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Streszczenie Politechnika Łódzka została utworzona dekretem Rady
Ministrów z dnia 24 maja 1945 roku. Obejmowała wówczas trzy wy-
działy: Mechaniczny, Elektryczny, Chemiczny.

Wśród zatrudnionych w 1945 roku na uczelni profesorów znajdowali
się dwaj matematycy: Witold Pogorzelski oraz Edward Otto. Dzia-
łalność dydaktyczna w zakresie matematyki odbywała się w ramach
katedr, a wykłady z matematyki początkowo były wspólne dla wszyst-
kich wydziałów. W artykule przedstawiamy jak wyglądała organizacja
zajęć z matematyki, jakie były programy nauczania oraz kierunki pracy
naukowej matematyków na Politechnice Łódzkiej od momentu jej po-
wstania do 1970 roku, w którym prof. Izydor Dziubiński doprowadził
do scalenia wszystkich katedr i powstania Instytutu Matematyki.

2010 Klasyfikacja tematyczna AMS (2010): 01A55, 01A60, 01A73,
01A70.

Słowa kluczowe: Politechnika Łódzka, katedra matematyki, wykłady
z matematyki.

1. Wstęp Powstanie Politechniki Łódzkiej nierozerwalnie łączy się
z rozwojem przemysłowej Łodzi. W 1820 roku Łódź została włączona do
grona tzw. miast fabrycznych. Początkowo była ośrodkiem tkackim i su-
kienniczym, a następnie, po powstaniu wielkich manufaktur, stała się
centrum przemysłu włókienniczego. Już w drugiej połowie XIX wieku
osiągnęła rangę drugiego pod względem liczby ludności miasta w Polsce.
Jednak, mimo swoich rozmiarów i rosnącego znaczenia, Łódź była nie-
doinwestowana: brak było niezbędnych połączeń kolejowych, wodocią-
gów, kanalizacji oraz szkolnictwa na odpowiednim poziomie. Wyjątkowo
szybki rozwój miasta i przemysłu wymagał wysoko wykwalifikowanych
pracowników. Łodzianie rozpoczęli walkę o powstanie wyższej szkoły
technicznej.
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Pierwsze działania podjęto po upadku powstania styczniowego. Po-
wstał projekt powołania w Łodzi Instytutu Politechnicznego. Sprawę
prowadził Karol Witte (1814-1878), który w tym czasie był Dyrektorem
Głównym Prezydującym w Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego
(komisja ta była naczelną władzą szkolną Królestwa Polskiego). Za-
jęcia miały się rozpocząć od 1865 roku. Ostateczny projekt stosownej
ustawy został przesłany dnia 13 lipca 1866 roku do zatwierdzenia carowi
Aleksandrowi II. Niestety, pomimo zaawansowanych prac na rzecz przy-
szłej uczelni: przekazano już tereny, rozstrzygnięto konkurs na budowę
gmachu, wynajęto tymczasowe pomieszczenia, pozyskano kadrę profe-
sorską, szukano urządzeń, aparatury i literatury, które miały znajdować
się w Instytucie, car nie zgodził się na utworzenie Instytutu Politech-
nicznego (zob. [10]).

W końcu lat siedemdziesiątych XIX wieku ponowiono próby powo-
łania uczelni technicznej w Łodzi. Rada Miejska 31 stycznia 1876 roku
wysłała list do gubernatora piotrkowskiego z prośbą o wstawiennictwo
w tej sprawie. Łódzcy przemysłowcy i kupcy zobowiązali się dać zabez-
pieczenie pożyczki w banku oraz oddali place pod budowę Instytutu.
Niestety i te starania okazały się bezskuteczne.

Po odzyskaniu niepodległości, w 1921 roku, wpłynął do Sejmu Rzecz-
pospolitej Polskiej wniosek o utworzenie Politechniki Łódzkiej, ale wła-
dze kraju również okazały się niełaskawe dla Łodzi. W tym czasie
matematykę wykładano w trzech wyższych szkołach łódzkich (szcze-
góły: [1], [7]).

1.1. Instytut Nauczycielski (1921-1927) Zadaniem Instytutu
było dokształcanie nauczycieli szkół średnich i powszechnych. Zajęcia
trwały 3 semestry. Wykładowcami byli nauczyciele szkół średnich z Ło-
dzi oraz szkół wyższych z Warszawy, Krakowa i Poznania. Zajęcia z ma-
tematyki prowadzili: Ignacy Roliński, Romuald Witwiński, Konstanty
Wiśniewski, Mieczysław Barszczewski, Franciszek Sadowski, Zygmunt
Rutkowski, Adolf Nofer oraz Jan Moroz.

1.2. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych
(1924-1929) Szkoła ta była to pierwszą w Łodzi uczelnią wyższą.
Została utworzona z pomocą Instytutu Społecznego w Warszawie, jako
filia tej uczelni. Właścicielem szkoły był Urząd Starszych Zgromadzenia
Kupców miasta Łodzi, który przekazał do dyspozycji budynek gimna-
zjum przy ul. Narutowicza 68 (zob. rys. 1) i plac pod zabudowę. Wykła-
dowcami przedmiotów matematycznych (statystyka, teoria ubezpieczeń,
arytmetyka handlowa, księgowość) byli: Włodzimierz Wroński, Gabriel
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Tołwiński, Mikołaj Przesmycki. Uczelnia przestała istnieć z powodu cof-
nięcia subsydiów z funduszy miejskich i odebrania dodatków do paten-
tów, które Stowarzyszenie Kupców przeznaczało na utrzymanie szkoły.

Rysunek 1: Gimnazjum Męskie i Szkoła Podstawowa Zgromadzenia
Kupców w Łodzi, ul. Narutowicza 682.

1.3. Oddział Łódzki Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-
1939) Rektorem Wolnej Wszechnicy Polskiej był polski biolog, Teodor
Vieweger3. Był wybitnym organizatorem i to on w 1928 r. doprowa-
dził do utworzenia w Łodzi Oddziału Wszechnicy, a po wojnie brał
udział w organizowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Studentami Oddziału
Łódzkiego Wszechnicy była młodzież z niezamożnych rodzin, która nie
byłaby w stanie kształcić się poza miejscem zamieszkania. Zajęcia

2Z zasobów Archiwum Państwowego w Łodzi.
3Teodor Vieweger urodził się 20 sierpnia 1888 r. w Piotrkowie Trybunalskim,

zmarł 22 maja 1945 r. w Sochaczewie. Dzięki jego staraniom Wolna Wszechnica
Polska została ustawą sejmową zaliczona do uczelni akademickich. Nadawane przez
Wolną Wszechnicę Polską dyplomy ukończenia studiów i tytuły naukowe były rów-
noważne z uniwersyteckimi.
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odbywały się w budynku szkoły powszechnej przy ul. S. Sterlinga 24
(zob. rys. 2). W 1937 roku, dzięki staraniom Viewegera, rozpoczęto bu-
dowę nowej siedziby Wszechnicy, ale nie ukończono inwestycji przed wy-
buchem wojny. Matematyka była tylko przedmiotem pomocniczym. Za-
jęcia z tego przedmiotu prowadzili profesorowie Wszechnicy: Aleksander
Rajchman i Zygmunt Zalcwasser, ale ich głównym miejscem pracy była
Warszawa.

Rysunek 2: Budynek szkoły powszechnej, ul. S. Sterlinga 244.

2. Powstanie Politechniki Łódzkiej Idea powstania uczelni
technicznej w Łodzi zrealizowała się dopiero po II wojnie światowej. Po
kilku miesiącach starań władz Łodzi, w Ministerstwie Oświaty zdecy-
dowano, że potrzeba zorganizowania w Łodzi politechniki nie wymaga
szerszego uzasadnienia. Dnia 8 maja 1945 roku przyjechał do Łodzi pro-
fesor Politechniki Warszawskiej Bohdan Stefanowski. Już następnego
dnia, wraz z najbliższymi współpracownikami, rozpoczął intensywną
pracę nad stworzeniem uczelni.

Władze miejskie przyznały tymczasowe lokale dydaktyczne oraz po-

4Z zasobów Archiwum Państwowego w Łodzi.
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mieszczenia dla pracowników. Początkiem własnej bazy dydaktycznej
stały się obiekty dawnej fabryki Rosenblatta5 (zob. rys. 3) położone
w sąsiedztwie śródmiejskiej dzielnicy Łodzi (obecnie budynki te zostały
odnowione i znajduje się tu między innymi Fabryka Inżynierów Poli-
techniki Łódzkiej).

Rysunek 3: Dawny budynek fabryki Szai Rosenblatta, pierwsza siedziba
Politechniki Łódzkiej, ul. Gdańska 1557.

Oficjalna decyzja o utworzeniu Politechniki Łódzkiej (zob. rys. 4)
zapadła 24 maja 1945 r. Na początku Politechnika Łódzka obejmo-
wała trzy wydziały: Mechaniczny, Elektryczny, Chemiczny. Wykłady
z matematyki były wspólne dla wszystkich wydziałów. Pierwszym rek-

5Szaja Rosenblatt urodził się w Łodzi w 1841 roku. W 1873 roku uruchomił
przędzalnię bawełny, a następnie wybudował fabrykę. Był dyrektorem Towarzystwa
Kredytowego w Łodzi, prezesem honorowym Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa
Dobroczynności, inicjatorem budowy Szkoły Rzemiosł „Talmud Tory”, członkiem
zarządu Gminy Żydowskiej i Komitetu Synagogi. Gromadził dzieła sztuki: obrazy
Fałata, Matejki, Czechowicza, Gautiera, Trębacza. Zmarł 30 grudnia 1921 roku
(v. [14]).
7Z zasobów Rektorskiej Komisji Historycznej Politechniki Łódzkiej.



8 Matematyka na Pol. Łódzkiej (1945-1970)

torem Politechniki Łódzkiej został Bohdan Stefanowski (Politechnika
Warszawska), prorektorem zaś Osman Achmatowicz (Uniwersytet War-
szawski).

Rysunek 4: Dekret o utworzeniu Politechniki Łódzkiej.

Na pierwszy rok studiów przyjęto 525 studentów, na wyższych latach
naukę kontynuowało 458 studentów (łącznie 983 osoby). W roku akade-
mickim 1945/46 tylko 24 osoby zdobyły stopień inżyniera (w tym 22 na
Wydziale Mechanicznym, po jednej na Chemicznym i Elektrycznym),
trzy osoby zaś stopień doktora nauk technicznych.

3. Kadra naukowa W uczelni działały 33 katedry, w których pra-
cowało 33 profesorów, 15 adiunktów i 53 asystentów. Szczegółowy po-
dział na wydziały przedstawiał się następująco: Wydział Mechaniczny
– 16 profesorów (w tym 9 z Politechniki Warszawskiej); Wydział Elek-
tryczny – 8 profesorów (w tym 1 z Politechniki Warszawskiej); Wydział
Chemiczny – 9 profesorów (w tym 1 z Politechniki Lwowskiej, 1 z Uni-
wersytetu Warszawskiego). Pozostałych profesorów mianował Senat Po-
litechniki Łódzkiej. Wśród zatrudnionych w 1945 roku profesorów znaj-
dowali się dwaj profesorowie matematyki: Witold Pogorzelski i Edward
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Otto oraz magister matematyki Lech Włodarski. W późniejszym czasie
do ich grona dołączyło wielu znanych w Polsce uczonych i dydaktyków:
w 1946 roku pracę na Politechnice Łódzkiej rozpoczęli: Zygmunt Cha-
rzyński, Witold Janowski oraz Włodzimierz Krysicki, w 1948 roku Da-
nuta Sadowska, w 1949 roku Edward Kącki i Lucjan Siewierski, w 1951
roku Izydor Dziubiński. Część z nich całe swoje zawodowe życie po-
święciła Politechnice, część po kilku latach przeniosła się na Uniwer-
sytet Łódzki, kilku łączyło pracę na obu uczelniach. W późniejszych
latach z Politechniką Łódzką związani byli także profesorowie: Tade-
usz Gerstenkorn (na PŁ w latach 1952-61), Tadeusz Świątkowski (na
PŁ 1954-58 oraz 1963-94; zob. [16]), Zbigniew Jakubowski (PŁ 1954-
62; zob. [15]), Włodzimierz Waliszewski (od 1955 z przerwami do końca
swojej działalności zawodowej).

Poniżej krótko przedstawiamy sylwetki profesorów, którzy zatrud-
nieni byli na Politechnice Łódzkiej w pierwszych latach jej istnienia8.

Witold Pogorzelski9 urodził się w Warszawie
13 września 1895 roku. W 1919 roku uzyskał ty-
tuł doktora filozofii na Uniwersytecie Jagielloń-
skim na podstawie pracy Badanie równań całko-
wych i całkowo-różniczkowych nieliniowych. Jego
promotorem był Stanisław Zaremba. Pogorzelski
habilitował się z fizyki w 1921 roku na podsta-
wie rozprawy Teoria promieniowania i kwantów
energii również na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W roku 1921 został profesorem Politechniki War-

szawskiej. W czasie okupacji wykładał na tajnych kompletach Uni-
wersytetu Warszawskiego, a po wyzwoleniu zorganizował i postawił na
wysokim poziomie Katedry Matematyki na Politechnice Łódzkiej, War-
szawskiej i w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Witold
Pogorzelski był promotorem prac doktorskich 19 matematyków (warto
podkreślić, że był promotorem pierwszego doktoratu z matematyki na
Politechnice Warszawskiej). W roku 1961 Politechnika Łódzka nadała
profesorowi doktorat honoris causa. Zmarł 3 stycznia 1963 roku. Pocho-
wany został w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w War-
szawie.

8Na podstawie danych z Działu Osobowego Politechniki Łódzkiej oraz [4]- [9],
[11], [13]; zdjęcie Lecha Włodarskiego z zasobów Tomasza Włodarskiego, zdjęcie
Izydora Dziubińskiego z zasobów Henryka Dębińskiego, pozostałe zdjęcia z zasobów
Rektorskiej Komisji Historycznej Politechniki Łódzkiej.
9Zatrudniony na Politechnice Łódzkiej w latach 1945-1948.
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Edward Otto10 urodził się 13 października 1908
roku we Lwowie. W latach 1927-1932 studiował
matematykę na Wydziale Ogólnym Politechniki
Lwowskiej, gdzie był uczniem Kazimierza Kura-
towskiego i Stefana Banacha. Należał do tzw.
lwowskiej szkoły geometrii wykreślnej. Pracę ma-
gisterską przygotował pod opieką znanego geo-
metry wykreślnego Antoniego Karola Plamitzera.
Jeszcze w trakcie studiów podjął na Politechnice
pracę naukowo-dydaktyczną. Tytuł doktora filo-

zofii uzyskał w 1936 roku na Politechnice Lwowskiej na podstawie pracy
O odpowiedniościach n−liniowych w utworach jednobieżnych („Wiado-
mości Matematyczne”, XLIII, 1936). W 1937 roku przeniósł się na Wy-
dział Inżynierii Politechniki Warszawskiej, gdzie otrzymał stanowisko
zastępcy profesora. Brał udział w tajnym nauczaniu jako wykładowca
kompletów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.
W październiku 1945 roku na Politechnice Warszawskiej habilitował się
na podstawie pracy O pewnych własnościach krzywych algebraicznych
i od tego czasu łączył pracę w Warszawie z wykładami na Politech-
nice Łódzkiej. Także w 1945 roku zorganizował, a następnie kierował
Katedrą Matematyki na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
W 1947 roku został profesorem nadzwyczajnym, w 1961 zaś profesorem
zwyczajnym. W latach 1963-1975 był dyrektorem Instytutu Matema-
tyki Politechniki Warszawskiej. Działał w Polskim Towarzystwie Mate-
matycznym, w którym w latach 1972-1975 pełnił funkcję wiceprezesa.
Zmarł 10 maja 1986 roku w Warszawie.

Lech Włodarski11 urodził się 21 maja 1916 roku
w Łodzi. W latach 1933-38 studiował matema-
tykę na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym
Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskując tytuł ma-
gistra (pracę Badania całek równań różniczkowych
w otoczeniu punktów osobliwych napisał pod kie-
runkiem Mieczysława Biernackiego). Był człon-
kiem Armii Krajowej i brał udział w powstaniu
warszawskim. Po kapitulacji dostał się do niewoli.
W 1945 roku wrócił do Łodzi i podjął pracę na

10Zatrudniony na Politechnice Łódzkiej w latach 1945-1950.
11Zatrudniony na Politechnice Łódzkiej w latach 1947-1958.
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Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku rozpoczął pracę na Poli-
technice Łódzkiej: początkowo, od września 1945, miał tzw. pół asy-
stentury, a od listopada 1945 roku zatrudniony był na pełnym etacie
starszego asystenta. W 1954 roku uzyskał stopień doktora w Instytu-
cie Matematycznym PAN (w ówczesnym nazewnictwie kandydata nauk
matematycznych). Promotorem pracy Ciągłe metody limesowalności
był Stanisław Mazur, recenzentami zaś Andrzej Alexiewicz, Władysław
Orlicz oraz Roman Sikorski. W tym samym roku objął kierownictwo
Zakładu Matematyki Ogólnej na Wydziale Chemicznym Politechniki
Łódzkiej. Dwa lata później, 27 kwietnia 1956 roku, uzyskał tytuł na-
ukowy docenta. Głównym obszarem jego zainteresowań była analiza
funkcjonalna i jej zastosowania do teorii sumowalności. Pracę na Po-
litechnice od początku łączył z wykładami na Uniwersytecie Łódzkim,
z którym był związany do 1981 roku. Na Uniwersytecie kierował Kate-
drą Analizy Matematycznej (1957-70) oraz Zakładem Analizy Funkcjo-
nalnej (1970-81). W 1963 roku uzyskał tytuł profesora. Wraz z Włodzi-
mierzem Krysickim był autorem znanego podręcznika Analiza matema-
tyczna w zadaniach. Część 1 i 2 (do chwili obecnej ukazało się 29 wydań
części 1 i 27 wydań części 2 tej książki) i wykładów telewizyjnych, na
których wychowały się rzesze studentów Politechniki Łódzkiej i innych
uczelni polskich. Był założycielem Oddziału Łódzkiego PTM i jego
wieloletnim prezesem. Miał wiele odznaczeń (w tym medal za wojnę
obronną 1939 oraz Krzyż Powstańczy za udział w Powstaniu Warszaw-
skim). Zmarł 19 czerwca 1997 roku w Łodzi.

Zygmunt Charzyński12 urodził się 2 kwietnia
1914 roku w Warszawie. W latach 1932-1939
studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją
pierwszą pracę naukową opublikował czasopiśmie
Fundamenta Mathematicae w wieku 19 lat. Od
1938 roku był asystentem Wacława Sierpińskiego.
Doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim
w 1948 roku na podstawie pracy Sur les fonctions
univalentes bornées, promotorem pracy był Wła-
dysław Nikliborc. Docentem został w 1954 roku

(habilitacji wtedy nie było i docent był tytułem naukowym przyzna-
wanym na podstawie oceny dorobku naukowego). W 1956 roku został
profesorem nadzwyczajnym, a w 1966 roku profesorem zwyczajnym.
W latach 1946-1958 pracę na Politechnice łączył z pracą na Uniwersy-

12Zatrudniony na Politechnice Łódzkiej w latach 1946-1958.



12 Matematyka na Pol. Łódzkiej (1945-1970)

tecie Warszawskim, a od 1952 z pracą na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie
pracował do końca czynnego życia zawodowego. Kierował, po Witoldzie
Pogorzelskim, Katedrą Matematyki, a w latach 1957-1958 był prodzie-
kanem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Był wieloletnim
kierownikiem Zakładu Funkcji Analitycznych oraz Równań Różniczko-
wych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. W 1954 roku zo-
stał laureatem Nagrody im. Stanisława Zaremby, tzw. wielkiej nagrody
PTM. W 1982 roku otrzymał odznakę „Za zasługi dla Miasta Łodzi”,
a trzy lata później, w 1985 roku został uhonorowany tytułem doktora ho-
noris causa Politechniki Łódzkiej oraz nagrodą naukową miasta Łodzi.
Jest uważany za jednego z twórców analizy zespolonej w Polsce i twórcę
Łódzkiej Szkoły Funkcji Analitycznych. Jego prace związane były z me-
tryczną teorią funkcji, analizą funkcjonalną, równaniami różniczkowymi
zwyczajnymi i równaniami algebraicznymi. Zmarł 29 stycznia 2001 roku
w Łodzi. Został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie.

Witold Janowski13 urodził się 22 stycznia 1912
roku w Warszawie. Uczęszczał do Gimnazjum
im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Studiował
na Uniwersytecie Warszawskim i otrzymał stopień
magistra filozofii w zakresie matematyki w 1935
roku. W latach 1934-1939 pracował jako asy-
stent w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie oraz jako nauczyciel matematyki.
W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku dostał
się do niewoli i do 1945 roku przebywał w Oflagu

IIc w Woldenbergu. Po uwolnieniu przybył do Łodzi i pozostał tu na
stałe. W latach 1945-1950 pracował w szkolnictwie średnim. W 1946
roku rozpoczął pracę na Politechnice Łódzkiej, a w 1958 roku na Uni-
wersytecie Łódzkim. Naukowo współpracował z Zygmuntem Charzyń-
skim. W 1950 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej uzyskał
doktorat na podstawie rozprawy Maksimum argumentu funkcji różno-
wartościowych ograniczonych, promotorem pracy był Mieczysław Bier-
nacki. W tym samym roku, po Edwardzie Otto, objął Katedrę Mate-
matyki oraz Zakład Matematyki Ogólnej Politechniki Łódzkiej; funkcję
tę sprawował do 1962 roku. W 1955 roku uzyskał tytuł docenta, w 1957
profesora nadzwyczajnego, a w 1967 zwyczajnego. Był prodziekanem
(1951-53 i 1954-58) oraz dziekanem Wydziału Chemicznego (1953-54)
Politechniki Łódzkiej. W latach 1960-70 Janowski był kierownikiem

13Zatrudniony na Politechnice Łódzkiej w latach 1946-1962.
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Katedry Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uni-
wersytetu Łódzkiego, a w 1970 roku został pierwszym dyrektorem nowo
powstałego (w dużej mierze dzięki jego inicjatywie) Instytutu Matema-
tyki i był nim do końca swego życia. W latach 1958-65 był dziekanem
Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii i prorektorem, a w latach 1965-
68, a także od 10 kwietnia do 30 września 1968 roku pełnił obowiązki
rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Był laureatem wielu nagród i odzna-
czeń. Zmarł nagle 14 grudnia 1972 roku w Łodzi.

Włodzimierz Krysicki14 urodził się 1 stycznia
1905 roku w Warszawie. W 1923 roku ukończył
Gimnazjum i Liceum im. św. Wojciecha (dyrekto-
rem szkoły był Wojciech Górski). W latach 1923-
28 studiował matematykę na Uniwersytecie War-
szawskim. Pracę magisterską z algebry napisał
u Samuela Dicksteina w 1928 roku, uzyskując sto-
pień magistra filozofii w zakresie matematyki. Po
studiach, w latach 1928–1945, uczył matematyki
w szkołach Wojciecha Górskiego, a w czasie oku-

pacji hitlerowskiej brał także udział w tajnym nauczaniu. Po wojnie
przeniósł się do Łodzi i związał z Politechniką Łódzką. W 1946 roku
rozpoczął pracę w Katedrze Matematyki Wydziału Mechanicznego, na-
stępnie w Katedrze Matematyki Wydziału Chemicznego. W 1950 roku
uzyskał stopień doktora na Politechnice Warszawskiej na podstawie roz-
prawy z rachunku prawdopodobieństwa Twierdzenie graniczne o wy-
razach wyższego rzędu w zagadnieniu Bayesa. Promotorem pracy był
Witold Pogorzelski, recenzentami Hugo Steinhaus i Stefan Straszewicz.
W latach 1949-1952 był prezesem, a w latach 1953-1956 wiceprezesem
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W 1955
roku został docentem, 1962 roku profesorem nadzwyczajnym, a w 1973
roku zwyczajnym. Był prodziekanem Wydziału Włókienniczego (1960-
1969). Jest autorem wielu podręczników oraz książek popularyzujących
matematykę. Był koordynatorem zajęć z matematyki na Politechnice
TV w latach 1968-72. Za pracę naukową i dydaktyczną w roku 1985 zo-
stał uhonorowany nagrodą im. Witolda Pogorzelskiego Polskiego Towa-
rzystwa Matematycznego, doktoratem honoris causa Politechniki Łódz-
kiej (1995) oraz wysokimi odznaczeniami państwowymi. Zmarł 19 wrze-
śnia 2001 roku w Łodzi.

14Zatrudniony na Politechnice Łódzkiej w latach 1946-2001.



14 Matematyka na Pol. Łódzkiej (1945-1970)

Danuta Sadowska15 urodziła się 17 grudnia
1915 roku w Wiaźmie, a od 1920 roku mieszkała
w Wilnie. W latach 1933-37 studiowała matema-
tykę na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wil-
nie, a po uzyskaniu tytułu magistra matematyki
(1937, praca dyplomowa nosi tytuł Szeregi Rade-
machera) podjęła pracę nauczycielską. W 1945
roku przeniosła się wraz z rodziną do Łodzi. Pracę
na Politechnice Łódzkiej rozpoczęła w 1948 roku,
od 1954 roku uczestniczyła aktywnie w pracach

Instytutu Matematycznego PAN, gdzie była zatrudniona na etacie ad-
iunkta. W 1956 roku na Politechnice Warszawskiej uzyskała stopień
doktora (w ówczesnym nazewnictwie kandydata) nauk matematycz-
nych, promotorem pracy Zagadnienie Cauchy’ego dla układu parabolicz-
nego badane metodą kolejnych przybliżeń był Witold Pogorzelski. W tym
samym roku objęła stanowisko zastępcy profesora na Politechnice Łódz-
kiej. Tytuł naukowy docenta uzyskała w Instytucie Matematycznym
PAN w 1963 roku na podstawie rozprawy Zagadnienie Cauchy’ego dla
układu parabolicznego, którego współczynniki zależą od funkcji niewia-
domej. Od 1963 roku współpracowała także z Katedrą Matematyki
Politechniki Warszawskiej. W latach 1966-1969 pełniła funkcję prodzie-
kana Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. W 1967 roku wraz
z utworzeniem nowej Katedry Matematyki na Wydziale Elektrycznym
Politechniki Łódzkiej została jej kierownikiem, pełniąc tę funkcję do
roku 1970. Od roku 1970 pracowała w Instytucie Matematyki. Zmarła
19 października 1979 roku w Łodzi.

Lucjan Siewierski16 urodził się 2 sierpnia 1915
roku w Chicago (USA) dokąd w 1905 roku wyemi-
growali jego rodzice. W 1922 r. przybył do Polski
i zamieszkał na stałe w Łodzi. W 1934 roku roz-
począł studia na Wydziale Matematyczno-Przy-
rodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. W czer-
wcu 1938 roku uzyskał absolutorium i otrzymał
temat pracy magisterskiej Dowody istnień w rów-
naniach różniczkowych. Studiów magisterskich nie
dokończył, gdyż w 1938 roku musiał odbyć służbę

wojskową, a następnie brał udział w wojnie 1939 roku. Dostał się do
niewoli, skąd udało mu się uciec. Ukrywał się i uniknął wyjazdu do Nie-

15Zatrudniona na Politechnice Łódzkiej w latach 1948-1979.
16Zatrudniony na Politechnice Łódzkiej w latach 1949-1978.
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miec. Do 19 stycznia 1945 roku pracował jako księgowy w fabryce try-
kotów. Po wyzwoleniu Łodzi dostał posadę nauczyciela w Gimnazjum
i Liceum Miejskim w Łodzi (obecnie III LO im. Tadeusza Kościuszki),
gdzie pracował do 31 sierpnia 1951 roku. Ze względu na służbę woj-
skową i okres wojny, stopień magistra uzyskał dopiero w 1945 roku.
Dnia 1 stycznia 1949 roku rozpoczął pracę na Politechnice Łódzkiej,
gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę. Tytuł doktora (kandy-
data) nauk matematycznych uzyskał w 1958 roku na Wydziale Mate-
matyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Praca nosiła tytuł Sur
lese fonctions univalentes, algébraiques dans le demi-plan i została napi-
sana pod kierunkiem Zygmunta Charzyńskiego. W 1961 roku, ponownie
na Uniwersytecie Łódzkim (na tym samym wydziale), uzyskał stopień
doktora habilitowanego na podstawie pracy The local solution of coeffi-
cient problem for bounded schlicht functions. Był wybitnym specjalistą
z dziedziny funkcji analitycznych, w szczególności funkcji jednolistnych.
W 1962 roku został docentem. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzy-
mał w roku 1969 i od tej pory Politechnika była jego jedynym miejscem
zatrudnienia (wcześniej pracował w Szkole Inżynieryjnej (1950-52) oraz
na UŁ jako zastępca profesora). W latach 1958-1970 był kierownikiem
Katedry Matematyki na Wydziale Mechanicznym, a od 1970 roku za-
stępcą dyrektora Instytutu Matematyki. Jest autorem kilku podręczni-
ków i skryptów. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych. W 1978 roku
przeszedł na emeryturę. Zmarł w 2004 roku.

Edward Kącki17 urodził się 12 listopada 1925
roku w Poznaniu. W 1944 roku został wywieziony
do obozu pracy w Niemczech. W 1945 roku wró-
cił do Łodzi i uczęszczał na Kurs Przygotowawczy
organizowany przez Politechnikę Łódzką. W roku
1946 zdał maturę i rozpoczął studia jednocześnie
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej
(gdzie w 1952 roku otrzymał tytuł magistra in-
żyniera elektryka) i na kierunku matematyka na
Uniwersytecie Łódzkim. Po trzech latach studiów

został zatrudniony w Katedrze Matematyki Politechniki Łódzkiej na
stanowisku młodszego asystenta. Pracę naukową rozpoczął w 1954 roku
pod kierunkiem Bronisława Sochora18. Stopnie naukowe doktora nauk

17Zatrudniony na Politechnice Łódzkiej od 1949 r.
18Bronisław Sochor (15.03.1909-28.08.1989) -absolwent Oddziału Elektrotechnicz-

nego Politechniki Lwowskiej, w latach 1947-79 pracownik Politechniki Łódzkiej. Zor-
ganizował Zakład Elektrotermii na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej,
przekształcony następnie w Katedrę Grzejnictwa Elektrycznego a później w Kate-



16 Matematyka na Pol. Łódzkiej (1945-1970)

technicznych (1963) i doktora habilitowanego (1966) uzyskał na Wy-
dziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Praca doktorska nosiła ty-
tuł Wyznaczanie nieustalonych pól temperatury w pewnych urządzeniach
elektrycznych, habilitacyjna zaś Nagrzewanie ścianek płaskich, walco-
wych i kulistych ze szczególnym uwzględnieniem okresowego nagrzewa-
nia ścianek płaskich. Od 1966 do 1972 roku pracował na stanowisku
docenta, początkowo w Instytucie Matematyki, gdzie sprawował funkcję
wicedyrektora, a następnie w zorganizowanym przez siebie od podstaw
Międzywydziałowym Ośrodku Elektronicznej Techniki Obliczeniowej na
stanowisku dyrektora. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzy-
skał w 1972 roku, zwyczajnego w 1979 roku. Główne zainteresowania
naukowe profesora Kąckiego obejmują zagadnienia optymalnego stero-
wania procesami opisanymi równaniami różniczkowymi cząstkowymi,
algorytmy sztucznej inteligencji, zastosowania sieci neuronowych, me-
tody badań symulacyjnych oraz konstrukcja systemów ekspertowych
dla techniki i medycyny z wykorzystaniem multimediów. Wypromo-
wał 37 doktorów, napisał ponad 290 prac naukowych. Jest autorem
lub współautorem 22 książek i monografii. W latach 1980-1996 był
dyrektorem Instytutu Informatyki, 1984-1987 dziekanem Wydziału Fi-
zyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (z jego
inicjatywy, w 1994 roku, powstał na wydziale kierunek dyplomowania
Informatyka). Od roku 1997 był rektorem Wyższej Szkoły Informatyki
w Łodzi, obecnie jest jej rektorem honorowym, aktualnie zatrudniony
jest w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej jako konsultant na-
ukowy. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych. Uważany jest
za pioniera informatyki w Polsce.

Izydor Dziubiński19urodził się w 1929 roku we
Włocławku. Jako 15 letni chłopiec brał aktywny
udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie
przeniósł się do Łodzi. Maturę zdał w 1949
roku i rozpoczął studia matematyczne na Wy-
dziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
Łódzkiego, gdzie był uczniem Zygmunta Charzyń-
skiego. W 1951 roku związał swoje życie zawo-
dowe z Politechniką Łódzką rozpoczynając pracę
na stanowisku zastępcy asystenta, jednocześnie

drę Elektrotermii. W roku 1955 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w latach
1952-1956 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrycznego, 1959-1962 dziekana,
1959-1962 prorektora Politechniki Łódzkiej. Nominację na profesora zwyczajnego
otrzymał w roku 1968.
19Zatrudniony na Politechnice Łódzkiej w latach 1951-2014.
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kontynuował studia matematyczne na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę
doktorską pod tytułem Równanie funkcji ekstremalnych w rodzinie funk-
cji jednolistnych, ograniczonych o współczynnikach rzeczywistych napi-
sał pod kierunkiem Zygmunta Charzyńskiego i w 1960 roku uzyskał
stopień doktora na Uniwersytecie Łódzkim. W 1968 roku „na podsta-
wie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habi-
litacyjnej pod tytułem „Funkcje quasi-gwiaździste”uzyskał stopień na-
ukowy docenta nauk matematycznych w zakresie matematyki. Nadany
uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii ”20 Uniwersytetu
Łódzkiego. W 1977 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego,
a w 1992 tytuł profesora zwyczajnego. Szczególnie ważnym momen-
tem jego życia zawodowego był rok 1970, w którym doprowadził do
scalenia trzech istniejących wtedy katedr matematyki, w efekcie czego
powstał Międzywydziałowy Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej
- jednostka silna naukowo i dydaktycznie. Przez 29 lat był członkiem
dyrekcji, w tym przez 23 lata był dyrektorem naczelnym. Przyczynił
się także znacząco do utworzenia Wydziału Fizyki Technicznej i Ma-
tematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Dwukrotnie pełnił funkcję
dziekana tego wydziału. Wypromował 25 doktorów. Trzy doktoraty zo-
stały obronione w Strathclyde University, a współpromotorem ze strony
szkockiej był Gary Roach. Jest autorem wielu podręczników i skryptów
dla studentów. Zmarł 25 czerwca 2014 roku w Łodzi.

4. Nauczanie matematyki na Politechnice Łódzkiej
Po powołaniu Politechniki Łódzkiej działalność dydaktyczna w za-

kresie matematyki odbywała się w ramach katedr, w latach 1970-2004
działalność tę przejął Instytut Matematyki, a od 2004 roku dodatkowo
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki. Chronologia rozwoju tych
struktur jest następująca:

1945 Katedra Matematyki Wydziału Mechanicznego (mieściła się w Pa-
wilonie Mechaniki i Elektrotechniki, ul. Gdańska 155, patrz rys. 5).
Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był Witold Pogorzel-
ski (kolejni kierownicy: Zygmunt Charzyński, Lucjan Siewierski).

1945 Katedra Matematyki Wydziału Chemicznego (mieściła się w Pa-
wilonie Włókiennictwa, ul. Żeromskiego 116, patrz rys. 6). Jej
pierwszym kierownikiem był Edward Otto, (kolejni kierownicy:
Witold Janowski, Włodzimierz Krysicki).

20Fragment dyplomu, z zasobów Henryka Dębińskiego.
21Z zasobów Rektorskiej Komisji Historycznej Politechniki Łódzkiej.
23Z zasobów Rektorskiej Komisji Historycznej Politechniki Łódzkiej.
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Rysunek 5: Budynek Politechniki Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 15521.

1954 W latach 1954-1957 na Politechnice Łódzkiej była tylko jedna ka-
tedra (przy Wydziale Chemicznym): Katedra Matematyki i Za-
kład Analizy Matematycznej oraz 3 oddzielne zakłady: Zakład
Geometrii Wykreślnej, Zakład Statystyki Matematycznej, Zakład
Matematyki Ogólnej.

1968 Katedra Matematyki Wydziału Elektrycznego (mieściła się w Pa-
wilonie Mechaniki, ul. Gdańska 155), jej organizatorem i kierow-
nikiem była doc. Danuta Sadowska.

1970 Wymienione katedry połączono w Instytut Matematyki (począt-
kowo mieścił się na ul. Żeromskiego 116, następnie przy al. Poli-
techniki 11, a obecnie na ul. Wólczańskiej 215). Organizatorem
i pierwszym dyrektorem Instytutu był Izydor Dziubiński.

2004 Z Instytutu Matematyki wyodrębniono Centrum Nauczania Ma-
tematyki i Fizyki, którego organizatorem i pierwszym dyrektorem
został Andrzej Just. Swoją siedzibę Centrum ma na al. Politech-
niki 11.
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Rysunek 6: Budynek Politechniki Łódzkiej przy ul. Żeromskiego 11623.

4.1. Programy nauczania matematyki
W roku akademickim 1946/47 na Politechnice Łódzkiej łącznie stu-

diowało już 1545 osób, w tym na Wydziale Mechanicznym było 658,
na Wydziale Elektrycznym 286 oraz na Wydziale Chemicznym 364
osoby. Dla przyszłych studentów, którzy ze względu na wojnę nie ukoń-
czyli liceum, organizowany był Kurs Wstępny. Trwał on rok i jego ce-
lem było umożliwienie zdobycia wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia stu-
diów. W podanym roku akademickim na Kurs Wstępny uczęszczało 237
osób (ukończyło 120). Zajęcia z matematyki na Wydziale Chemicznym
trwały 2 semestry. Wykłady z matematyki oraz wykłady z geometrii
wykreślnej prowadził na tym wydziale Edward Otto. Na pozostałych
wydziałach były 4 semestry matematyki i wykłady te prowadził Wi-
told Pogorzelski. Poniżej przedstawiamy obowiązujący wówczas pro-
gram tych zajęć (zachowana jest pisownia oryginału).

Matematyka 1 (7 godz. wykł. + 6 godz. ćw.)
Funkcja. Granica i ciągłość funkcji. Określenie pochodnej funkcji.
Pochodne funkcyj elementarnych i złożonych. Różniczka funkcji.
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Pochodne i różniczki wyższych rzędów. Badanie przebiegu funk-
cyj. Ciągi i szeregi liczbowe i funkcyjne. Funkcja wykładnicza
i logarytmowa. Funkcje hyperboliczne.

Wyznaczniki i równania liniowe. Współrzędne i wektory na płasz-
czyźnie. Zagadnienia dotyczące prostej i okręgu. Badania ogólne
linij 2-go stopnia. Własności i zagadnienia dotyczące elipsy, hy-
perboli i paraboli. Przekształcenia linij. Współrzędne i wektory
w przestrzeni. Zagadnienia dotyczące płaszczyzny i prostej w prze-
strzeni. Powierzchnie obrotowe i prostoliniowe. Powierzchnie 2-go
stopnia.

Matematyka 2 (5 godz. wykł. + 4 godz. ćw.)
Funkcje wielu zmiennych. Wzór Taylora. Określenie całki i jej
własności. Całkowanie funkcyj algebraicznych i przestępnych. Za-
stosowania geometryczne całki. Całki niewłaściwe. Całki krzywo-
liniowe i całkowanie różniczki zupełnej. Szeregi Fouriera. Liczby
zespolone i równania algebraiczne. Zarys geometrii różniczkowej.
Rachunki przybliżone i interpolacja.

Matematyka 3 (2 godz. wykł. + 1 godz. ćw.)
Całki wielokrotne. Analiza wektorów. Twierdzenia Greena i Sto-
kesa. Równania różniczkowe zwyczajne 1-go i wyższych rzędów.
Własności równań różniczkowych liniowych.

Matematyka 4 (2 godz. wykł.)
Zarys teorii funkcji zmiennej zespolonej. Funkcje holomorficzne.
Funkcje analityczne. Całka Cauchy’ego. Szeregi Taylora i Lau-
renta. Równanie Laplace’a. Zarys teorii równania falowego i rów-
nania przewodnictwa. Zagadnienie Cauchy’ego. Fukcje walcowe
Bessela.

Rachunek prawdopodobieństwa i teoria błędów (1 godz.
w sem. 2 lub 4)
Zarys rachunku prawdopodobieństwa: twierdzenie Bernoulli’ego,
wzór Bayesa. Teoria błędów: prawo Gaussa, błąd średni i praw-
dopodobny. Wyrównanie spostrzeżeń.

Matematyka wyższa dla Wydziału Chemicznego (sem. 1: 5 godz.
wykł. + 4 godz. ćw., sem. 2: 3 godz. wykł. + 4 godz. ćw.)
Ciągi i szeregi liczbowe. Kryteria zbieżności szeregów. Szeregi po-
tęgowe. Funkcje jednej zmiennej; ciągłość, różniczkowalność. Po-
chodne funkcyj elementarnych. Ekstrema. Funkcje dwóch zmien-
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nych. Pochodne cząstkowe pierwszego i wyższych rzędów. Róż-
niczki. Ekstrema funkcyj dwóch zmiennych. Teoria najmniej-
szych kwadratów. Elementy geometrii różniczkowej: styczna do
krzywej, normalna, środek krzywizny; płaszczyzna styczna do po-
wierzchni. Pojęcie całki nieokreślonej. Całki nieokreślone funkcyj
wymiernych, trygonometrycznych i wykładniczych. Zastosowanie
geometryczne. Różniczkowanie i całkowanie szeregu potęgowego.
Równanie różniczkowe zwyczajne I i II rzędów. Przykłady równań
różniczkowych cząstkowych. Zasadnicze pojęcia rachunku praw-
dopodobieństwa. Prawo wielkich liczb. Krzywa Gaussa. Geo-
metria analityczna płaska: równanie prostej i dyskusje równa-
nia stopnia drugiego. Geometria analityczna przestrzenna two-
rów pierwszego stopnia. Kąty między prostymi i płaszczyznami.
Trygonometria sferyczna.

Geometria wykreślna (2 godz. wykł. + 2 godz. ćw. w sem. 1)
Własności rzutu równoległego. Rzuty prostych równoległych, prze-
cinających się i skośnych. Krawędź dwóch płaszczyzn. Punkt
przebicia płaszczyzny prostą. Obroty i kłady. Rzuty na dwie
płaszczyzny punktu, prostej i płaszczyzny. Przenikanie wielościa-
nów. Zadania miarowe. Konstrukcja bez użycia śladów. Zmiana
układu. Rzuty na trzy płaszczyzny. Konstrukcje elipsy, paraboli
i hyperboli. Przecięcia stożka, walca i kuli. Przenikanie walców,
kul, elipsoid i powierzchni pierścieniowych. Rzuty powierzchni ob-
rotowych. Metoda aksonometryczna kreślenia rzutu równoległego
i prostokątnego.

W roku akademickim 1947/48 został utworzony Wydział Włókien-
niczy i od tego roku wykłady dla wydziałów Mechanicznego, Elektrycz-
nego, Włókienniczego prowadzono łącznie (wykładał Zygmunt Charzyń-
ski), dla Wydziału Chemicznego w dalszym ciągu oddzielnie (wykładał
Edward Otto). Pomimo utworzenia nowego wydziału, program zajęć
z matematyki prawie się nie zmienił. Większe zmiany zaszły w roku
akademickim 1948-49 (patrz rys. 7 oraz 8). Przedstawiamy je poniżej:

Matematyka 1 dla Wydziałów Mechanicznego, Elektrycznego,
Włókienniczego (3 godz. wykł. + 4 godz. ćw.)
Funkcja. Granica i ciągłość funkcji. Określenie pochodnej funkcji.
Pochodne funkcyj elementarnych i złożonych. Różniczka funkcji.
Pochodne i różniczki wyższych rzędów. Badanie przebiegu funk-
cyj. Ciągi i szeregi liczbowe i funkcyjne. Funkcja wykładnicza
i logarytmowa. Funkcje hyperboliczne.
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Rysunek 7: Program studiów na rok akademicki 1948/49 – Matematyka
I-IV, Matematyka wyższa.

Matematyka 2 dla Wydziałów Mechanicznego, Elektrycznego,
Włókienniczego (5 godz. wykł. + 4 godz. ćw.)
Funkcje wielu zmiennych. Wzór Taylora. Określenie całki i jej
własności. Całkowanie funkcyj algebraicznych i przestępnych. Za-
stosowania geometryczne całki. Całki niewłaściwe. Szeregi Fo-
uriera. Liczby zespolone i równania algebraiczne. Zarys geometrii
różniczkowej. Rachunki przybliżone i interpolacja. Wstęp do ra-
chunku prawdopodobieństwa. Twierdzenie Bernoulliego.

Matematyka 3 dla Wydziałów Mechanicznego, Elektrycznego,
Włókienniczego (2 godz. wykł. + 2 godz. ćw.)
Rachunek prawdopodobieństwa; wzór Bayesa. Teoria błędów;
prawo Gaussa; błąd średni i prawdopodobny. Wyrównanie spo-
strzeżeń. Całki wielokrotne. Analiza wektorów. Twierdzenia Gre-
ena i Stokesa. Równania różniczkowe zwyczajne 1-go i wyższych
rzędów. Własności równań różniczkowych liniowych.

Matematyka 4 dla Wydziałów Mechanicznego (Oddział lotni-
czy) i Elektrycznego (2 godz. wykł. + 1 godz. ćw. na Wydziale
Mechanicznym oraz 2 godz. wykł. na Wydziale Elektrycznym)
Zarys teorii funkcji zmiennej zespolonej. Funkcje holomorficzne.
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Funkcje analityczne. Całka Cauchy’ego. Szeregi Taylora i Lau-
renta. Równanie Laplace’a. Własności potencjału warstwy poje-
dyńczej i podwójnej. Zarys teorii równania falowego i równania
przewodnictwa. Zagadnienie Cauchy’ego. Fukcje walcowe Bessela.

Rysunek 8: Program studiów na rok akademicki 1948/49 – Geometria
analityczna, Geometria wykreślna.

Geometria analityczna (sem. 1, wykładał Jan Słowikowski) dla
Wydziałów Mechanicznego, Elektrycznego, Włókienniczego (4 godz.
wykł. + 2 godz. ćw.)
Wyznaczniki i równania liniowe. Współrzędne i wektory na płasz-
czyźnie. Zagadnienia dotyczące prostej i okręgu. Badania ogólne
linij 2-go stopnia. Własności i zagadnienia dotyczące elipsy, hy-
perboli i paraboli. Przekształcenia linij. Współrzędne i wektory
w przestrzeni. Zagadnienia dotyczące płaszczyzny i prostej w prze-
strzeni. Powierzchnie obrotowe i prostoliniowe. Powierzchnie 2-go
stopnia.

Matematyka wyższa dla Wydziału Chemicznego (sem. 1:
5 godz. wykł. + 4 godz. ćw., sem. 2: 3 godz. wykł. + 4 godz. ćw.) oraz
Geometria wykreślna (2 godz. wykł. w sem. 1 + 2 godz. ćw.
w sem. 1 i 2 dla Wydziałów Mechanicznego i Włókienniczego oraz
2 godz. wykł. + 2 godz. ćw. w sem. 1 dla Wydziału Elektrycznego).
Program analogiczny, jak w roku akademickim 1946/47.
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4.2. Organizacja studiów
Od powstania Politechniki Łódzkiej kilkakrotnie zmieniała się organi-

zacja studiów na Uczelni. Początkowo studia były czteroletnie i absolwen-
ci otrzymywali tytuł naukowy inżyniera dyplomowanego (aby ukończyć
studia musieli napisać pracę, którą trzeba było obronić, patrz rys. 9).

Rysunek 9: Program studiów na rok akademicki 1945/46.

Dnia 28 stycznia 1948 roku uchwalono ustawę o studiach dwustop-
niowych: 3,5 roku studia inżynierskie (razem z praktyką), 2 lata stu-
dia magisterskie. W całej Polsce obowiązywał jeden wspólny program
dla szkół inżynierskich. Powyższa organizacja studiów na Politech-
nice Łódzkiej obowiązywała od roku akademickiego 1949/50. Od roku
1954/55 studia były jednostopniowe, 5-letnie. Kandydaci mogli wybrać
następujące rodzaje studiów:

- dzienne magisterskie 5 i 5,5-letnie (w tym systemie studenci od-
bywali praktyki semestralne),

- dzienne zawodowe inżynierskie 4-letnie,

- wieczorowe 6-letnie,

- zaoczne zawodowe inżynierskie 4,5-letnie,

- eksternistyczne,

- doktoranckie (na wydziałach: Mechanicznym, Elektrycznym, Che-
micznym i Włókienniczym),

- studia podyplomowe (na Wydziale Chemicznym).

Politechnika Łódzka rozwijała się bardzo szybko. W 1950 roku utworzo-
no Wydział Chemii Spożywczej (obecnie Wydział Biotechnologii i Nauk
o Żywności), a 6 lat później w 1956 roku Wydział Budownictwa Lądo-
wego (obecnie Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środo-
wiska).
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Rok akademicki 1964/65 był wyjątkowy: świętowano XX-lecie PRL
oraz XX-lecie istnienia uczelni. Z tej okazji w informatorze Politechnika
Łódzka. Program studiów na rok akademicki 1964-65 zamieszczono dane
dotyczące zmian, które zaszły na uczelni w czasie tych 20 lat. W tabeli 1
prezentujemy kilka z nich.

Tablica 1: Przebieg rozwoju Politechniki Łódzkiej.

Rok akademicki

liczba 1947/48 1964/65

studentów 983 5150

wydziałów 3 6

katedr 33 70

pracowników nauki∗ 127 (25) 473 (73)

* W nawiasie podano liczbę pracowników samodzielnych.

Oprócz zmian dotyczących zatrudnienia i rozbudowy Politechniki
Łódzkiej, zmieniały się także zajęcia z matematyki. Poniżej (patrz
tab. 2) przedstawiamy, jak kształtowała się w tym czasie liczba godzin
matematyki (dla porównania wybrane są tylko 4 wydziały - te, które
istniały w roku akademickim 1947/48).

Tablica 2: Liczba godzin zajęć z matematyki na wydziałach: Mecha-
nicznym, Elektrycznym, Chemicznym i Włókienniczym.

Rok akademicki

wydział 1947/48 1964/65

Mechaniczny 4 semestry: 7+9+4+3=23 4 semestry: 6+7+7+5=25

Elektryczny 4 semestry: 7+9+4+3=23 4 semestry: 4+10+8+6=28

Chemiczny 2 semestry: 9+7=16 4 semestry: 4+9+7+5=25

Włókienniczy 4 semestry: 7+9+4+3=23 4 semestry: 5+7+7+5=24

Na studiach doktoranckich wszystkich typów odbywały się zajęcia
ze statystyki matematycznej w ilości 2 godziny wykładu i 2 godziny
ćwiczeń.
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Politechnika Łódzka organizowała także nauczanie matematyki „na
odległość”. W latach 1968-1972 były to wykłady telewizyjne dla stu-
dentów studiów dla pracujących wyższych uczelni technicznych. Poli-
technika TV była pierwszym edukacyjnym programem wrocławskiej te-
lewizji (realizowanym we współpracy z UNICEF). Zajęcia prowadzone
były przez wybitnych dydaktyków naszej uczelni: kierownikiem kursu
był Włodzimierz Krysicki, a w skład zespołu wykładowców wchodzili
Izydor Dziubiński, Danuta Sadowska, Tadeusz Świątkowski oraz Lech
Włodarski.

Rok 1970 był rokiem szczególnym dla matematyki na Politechnice
Łódzkiej. W tym roku profesor Izydor Dziubiński doprowadził do scale-
nia trzech istniejących katedr matematyki i powstania Międzywydziało-
wego Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej. Po raz pierwszy na-
zwa Instytut Matematyki zostaje oficjalnie wymieniona w Zarządzeniu
Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 1970 roku
w sprawie struktury Politechniki Łódzkiej. Zarządzenie weszło w ży-
cie 1 września 1970 roku i było podpisane przez Henryka Jabłońskiego,
ówczesnego Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (patrz rys. 10).

4.3. Badania naukowe
W tym czasie matematycy pracowali w dwóch Katedrach Mate-

matyki: na Wydziale Mechanicznym oraz na Wydziale Chemicznym.
W jubileuszowym roku akademickim pracownicy naukowi Politechniki
Łódzkiej opublikowali łącznie 4415 prac (artykułów, skryptów, pod-
ręczników, książek popularno-naukowych), w tym 223 w czasopismach
obcych. Tematyka badań naukowych prowadzonych przez matematy-
ków obejmowała następujące zagadnienia: Katedra Wydziału Me-
chanicznego - Zagadnienia ekstremalne w klasie funkcji jednolistnych
ograniczonych i nieograniczonych. Zagadnienia ekstremalne dla funkcji
holomorficznych jednokrotnych bliskich tożsamości. Równania całkowe
i o pochodnych cząstkowych typu parabolicznego oraz quasi-liniowe
układy paraboliczne. Zastosowania matematyki w elektrotermii oraz
Katedra Wydziału Chemicznego - Przekształcenia całkowe w za-
stosowaniu do badania rozkładów pewnych funkcji zmiennych losowych.
Estymacja parametrów rozkładów tzw. mieszanin. Zagadnienia eks-
tremalne w klasie funkcji jednolistnych oraz p-listnych. Oszacowanie
asymptotyczne w rodzinie funkcji jednolistnych. Monotoniczność funk-
cji przy słabych założeniach.
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Rysunek 10: Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 20 kwietnia 1970 r. w sprawie struktury Politechniki Łódzkiej.

Podziękowania: Składamy serdeczne podziękowania Recenzentowi
(bez jego uwag praca ta byłaby znacznie uboższa) oraz osobom, które
swoją wiedzą i zasobami nas wspomogły: profesorowi Edwardowi Kąc-
kiemu, Tomaszowi Włodarskiemu, Henrykowi Dębińskiemu, Krystynie
Popiel i Małgorzacie Wilbik z Rektorskiej Komisji Historycznej Poli-
techniki Łódzkiej oraz Mirosławie Walczak i Grażynie Gawlik z Działu
Osobowego Politechniki Łódzkiej.
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Teaching mathematics at Lodz University of Technology
in the period of 1945–1970

Izabela Jóźwik and Małgorzata Terepeta

Abstract The decree that officially brought Lodz University of Tech-
nology into being was signed on 24 May 1945. The university’s first fac-
ulties were Mechanical Engineering, Electrical Engineering and Chem-
istry. Among researchers employed there were two mathematicians:
Witold Pogorzelski and Edward Otto. Lectures of mathematics were
provided by the Chairs of Mathematics and initially were shared by all
faculties.

In the paper we present the organization of classes, curricula in math-
ematics and direction of scientific work from the early beginning of
Lodz University of Technology until 1970, when due to professor Izy-
dor Dziubiński all chairs were united and the Institute of Mathematics
was organized.
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