydziału
Matematyki i Fizyki, a później Wydziału Matematyki i Mechaniki Uni-
wersytetu Warszawskiego (1958–1960, 1962–1966, 1968–1977). W latach
1961–1968 była sekretarzem naukowym Komitetu Nauk Matematycz-
nych PAN, a od 1972 członkiem jego Prezydium. W latach 1972–1983
przewodniczyła Radzie Naukowej Centrum Obliczeniowego (od 1977 In-
stytut Podstaw Informatyki PAN). Szczegóły przebiegu pracy zobacz
zdjęcie 9.

Działała w instytucjach decydujących o sprawach kształcenia ma-
tematyków i rozwoju naukowego młodej kadry naukowej. Była człon-
kiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej (1976–1979) i Rady Głównej



S. Domoradzki 279

Zdjęcie 9: Przebieg pracy zawodowej i przynależność do organizacji
politycznych i społecznych [Archiwum UW, akta pracownicze].
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Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1973–1976, 1977–1982). Wie-
lokrotnie była zapraszana z wykładami do szacownych uniwersytetów
Europy i obu Ameryk. Często w dowód uznania jej dokonań nauko-
wych przewodniczyła sesjom naukowym na międzynarodowych kongre-
sach i konferencjach. Była członkiem międzynarodowych towarzystw:
Association for Symbolic Logic (członkiem rady w 1958–1960), Execu-
tive Committee for European Affairs (1972–1974). W 1972 była aseso-
rem w Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science of the
International Union of History and Philosophy of Science. W PTM peł-
niła funkcję prezesa Oddziału Warszawskiego (1957–1958, 1963–1964),
sekretarza (1955–1956) i wiceprezesa (1958), associate editor „Interna-
tional Journal of Approximate Reasoning” (od 1986), collecting editor
„Studia Logica” (od 1975). Przyczyniła się do założenia w 1992 Pol-
skiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki, była jego prezesem. Była
współzałożycielką i redaktorem naczelnym „Fundamenta Informaticae”.

Rasiowa jest autorką ponad 100 prac naukowych, dotyczyły głów-
nie logiki matematycznej i jej zastosowań w podstawach matematyki.
W szczególności zajmowała się zagadnieniem teorii krat, zastosowaniem
metod algebraicznych i topologicznych do metodologii sformalizowanych
teorii pierwszego rzędu, rozszerzeniem modeli algebraicznych na pewne
logiki nieklasyczne (np. konstruktywną z mocną negacją) i wielowarto-
ściowymi logikami Posta. Prace z matematycznych podstaw informatyki
obejmowały systemy logiczne wyposażone w wyrażenia interpretowane
jako programy oraz formuły opisujące własności programów. W nurcie
metod algebraicznych w badaniach logiki intuistycznej i logik modal-
nych znany jest jej wspólny z R. Sikorskim pierwszy algebraiczny dowód
twierdzenia Gödla o pełności klasycznego rachunku predykatów; zapo-
czątkowało to algebraiczne dowody szeregu twierdzeń dotyczących logiki
klasycznej i wielu logik nieklasycznych. W monografii The Mathematics
and Methamathematics (1963, współautor R. Sikorski) autorzy zawarli
ogólną teorię algebraizacji logik. Rozwinięte przez autorów metody al-
gebraiczne pozwoliły uzyskać wiele innych istotnych wyników i są dziś
szeroko stosowane. W monografii Algebraic Approach to Non–Classical
Logics („North Holland”, 1974) Rasiowa wyodrębniła możliwie najszer-
szą klasę logik, dla których daje się sformułować ogólną teorię algebra-
iczną, która pozwala na dowodzenie twierdzeń dla całej klasy jednocze-
śnie. Monografia ta zawiera również algebraiczne teorie szerokiej klasy
logik nieklasycznych. Pod koniec życia pracowała nad kolejną monogra-
fią Algebraic Analysis of Non-Classical First Order Logics, przygoto-
wała osiem jej rozdziałów i dzieło pozostało niedokończone (szczegóły
w [1], [3], [4]).
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Zdjęcie 10: Fragmenty wniosku o nadanie prof. H. Rasiowej tytułu
członka honorowego PTM.
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Położyła ogromne zasługi dla rozwoju badań dotyczących stosowania
logiki matematycznej w informatyce. Rozumiała doskonale, że problemy
w informatyce mogą być rozwiązywane metodami logiki matematycznej
i problemy, które powstają na gruncie informatyki są ważne dla logiki.
M.in. prowadziła badania nad logikami programów, metodami wniosko-
wania przy niepełnej informacji i rachunkami logicznymi dla systemów
sztucznej inteligencji. Jest autorką znanego podręcznika akademickiego
Wstęp do matematyki współczesnej (1968) przetłumaczonego na wiele
języków. Rasiowa była niezrównaną kontynuatorką tradycji sławnej pol-
skiej szkoły logicznej okresu międzywojennego.

Otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. nagrodę PTM, medal im.
Sierpińskiego, tytuł członka honorowego PTM, z państwowych odzna-
czeń otrzymała Krzyż Kawalerski OOP i Krzyż Oficerski OOP.

Oddana logice i nauce polskiej, była człowiekiem życzliwym i po-
godnym. Była wrażliwa na ludzkie problemy umiejętnie i dyskretnie
pomagała innym. Była tercjarką zakonu franciszkanów. Ta jej działal-
ność była bardzo dyskretna, jej syn Zbigniew dowiedział się o niej sto-
sunkowo późno, o tym fakcie wspomniał autorowi.
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Abstract. In the paper, we present Helena Rasiowa’s scientific person-
ality emphasizing the period WWII and beginning of her professional
activity after 1945.
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