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ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO

SERIA VI: ANTIQUITATES MATHEMATICAE 1 (2007)

Krystyna Wuczyńska (Wrocław)

SETNA ROCZNICA ZAWIĄZANIA KOŁA
MATEMATYCZNO-FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

W tomie X Wiadomości Matematycznych z roku 1906 ukazała się następująca
wiadomość:

Wiadomość o zawiązaniu i pierwszych pracach Koła matematyczno-fizycznego Gdy
na początku zeszłego 1905-go roku po całem Królestwie rozlegać się zaczęło hasło walki
o szkołę polską, jednocześnie w społeczeństwie naszem rosnąć i odczuwać się dała
potrzeba przygotowania się do przyjęcia na własne barki wysoce ważnego i odpowiedzial-
nego obowiązku kształcenia przyszłych pokoleń narodu. W tym mianowicie czasie powstała
w szczupłem gronie kilku ludzi myśl utworzenia Koła matematyczno-fizycznego, którego
zadaniem byłoby ulepszanie nauczania przedmiotów fizyko-matematycznych z jednej
strony, z drugiej zaś, przez wzajemne wspomaganie się, podniesienie kultury naukowej
nauczycielstwa, które po tyloletniej śpiączce mogło nareszcie z własną występować
inicjatywą… .

Z takich pobudek, 100 lat temu, w Warszawie zawiązane zostało Koło matematyczno-
-fizyczne. Koło powstało, bo w społeczeństwie dała się odczuwać potrzeba przygo-
towania się do przejęcia na własne barki obowiązku kształcenia przyszłych pokoleń.
Tę potrzebę warto skonfrontować z datą: był rok 1906. Dziś wiemy jak potoczyły się
losy Kraju. Wtedy – nic się jeszcze nie wydarzyło.

Polska była pod zaborami. W zaborze pruskim nasilała się germanizacja. Na początku
wieku, został zakazany jedyny azyl polskości, jakim było nauczanie religii w szkole
elementarnej. W zaborze austriackim istniała w prawdzie dość duża autonomia, ale
upośledzenie gospodarcze Galicji przez władze centralne w Wiedniu, powodowało
zaniedbanie organizacji szkolnictwa. W Królestwie Polskim szkolnictwo było zunifiko-
wane ze szkolnictwem w Rosji, obowiązywały nadal ograniczenia narzucone po likwi-
dacji Szkoły Głównej. Walka Polaków o Polskę trwała już ponad sto lat. Bezskuteczne
starania czterech pokoleń mogły załamać nadzieję na zwycięstwo.

Tymczasem niezłomna wiara w odzyskanie niepodległości trwała nadal. Nowej otu-
chy dodawały wydarzenia polityczne na początku wieku. Niepowodzenia i niepokoje,
które wstrząsnęły Rosją pozwalały sądzić, że carat zgodzi się na pewne ustępstwa
narodowe w Królestwie.

Rzeczywiście po rewolucji 1905 roku nastąpiło złagodzenie pewnych ograniczeń
politycznych i obywatelskich. Wynikiem wielkiego strajku szkolnego było prawo two-
rzenia polskich szkół prywatnych oraz stowarzyszeń kulturalno oświatowych.

Polacy natychmiast wykorzystali tę sytuację. Gwałtownie wzrosła liczba polskich szkół
prywatnych początkowych i średnich, zakładano biblioteki i czytelnie. Powstawały sto-
warzyszenia zajmujące się rozwojem oświaty: Polska Macierz Szkolna, Uniwersytet dla
Wszystkich, Towarzystwo Kultury Polskiej, Towarzystwo Biblioteki Publicznej. Zawiązy-
wały się związki regionalne: Uniwersytet Ludowy Ziemi Radomskiej, Towarzystwo Krze-
wienia Oświaty w Łodzi, Towarzystwo Krzewienia Kursów Popularnych im. A. Asnyka
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w Kaliszu i wiele innych. Tworzono związki zawodowe. Już w czerwcu 1905 r. powołano
Polski Związek Nauczycielski. Powstawały liczne towarzystwa naukowe: Towarzystwo
Miłośników Historii, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i inne. W latach 1905-1906
na terenie Królestwa powstało kilkadziesiąt różnorodnych stowarzyszeń naukowych
i kulturalno-oświatowych.

W Historii Nauki Polskiej czytamy1:
Trzy powstałe w Warszawie w latach 1905-1907 instytucje miały ogromny wpływ na
wzmożenie ruchu naukowego w dziedzinie matematyki: Koło Matematyczno--Fizyczne,
Towarzystwo Kursów Naukowych i Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Przypomnijmy. Towarzystwo Kursów Naukowych – było instytucją o charakterze
szkoły wyższej. Rozpoczęło działalność w roku akademickim 1905/6 jako kontynuacja
Uniwersytetu Latającego, czyli tajnych kursów samokształceniowych organizowanych
w Warszawie od roku 1882/83. Było pierwszą polską uczelnią w Warszawie, działa-
jącą jawnie  po zamknięciu Szkoły Głównej. W r. 1918 zostało przekształcone w Wolną
Wszechnicę Polską. Pierwszym przewodniczącym Rady Naukowej Towarzystwa był
Samuel Dickstein.

Towarzystwo Naukowe Warszawskie – zatwierdzone 1.03.1907 r. – było instytucją
obejmującą swym zasięgiem całość nauki. Zostało zainicjowane przez 14-osobową
grupę członków Krakowskiej Akademii Umiejętności zamieszkałych w Warszawie (w tym
przez S. Dicksteina i W. Gosiewskiego). W roku 1911 hr. Józef Potocki ofiarował
Towarzystwu dom przy ul. Śniadeckich 8, co pozwoliło zorientować działalność
w kierunku instytutów badawczych. W ten sposób stało się ono prekursorem PAN.

Koło Matematyczno-Fizyczne – Ci, których pamięć mamy przywołać – to wybitni
nauczyciele matematyki i fizyki, którzy chcieli podnieść poziom nauczania tych przed-
miotów w powstających szkołach polskich. Prace rozpoczęli „od zaraz”, zanim jeszcze
zakładanie polskich szkół prywatnych zaczęło się wyraźnie rozwijać.

Pierwsze zebranie kilkunastu zaproszonych osób odbyło się w końcu marca 1905
roku. Postanowiono zająć się przygotowaniem, jednolitych programów nauczania
przedmiotów matematyczno-fizycznych dla tych szkół. Od kwietnia do czerwca, na spo-
tkaniach organizowanych co 2 tygodnie, pracowano bardzo intensywnie. Zwiększająca
się liczba chętnych pozwoliła podzielić pracę pomiędzy komisje do różnych przedmio-
tów. W połowie czerwca przygotowane programy oddano do druku w Przeglądzie Pe-
dagogicznym2.

Dla układających programy bardzo ważnym było porównanie swoich przemyśleń
z późniejszym, ogłoszonym w jesieni tego roku, Programem Merańskim opracowanym
przez komisję nauczycieli niemieckich. Okazało się bowiem, że myśli przewodnie obu
programów były podobne. Potwierdziło to dobre przygotowanie i orientację w nowocze-
snych tendencjach członków Koła, bo Program Merański, szybko spopularyzowany
w różnych krajach, spotkał się dużym uznaniem.

1 tamże, pod red. B. Suchodolskiego, t. IV. Część III, s. 54.
2 rocznik 1905, s. 236, 253, 267, 281.
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Proponowane zmiany sprowadzały się do czterech zasadniczych nakazów:

1. Dostosować nauczanie do naturalnego rozwoju umysłowego uczniów: w klasach
młodszych oprzeć je na intuicji i indukcji, dopiero w klasach starszych stosować
logikę i dedukcję, do metod dowodzenia włączyć ruch, konstrukcje, rysunek, sze-
roko stosować zasadę poglądowości;

2. Rozwijać wyobraźnię przestrzenną uczniów;
3. Wyrabiać nawyki myślenia funkcyjnego;
4. Wykazywać związki między różnymi częściami matematyki – fuzja różnych przedmio-

tów matematyki szkolnej.

O trafności tych postulatów najlepiej świadczy to, że dziś wydają się nam zupełnie
naturalne. Wtedy były naprawdę nowe. Potwierdza to, na przykład, taka wypowiedź
Romana Jamrókiewicza3, autora bardzo dobrych podręczników szkolnych:

Nauka o funkcjach podawana może tu i ówdzie nieśmiało, z lekka, dziś wkracza pewniej
w mury szkoły średniej, być może, że kiedyś zyska w tym świecie prawo obywatelstwa,
ponieważ jednak na razie jest w tym świecie homo novus nie można wniosków podawać,
czy i o ile tę próbę doświadczenia przetrzyma.

Po opracowaniu programów zajęto się podręcznikami. W jesieni, na comiesięcznych
spotkaniach, omawiano podręczniki istniejące, inicjowano wznowienia, z proponowa-
nymi przeróbkami (A. Faifofer Pierwsze początki geometrii, tłum. z włoskiego
S. Kwietniewski, 1906; F. J. Todhunter Algebra, tłum. z angielskiego S. Kwietniewski,
1907; J. Badowski,  Geometria elementarna, 1906; J. Zydler, Geometria elementarna
w zakresie szkoły średniej, 1906). Czytano i recenzowano rękopis nowopowstającej
książki J. Szczepańskiego Kurs uzupełniający Matematyki elementarnej.

Na ostatnim spotkaniu w 1905 roku postanowiono zalegalizować istnienie Koła oraz
założyć własne pismo, w którym odzwierciedlano by pracę Koła i poruszane byłyby
różne zagadnienia związane z nauczaniem przedmiotów matematyczno-fizycznych.
Starania powiodły się i od października 1906 roku w Warszawie oficjalnie istniało Koło
Matematyczno-Fizyczne.

Lista członków Koła w dniu 1-ym października 1906 r. liczyła 48 osób. Do końca
roku powiększyła się do 77. Najwięcej członków (101) było w roku 1909. Prezesem
Koła został Samuel Dickstein, wiceprezesem Zygmunt Straszewicz, sekretarzem
Lucjan Zarzecki. Wśród członków Koła byli: Wacław Sierpiński, Bolesław Danielewicz,
Jan Zydler i jedyna kobieta (w momencie zawiązywania) – Helena Stattlerówna. Organem
prasowym Koła do roku 1911 był własny Dodatek do Wiadomości Matematycznych,
później czasopismo Wektor. Kancelaria Koła mieściła się w lokalu Towarzystwa Urania
przy ul. Brackiej 18, tam też spotykali się członkowie na comiesięcznych posiedzeniach
naukowych.

3 Muzeum 25 (1909), s. 89.
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Bracka 18 w Warszawie

Podstawą do legalizacji Koła przez Warszawską Komisję gubernialną do spraw
o Towarzystwach, była Ustawa Towarzystwa pod nazwą  Koło Matematyczno-Fizyczne
w Warszawie. Ustawa określała w jakim celu Towarzystwo zostało zorganizowane i spo-
soby jakimi zamierzało cel ten osiągnąć.

Koło Matematyczno-Fizyczne ma na celu współdziałanie jego członków w sprawie
doskonalenia metod nauczania przedmiotów matematyczno-fizycznych.
Dla osiągnięcia tego celu:
– organizuje systematyczne, okresowe spotkania o charakterze naukowym i pedagogicz-

nym;
– ogłasza drukiem sprawozdania ze swojej działalności;
– wydaje różnego rodzaju opracowania i książki z zakresu nauk matematyczno--fizycznych

i ich dydaktyki;
– organizuje kursy i odczyty naukowe i pedagogiczne z tej dziedziny;
– utrzymuje bibliotekę i kolekcję pomocy naukowych do nauczania tych przedmiotów.

Realizację przyjętych postanowień będziemy śledzić na podstawie systematycznie
publikowanych protokołów z posiedzeń i rocznych sprawozdań.

Bezpośrednio po uzyskaniu osobowości prawnej Koło postanowiło zapoznać się
szczegółowo ze stanem nauczania przedmiotów matematyczno-fizycznych w szkołach
polskich. W tym celu rozesłano Kwestionariusz Koła matematyczno-fizycznego do
zakładów naukowych polskich i do nauczycieli matematyki z pytaniami o stan nauczania
tych przedmiotów. Zbieraniem materiałów i ich analizą zajęła się komisja informacyjno-
-programowa (przewodniczący Stanisław Srebrny).

Już 23 maja 1907 r. Stanisław Srebrny przedstawił materiały zebrane z rozesłanych
kwestionariuszy. Otrzymane informacje nie były pozytywne. Programy matematyki były
raczej dostosowane do programów szkół rządowych. Na ogół nie zauważało się zmian
świadczących o dążności do reformowania i ulepszania. Pesymistyczny nastrój i uczu-
cie bezsilności przełamał, zawsze służący dobrą radą, Samuel Dickstein, stwierdzając:

Chociaż Koło urzędowym organem nie jest i tym sposobem opinii swej siłą narzucać nie
może, jest jednakże w posiadaniu moralnego wpływu, który należycie wyzyskać należy.
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Na posiedzeniach miesięcznych rozpoczęto dokładne omawianie zagadnień szcze-
gółowych. Dyskusje, poprzedzone każdorazowo wnikliwym opracowaniem, dotyczyły
między innymi tematów:

Reforma nauczania arytmetyki w szkole początkowej i średniej, dr Margulies;
O programie rysunku technicznego w szkole średniej, Rafał Korniłowicz;
O programie geometrii analitycznej w szkole średniej, Włodzimierz Włodarski, Stefan Kwiet-
niewski, Aleksander Łaparewicz;
O rachunku prawdopodobieństwa w szkole średniej, Bolesław Danielewicz;
Teoria grup w szkole średniej, Samuel Dickstein.

Jednocześnie prowadzono intensywną pracę samokształceniową.
Samuel Dickstein systematycznie informował o wydarzeniach bieżących na świecie,

o ruchu naukowym i pedagogicznym w matematyce oraz o nowościach wydawniczych
w kraju i za granicą. Zachęcając do poznawania literatury zagranicznej (na posiedze-
niu 23. II 1907) powiedział:

Koniecznym jest dla dobra sprawy referowanie na posiedzeniach wybitniejszych pozycji pod-
ręcznikowych zagranicznych, gdyż my obecnie jesteśmy w fazie tworzenia szkoły swojskiej,
musimy uczyć się sumiennie i korzystać z doświadczeń poczynionych gdzie indziej, co
oczywiście nie przeszkadza zastanawianiu się samodzielnemu i opracowywaniu lepszych
programów szkolnych.

A był to czas, w którym dużo działo się w tym zakresie.
Prawie we wszystkich krajach wzrosło zainteresowanie sprawami nauczania mate-

matyki. Pod koniec XIX wieku dostrzeżono niemal powszechnie (w różnych krajach
i różnych środowiskach) niedostatki dotychczasowego kształcenia nasyconego zasadami
neohumanistycznymi. Szybki rozwój techniki i gospodarki wymagał lepszego przygoto-
wania z zakresu przedmiotów ścisłych. Ożywiły się poszukiwania sposobów lepszego
kształcenia matematycznego.

Wprowadzona w roku 1902 reforma szkolna we Francji była impulsem do podjęcia
prac nad reformowaniem nauczania w innych krajach europejskich. W Niemczech,
w roku 1904, na konferencji we Wrocławiu, powołano specjalną komisję, która miała
zbadać stan nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkołach niemieckich i opracować
propozycję zmian. Na czele stanął Feliks Klein, wybitny matematyk, zaangażowany
w sprawy jej nauczaniu. Prace Komisji potwierdziły niedostatki kształcenia w zakresie
przedmiotów ścisłych, a przede wszystkim przepaść dzielącą matematykę naukę
i matematykę szkolną oraz wadliwe metody jej nauczania. Wnioski z badań i propozycje
naprawy komisja przedstawiła na kongresie w Meranie 24-30 września 1905 r. Pro-
gram Merański został szybko spopularyzowany w innych krajach i zainspirował je do
podjęcia własnych badań. Wszędzie było podobnie źle.

W roku 1908, na wniosek Feliksa Kleina, sprawą zajął się Międzynarodowy Kongres
Matematyków w Rzymie. Efektem obrad specjalnej sekcji była następująca uchwała4:

IV kongres międzynarodowy matematyków, uznając ważność dokładnego zbadania programów
i metod nauczania matematyki w szkołach rozmaitych narodów, powierza profesorom
Kleinowi, Greenhilowi i Fehrowi podjęcie starań w celu utworzenia Komitetu międzynarodo-
wego do badania tej kwestii i zreferowania jej na najbliższym kongresie międzynarodowym.

4 Wiadomości Matematyczne 12 (1908), s. 43; tamże 13 (1909), s. 12.
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Komitet przystąpił energicznie do prac. Zwrócił się do wszystkich krajów o powołanie
podkomisji narodowych, które miały włączyć się do realizacji przygotowanego przez
Komitet Międzynarodowy planu centralnego.

Zadaniem podkomisji miało być przeprowadzenie badań ankietowych w szkołach
swego kraju oraz przygotowanie sprawozdania opisującego stan nauczania matematy-
ki na różnych poziomach kształcenia i ukazanie planowanych kierunków zmian. Spra-
wozdania należało przesyłać do Sekretariatu generalnego na początku roku 1911.

Samuel Dickstein uczestniczył w Kongresie Matematyków w Rzymie, a następnie
aktywnie obserwował działania Międzynarodowej Komisji do spraw nauczania matema-
tyki. O wszystkim na bieżąco informował członków Koła.

Choć wśród powołanych komisji narodowych nie było podkomisji polskiej (szkoły na
ziemiach polskich oficjalnie były szkołami państw zaborczych), Koło zdecydowało się włączyć
do międzynarodowego nurtu prac i przygotować własne sprawozdanie. Postanowiono5:

[…] zebrać programy przedmiotów matematycznych jak największej liczby szkół średnich
krajowych i zagranicznych w celu opracowania wzorowych programów bez względu na to,
czy programy te w następstwie będą przesłane Komisji Międzynarodowej, czy też nie.

W skład komisji programowej weszli: Stefan Kwietniewski, Aleksander Łaparewicz,
Władysław Wojtowicz, Lucjan Zarzecki, Grzegorz Zawadzki – matematyka; Ziemowit
Arlitewicz, Stanisław Kalinowski, Stanisław Landau, Antoni Petrulewicz, Mieczysław
Pożaryski, Maria Sadzewiczowa – fizyka. Ponadto zaproszono do uczestnictwa nauczy-
cieli warszawskich szkół prywatnych, wydelegowanych przez dyrektorów szkół.

Pracę rozpoczęto od zebrania ze szkół danych o aktualnym stanie nauczania przed-
miotów matematyczno-fizycznych. W tym celu rozesłano odezwy z załączeniem programu
Komisji Międzynarodowej. Stosownie do istniejących typów szkół, członkowie komisji
podzielili się na szereg sekcji, a zgodnie z przedmiotami na 2 podkomisje: matematyczną
i fizyczno-astronomiczną.

Postanowiono, by w sprawozdaniach, które przygotowywała każda z sekcji, uwzględnić
historię szkół danego typu, przynajmniej od czasów reformy Wielopolskiego. Potrzeb-
ne dane referenci mogli znaleźć w odnośnych artykułach wydanej pod koniec XIX w.
Encyklopedii Wychowawczej. Dodatkowo, 12 czerwca 1909 r. S. Dickstein zaproponował,
by zająć się zgromadzeniem polskich podręczników oraz innych publikacji dotyczących
nauczania matematyki i fizyki. Opracowaniem zajął się Aleksander Łaparewicz. Już za rok,
w opracowana została Bibliografia nauczania przedmiotów matematyczno-fizycznych
w zakresie średnim6.

Działalność  Komisji Międzynarodowej była okresem wypracowywania i ścierania się
różnych poglądów na nauczanie matematyki. Zastanawiano się nad zakresem, meto-
dami, celami kształcenia. Różnorodne opinie i ich uzasadnienia były publikowane
w ramach prac poszczególnych podkomisji narodowych. W Kole systematycznie je śle-
dzono, streszczenia artykułów przygotowywał A. Łaparewicz. O bieżących pracach

5 tamże 13 (1909), s. 43.
6 Wiadomości Matematyczne 14 (1910).
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Komisji stale informował S. Dickstein. Był to też doskonały materiał samokształceniowy
dla członków Koła.

Oto przykład: 29 października 1910 r. S. Dickstein w przygotowanym Sprawozdaniu
z Kongresu matematycznego w Brukseli d. 9 i 10 sierpnia 1910 roku, przytoczył szeroko
opinię Carlo Bourleta, profesora z Paryża, na temat wzajemnego przenikania w nauczaniu
matematyki czystej i stosowanej7:

Mówca jest zdania, że wykład czysto spekulacyjny i oderwany matematyki nie jest zgodny
z wymaganiami dzisiejszymi; że nauka i nauczanie powinny przygotowywać do poznania
przyrody i do życia realnego, i dlatego to z programów matematyki należy wyłączyć,
zwłaszcza na niższych stopniach nauczania, to wszystko, co nie przynosi pożytku w za-
stosowaniach. … Radzi wyrzucenie z pierwszego kursu arytmetyki całej nauki o liczbach
pierwszych, o największym wspólnym dzielniku, o skracaniu ułamków, o ułamkach perio-
dycznych, i przeniesienie tych rzeczy do klas wyższych. W geometrii zaleca zupełny rozbrat
z Euklidesem i to na wszystkich stopniach, a radzi natomiast zwrócenie się do metody
przesunięć i obrotów, jako najracjonalniejszej i najpłodniejszej metody dowodzenia prawd
geometrycznych, która pod inną postacią, jako teoria grup, ma pierwszorzędne znaczenie
w wielu działach matematyki nowoczesnej.

 Wszystkie te doniesienia, tworzyły grunt, na którym Komisja wypracowywała wła-
sną opinię na temat kształcenia, odnoszoną do specyficznej sytuacji szkół polskich.

10 czerwca 1910 r. Komisja Programowa przedstawiła Referat ogólny o stanie nauczania
przedmiotów matematyczno-fizycznych w szkołach polskich w Królestwie Polskim.
Referat poprzedzony wstępem historycznym zawierał szczegółowe programy przedmio-
tów matematyczno-fizycznych dla różnych typów szkół. Został następnie przetłumaczony
na język francuski i w lipcu 1911 r. opublikowany w l’Enseignement Mathematique.

Dodajmy, że do Komisji Międzynarodowej wpłynęło też sprawozdanie o stanie
nauczania matematyki w szkołach galicyjskich. Przygotowano je po propozycji podkomisji
austriackiej, wyróżnienia w jej sprawozdaniu informacji o szkołach polskich. Stanisław
Zaremba w porozumieniu z Towarzystwem Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie
powołał ośmioosobową komisję, która zebrała potrzebne materiały ze szkół ludowych
i średnich, przygotowała sprawozdanie i w czerwcu 1911 r. wysłała do Wiednia.

Warto tu odnotować dobrą współpracę Koła z analogicznymi organizacjami w za-
borze austriackim. Dowodem na to może być przesyłanie między sobą opracowanych
programów oraz wzajemne zaproszenia na ważne konferencje, np.

– X Zjazd Lekarzy i Przyrodników we Lwowie w lipcu 1907 r. (koło reprezentowali:
Lucjan Zarzecki i Ksawery Sporzyński);

– uroczystości związane z XXV-leciem istnienia Towarzystwa Nauczycieli Szkół
Wyższych we Lwowie w maju 1909r. (wysłano telegram);

– Kongres Polski Pedagogiczny we Lwowie w październiku 1909 r. (Lucjan Zarzecki).

Przejdźmy do prześledzenia działalności Koła w innych statutowo określonych
zadaniach.

7 tamże 15 (1911), s. 121.
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1. Koło organizuje systematyczne, okresowe spotkania o charakterze naukowym
i pedagogicznym.

Spotkania Koła organizowane były regularnie przez cały okres istnienia. Odbywały się
co miesiąc (z przerwą wakacyjną). Posiedzenia zwoływał i przygotowywał porządek
dzienny Zarząd Koła. Były 2 rodzaje posiedzeń: zwyczajne – miesięczne; i doroczne
– sprawozdawczo-wyborcze. Oprócz tego były systematyczne spotkania Zarządu,
Komisji Programowej i innych, doraźnie tworzonych, zespołów. Wszystkie posiedzenia
były protokołowane, a protokóły publikowane. Posiedzenia miesięczne miały wyraźnie
charakter samokształceniowy.

Przygotowywane referaty naukowe i dydaktyczne ilustrowane były przeźroczami i do-
świadczeniami. Większość referatów była publikowana w Dodatku, który otrzymywali
wszyscy członkowie, a autorzy referatów także odbitki swych prac.

Oto przykłady referatów wygłoszonych na spotkaniach w roku 1908:

O treści nowoodkrytego traktatu Archimedesa, Władysław Smosarski;
O krzywych płaskich wypełniających pole kwadratu, Stefan Kwietniewski;
O wyznaczeniu liczby π z błędów spostrzeżeń, Tadeusz Banachiewicz;
O promieniotwórczości w szkole średniej, Stanisław Landau;
O pewnej klasie krzywych płaskich – krzywe dzielcze, Lucjan Zarzecki;
O pewnym twierdzeniu Cantora, Tadeusz Banachiewicz;
O ostatnich badaniach Rutherforda nad emanacją radu, Stanisław Landau;
Rozwiązanie elementarne pewnego zadania z teorii prawdopodobieństwa, Władysław Gosiewski;
O wydziale matematyczno-fizycznym w Getyndze ze specjalnym uwzględnieniem organizacji
biblioteki prezencyjnej przy seminarium matematycznym tamże, Maria Orsetti.

Stałym punktem porządku dziennego organizowanych spotkań były informacje
o ukazujących się w kraju i za granicą książkach z zakresu matematyki i fizyki oraz
o bieżących wydarzeniach związanych z nauczaniem tych przedmiotów.
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Protokół z posiedzenia dnia 29 grudnia 1906 r.8

8 tamże 11 (1907), s. 28.
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2. Koło ogłasza drukiem sprawozdania ze swojej działalności.

Co roku Zarząd Koła przygotowywał sprawozdanie z rocznej działalności, przedstawiał je
na specjalnym posiedzeniu i publikował w „Dodatku” do „Wiadomości Matematycznych”.

Sprawozdanie z działalności Koła Matematyczno-Fizycznego za r. 19109

9 tamże 14 (1910), s. 1-3.
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3. Koło wydaje różnego rodzaju opracowania i książki z zakresu nauk matema-
tyczno-fizycznych i ich dydaktyki.

Podstawowy dorobek wydawniczy Koła, to publikowanie odczytów, przygotowywanych
na miesięczne posiedzenia, najpierw w Dodatku później w Wektorze. Publikowano tam
też recenzje ukazujących się w kraju i za granicą książek matematyczno-fizycznych oraz
obszerne sprawozdania z kongresów i Zjazdów międzynarodowych, w których uczest-
niczył przeważnie S. Dickstein.

Bezpośrednio po zawiązaniu się Koła bardzo aktywnie zajmowano się inicjowaniem
wznowień wskazywanych podręczników szkolnych i ich dostosowywaniem (w kolejnych
wydaniach) do zmian proponowanych w nowych programach nauczania (wcześniej
zostały wymienione tytuły wznowionych i przygotowanych książek).

Na specjalne wyróżnienie zasługuje cytowana już Bibliografia nauczania przedmio-
tów matematyczno-fizycznych w zakresie średnim10. Autor zamieścił w niej podręczniki
i artykuły z zakresu nauczania przedmiotów matematyczno-fizycznych z ostatnich 13 lat,
tj. od roku 1897, w którym nastąpił wyraźny wzrost publikacji  związanych z reformą
nauczania, i który przyjęto za początek zmian w szkolnictwie polskim. Wykaz obejmo-
wał też ważniejsze opracowania wcześniejsze, zwłaszcza takie, których tematyka nie
była później poruszana.

Inną pracą Aleksandra Łaparewicza była Bibliografia matematyczna polska XIX wie-
ku. Praca ta została zainicjowana i w części wykonana przez S. Dicksteina przed 20
laty, jako kontynuacja, doprowadzonej do roku 1830, Bibliografii Żebrawskiego11.
W 1894 r. Dickstein o pracy tej informował na Zjeździe Lekarzy i Przyrodników we Lwo-
wie. Potem ukazał się jej próbny zeszyt12. Ostateczne zakończenie zostało wykonane
przez Aleksandra Łaparewicza. Jest to opracowanie bardzo ważna także dzisiaj. Jego
znaczenie tak określił S. Dickstein:

Praca ta będzie pożyteczna jako przyczynek do historii rozwoju umysłowości polskiej
i jako źródło, bez którego nie można by krytycznie rozejrzeć się w wartości naukowej prac
autorów polskich, wreszcie jako materiał dla bibliografii międzynarodowej wskazującej
znaczne braki o ile chodzi o piśmiennictwo polskie13.

Sprawa prac nad historią nauki polskiej był zawsze przedmiotem szczególnej troski
S. Dicksteina. Wiele lat później w liście do Edwarda Stamma z dnia 11 XI 1927 r. pisał:

[…] Gdy we Włoszech, Niemczech, Stanach Zjednoczonych żywo rozwija się ruch
w dziedzinie badań nad historią wiedzy, u nas niestety panuje cisza i obojętność. Istnie-
jąca przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim Komisja Nauki i Filozofii jest prawie bez-
czynna, nie z powodu braku materiałów do pracy, lecz głównie z powodu małego zainte-
resowania jej członków14.

10 tamże (WM 14 (1910)), przygotowana przez Aleksandra Łaparewicza.
11 Teofil Żebrawski, Bibliografija Piśmiennictwa Polskiego z Działu Matematyki i Fizyki oraz ich Zastóso-

wań. W Krakowie 1873. Dodatki do Bibliografii Piśmiennictwa Polskiego  […]. W Krakowie 1886.
[Reprint: IHN PAN 1992] . W istocie bibliografia ta w niektórych miejscach sięga roku 1874. (Red.)

12 S. Dickstein, E. Wawrykiewicz, Bibliografia matematyczna polska XIX stulecia. Zeszyt próbny, Kraków
1894.

13 Wiadomości Matematyczne 15 (1911), s. 104.
14 tamże VII. 2 (1964), s.192.



225
SETNA ROCZNICA ZAWIĄZANIA KOŁA MATEMATYCZNO-FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

Oczywiście zainteresowania historią matematyki nie dotyczyły tylko matematyki polskiej.
Dla przykładu, na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 1908 r., Zarząd Koła zobowiązał
Lucjana Zarzeckiego do przetłumaczenia na język polski Historii matematyki w staro-
żytności i wiekach średnich Zeuthena. (Nie znam losów tego zlecenia).

Spośród rzeczy opublikowanych za sprawą Koła warto jeszcze wymienić opraco-
wanie Aleksandra Łaparewicza  Z rekreacyj matematycznych15.

W uzasadnieniu publikacji czytamy:
Referat Komisji międzynarodowej do spraw nauczania matematyki zwraca, między innymi,
uwagę nauczycieli na tzw. zabawy matematyczne, które z korzyścią stosowane być mogą
do zainteresowania młodzieży zagadnieniami matematycznymi, […]. Na zachodzie, we
Francji, Niemczech, Anglii przedmiot ten posiada swoją literaturę, […]. Byłoby do życzenia,
[…] aby p. Łaparewicz zechciał w przyszłości obdarzyć nas książką, obejmującą na po-
dobieństwo dzieł Lucasa, Bella, Schuberta itp. bogaty zbiór zadań matematycznych
z różnych działów.

W zbiorze, zamieszczonym w artykule, znalazło się 100 zadań, dotyczących różnych
matematycznych zagadnień. Szczególnie zależało autorowi na tych, w których rozwiązanie
można znaleźć poprzez rozumowania arytmetyczne, zaniedbywane w skutek stosowa-
nia wygodnych, ale często mechanicznie wykonywanych, środków algebraicznych.

Oto przykładowe zadania16

Zadanie na podział proporcjonalny

Trzej wiejscy chłopcy, pełni wad, dziedzica ograbili sad: tak do nich rzekł, odchodząc sam:
14 śliw zrabował Stach, o 1 więcej rudy Wach, Najadłem się, prawie bym pękł,
ten zaś o 4 zdobył mniej niż Grześ, za poczęstunek składam dzięk,
najmniejszy z paczki tej. tuzin guzików daję wam.

Gdy omyliwszy pościg wraz, Lecz, choć okazać wdzięczność chciał,
w głęboki się zaszyli las, chciwości ich obudził szał,
niechcący na siedlisko ich i oto zwada wśród nich wre:
natknął się próżnujący Krzych. jakże guziki dzielić te?

Kompania gdy zwiększyła się,
na czworo dzielą śliwy te
i każdy zaraz część swą zjadł.
Krzych, z gościnności wielce rad,

Zadanie prowadzące do symetrycznego równania 4-go stopnia
o współczynnikach czterocyfrowych

Na lata chude chcąc zachować z siedmiu lat tłustych nadmiar zbóż,
Faraon kazał spichrz budować – i Józef plan obmyśla już.
Tymczasem wre w kapłanów tłumie: tego co sny tłumaczyć umie,
nie ich przemądry wydał cech – więc grozi im pospólstwa śmiech!
Ów przybysz… wypuszczony z turmy! młodzik… dziecinnych niemal lat!…
dziś w radzie obok króla siadł… Grzmią przed nim tryumfalne surmy!

15 tamże 13 (1909), s. 27-39.
16 tamże 13 (1909), s. 29, s. 38.
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Jak mu zaszczytów przerwać bieg?…Więc arcybiskup tak doń rzekł:
„masz zebrać zbóż, ni mniej ni więcej, tylko – pod grozą ciężkich kar –
dwieście trzydzieści dziewięć tsięcy osiemset jedenaście miar”.
(Że w hieroglifach sługa boski opuszczał wszelkie samogłoski,
i w mowie przeto zwykł je jeść.) „Tę ilość w czterech spichrzach zmieść.
A widzieć w nich (mam cel ukryty) posadzki marmurowe chcę.
Szerokie dam na stopy dwie, a na półtrzeciej długie płyty:
dziewięć tysięcy ich tam wkręć, i dwieście i sześćdziesiąt pięć.
Pod spichrze miejsce już obrano: nad Nilem wał, co wieki trwa,
na nim więc one rzędem staną, a rząd stóp sześćset mierzyć ma.
Gdy wał urąga wciąż powodzi, więc zalew spichrzom nie zaszkodzi,
a po czterdzieści jeden stóp odstępy między nimi zrób.
Sześcianem każdy spichrz niech będzie, na sześć stóp grube mury ich,
a wnętrzy czterech spichrzy tych proporcję czynią niech krawędzie.
Jak długim spichrz ma każdy być? znajdź, skoro chcesz rozumem lśnić.”

Pytanie iście frasujące, zwłaszcza, że cała sprawa ta
na lat się działa trzy tysiące przed Mohammedem ben Mousa.
Jednakże, mimo przeszkód tylu niedługo Józef w delcie Nilu,
rad, że z egipskich wybrnął kóz, podług wymagań spichrze wzniósł.
Choć niezbyt trudnem jest pytanie dziś, gdy algebrę posiadł świat,
jam, czytelniku sprawdzić rad, czyś sprostać Józefowi w stanie?
Więc miarę zbóż określę też: siedm stóp, trzy, jedna – wgłąb, wzdłuż, wszerz.

4. Koło organizuje kursy i odczyty naukowe i pedagogiczne z tej dziedziny.

Organizowanie kursów dla nauczycieli było chyba najtrudniejszym zadaniem do wyko-
nania. W roku szkolnym 1906/07 Zarząd Koła poprosił o ich zorganizowanie Towarzy-
stwo Kursów Naukowych. Na jednoroczny kurs z zakresu: Arytmetyka, algebra
i geometria szkoły średniej – uczęszczało 40 osób.

W roku następnym, mimo tego, że Zarząd otrzymał pozwolenie na otwarcie kursu
i zaprosił wykładowców, kursów nie zorganizowano ze względu na brak lokalu. Problem
ten został rozwiązany w momencie utworzenia pracowni fizycznej, w której kursy takie miały
być organizowane, ale w przejrzanych protokołach nie znalazłam na ten temat informacji.

5. Koło utrzymuje bibliotekę i kolekcję pomocy naukowych do nauczania tych
przedmiotów.

Koło posiadało własną bibliotekę powstałą z darów członków, głównie Samuela
Dicksteina, oraz z zakupów ze składek członkowskich. W każdym corocznym sprawoz-
daniu znajdowała się szczegółowa informacja o jej funkcjonowaniu.
Utworzenie tzw. kolekcji pomocy naukowych dotyczyło w głównej mierze fizyki.
W roku 1909 została założona podręczna pracownia fizyczna (organizatorzy pracowni
Stanisław Landau, Ziemowit Arlitewicz, Rafał Korniłowicz). W zamyśle organizatorów
w pracowni:

[…] wypróbowałyby się metody i przyrządy, a przez to wyniki tych prób nie pozostawałyby
własnością jednostek, lecz przynosiłyby korzyść ogółowi wykładających.
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Oprócz roli centralnej pracowni samokształceniowej dla członków Koła, umożliwiano
przeprowadzanie w niej ćwiczeń dla wszystkich studiujących, była też udostępniana do
bezpośrednich zajęć z uczniami tych szkół, które nie miały własnych pracowni. Ze
sprawozdań wiemy jednak, że z powodu szczupłych środków finansowych, wyposa-
żenie pracowni było bardzo skromne i nie zaspakajała wielu ważnych potrzeb.

W roku 1910, w obrębie Koła, utworzono komisję astronomiczną (Romuald Marecki,
Tadeusz Banachiewicz, Lucjan Ciechanowicz), która m. in. organizowała pokazy
z astrofizyki w obserwatorium im. Jędrzejewicza w Warszawie. Było to atrakcyjne do-
pełnienie wykładów teoretycznych.

Działalność Koła Matematyczno-Fizycznego przerwała I wojna światowa. W roku
1914 Koło liczyło 87 członków.

Sprawozdanie z roku 190817

17 tamże 13 (1909), s. 112.
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Oprócz romantycznego entuzjazmu, który towarzyszył niemal wszystkim Polakom po
pierwszych zwiastunach niepodległości w roku 1905 i, który był także podnietą dla
Członków Koła Matematyczno-Fizycznego, pragnęłam pokazać Ich prawdziwie pozy-
tywistyczną pracę: przemyślaną, optymalnie zorganizowaną, efektywną.

To posiadanie wielkich idei i mądre, konsekwentne dążenie do ich urzeczywistniania
jest powodem wielkiego szacunku, który w setną rocznicę założenia Koła powinien być
wypowiedziany.




