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Streszczenie Artykuł przypomina historię Politechniki Lwowskiej i jej
katedr matematycznych w okresie 1844-1945. Omówieni są kierownicy
katedr i niektórzy młodsi pracownicy, a także ich bliskie związki z lwow-
ską szkoła matematyczną.

Słowa kluczowe: politechnika, katedra matematyki, geometria wykreślna,
zagłada.

1. Historia. Politechnika Lwowska2 ma długą tradycję, przecho-
dziła różne etapy i nosiła różne nazwy:

1817-1844 Szkoła Realna,

1844-1877 Akademia Techniczna,

1877-1920 Szkoła Politechniczna,

1920-1945 Politechnika Lwowska.
1Mathematical chairs and their staff at the Lvov Polytechnic up to

1945.
Rozszerzona wersja odczytu wygłoszonego 5 marca 2012 r. na Uniwersytecie Naro-
dowym ”Politechnika Lwowska” we Lwowie.
2Historię Politechniki Lwowskiej opowiadają [2], [9], [11], [21].
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Jej historia zaczęła się od uruchomienia we Lwowie Szkoły Realnej
w 1817 r. Była to szkoła średnia, która oprócz wykształcenia ogólnego
miała przekazywać wiedzę także w zakresie różnych dziedzin techniki,
gospodarki i handlu. W 1844 r. Szkoła została poszerzona o Oddział
Handlowy i 3-letni Oddział Techniczny i wszystkie te trzy części razem
otrzymały nazwę Akademii Technicznej. W 1854 r. Szkoła Realna i Od-
dział Handlowy zostały wyodrębnione jako samodzielne szkoły średnie,
natomiast Oddział Techniczny, mimo trudności i zahamowań (np. w wy-
niku zamieszek w okresie Wiosny Ludów cała Akademia Techniczna była
w latach 1848-1850 zamknięta), zwolna zyskiwał na znaczeniu, dorów-
nując z czasem pozostałym wyższym uczelniom technicznym Cesarstwa.
Pozwala to uznać rok 1844 za początek wyższego kształcenia technicz-
nego we Lwowie i Akademię Techniczną za pierwsze wcielenie późniejszej
Politechniki.

W 1876 r., na mocy statutu uchwalonego przez Sejm Galicyjski i za-
twierdzonego przez cesarza, Akademia Techniczna składała się już z pię-
ciu wydziałów: Architektury, Budownictwa, Chemii, Mechanicznego, In-
żynieryjnego. Rok później otrzymała imponujący i służący do dzisiaj
nowy gmach główny (Ryc. 1) i została przekształcona w Szkołę Poli-
techniczną o charakterze już oficjalnie akademickim, pod którą to nazwą
istniała do roku 1920.

Ryc. 1: Gmach Główny Politechniki Lwowskiej (stan obecny, 2014 r.).
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Proces kształcenia w Akademii Technicznej tak opisywał jeden z jej
profesorów3:

Oddział Techniczny zaczyna się w pierwszym roku od grun-
townej nauki matematyki elementarnej i od ćwiczenia ucz-
niów w rysunku. W drugim roku wykłada się matematykę
wyższą, niezbędną do nauki geometrii praktycznej, mecha-
niki i budownictwa, tudzież fizykę, bez której zastosowania
do powyższych w praktykę wejść mających nauk obejść się
nie można. Uczeń chcący się wykształcić na dobrego tech-
nika, ukończywszy ten kurs dwuletni nauk (przygotowaw-
czych) obiera sobie potem do przyszłego swego powołania
stosowną naukę, aby mógł następnie zostać budowniczym,
mechanikiem, geometrą lub chemikiem.

Jak z tego opisu widać, w programie pierwszych dwóch lat studiów
dominowała matematyka, a że różne jej działy były wykładane i na
wyższych latach - matematycy w życiu Akademii Technicznej i Szkoły
Politechnicznej odgrywali dużą rolę.

Z innych ważnych dat historycznych tyczących Szkoły Politechnicz-
nej wymieńmy jeszcze: 1871 – wprowadzenie języka polskiego jako wy-
kładowego (w miejsce dotychczasowego niemieckiego); 1875 – uzyskanie
prawa przeprowadzania habilitacji, a w konsekwencji wprowadzenie pry-
watnych docentów; 1901 – uzyskanie prawa nadawania doktoratów.

W 1920 r., w niepodległej Polsce, Szkoła Politechniczna otrzymała
nazwę Politechnika Lwowska i pod tą nazwą funkcjonowała do 1939 r.,
a w latach 1927-1934 istniał na niej ważny dla matematyków Wydział
Ogólny. Była w tym czasie, obok Politechniki Warszawskiej i Akademii
Górniczej w Krakowie, jedną z trzech wyższych uczelni technicznych
kraju. Aczkolwiek po zajęciu Lwowa przez Związek Sowiecki w 1939 r.
Politechnika Lwowska została niezwłocznie przekształcona na uczelnię
ukraińską, to formalnie zakończyła ona swoje istnienie dopiero w 1945 r.,
kiedy w wyniku porozumień jałtańskich Lwów pozostał przy Związku
Sowieckim, a wschodnia granica Polski miała biec wzdłuż Sanu i Bugu.
Dla lwowian był to dramat.

Z buntem w sercu z powodu doznawanej krzywdy, lecz bez-
silne wobec wymowy faktów dokonanych, zebrało się grono
profesorów [Politechniki Lwowskiej] na ostatnią swoją na-
radę w Uczelni. Przyjęta jednomyślnie uchwała Zebrania
brzmiała jasno i zwięźle: Politechnika Lwowska przenosi się

3W. Zajączkowski [21] (cytuję za J. Waniurskim [19].)
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in corpore do Gdańska i konstytuuje się tam jako Politech-
nika Morska.

Na to jednak nie zezwolono, nowe władze nie życzyły sobie bowiem pod-
trzymywania jakichkolwiek tradycji związanych z utraconymi ziemiami:

Po siedmiu zaledwie dniach nadeszła jednak z Warszawy od-
powiedź odmowna4.

W tej sytuacji skład osobowy Politechniki przenosił się do Polski w jej
nowych granicach indywidualnie, w dużym stopniu dając początek Po-
litechnice Śląskiej w Gliwicach i Politechnice we Wrocławiu, a także
zasilając inne uczelnie techniczne5.

2. I Katedra Matematyki.6 Na Politechnice Lwowskiej i jej po-
przedniczkach pracowali liczni matematycy. W niniejszym artykule opo-
wiemy o katedrach matematycznych na tej uczelni do 1939 r. i o pracu-
jących tam matematykach (Ryc. 2), a także trochę o uprawianej przez
nich matematyce7.

W Szkole Realnej matematyki uczył Austriak Aleksander Reisinger.
Mówił po polsku, bo rodzina się polonizowała (co w ówczesnym Lwowie
było dość częstym zjawiskiem). Po przekształceniu Akademii Technicz-
nej w Szkołę Politechniczną został zastępcą jej dyrektora, a w 1851 r.
dyrektorem, czyli najwyższą jej władzą. Wielce się w roli dyrektora
zasłużył, a kiedy, po dwudziestu z górą latach, przekazał swój urząd
w 1872 r. pierwszemu polskiemu rektorowi, którym po polonizacji Aka-
demii został fizyk prof. Feliks Strzelecki (1823-1885), Reisinger przeszedł
w stan spoczynku. W okresie nauczycielskim wykładał matematykę ele-
mentarną i wyższą, ale tylko do 1851 roku, bo zostawszy dyrektorem
opuścił katedrę. Niewiele o nim i jego wykładach wiadomo, zostawił
jednak po sobie dobrą pamięć:

Zdolność przewidywania i rozumienia potrzeb kraju, umie-
jętność kierowania zespołem, jasne i świadome wytyczenie
kierunku rozwojowego, a nade wszystko konsekwencja w re-
alizacji, przy rzadko spotykanej odwadze, dały Akademii

4Oba cytaty pochodzą z książki [2] (s. 5).
5Patrz [14].
6Nazwy katedr i ich afiliacje do poszczególnych wydziałów zmieniały się w czasie,

ale w tym artykule zachowujemy ich nazwy (numerację) przeważające w okresie ich
istnienia.
7Więcej szczegółów biograficznych i danych bibliograficznych można znaleźć m.in.

w: [1], [5], [2], Z. Popławski [11], J. Waniurski [19], [20], W. Zajączkowski [21].
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Ryc. 2: Kierownicy katedr matematycznych i docenci matematyki na
Politechnice Lwowskiej w latach 1844-1939.
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w ciągu ponad 20 lat wytężonego działania dyrektora Alek-
sandra Reisingera pożądane i trwałe rezultaty. Decyzja przej-
ścia w stan spoczynku też należała do odważnych. Ale mógł
ją podjąć, gdyż uzyskał zamierzone cele, a dalszy rozwój
uczelni był zapewniony. Cesarz nagrodził wytężoną i pełną
poświęcenia pracę Reisingera nadaniem mu zaszczytnego od-
znaczenia Orderu Żelaznej Korony.

Po odejściu Reisingera z Katedry Matematyki Wyższej w 1851 r. przy-
jęto na nią „suplenta”, którym został Wawrzyniec Żmurko – pierwszy
Polak w ciele pedagogicznym Akademii. W 1853 r. W. Żmurko został
profesorem zwyczajnym i zajmował to stanowisko do roku 1871, kiedy
ustąpił ze względu na obejmowaną wówczas katedrę matematyki na uni-
wersytecie lwowskim. Pozostał jednak w Akademii jako docent, ustępu-
jąc z niej ostatecznie w 1883 r.

Wawrzyniec Żmurko urodził się 9.07.1824 r.
w Jaworowie k. Lwowa. Gimnazjum ukończył
w Przemyślu. Studia rozpoczął na Wydziale Filo-
zoficznym Uniwersytetu Lwowskiego, ale po dwóch
latach przeniósł się do Wiednia, gdzie studiował
jednocześnie na uniwersytecie i politechnice. Habi-
litował się w 1849 r. na Politechnice Wiedeńskiej
i przez kolejne dwa lata wykładał tam matematykę.
Do Lwowa wrócił w 1851 r. i pozostał już w tym

mieście na stałe. Został suplentem w Akademii Technicznej i miał duży
udział w jej unowocześnianiu, ale w 1872 r. objął katedrę matematyki
na Uniwersytecie Lwowskim, co wiązało się z koniecznością ustąpienia
z katedry na Akademii. Na jego miejsce powołano W. Zajączkowskiego
z Warszawy (p. niżej), ale na prośbę władz Akademii W. Żmurko nadal
wykładał - w charakterze płatnego docenta - część kursu wyższej ma-
tematyki. W 1883 r. ostatecznie ze Szkoły Politechnicznej ustąpił. Na
Uniwersytecie był dziekanem (1878/79) i rektorem (1885/86).

Żmurko miał oryginalne wyniki w zakresie analizy matematycznej
(obliczał niektóre całki) i geometrii (obmyślił nowy system wielkości
liczbowych „o dowolnych kierunkach”), rozgłos natomiast przyniosły mu
konstrukcje przyrządów matematycznych do kreślenia krzywych i obli-
czania całek. Zmarł na serce 3.04.1889 r. we Lwowie.

Po rezygnacji Żmurki z kierowania katedrą matematyki zastąpił go
w 1872 r. dr Władysław Zajączkowski (1837-1898) z Warszawy. Został
profesorem Akademii, był dziekanem (1872-1874) i dwukrotnie rektorem
(1878/79 i 1885/86). Zajmował tę katedrę do końca życia w 1898 r.
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Władysław Zajączkowski urodził się w Strzy-
żowie n/Wisłokiem 12.04.1837 r. Do gimnazjum
uczęszczał w latach 1847-1853 w Rzeszowie i Kra-
kowie, po czym w latach 1855-1859 studiował na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia uzupełniające
odbył w Getyndze, Berlinie i Wiedniu. Po powrocie
doktoryzował się w 1861 r. i habilitował w 1862 r. na
UJ, po czym przeszedł w 1864 r. do Szkoły Głównej

w Warszawie, gdzie został profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem
katedry mechaniki analitycznej. Po przekształceniu w 1869 r. Szkoły
Głównej na uniwersytet rosyjski pozostał tam jeszcze na stanowisku
p.o. docenta, ale już w. 1872 r. przeniósł się na Akademię Techniczną
do Lwowa. Od 1881 r. był też docentem Uniwersytetu Lwowskiego, ale
czuł się tak mocno związany ze Szkołą Politechniczną, że nie chciał
przenieść się na Uniwersytet na stałe.

Zajączkowski był najbardziej twórczym matematykiem polskim w ostat-
nich dekadach XIX wieku. Opublikował m.in. ponad 20 prac z teorii rów-
nań różniczkowych oraz kilka podręczników akademickich, w tym Wy-
kład nauki o równaniach różniczkowych (Paryż, 1877), pierwszy nowocze-
sny podręcznik polski z tego zakresu. Zmarł 7.10.1898 r. we Lwowie.

Od 1876 r. pracował w Akademii dr Placyd Dziwiński, który po ha-
bilitacji w 1885 r. został docentem prywatnym Szkoły Politechnicznej,
a w 1887 r. objął, tym samym zostając profesorem (początkowo nad-
zwyczajnym), nowo wtedy utworzoną II katedrę matematyki (p. niżej).
Zostawił ją jednak po zgonie prof. W. Zajączkowskiego w 1898 r., przej-
mując po nim kierownictwo I Katedry Matematyki i sprawując je do
swego odejścia na emeryturę w 1925 r.

Placyd Zdzisław Dziwiński urodził się w Pień-
kowcach k. Tarnopola 5.10.1851 r. Po ukończe-
niu w 1869 r. gimnazjum klasycznego w Tarno-
polu studiował jednocześnie na Wydziale Filozoficz-
nym Uniwersytetu Lwowskiego i Wydziale Inżynie-
rii Akademii Technicznej we Lwowie. Studia ukoń-
czył w 1874 r., a rok później uzyskał stopień dok-
tora. Od 1876 r. pracował w Akademii Technicznej,

a rok 1883/84 spędził na studiach uzupełniających w Berlinie i Paryżu.
Habilitował się w 1885 r. w Szkole Politechnicznej i szybko awanso-
wał. Dwukrotnie był dziekanem (1888/89 na Wydziale Budowy Maszyn
i 1891/92 na Wydziale Chemii Technicznej) i raz rektorem (1893/94).
Po przejściu na emeryturę w 1925 r. został profesorem honorowym Po-
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litechniki Lwowskiej.
Skupiony na działalności organizacyjnej i dydaktycznej, miał Dziwiński
prace z geometrii i algebry, a także napisał popularny podręcznik gimna-
zjalny arytmetyki i algebry. Dziełem jego życia były 2-tomowe Wykłady
z matematyki (Lwów 1902 i 1908). Zmarł 13.07.1936 r. we Lwowie.

Po Dziwińskim I katedrę matematyki objął w 1925 r. prof. dr Wło-
dzimierz Stożek, przechodząc z III katedry matematyki (p. niżej) i zaj-
mując ją do końca omawianego okresu.

Włodzimierz Stożek urodził się w Mostach
Wielkich k. Żółkwi 23.07.1883 r. Gimnazjum ukoń-
czył w 1901 r. w Krakowie i tam studiował w latach
1901-1905 na Uniwersytecie Jagiellońskim matema-
tykę i fizykę. Dwuletnie stypendium wykorzystał na
studia uzupełniające w Getyndze, a po powrocie
uczył w szkołach i miewał zajęcia na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Wobec perspektywy przejścia do
Lwowa doktoryzował się w 1922 r. na Uniwersyte-

cie Jagiellońskim i przeszedł na Wydział Ogólny Politechniki Lwowskiej
jako profesor nadzwyczajny i kierownik III Katedry Matematyki. Po
odejściu prof. P. Dziwińskiego na emeryturę objął po nim I Katedrę,
a w 1926 r. został profesorem zwyczajnym.
Stożek lubił życie i do działalności naukowej nie przywiązywał więk-
szej wagi, ale był autorem kilkunastu prac z analizy matematycznej
oraz współautorem (z S. Banachem, W. Sierpińskim i W. Nikliborcem)
ośmiu podręczników szkolnych. We wspomnieniach pozostał jako czło-
wiek pełen humoru i dobroci, stały bywalec Kawiarni Szkockiej. Wraz
z synami Eustachym i Emanuelem został przez Niemców rozstrzelany
4.07.1941 r. na Wzgórzach Wuleckich.

3. II Katedra Matematyki.8 Jak wspomnieliśmy, II Katedra Ma-
tematyki została powołana w 1887 r. Jej kierownictwo objął dr P. Dzi-
wiński (p. wyżej), który od roku 1883 był w Szkole Politechnicznej su-
plentem, a potem docentem matematyki, po objęciu zaś tej katedry
został profesorem nadzwyczajnym i dwa lata później zwyczajnym. Po
śmierci prof. W. Zajączkowskiego w 1898 r. prof. P. Dziwiński przejął
po nim I Katedrę Matematyki (p. wyżej), a II Katedrę po prof. P. Dzi-
wińskim obejmowali kolejno Stanisław Kępiński (w latach 1898-1908),
Zdzisław Krygowski (w latach 1908-1919), a po przeniesieniu się prof.
Z. Krygowskiego na Uniwersytet Poznański w 1919 r. - Antoni Łomnicki
(w latach 1919-1941).

8Patrz [16].
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Stanisław Kępiński urodził się 11.11.1867 r.
w Bochni. Maturę zdał w Krakowie, po czym stu-
diował w latach1885-1889 na UJ, uzyskując dokto-
rat, a lata 1891-1893 spędził na studiach uzupeł-
niających w Getyndze. Po powrocie habilitował się
w 1893 r. na UJ i został tam w 1896 r. profesorem
nadzwyczajnym, ale dwa lata później objął katedrę
w Szkole Politechnicznej we Lwowie. W kadencji
1903/04 był tam rektorem.

Zainteresowania naukowe Kępińskiego odnosiły się do równań różnicz-
kowych, z zakresu których napisał kilkanaście prac i podręcznik. Zmarł
nagle 24.03.1908 r. w Zakopanem.

Zdzisław Krygowski urodził się 22.12.1872 we
Lwowie, ale gimnazjum ukończył w 1890 r. w Kra-
kowie i tam studiował, uzyskując w 1895 r. sto-
pień doktora. Odbył 3-letnie studia uzupełnia-
jące w Paryżu i Berlinie, po powrocie pracował
jako nauczyciel, a od 1901 r. uczył matematyki
także w Szkole Politechnicznej we Lwowie. Po ha-
bilitacji w 1907 r. został rok później profesorem
nadzwyczajnym, obejmując katedrę po Kępińskim,
i w 1909 r. profesorem zwyczajnym tej Szkoły.

Był w niej dziekanem (1913-1915) i rektorem (1917/18). Po utworze-
niu w 1919 r. Uniwersytetu w Poznaniu otrzymał powołanie na jedną
z dwóch tamtejszych katedr matematyki, przeniósł się i tworzył tam
ośrodek matematyczny od podstaw. Z przerwą na okres II wojny świa-
towej, kiedy był z Poznania wysiedlony, pozostał tam do końca życia.

Krygowski był autorem prac z teorii funkcji eliptycznych, ale znany był
także jako pianista i autor artykułów o Chopinie. Zmarł 10.08.1955 r.

Antoni Łomnicki urodził się 17.01.1881 r. we
Lwowie, tam zdał w 1899 r. maturę i studiował na
uniwersytecie, uzyskując w 1903 r. doktorat i do
1920 r. był nauczycielem gimnazjalnym (Tarnów,
Lwów), ale rok 1906/07 spędził na studiach uzupeł-
niających w Getyndze, a od 1913 r. wykładał także
w Szkole Politechnicznej we Lwowie. Po odejściu
Krygowskiego do Poznania, przejął po nim kate-
drę, ale trwały wojny i Łomnicki w nich uczestni-
czył. W 1920 r. został profesorem nadzwyczajnym

i kierownikiem katedry, a rok później profesorem zwyczajnym.
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Zainteresowania naukowe Łomnicki miał szerokie. Opublikował ponad
30 prac naukowych z zakresu teorii funkcji, teorii prawdopodobień-
stwa, teorii liczb, kartografii i inne oraz niemal 20 podręczników. Zginął
4.07.1941 r. na Wzgórzach Wuleckich, rozstrzelany przez Niemców.

Przy II Katedrze była czynna, wspólna dla obu katedr, biblioteka
matematyczna. Oprócz kursowych wykładów rachunku różniczkowego
i całkowego oraz geometrii analitycznej II Katedra prowadziła także
- po objęcia jej kierownictwa przez prof. A. Łomnickiego - wykłady
z kartografii matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki
matematycznej i zastosowań matematyki.

Wśród niższych pracowników II Katedry byli także znani później
matematycy, jak Stefan Banach (asystent i starszy asystent w latach
1920-1923), Władysław Nikliborc (starszy asystent i adiunkt w latach
1922-1932, a w latach 1932-1937 docent), Władysław Orlicz (starszy
asystent w roku 1931/32), Kazimierz Szałajko (starszy asystent w latach
1938-1940), Stefan Kaczmarz (młodszy asystent w latach 1924-1926,
starszy asystent w latach 1926-1930) i inni.

W roku 1922/23 katedry przydzielono do wydziałów. Katedra prof.
P. Dziwińskiego, czyli I Katedra Matematyki, została umieszczona na
Wydziale Komunikacyjnym, a II Katedrę Matematyki, zajmowaną przez
prof. A. Łomnickiego, umieszczono na Wydziale Mechanicznym.

4. III Katedra Matematyki.9 Koncepcja powołania Wydziału
Ogólnego pojawiła się już w projekcie statutu Akademii Technicznej
w 1876 r. Wzorem niektórych wyższych uczelni technicznych w samej
Austrii (Wiedeń, Graz, Praga, Brno) i poza jej granicami miał ten
wydział rozwijać umiejętności matematyczno–przyrodnicze, historyczne
(historia powszechna, geografia, statystyka, dzieje sztuk i wynalazków),
prawnicze i administracyjne oraz prowadzić naukę współczesnych ję-
zyków. Miał także uzupełniać wiadomości nieuwzględniane w szkołach
realnych, dawać podstawy wiadomości technicznych10.

Projekt zastał uchwalony przez Sejm Galicyjski i w 1884 r. zatwier-
dzony przez cesarza, ale jeszcze w 1920 r. Wydział Ogólny znajdował
się „w organizacji”. Z inicjatywy prof. K. Bartla (p. niżej) zaczął on
swoją działalność w roku 1921/22 i wtedy też nastąpiła nominacja dra
W. Stożka z Krakowa (p. wyżej) na kierownika III Katedry Matematyki
przy tym Wydziale. Sprawował on tę funkcję do 1925 r., kiedy przejął
I Katedrę po prof. P. Dziwińskim, a opuszczone przez niego miejsce za-
jął dr K. Kuratowski z Warszawy, który był kierownikiem tej katedry aż

9Patrz [7].
10Z. Popławski [11] (s. 63).
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do likwidacji całego Wydziału Ogólnego przez ministra J. Jędrzejewicza
w 1934 r.

Kazimierz Kuratowski urodził się 2.02.1896 r.
w Warszawie. Tam ukończył w 1913 r. prywatne
gimnazjum polskie, ale że takie świadectwo nie
dawało uprawnień do studiów - razem z innymi
kolegami zdał eksternistycznie państwową maturę
w Moskwie i wyjechał na studia techniczne do Glas-
gow. Wybuch I wojny światowej zastał go w kraju.
Kiedy po odejściu Rosjan z Warszawy w 1915 r.
uruchomiono tam uniwersytet polski - Kuratowski
był jednym z pierwszych jego studentów, ale tym

razem podjął już studia matematyczne. Mimo trwania wojny można
było studiować; Kuratowski ukończył w 1921 r. swoje studia ze stop-
niem doktora i zaraz potem się habilitował. Został zastępcą profesora
na Uniwersytecie Warszawskim, ale perspektywy awansu profesorskiego
w Warszawie były wtedy niewielkie. W tej sytuacji przyjął zaprosze-
nie Politechniki Lwowskiej i w latach 1927-1934 był tam kierownikiem
III Katedry Matematyki jako profesor nadzwyczajny. Po likwidacji Wy-
działu wrócił do Warszawy obejmując tam katedrę na Uniwersytecie
Warszawskim i zostając profesorem zwyczajnym. W Warszawie pozo-
stał już do końca życia.
Kuratowski był wybitnym topologiem, który wywarł duży wpływ na
matematykę przez swoje prace matematyczne i 2-tomową monogra-
fię Topologie; był także autorem świetnych podręczników akademic-
kich i działaczem Międzynarodowej Unii Matematycznej. Lata spędzone
we Lwowie należały jednak do najbardziej twórczych w jego życiu.
Zmarł 18.06.1980 r. w Warszawie.

5. Etaty pomocnicze. Na Politechnice Lwowskiej (i jej poprzed-
niczkach) pracowali nie tylko profesorowie, ale były także etaty docen-
tów. W porównaniu z dzisiejszym stanem było ich niewiele, ale zaj-
mowali je także ciekawi matematycy. W Akademii Technicznej i Szkole
Politechnicznej byli to: Ludwik Abakanowicz, Lucjan Böttcher11, Ignacy
Lemoch, Władysław Kretkowski12, Adam Maksymowicz, Antoni Paw-
łowski i Kazimierz Żorawski.

Ludwik ABAKANOWICZ urodził się 6.10.1852 r. w Wiłkomierzu na
Litwie. Gimnazjum ukończył w Warszawie, studiował zaś na politech-

11Obszerną biografię można znaleźć u M. Stawiskiej [15].
12Patrz D. Ciesielska [4].
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nice w Rydze, uzyskując tam w 1874 r. dyplom inżynierski i zaraz potem
się habilitując. Latem 1875 r. przeniósł się do Lwowa, gdzie się habilito-
wał w Akademii Technicznej z mechaniki i wykładał tam do 1880 r. Od
1881 r. przebywał w Paryżu, dochodząc do dużego znaczenia i majątku.
W matematyce Abakanowicz zaznaczył się jako konstruktor maszyn
matematycznych do kreślenia całek nieoznaczonych i obliczania całek
oznaczonych. Zmarł 29.08.1900 r. w Parc Saint Maur pod Paryżem.

Lucjan BÖTTCHER urodził się 21.01.1872 r. w Warszawie. Tam
chodził do szkoły realnej, ale maturę zdał w 1893 r. w Łomży, po czym
podjął studia na uniwersytecie rosyjskim w Warszawie. Relegowany za
udział w manifestacji patriotycznej, kontynuował w latach 1894-1896
studia w Szkole Politechnicznej we Lwowie i w latach 1896-1898 na uni-
wersytecie w Lipsku, gdzie uzyskał doktorat. Wrócił do Lwowa i został
w Szkole Politechnicznej asystentem, a po habilitacji w 1911 r. docentem
matematyki. Trzykrotnie nie został dopuszczony do habilitacji na Uni-
wersytecie Lwowskim. Przeszedł w 1935 r. na emeryturę (jako docent).
Böttcher miał wartościowe prace w teorii iteracji; współcześnie jest uwa-
żany za jednego z twórców dynamiki holomorficznej. Zmarł 29.05.1937 r.
we Lwowie.

Ignacy LEMOCH urodził się 7.04.1802 r. w miejscowości Netvořice
(Czechy). Po studiach w Pradze i Wiedniu pracował na Politechnice
Wiedeńskiej i w nadwornej kancelarii budownictwa, gdzie dosłużył się
tytułu nadwornego radcy budownictwa. Uzyskał w 1840 r. doktorat z fi-
lozofii i został powołany do kierowania katedrą geometrii praktycznej
i wyższej matematyki Uniwersytetu Lwowskiego.
Zasłużył się jako jeden z organizatorów i autorów programów nauczania
Akademii Technicznej we Lwowie, gdzie potem wykładał jako docent
(katedrę miał na uniwersytecie). Zmarł 21.08.1875 r. w Złoczowie.

Władysław KRETKOWSKI urodził się 21.12.1840 r. w Wierzbinku
na Kujawach. Gimnazjum ukończył w Warszawie, po czym wziął udział
w powstaniu styczniowym i musiał z Kongresówki uchodzić. Udał się do
Paryża, gdzie na Sorbonie uzyskał w 1867 r. licencjat nauk matematycz-
nych, a rok później dyplom inżynierski Szkoły Dróg i Mostów. Podjął
w końcu lat siedemdziesiątych XIX w. pracę w Szkole Politechnicznej
we Lwowie i wykładał tam matematykę, ale wskutek trudności z uzna-
niem we Lwowie jego doktoratu z Uniwersytetu Jagiellońskiego i z prze-
prowadzeniem habilitacji - zrezygnował z wykładania przed 1882 r., zaś
w Uniwersytecie Lwowskim w 1883 r.

Kretkowski opublikował około 20 prac i pierwszy w języku polskim
podręcznik algebry liniowej. Zmarł w Krakowie 23.08.1910 r.



R. Duda 59

Adam MAKSYMOWICZ urodził się w 1880 r. Studia na Uniwersy-
tecie Lwowskim ukończył w 1904 r., ale jeszcze w czasie studiów podjął
pracę we lwowskiej Szkole Politechnicznej w charakterze asystenta Ka-
tedry Fizyki. Doktoryzował się w 1911 r. na Uniwersytecie, a w 1923 r.
habilitował z matematyki na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej
i odtąd prowadził regularne wykłady na Wydziale Ogólnym i na Wy-
dziale Chemii.
W dorobku naukowym miał tylko jedną pracę, ale był ceniony jako
wykładowca. Jako jedyny z przedwojennych matematyków polskich nie
opuścił Lwowa po 1945 r. i do końca życia wykładał matematykę na
ukraińskiej politechnice we Lwowie. Zmarł 7.01.1970 r. we Lwowie.

Antoni PAWŁOWSKI urodził się 13.10.1859 r. w Witkowie Dol-
nym na Bukowinie. Gimnazjum ukończył w Czerniowcach i na tam-
tejszym uniwersytecie studiował w latach 1878-1881 matematykę, a na-
stępnie w Wiedniu ekonomię. Był nauczycielem w szkołach średnich w
Czerniowcach w latach 1884-1899 i Lwowa 1899-1919, a 1913-1922 był
także docentem matematyki ubezpieczeniowej w Szkole Politechnicznej
we Lwowie.
Pawłowski był inicjatorem powołania w 1922 r. Wyższej Szkoły Handlu
Zagranicznego we Lwowie. Został jej pierwszym rektorem, a w latach
1922-1937 także kierownikiem Katedry Arytmetyki Handlowej i Poli-
tycznej. Zmarł we Lwowie w 1942 r.

Kazimierz ŻORAWSKI urodził się 22.06.1866 r. w Szczurzynie na
Mazowszu. Gimnazjum ukończył w Warszawie, po czym na tamtejszym
uniwersytecie (rosyjskim) studiował matematykę w latach 1884-1888.
Studia uzupełniające odbył w latach 1888-1891 w Getyndze i Lipsku,
uzyskując tam stopień doktora u S. Liego. Po powrocie do kraju habilito-
wał się w 1892 r. w Szkole Politechnicznej we Lwowie i został tam docen-
tem, ale po roku przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
gdzie został w 1895 r. profesorem nadzwyczajnym i w 1898 r. zwyczaj-
nym. Był tam dziekanem (1905/06) i rektorem (1917/18). W 1919 r.
przeniósł się do Warszawy, najpierw na Politechnikę, a od 1926 r. na
Uniwersytet.
Żorawski był wybitnym matematykiem przełomu wieków, którego wy-
niki w zakresie teorii grup ciągłych były wysoko cenione (jedyny mate-
matyk polski wspomniany w monografii F. Kleina z historii matematyki
XIX wieku). Zmarł 23.01.1953 r. w Warszawie.

Omówimy teraz niektórych pracowników Politechniki Lwowskiej za-
trudnionych w latach międzywojennych przy obu katedrach, prof. W. Sto-
żka i prof. A. Łomnickiego.
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Stefan BANACH urodził się 30.03.1892 r. w Krakowie. Interesował
się matematyką i po maturze w Krakowie uzyskanej w 1910 r. wybrał
studia w Szkole Politechnicznej we Lwowie, gdzie doszedł w 1914 r. do
tzw. półdyplomu. Po wybuchu wojny wrócił do Krakowa, ale przypad-
kowo tam spotkany Hugo Steinhaus zajął się nim i od 1920 r. Banach
znów był we Lwowie jako asystent i starszy asystent przy katedrze prof.
A. Łomnickiego w latach 1920-1923. W tym czasie doktoryzował się
na Uniwersytecie Lwowskim, habilitował i został profesorem nadzwy-
czajnym (zwyczajnym w 1927 r.). Sentyment do Politechniki zachował
i w późniejszych latach chętnie wykładał mechanikę na jej Wydziale
Ogólnym.

Mimo nieukończonych studiów Banach zrobił piękną karierę akademicką,
był bowiem matematykiem wybitnym, w istocie jednym z największych
w XX w., a jego teoria przestrzeni Banacha jest podstawowym działem
analizy funkcjonalnej. W czasie okupacji niemieckiej karmił wszy w In-
stytucie prof. Weigla, doczekał wypędzenia Niemców i końca wojny, ale
31.08.1945 r. zmarł we Lwowie.

Stefan KACZMARZ urodził się 20.03.1895 r. w Samborze. Do gim-
nazjum uczęszczał w Wadowicach i Tarnowie, gdzie zdał w 1913 r.
maturę i podjął studia matematyczne na UJ w Krakowie. Wskutek
wojny i służby wojskowej w różnych armiach ukończył te studia do-
piero w 1922 r. Za namową Banacha przeniósł się do Lwowa i pracował
w latach 1923-1939 w katedrze prof. Łomnickiego w Politechnice Lwow-
skiej jako asystent, starszy asystent i (od 1935) adiunkt. Doktoryzował
się w 1924 r. na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i tamże habi-
litował w 1929 r., podejmując wykłady na Uniwersytecie i Politechnice.
Dorabiał nauczaniem w szkole.

Człowiek skromny, ale napisał wiele wartościowych prac z teorii układów
ortogonalnych i był, razem z H. Steinhausem, autorem cenionej mono-
grafii Theorie der Orthogonalreihen. Zmobilizowany w 1939 r., zaginął
w czasie kampanii wrześniowej.

Stanisław MAZUR urodził się 1.01.1905 r. we Lwowie. Tam ukoń-
czył w 1923 r. gimnazjum i rozpoczął studia matematyczne na Uniwer-
sytecie, ale po trzecim semestrze je przerwał i wyjechał na rok do Pa-
ryża, gdzie biedował, ale słuchał wykładów znakomitych matematyków
francuskich. Mimo nieukończonych studiów doktoryzował się w 1932 r.
i habilitował w 1936 r. (oba razy przymuszony przez S. Banacha). Dzie-
sięciolecie 1929-1939 było najbardziej twórczym okresem w jego życiu,
napisał bowiem wtedy 31 prac, z których wiele miało wielkie znacze-
nie dla klasycznej teorii przestrzeni Banacha. W latach 1935-1939 był
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adiunktem przy katedrze prof. Łomnickiego na Politechnice Lwowskiej.

Mazur miał sympatie lewicowe. Po wojnie organizował repatriację lud-
ności polskiej do Polski w jej nowych granicach, a sam opuścił Lwów
w maju 1946 r. Po wojnie krótko był w Łodzi, potem do końca życia
w Warszawie. Zmarł 5.11.1981 r. w Warszawie.

Władysław NIKLIBORC urodził się 2.01.1899 r. w Wadowicach.
Tam zdał w 1916 r. maturę ”wojenną”i poszedł do wojska. Przerywane
służbą wojskową studia (Legiony, wojsko austriackie, wojsko polskie)
ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1922 r., po czym
podjął pracę w Politechnice Lwowskiej w katedrze prof. Łomnickiego,
gdzie był w latach 1922-1932 starszym asystentem i adiunktem, a w la-
tach 1932-1937 docentem. Doktoryzował się w 1924 r. na Uniwersytecie
Jana Kazimierza we Lwowie i tam się habilitował w 1927 r. z matema-
tyki, a w 1931 r. zrobił drugą habilitację, tym razem z mechaniki na
Politechnice. Trzy lata 1928-1931 spędził na studiach uzupełniających
w Niemczech i Paryżu. Przeniósł się w 1937 r. na Politechnikę War-
szawską jako profesor nadzwyczajny. Okres wojny spędził we Lwowie,
a po wojnie wrócił do Warszawy, najpierw na Politechnikę, a w 1947 r.
na Uniwersytet.

Nikliborc był dobrym matematykiem, uzyskującym wartościowe wyniki
w wielu działach matematyki, w tym w mechanice. Napisał monografię
o ruchu trzech ciał (pozostała w rękopisie). Zmarł 1.03.1948 r. w War-
szawie.

Władysław ORLICZ urodził się 24.05.1903 r. w Okocimiu. Po ma-
turze, uzyskanej w 1920 r. we Lwowie, rozpoczął studia na Politechnice
Lwowskiej, ale po roku przeniósł się na Uniwersytet Jana Kazimierza
we Lwowie, który ukończył w 1926 r. i w tymże roku się doktoryzował.
Studia uzupełniające odbył na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwow-
skiej (lata 1926-1928) i w Getyndze (1928-1930). Po powrocie do Lwowa
uczył w szkołach, a w 1934 r. habilitował się na Uniwersytecie Jana
Kazimierza i w 1935 r. został adiunktem na Politechnice Lwowskiej.
Przyjął w 1937 r. propozycję objęcia katedry na Uniwersytecie Poznań-
skim i wyjechał ze Lwowa, ale czas wojny znów spędził we Lwowie.
Od 1945 r. powtórnie w Poznaniu, stworzył tam wybitną szkołę analizy
funkcjonalnej. Zmarł 9.08.1990 r. w Poznaniu.

6. Wybitny student: Stanisław Ulam. Jak wspominał K. Kura-
towski, Wydział Ogólny charakteryzował się „tak bogatym i rozległym
programem zajęć z matematyki, jakiego żaden uniwersytet w Polsce nie
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posiadał”13. Matematykę wykładało na tym Wydziale sześciu ówcze-
snych profesorów (S. Banach, K. Bartel, K. Kuratowski, A. Łomnicki,
S. Ruziewicz, W. Stożek) i czterech docentów (S. Kaczmarz, W. Ni-
kliborc, A. Maksymowicz, W. Orlicz), z których większość była wybit-
nymi uczonymi. W istocie Wydział Ogólny miał charakter uniwersytecki
i stąd wielu profesorów Politechniki kwestionowało celowość jego istnie-
nia w jej strukturze. Wyszło z niego trzech późniejszych profesorów:
Jan Blaton (fizyka), Edward Otto (geometria wykreślna) i Stanisław
Ulam (matematyka). I o studiach tego trzeciego trochę teraz więcej opo-
wiemy14.

Ulam urodzony w 1909 r. we Lwowie, tam zdał maturę w 1927 r.
Wcześnie ujawnił zdolności matematyczne, ale pod wpływem rodziny
podjął studia bardziej praktyczne, zapisując się w „roku naukowym”
1927/28 na Wydział Mechaniki Politechniki Lwowskiej i przez następne
trzy lata studiując w grupie matematycznej jej Wydziału Ogólnego.
Na rok 1929/30 wpisał on sobie następujące przedmioty:

Matematyka III (prof. Stożek, w semestrze zimowym godzin 1
/ w semestrze letnim godzin 0).
Ćwiczenia z matematyki III (prof. Stożek, 2/0).

Topologia (prof. Kuratowski, 2/2).

Seminarium matematyczne (prof. Kuratowski, 1/1).

Funkcje analityczne (prof. Ruziewicz, 3/3).

Zastosowania równań całkowych do fizyki (prof. Stożek, 4/4).

Mechanika teoretyczna (prof. Banach, 4/4).
Ćwiczenia z mechaniki teoretycznej (prof. Banach, 2/2).

Geometria różniczkowa (dr Nikliborc, 3/3).
Ćwiczenia z geometrii różniczkowej (dr Nikliborc, 1/1).

Geometria utworów wypukłych (dr Nikliborc, 3/3).

Szeregi trygonometryczne (dr Kaczmarz, 3/3).

Elementy teorii liczb (doc. Maksymowicz, 0/2).

13Patrz [8].
14Por. [6].
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Logika (prof. Ajdukiewicz, 2/2).
Ćwiczenia z logiki (prof. Ajdukiewicz, 2/2).

Fizyka teoretyczna (prof. Rubinowicz, 5/5).
Ćwiczenia z fizyki teoretycznej (prof. Rubinowicz, 2/2).

Seminarium z fizyki (prof. Rubinowicz, 2/2).

Aby uzyskać dyplom należało, oprócz złożenia wymaganych egzami-
nów kursowych, przedłożyć pracę dyplomową oraz przejść przez egza-
min pisemny i ustny. Praca dyplomowa Ulama nosiła tytuł „O operacji
produktu”, jej zaś opiekun, prof. K. Kuratowski, tak ją ocenił:

Praca stanowi studjum nad mało dotychczas zbadanym, a od-
grywającym coraz ważniejszą w matematyce rolę, działa-
niem „produktowania”. Autor analizuje to pojęcie na tle
zagadnień: teorji mnogości, teorji grup, topologji, geome-
trji przestrzeni metrycznych, kombinatoryki, teorji miary w
związku z rachunkiem prawdopodobieństwa.

Ze względu na to, że autor wykazał całkowite opanowanie
tematu, należytą znajomość odnośnej literatury, że ponadto
praca zawiera szereg własnych rezultatów, że wreszcie au-
tor stawia w tej pracy wiele interesujących problematów –
uznaję niniejszą pracę dyplomową za celującą [podkreślenie
w oryginale – RD].

Na egzaminie pisemnym (zwanym wówczas „klauzurowym”) miał roz-
wiązać cztery następujące zadania (pisownia oryginalna):

1. Dana jest funkcja f(x) perjodyczna o perjodzie 2π, ograniczona
i całkowalna. Weźmy pod uwagę sumę:

Sn =
a0

2
+ a1 cosx+ b1 sinx+ . . . an cosnx+ bn sinnx

Wyznaczyć ai i bi w ten sposób, aby całka J =
∫ 2π

0 (f–Sn)2dx
osiągała minimum.

2. Scałkować równanie:

(mz–ny)p+ (nx–lz)q = ly–mx,

gdzie l,m, n oznaczają stałe, a p = df/dx, q = df/dy.
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3. Wykazać, że szereg
∑∞
n=0 z

n nie da się analitycznie przedłużyć na-
zewnątrz koła zbieżności15.

4. Znaleźć miejsce geometryczne środków powierzchni

x2 + y2–z2 + 2pxz + 2qyz–2ax–2by + 2cz = 0.

Ocena egzaminu klauzurowego „bardzo dobry”.

Na egzaminie ustnym postawiono Ulamowi dziesięć pytań:

1. Odwzorowanie konforemne powierzchni.

2. Jakobjan.

3. Prawo wielkich liczb „silne”.

4. Definicja i zasadnicze własności produktu.

5. Aksjomatyka teorji mnogości.

6. Funkcje przedstawialne analitycznie i zbiory borelowskie.

7. Zbiory analityczne i rzutowe.

8. Z jakich rozmaitych punktów widzenia można traktować funkcje
analityczne.

9. Analogja między całką Cauchy’ego a pewnemi twierdzeniami z teo-
rji równań różniczkowych.

10. Równanie całkowe.

Ocena egzaminu ustnego „celujący”.

Biorąc to wszystko pod uwagę, a także „ostateczny egzamin dyplo-
mowy ustny z wynikiem celującym”, złożony przed Komisją w składzie
W. Stożek (przewodniczący), A. Łomnicki i K. Kuratowski (członkowie)
– Rada Wydziału Ogólnego PL nadała mu 15 grudnia 1932 r. „akade-
micki stopień magistra”.

15W istocie funkcja, którą ten szereg przedstawia, ma przedłużenie na całą płasz-
czyznę poza punktem z = 1, ale wolno mniemać, że komisja spodziewała się odpo-
wiedzi: szereg ma punkt nieprzedłużalności z = 1.
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Nie były to typowe studia matematyczne ani typowy egzamin koń-
cowy, przykład ten daje jednak pewien pogląd na poziom studiów ma-
tematycznych w ówczesnym Lwowie.

Jeszcze jako student Ulam zanurzył się w życie matematyczne śro-
dowiska z całym entuzjazmem młodości i wielką siłą swego talentu.
Jego późniejszy przyjaciel i wybitny matematyk amerykański Gian-
Carlo Rota tak to opisywał16:

Wśród matematyków kawiarnianych Stan natychmiast po-
czuł się jak ryba w wodzie.

W niewymuszonej atmosferze Kawiarni Szkockiej17 Stan roz-
kwitł i stał się jednym z najbardziej obiecujących matema-
tyków swojego pokolenia. Już wówczas zaczęły objawiać się
pewne przekorne cechy jego charakteru, które po operacji18

stały się dominujące: ogromna intuicja i niechęć do szczegó-
łów, żartobliwa pomysłowość i odraza do wytężonej pracy.
Traktował matematykę jak grę, której dobrze wychowany
gentleman nie bierze zbyt serio. Jego intuicja zapoczątko-
wała zupełnie nowe dziedziny matematyki, rozwijane po dziś
dzień. On sam jednak nie mógł się zmusić, by poświęcić
swym odkryciom więcej niż przelotną uwagę. Czasem wy-
śmiewał się bezlitośnie z tych, którzy traktowali je zbyt po-
ważnie.

Gdyby pozostał w Polsce i przeżył wojnę, jak Steinhaus,
Kuratowski i kilku innych, mógłby stać się wybitną na skalę
światową postacią w dziedzinie czystej matematyki, równą
co najmniej Banachowi. Ale gdy pożegnał się z przyjaciółmi
z Kawiarni Szkockiej, coś załamało się w nim na zawsze.

Ulam nie pozostał w Polsce. W 1935 r. otrzymał stypendium z Princeton
i stale pobyt w Stanach przedłużał, ale co roku na trzy letnie miesiące
przyjeżdżał do Lwowa. Po ostatnim (jak się okazało) pobycie w rodzin-
nym mieście, odpłynął z Gdyni z bratem Adamem Ulamem (później
znanym sowietologiem) w ostatnich dniach sierpnia 1939 r. W czasie

16Patrz [12].
17Kawiarnia Szkocka na ul. Akademickiej była ulubionym miejscem spotkań ma-

tematyków lwowskich. W czasie wielogodzinnych sesji uprawiano tam matematykę,
a problemy i ewentualne rozwiązania zapisywano w legendarnej Księdze Szkockiej,
por. [10].
18W 1945 r. S. Ulam przeżył ciężką chorobę mózgu, po której bardzo się zmienił,

m.in. stracił zdolność długotrwałej koncentracji.
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wojny odegrał wybitną rolę w realizacji projektu Manhattan. Po wojnie
parokrotnie odwiedził Polskę, ale do Lwowa pojechać nie mógł.

Stanisław ULAM urodził się 13.04.1909 r we Lwowie. Po matu-
rze w 1927 r. podjął studia na Politechnice Lwowskiej, które ukończył
w 1932 r., a w roku następnym już się doktoryzował na Wydziale Ogól-
nym Politechniki Lwowskiej na podstawie rozprawy: O teorii miary
w ogólnej teorii mnogości,(opublikowana w osobnej broszurze Lwów,
1933, przedruk: Wiadomości Matematyczne 33 (1997), s. 155-168). Pro-
motorem był prof. K. Kuratowski. Rok 1934 spędził na podróży nauko-
wej po Europie, a w 1935 r. wyjechał do Princeton, skąd przeniósł się
do Harvardu, jednakże co roku na trzy letnie miesiące przyjeżdżał do
Lwowa. Ostatecznie opuścił miasto i Polskę w sierpniu 1939 r. W 1943 r.
został włączony do Manhattan Project, gdzie odegrał wybitną rolę. Po
wojnie przeżył ciężką chorobę mózgu i trepanację czaszki. Do zdrowia
wrócił, ale stracił zdolność długotrwałej koncentracji.

Ulam opublikował ponad 160 prac z różnych dziedzin matematyki
oraz wspomnienia19. Zmarł 13.05.1984 r. w Santa Fe.

7. Katedra Geometrii Wykreślnej. Na Oddziale Technicznym
Akademii Technicznej była katedra mechaniki. Pierwszym jej profeso-
rem był Józef Klotz, który wykładał jednocześnie mechanikę i „rysunek
machin”, czyli geometrię wykreślną. Po jego odejściu do Grazu w 1852 r.
katedrę tę objął Wincenty Hausmann, a po nim Gustav Peschke. Wszy-
scy trzej byli Austriakami. Po przejściu Peschkego do Brna w 1863 r.
zajęcia z geometrii wykreślnej objął najpierw asystent Kuźmiński (imię
nieznane, pracował w latach 1861-1866), a od 1867 r. suplent Karol
Maszkowski, który w 1871 r. objął wydzieloną wtedy z katedry mecha-
niki zwyczajną Katedrę Geometrii Wykreślnej i zajmował ją do 1886 r.
Asystentem po Kuźmińskim był Józef Iglatowski, a po nim Jan Ne-
pomucen Franke. Maszkowski uchodzi za prekursora lwowskiej tradycji
geometrii wykreślnej.

Karol MASZKOWSKI urodził się w 1831 r. w Dubnie. Po ukończe-
niu gimnazjum we Lwowie studiował w latach 1848-1852 na politechnice
w Wiedniu, potem uczył w Innsbrucku i Krakowie, a w latach 1856-
1862 w Szkole Realnej we Lwowie. Usunięty za uczestniczenie w mani-
festacjach patriotycznych, wziął udział w powstaniu styczniowym. Zo-
stał w 1867 r. powołany na Katedrę Geometrii Wykreślnej w Akademii
Technicznej we Lwowie i zajmował ją do śmierci. W roku 1876/77 był
rektorem Akademii. Zmarł 2.09.1886 r. we Lwowie.

19S. Ulam [18].
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Po śmierci Maszkowskiego Katedrę przejął Mieczysław Łazarski. Od
1907 r. geometrii wykreślnej uczyli także docent A. Denizot (krótko)
i asystent Kazimierz Bartel. Po habilitacji w 1912 r. K. Bartel został
kierownikiem Katedry i był nim do końca życia.

Mieczysław ŁAZARSKI urodził się 1.01.1852 r. w Jeleśni k. Żywca.
Po ukończeniu gimnazjum w Krakowie studiował w latach 1870-1876
na politechnice w Karlsruhe, a po powrocie do Galicji pracował w szko-
łach średnich Stanisławowa i Lwowa. Doktoryzował się w 1883 r. na Uni-
wersytecie Lwowskim i habilitował w 1885 r. z geometrii wykreślnej
w Szkole Politechnicznej. W 1887 r. został w tej Szkole profesorem nad-
zwyczajnym, a w 1889 r. objął Katedrę Geometrii Wykreślnej i zo-
stał profesorem zwyczajnym. Był dziekanem (1889-1895) i rektorem
(1896/97). Z powodu utraty wzroku przeszedł na emeryturę w 1911 r.
Zmarł 7.05.1930 r. w Krakowie.

Kazimierz BARTEL urodził się 3.03.1882 r. we
Lwowie. Maturę uzyskał w 1901 r. jako ekstern
w gimnazjum realnym we Lwowie, po czym podjął
studia w Szkole Politechnicznej na Wydziale Bu-
dowy Maszyn. Po ich ukończeniu w 1907 r. został
asystentem prof. M. Łazarskiego. Doktoryzował się
w 1911 r. w Szkole i tamże rok później habilitował.
Cała jego kariera naukowa była związana ze Szkołą:
asystent (1907-1912), docent (1912-1914), profesor

nadzwyczajny (1914-1917) i profesor zwyczajny (od 1917 r.). W latach
międzywojennych Bartel był także bardzo czynny politycznie (pięcio-
krotny premier, wielokrotny minister, senator), ale był również rekto-
rem Politechniki Lwowskiej (1930/31), a w latach 1930-1932 prezesem
Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Rozstrzelany przez Niemców
na Wzgórzach Wuleckich w 1941 r.

Dodajmy, że w 1904 r. powstała druga katedra mechaniki ogólnej
i analitycznej (czyli technicznej i teoretycznej), którą objął na krótko
prof. Cezary Russyan z Charkowa, a po jego rezygnacji przejął ją w 1908 r.
prof. Alfred Denizot. Od 1921 r. wykłady mechaniki teoretycznej pro-
wadzili przeważnie prof. Stefan Banach i prof. Maksymilian Huber,
a pod koniec międzywojennego dwudziestolecia doc. Władysław Nikli-
borc i prof. Włodzimierz Stożek.

Alfred DENIZOT urodził się 21.10.1873 r. w Poznaniu. Po ukoń-
czeniu tam w 1893 r. gimnazjum realnego studiował na uniwersytecie
berlińskim, uzyskując w 1897 r. doktorat z fizyki. Był asystentem fi-
zyki na uniwersytecie w Halle, asystentem geometrii wykreślnej na po-
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litechnice w Akwizgranie, a w latach 1900-1907 asystentem geometrii
wykreślnej, statystyki, mechaniki technicznej i fizyki na politechnice
w Charlottenburgu (Berlin). W latach 1907-1919 pracował w Szkole
Politechnicznej we Lwowie, najpierw jako docent, a potem profesor
(nadzwyczajny 1908, zwyczajny 1909), kierując Zakładem Mechaniki.
Od 1919 r. na Uniwersytecie Poznańskim jako kierownik katedry fizyki
doświadczalnej. Zmarł 23.02.1937 r. w Poznaniu.

Maksymilian Tytus HUBER urodził się 4.01.1872 r. w Krościenku.
Maturę zdał w 1889 r. we Lwowie, po czym studiował w tamtejszej
Szkole Politechnicznej, uzyskując w 1894 r. dyplom inżynierski. Po stu-
diach uzupełniających w Berlinie doktoryzował się w 1904 r. w Szkole
Politechnicznej we Lwowie i od 1908 r. był tam profesorem mecha-
niki technicznej. Był w roku 1921/22 rektorem Politechniki Lwowskiej,
a 1927 przeniósł się na Politechnikę Warszawską. Po II wojnie światowej
był profesorem Politechniki Gdańskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Zmarł 9.12.1950 r. w Krakowie.

Cezary RUSSYAN urodził się 27.08.1867 r. w Marianówce na Po-
dolu. Studia rozpoczął w Kijowie, ale ukończył Odessie w 1893 r. Zdał
egzaminy magisterskie i został w 1893 r. docentem prywatnym. Po
dwóch latach studiów uzupełniających w Paryżu, Lipsku i Berlinie dok-
toryzował się w 1900 r. w Odessie, ale na profesurę (jako Polak) nie mógł
tam liczyć. Przeniósł się w 1902 r. na Uniwersytet Jagielloński (jako pro-
fesor nadzwyczajny), a w latach 1904-1906 był profesorem zwyczajnym
Szkoły Politechnicznej we Lwowie. Od 1906 r. profesor zwyczajny uni-
wersytetu w Charkowie. Zmarł 6.08.1935 r. w Charkowie.

8. Katedra Geometrii Wykreślnej B.20 Na początku między-
wojennego dwudziestolecia, dla sprostania rosnącym potrzebom dydak-
tycznym Politechniki, zamieniono docenturę geometrii wykreślnej, ist-
niejącą od 1905 r., na Katedrę Geometrii Wykreślnej B, lokując ją przy
Wydziale Budowy Maszyn (dawną, teraz jako Katedrę Geometrii Wy-
kreślnej A, przypisano Wydziałowi Architektonicznemu). Katedrę B ob-
jął w 1921 r. Antoni Plamitzer i zajmował ją do końca omawianego
okresu.

Antoni PLAMITZER urodził się 8.09.1889 r. w Nowej Wsi k. Krako-
wa. Studiował we Lwowie, jednocześnie na Wydziale Inżynierii Szkoły
Politechnicznej (1908-1914) i na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
(1910-1913). Pracę rozpoczął w 1911 r. jako zastępca asystenta Szkoły.
Doktoryzował się w 1914 r. w Szkole i tamże w 1921 r. habilitował, po

20R. Szewalski [17].
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czym został w 1922 r. profesorem nadzwyczajnym i w 1929 r. profesorem
zwyczajnym. Opuścił Lwów w 1944 r., a rok później osiadł w Krakowie
i wykładał na Politechnice Krakowskiej. Zmarł 15.10.1954 r. w Krako-
wie.

9. Związek z lwowską szkołą matematyczną. Związek mate-
matyków politechnicznych z lwowską szkołą matematyczną nie mógł być
bliższy, matematycy czynni na Politechnice Lwowskiej stanowili bowiem
istotną część tej szkoły21. O tym, jak istotna była to część, decydował
przede wszystkim ich dorobek i aktywny udział w życiu środowiska.
Integracji tego środowiska sprzyjała możliwość zatrudniania matematy-
ków na etatach politechnicznych. W najlepszym okresie na Politechnice
było 5 katedr matematycznych, co dawało ponad 10 etatów.

Jeśli chodzi o dorobek matematyczny wspominanych matematyków22,
to W. Stożek miał dobre prace o funkcjach harmonicznych i (wspólnie
z W. Nikliborcem) o potencjale logarytmicznym. W dorobku A. Łom-
nickiego wyróżnia się twierdzenie (czasem nazywane jego imieniem), że
każda funkcja rzeczywista, która jest mierzalna i posiada dowolnie małe
okresy, jest stała prawie wszędzie. Był on także autorem pionierskiej
próby oparcia rachunku prawdopodobieństwa na teorii miary, co póź-
niej stało się powszechną praktyką. Miał również inne jeszcze oryginalne
prace matematyczne, ale najważniejsze jego osiągnięcia odnoszą się do
kartografii matematycznej; przyniosły mu one międzynarodowe uznanie
i powołanie w 1938 r. na eksperta CINA (Międzynarodowego Komi-
tetu Żeglugi Powietrznej). Obaj - W. Stożek i A. Łomnicki - byli też
współautorami wielu podręczników szkolnych, przy czym ten drugi na-
pisał także oryginalny podręcznik kartografii matematycznej oraz wie-
lokrotnie wznawiane tablice matematyczno-fizyczne. Najbardziej twór-
czym matematykiem pracującym na Politechnice Lwowskiej był jednak
bez wątpienia Kazimierz Kuratowski, który w okresie swego pobytu we
Lwowie (lata 1927-1934) opublikował 42 prace i monografię Topologie I.
Nie miejsce tu na omówienie tego dorobku, zwróćmy jednak uwagę na
dwie prace. Jednym z najczęściej cytowanych wyników K. Kuratow-
skiego jest twierdzenie o spłaszczalności, które głosi, że każdy dendryt
lokalny jest spłaszczalny wtedy i tylko wtedy, gdy nie zawiera żadnego
z dwóch wyróżnionych przez niego grafów. Razem z S. Banachem po-
dał także rozwiązanie ogólnego zagadnienia miary: przy założeniu hi-
potezy continuum każda przeliczalnie addytywna funkcja zbioru, okre-

21Por. R. Duda [6].
22Dokładniejsze informacje o dorobku oraz stosowne źródła można znaleźć

w R. Duda [5].
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ślona na wszystkich podzbiorach zbioru X i znikająca na jego punktach,
znika tożsamościowo. Wynik ten wyjaśnia, dlaczego prawdopodobień-
stwo (które jest z definicji funkcją przeliczalnie addytywną) trzeba roz-
ważać nie na wszystkich podzbiorach przestrzeni zdarzeń, ale tylko na
pewnych ciałach zbiorów.

Z ważnych książek opublikowanych przez matematyków Politech-
niki Lwowskiej należy wymienić Kartografię matematyczną A. Łomnic-
kiego, monografię Topologie I K. Kuratowskiego i Perspektywę malarską
K. Bartla.

Do naszkicowanego wyżej dorobku matematycznego kierowników ka-
tedr matematycznych należałoby dodać dorobek tych osób, dla których
zatrudnienie na Politechnice miało charakter dodatkowy, jak S. Banach
(zatrudniony w latach 1920-1923), S. Kaczmarz (1923-1939), W. Or-
licz (1930-1937), S. Mazur (1935-1939), A. Turowicz (1937-1939). Byli
to wybitni matematycy, uzyskujący również świetne wyniki, których
splendor spływał i na Politechnikę, ale ze względu na to, że ich zwią-
zek z Politechniką nie był pełny - omówienie ich lwowskiego dorobku
pomijamy. To jednak, co zostało powiedziane, wystarczy jako uzasad-
nienie tezy, że Politechnika Lwowska stanowiła ważną część składową
lwowskiej szkoły matematycznej.

Andrzej TUROWICZ urodził się 22.10.1904 r. w Przeworsku. Po
maturze w 1922 r. w krakowskim gimnazjum, studiował w latach 1922-
1928 matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował jako na-
uczyciel w Krakowie i Mielcu, a w 1937 r. został adiunktem Politechniki
Lwowskiej. Do Krakowa wrócił w 1941 r. i w 1945 r. wstąpił do za-
konu benedyktynów, a rok później doktoryzował się na UJ i podjął tam
pracę, którą kontynuował (z przerwą na lata 1952-1956 na KUL) do
1962 r., kiedy przeniósł się do Instytutu Matematycznego PAN. Tam
się habilitował w 1963 r., a w 1969 r. został profesorem nadzwyczaj-
nym; na emeryturę przeszedł w 1974 r. Na Politechnice Lwowskiej był
więc krótko, ale w tym czasie pracował intensywnie nad algebrą razem
z Mazurem. Osiągnęli świetne wyniki, ale Mazur opierał się przed ich
opublikowaniem, co w paru przypadkach zabrało im priorytet. Łącznie
Turowicz opublikował 52 prace z różnych dziedzin matematyki. Zmarł
25.11.1989 r. w Krakowie.

10. Zagłada środowiska. Wojna, którą zapoczątkowała w 1939 r.
niemiecka napaść na Polskę, a do której doszła wkrótce agresja sowiecka
- zniszczyła matematykę lwowską, w szczególności zaś świat matematy-
ków Politechniki Lwowskiej. Jeszcze przed wojną Lwów opuścili K. Ku-
ratowski (w 1934 r. przeniósł się na Uniwersytet Warszawski), W. Ni-
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kliborc (w 1937 r. przeniósł się na Politechnikę Warszawską) i S. Ulam
(w 1939 r. emigrował do Stanów Zjednoczonych). Pierwszą ofiarą wojny
padł S. Kaczmarz, który został zmobilizowany (jako oficer rezerwy)
i nie wrócił z kampanii wrześniowej (czas i miejsce śmierci pozostają
nieznane). Okupacja sowiecka nie spowodowała większych strat, nato-
miast już na początku okupacji niemieckiej zostało rozstrzelanych na
Wzgórzach Wuleckich trzech spośród czterech ówczesnych kierowników
katedr matematycznych Politechniki, a mianowicie: K. Bartel, A. Łom-
nicki i W. Stożek, ten ostatni razem z dwoma dorosłymi synami, ab-
solwentami Politechniki23. A już po wojnie zmarł S. Banach i wyjechali
do Polski w jej nowych granicach S. Mazur, W. Nikliborc (w czasie
wojny przebywał we Lwowie), W. Orlicz (wybuch wojny zastał go we
Lwowie, gdzie został), A. Plamitzer i A. Turowicz. Jedynym matematy-
kiem Politechniki Lwowskiej, który pozostał w tym mieście po wojnie,
był docent A. Maksymowicz. Do czasu przejścia na emeryturę wykładał
matematykę na Wydziale Chemii ukraińskiej politechniki.

11. Nuta nostalgii. Lwów miał w sobie coś tak urokliwego, że
wszyscy jego mieszkańcy, a także ci przebywający w tym mieście tylko
przez jakiś czas, do dziś wspominają jego atmosferę ze wzruszeniem.
K. Kuratowski tak wspominał swój pobyt po latach:

Przyjmując katedrę we Lwowie, zachowałem docenturę w War-
szawie (biorąc urlop roczny jako docent), nie byłem bo-
wiem pewien, czy potrafię żyć poza mą rodzinną Warszawą.
Stało się jednak inaczej: po roku zrezygnowałem z docentury
w Warszawie i na dobre rozsmakowałem się we Lwowie. Co
się na to złożyło? Niezwykły urok tego miasta, które jeszcze
teraz wspominam z rozczuleniem, oraz sposób bycia środo-
wiska naukowego, które mnie wchłonęło w błyskawicznym
tempie. Zwłaszcza ta część środowiska naukowego, z którą
danym mi było najbliżej współpracować, to jest środowisko
matematyczne (...)24.

Inny przykład: S. Ulam wyjechał w 1935 r. na stypendium w Princeton,
ale co roku (1936, 1937, 1938, 1939) przyjeżdżał na trzy letnie mie-
siące do Lwowa. Jego światem była Kawiarnia Szkocka, a o jego bliskim
związku ze Lwowem tak napisał jego przyjaciel G.-C. Rota: „Gdy po-
żegnał się z przyjaciółmi z Kawiarni Szkockiej, coś załamało się w nim

23D. Schenk [13].
24K. Kuratowski [8] (s. 86).
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na zawsze”25.
O matematykach międzywojennego Lwowa napisała wiersze Ame-

rykanka Susan Case26, która nigdy w tym mieście nie była, ale którą
poruszyła jego wojenna tragedia. Jeden z tych wierszy pt. Synteza od-
nosi się do Ulama (przekład S. Mąkosy):

Ulam w Ameryce
stęskniony.
W Kolorado nie ma zimy
tak cudownie srogiej jak we Lwowie.

Brak mu sporów
z innymi matematykami,
czy też Café Roma
ma lepsze pieczywo.

Prócz tego od kiedy wykłada w LA,
w zwojach jego mózgu
powstało jakby zwarcie;
zmiana nie tylko pogody,
lecz także osobowości.
Realizuję teraz wielkie pomysły -
mówi studentom;
detale są dla innych.

Lecz nie może się oprzeć
tryskaniu dowcipami;
opowiastki, rymowanki
zmieszane są z wielkimi teoriami jak:
zgniatanie falą uderzeniową rozszczepienia,
nierozłączne od eksplozji
czy jądrowy napęd.

Przyjaciele myślą, że on
zachowuje się nieco dziwnie,
lecz nikomu
nie wolno o tym mówić.

Albo taka rozterka:
czy nosić w głowie
wszystko
łącznie z lematami i wzorami,
nie zapisując niczego, czy coś jednak notować?
Jego mózg

25G.-C. Rota [12].
26Susan H. Case [3].
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jest zbyt szybki dla rąk.
A może ma kłopoty ze wzrokiem?
Żona błaga, by zrobił okulary.
Wreszcie je dostaje,
lecz nadal unika papieru;
w końcu - cóż może być ważniejszego
od Tellera i jego termojądrowej bomby.

Zwykle jednak okulary nosi,
gdy stoi zadumany
przy kuchennym oknie
i patrzy na płatki śniegu.
Cieszy go i zajmuje ten śnieg
w krzywiznach osik
na uśpionym podwórzu;
wspomina czasy przed deportacjami
i kasztanowce Lwowa...
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