
S�OWO WST�PNE

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
oddajemy kolejny 12(2018) tom VI serii Roczni-
ków Polskiego Towarzystwa Matematycznego �
�Antiquitates Mathematicae�, czasopisma po±wi¦-

conego historii matematyki. Przedstawiamy w nim 10 artykuªów (6 w j¦-
zyku angielskim, 4 w j¦zyku polskim), sylwetk¦ prof. L. Maligrandy �
laureata Nagrody Gªównej PTM im. Samuela Dicksteina za rok 2016
i sprawozdanie z mi¦dzynarodowej konferencji z historii matematyki zor-
ganizowanej przez czeskie ±rodowisko historyków matematyki.

WdzialeRocznice i jubileuszeR.Duda przestawia artykuª o 100 la-
tach PTM. Przypomnijmy, »e 2 kwietnia 1919 r. odbyªo si¦ wKrakowie
zaªo»ycielskie zebranie Towarzystwa Matematycznego wKrakowie, które
niebawemprzeksztaªcone zostaªowPolskie TowarzystwoMatematyczne.

W dzialeHistoria matematyki w Polsce L. Maligranda i J. Strel-
cyn dokonuj¡ po raz pierwszy w Polsce szczegóªowej analizy »ycia i dzieªa
J. Ptaszyckiego (1854�1912), znanego bardziej w rosyjskim pi±miennic-
twie. W. Wilczy«ski omawia osi¡gni¦cia Polaków zwi¡zane z klasy�kacj¡
Baire'a. Z kolei J. Wole«ski przedstawia osi¡gni¦cia niezwykªego ±rodo-
wiska polskich logików w okresie mi¦dzywojennym.

W dziale Historia i �lozo�a matematyki M. Be£vá°ová prezen-
tuje sylwetk¦ znanego niemieckiego matematyka Gerharda H.W. Kowa-
lewskiego (1876�1950), szczególnie koncentruj¡c si¦ na jego praskich
okresach 1909�1920 i 1939�1945. N.V. Lokot w I cz¦±ci artykuªu (druga
cz¦±¢ b¦dzie opublikowana pó¹niej) przedstawia wyodr¦bnianie si¦ hi-
storii matematyki jako samodzielnej dyscypliny w Rosji na przykªadzie
przekªadów tªumacze« Elementów Euklidesa na rosyjski.

W dziale Historia zastosowa« matematyki W. Szczotka omawia
fenomen wrocªawskiego seminarium H. Steinhausa z zakresu zastosowa«
matematyki.

W dzialeBiogramy w ró»ny sposób prezentowane s¡ sylwetki trzech
matematyków. J. Schaudera (1899�1912) prezentuje J. Mawhin poprzez
analiz¦ matematycznego dorobku na podstawie artykuªów wspóªcze-
snych matematyków. T. Schreibera (1975�2015) wspomina A. Jaku-
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bowski, H. Rasiow¡ (1917�1994) w serii Sylwetki czªonków honorowych
PTM przedstawia S. Domoradzki.

W dziale Varia prezentujemy sylwetk¦ czªonka Komitetu Naukowe-
go naszego czasopisma Lecha Maligrandy � laureata Nagrody Gªównej
PTM im. Samuela Dicksteina za 2016 rok. Serdecznie gratulujemy wyró»-
nienia, dzi¦kujemy za owocn¡ wspóªprac¦. Informujemy równie» krótko
o mi¦dzynarodowej konferencji z historii matematyki Pod¥brady 2018.

Nasze czasopismo ukazuje si¦ od roku 2007, od roku 2014 jest do-
st¦pne równie» w formie elektronicznej na portalu czasopism Polskiego
Towarzystwa Matematycznego.1 W roku 2018 uzyskali±my Index Co-
pernicus Value 73,02.

�ycz¦ przyjemnej lektury, zach¦cam gor¡co do publikowania w na-
szym czasopi±mie.

Redaktor Naczelny,
Stanisªaw Domoradzki

1http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/antiquitates-mathematicae/index.


