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1. Pełne przedstawienie niezwykle bogatej działalności Prof, dr Anny Zofii 
Krygowskiej jako wieloletniej nauczycielki matematyki w szkołach różnych typów, 
a później profesora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie nie jest możliwe nawet w obszernym artykule. Zadanie to mogłaby spełnić 
większa i pogłębiona monografia, w której byłoby możliwe opisanie nie tylko 
konkretnych działań i osiągnięć tej wybitnej postaci, ale także przedstawienie narodzin 
i pracy całego środowiska naukowego, jakie stworzyła, oraz dalekosiężnych idei 
i zamierzeń związanych z dziełem Jej życia, jakim niewątpliwie było kreowanie nowej 
specjalności naukowej — dydaktyki matematyki.

Ograniczamy się tu zatem do zarysowania tylko głównych wątków związanych 
z przygotowaniem do zawodu i aktywnością zawodową Prof. Z. Krygowskiej, akcentując 
przede wszystkim inspirującą do działalności naukowej pracę w szkole oraz prace 
naukowo-badawcze i organizacyjne w dziedzinie dydaktyki matematyki.

2. Anna Zofia Czarkowska, bo takie nazwisko z domu wyniosła późniejsza Prof. 
A. Z. Krygowska, urodziła się 19 września 1904 roku we Lwowie, jako najstarsza 
z czworga dzieci Marii i Bolesława Czarkowskich. Lata dzieciństwa wiązała jednak 
nie ze Lwowem, ale z Zakopanem, gdzie dość wcześnie przeniosła się cała rodzina. 
Szkołę podstawową i średnią skończyła w tym podtatrzańskim miasteczku, które 
w owym czasie utrwalało swoją pozycję na turystycznej mapie Polski. W tym okresie 
kształtowały się w umyśle i sercu młodej uczennicy pewne pasje życiowe, które nie 
tylko przetrwały do końca życia, ale pomagały Jej później w chwilach trudnych, 
w chwilach zwątpienia i pesymizmu. Wspomina o tym ciepło w wywiadzie, jakiego 
udzieliła w marcu 1985 Polskiemu Radiu. Między innymi mówiła: "... muszę powiedzieć, 
że w moim życiu, w moim dzieciństwie i mojej młodości, taką dużą rolę odegrały 
dwie wielkie pasje, które miałam... Jedną pasją była szkoła, a drugą góry". (Tekst 
wywiadu zamieszczony jest na str. 25.)

Szkole zakopiańskiej zawdzięczała Prof. Krygowska przede wszystkim bardzo dobre 
wykształcenie humanistyczne. Była zapaloną czytelniczką literatury pięknej, którą 
Poznawała także w językach oryginalnych. Uczyła się bowiem w szkole trzech języków: 
francuskiego, niemieckiego i łacińskiego, przy czym—jak sama wspominała—poziom 
tej nauki był taki, że mogła w tych językach czytać książki. Z zainteresowaniem, 
u nawet zamiłowaniem uczyła się matematyki. To zamiłowanie, a także względy



8 BOGDAN J. NOWECKI

materialne (z matematyki przede wszystkim można było udzielać korepetycji) 
zadecydowały o wyborze kierunku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pokochała góry i im została wierna do końca życia. Wędrówki górskie z czasów 
szkolnych wspominała zawsze z rozrzewnieniem, a krótkie coroczne urlopy spędzała 
niezmiennie w góralskiej izbie na Cyrhli w Zakopanem. Tam nie tylko odpoczywała 
i nabierała sił do dalszej pracy, ale także pracowała; pisała, spotykała się 
z przyjeżdżającymi do niej dydaktykami matematyki i nauczycielami z zagranicy, 
przyjmowała na konsultacje doktorantów. To jednak było o wiele później.

W latach 1923-1927 odbyła studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. Tu zrodziła się nowa pasja—pasja do nauki. Słuchając 
wspomnianego wywiadu, czy też czytając jego tekst, widzimy, z jakim przywiązaniem 
i wdzięcznością mówi Prof. Krygowska o Jagiellońskiej Wszechnicy, o ludziach, którzy 
ją tam kształtowali, o środowisku, w którym rodziły się przyszłe zainteresowania 
zawodowe. Krótką charakterystykę matematyki uniwersyteckiej okresu, w którym 
studiowała, przytoczę za inną moją pracą (Nowecki, 1984, s. 11-12).

"Był to okres burzliwego rozwoju »nowej matematyki«, teorii mnogości, topologii, 
logiki matematycznej, analizy funkcjonalnej itp. oraz niezwykle aktywnych badań nad 
podstawami matematyki, nad metodą aksjomatyczną, jej znaczeniem i ograniczeniami. 
Matematyka rozwijana na Uniwersytecie Jagiellońskim przez długi czas nie 
uczestniczyła szerszym frontem w tym ruchu, którego motorami były przede wszystkim 
środowiska warszawskie i lwowskie. Do studentów matematyki Uniwersytetu Jagie
llońskiego te nowe nurty matematyczne docierały jednak w pierwszym dziesięcioleciu 
drugiej Rzeczpospolitej przede wszystkim przez zajęcia prowadzone przez profesora 
Wilkosza, zajęcia odbijające jego wszechstronne zainteresowania i wykształcenie. 
Wiązała się z tym idea unowocześnienia matematyki szkolnej, wyeliminowania z niej 
wielu błędów usankcjonowanych już tradycją, zbliżenia matematyki jako przedmiotu 
nauczania do matematyki jako nauki.

Chodziło w szczególności o nową koncepcję matematyki elementarnej, konstruowanej 
z odpowiednią precyzją i równocześnie dostępnej uczniom. Punktem wyjścia dla 
poszukiwania rozwiązania problemów dydaktycznych miała być zawsze analiza samej 
matematyki, porównanie różnych rozwiązań matematycznych tego samego problemu 
(różnych definicji tego samego pojęcia, różnych dowodów tego samego twierdzenia, 
różnych systemów symboliki itp.) z punktu widzenia możliwości i potrzeb nauczania 
na różnych poziomach, wybór odpowiedniego ujęcia w wyniku tej analizy i —co 
stanowiło o oryginalności tych idei—specyficzna elementaryzacja tego ujęcia. Idee te 
znalazły, między innymi, swe odbicie w dwutomowym dziele Ottona Nikodyma, 
zatytułowanym »Dydaktyka matematyki czystej«".

W roku 1927 Prof. A. Z. Krygowska kończy studia matematyczne i podejmuje pracę 
jako nauczycielka matematyki. Wybór tego zawodu był wielostronnie uwarunkowany. 
Zdecydowało o tym wyborze przede wszystkim przygotowanie matematyczne w czasie 
studiów (nie było to jednoznaczne z przygotowaniem metodyczno-pedagogicznym, takie 
należało jeszcze zdobyć), ale także ówczesne warunki ekonomiczne, w których o pracę 
dla młodego człowieka nie było łatwo; zdecydowało także pewne doświadczenie zdobyte 
w czasie bardzo licznych korepetycji oraz przekonanie, że nauczanie matematyki
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można zmienić, ale konieczne jest w tym celu poszukiwanie nowych dróg prowadzących 
do umysłów uczniów.

W ten sposób rozpoczęła się zawodowa działalność Prof. A. Z. Krygowskiej.
3. W działalności tej można wyróżnić dwa zasadnicze okresy:
- lata 1927-1950, praca w szkołach podstawowych i średnich, w tym tajne "komplety" 

w okresie okupacji,
- lata 1950-1988, praca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, w tym okres 

pracy etatowej do roku 1974 i okres emerytalny.
3.1. Ukończenie studiów matematycznych na uniwersytecie nie dawało w owych 

latach, jak wyżej wspomniano, kwalifikacji do nauczania matematyki w szkole. Należało 
uzupełnić te studia odpowiednim przygotowaniem pedagogiczno-psychologicznym. Prof. 
Krygowska podjęła to przygotowanie z właściwą sobie pasją i zaangażowaniem. W 
krótkim czasie złożyła stosowne egzaminy i z jeszcze większym zapałem, spotęgowanym 
studiowaniem literatury i bieżącymi doświadczeniami dydaktycznymi, zaczęła zgłębiać 
tajniki nauczania matematyki. Jak słusznie pisze S. Serafin (1979, s. 18): "Doświadczenia 
codziennej trudnej pracy z młodzieżą rodziły oczywiście szereg pytań i problemów 
dotyczących:

- sposobu realizacji haseł programu, zarówno gdy chodzi o stronę merytoryczną, 
jak też od strony środków dydaktycznych, których użycie dawałoby pełne przyswojenie 
ze zrozumieniem przez ogół uczniów przerabianego materiału;

- motywacji masowego nauczania tych czy innych treści matematycznych;
- dylematu, czy pamięciowe opanowanie treści nauczania połączone z treningiem 

w rozwiązywaniu prostych typowych zadań może równoważyć efekty prawdziwego 
wysiłku prowadzącego do zgłębienia istoty rzeczy.

Próby poszukiwania odpowiedzi na takie pytania prowadziły do stawiania sobie 
dalszych pytań, coraz głębiej wnikających w istotę procesu kształcenia w ogóle 
i specyfikę kształcenia matematycznego, wnikających w istotę myślenia matematyczne
go, wnikających w wielorakie koneksje myślenia matematycznego i metod matema
tycznych z innymi dziedzinami wiedzy i życiem gospodarczym czy społecznym".

Poszukiwanie odpowiedzi na te i wiele innych pytań zbliża późniejszą Autorkę 
"Zarysu dydaktyki matematyki" do działającego w tym czasie Ogniska Metodycznego 
Matematyki, którym kierował Jan Leśniak (późniejszy profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie—pierwszy dziekan 
Wydziału Matematyczno-Fizycznego tej ostatniej uczelni). Na konferencjach i spotka
niach nauczycieli matematyki dyskutuje się wiele problemów metodycznych i meryto
rycznych związanych z nauczaniem matematyki. Wśród tych problemów przewija się 
często, podnoszone przez Prof. Krygowską, zagadnienie takiej konstrukcji treści 
nauczania matematyki szkolnej, by w sposób maksymalny zbliżyć tę matematykę do 
matematyki jako nauki i do bieżących postępów w tej nauce.

Wyrazem tych dążeń są pierwsze publikacje. W roku 1936 ukazuje się w czasopiśmie 
"Matematyka i Szkoła" artykuł pt.: "O pojęciu granicy w nauczaniu matematyki 
w szkole" (Czarkowska, 1936), a w rok później pierwszy podręcznik "Matematyka dla 
1 klasy gimnazjum" (Czarkowska, 1937). Wiele doświadczeń i przemyśleń tego okresu
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działalności zawodowej zaowocowało w publikacjach późniejszych, kiedy Prof. Kry
gowska zajęła się problematyką dydaktyki matematyki w sposób pogłębiony, naukowy.

Tymczasem nadeszły mroczne lata hitlerowskiej okupacji. Nie przerywa to 
wykonywanej już z pasją pracy nauczycielskiej Prof. Krygowskiej. Początkowo pracuje 
w Krakowie, pełniąc jednocześnie obowiązki kuriera tajnych władz oświatowych na 
teren Podhala. Później przeniesiona została na stałe do Nowego Targu, gdzie oficjalnie 
przyjęła pracę urzędniczki w firmie drzewnej, a w rzeczywistości organizowała 
i kierowała tajnym nauczaniem w powiecie nowotarskim. Oficjalna praca, wymagająca 
prawie ciągłego poruszania się po obszarze całego powiatu dla kontroli tartaków 
i innych filii firmy drzewnej, znakomicie ułatwiała wykonywanie obowiązków związanych 
z organizacją tajnych kompletów nauczania i pomocą im w pracy. Jakże często trzeba 
było przewozić w zatłoczonym pociągu z Krakowa do Nowego Targu, a później 
przenosić w plecaku podręczniki, książki i inne materiały dla nauczycieli i uczniów. 
Ta niezwykle ciężka, niebezpieczna i odpowiedzialna praca miała i jaśniejsze odcienie, 
z których dwa wspominała Prof. Krygowska bardzo często. Pierwszy to możliwość 
obcowania z ukochanymi górami, możliwość głębszego poznania nie tylko góralskiej 
biedy, ale także obyczajowości, wytrzymałości i hartu ducha mieszkańców tej pięknej 
ziemi; drugi to praca nauczycielska i możliwość pracy z młodzieżą. Z młodzieżą jakże 
inną od tej, która była wcześniej i później w szkołach krakowskich; z młodzieżą 
niezwykle ambitną, chłonną, otwartą na wiedzę, pragnącą jak najwięcej wynieść z lekcji, 
przejąć od nauczycieli. We wspomnieniach Prof. Krygowskiej praca z tą młodzieżą 
była rekompensatą i nagrodą za wszystkie trudy, niebezpieczeństwa i wyrzeczenia, 
jakich wymagała. Tym bardziej że praca ta była niezwykle owocna; wielu Jej uczniów 
z Nowotarszczyzny zawdzięcza swój udany start w pracy zawodowej po wojnie właśnie 
nauce "na kompletach" w czasie okupacji. Dawali temu wyraz niejednokrotnie, przy 
okazji różnych, czasem przypadkowych spotkań.

Bezpośrednio po wojnie Prof. Krygowska wraca do czynnej pracy nauczycielskiej 
w Krakowie. Palące braki kadry nauczycielskiej, wyniszczonej przez okupanta, wymagały 
nie tylko pracy w szkole, ale także pomocy ludziom, którzy tę pracę podejmowali 
bez należytego do niej przygotowania. Prof. Krv owska podejmuje z całą energią to 
zadanie. Angażuje się przede wszystkim w pracę byłego Ogniska Metodycznego 
Matematyki, które w nowym kształcie, jako Ośrodek Metodyczny Matematyki, zaczyna 
początkowo funkcjonować nadal pod kierunkiem prof. Leśniaka. Wkrótce, bo już 
w roku 1948, po przejściu prof. Leśniaka do ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej, kierownictwo Ośrodka przejmuj* Prof. Krygowska, pełniąc tę funkcję 
do roku 1951. W tym czasie ukształtowały się ostatecznie zainteresowania naukowe 
Prof. Krygowskiej. Bogate doświadczenie mc odyczne, jakie wyniosła ze szkoły, 
uzupełnia intensywnie pogłębianiem wiedzy. W oku 1949 podejmuje pracę naukowo- 
dydaktyczną w Wyższej Szkole Pedagogiczną jv Krakowie, w niepełnym wymiarze 
godzin. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat "O granicach ścisłości w nauczaniu 
geometrii elementarnej pod kierunkiem prof. Tadeusza Ważewskiego. Na podstawie 
tej pracy uzyskuje stopień naukowy doktora nauk matematyczno-przyrodniczych na 
Wydziale Filozoficzno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1950. 
W tym też roku przechodzi do pracy etatowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Krakowie, gdzie pozostanie do końca życia.
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Analizując zawodową działalność Prof. Krygowskiej, nie sposób nie zauważyć 
stosunkowo długiego okresu pracy w szkole. Od roku 1927 przez 23 lata była 
nauczycielką. Formalnie oznacza to stosunkowo późny start w pracy naukowej. 
Faktycznie nie można jednak oddzielać całkowicie pracy nauczycielskiej od naukowej 
w życiorysie Prof. Krygowskiej. Ten pierwszy okres był bardzo dobrym przygotowaniem 
do pracy twórczej w okresie drugim. Przede wszystkim pozwolił na dostrzeżenie 
i zarejestrowanie w autentycznej rzeczywistości szkolnej wielu problemów, które czekały 
na rozwiązanie. Co więcej, praca w szkole, nauczanie matematyki, przekonały Prof. 
Krygowską o palącej potrzebie zmian w tym zakresie, o potrzebie przełamywania 
uświęconych tradycją poglądów, że matematykę (także szkolną) może zrozumieć tylko 
niewielki odsetek uczniów i ci osiągną to niezależnie od zabiegów dydaktycznych, 
a resztą i tak nie ma sensu "zawracać sobie głowy". Żeby jednak takie nastawienie — 
często matematyków, nauczycieli matematyki, a nawet rodziców—zmienić, trzeba było 
przekonywających argumentów, trzeba było pokazać możliwości i środki ich realizacji, 
trzeba było podjąć poszukiwanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań nabrzmiałych 
problemów nauczania matematyki w szkole.

32. Jak powiedzieliśmy wyżej, w roku 1950 Prof. Krygowska rozpoczęła pracę w 
Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej, młodej, bo utworzonej w roku 1946, uczelni 
nieakademickiej, przygotowującej na trzyletnich studiach nauczycieli szkół podsta
wowych. Na początku lat pięćdziesiątych uczelnia wyraźnie zaakcentowała swoją 
obecność w rodzącym się systemie kształcenia nauczycieli, postulując potrzebę 
opracowania i wprowadzenia nowej koncepcji tego kształcenia. Jednym z fundamen
talnych założeń nowej koncepcji było przeświadczenie, że nauczycieli powinny 
przygotowywać szkoły wyższe, typu akademickiego (a więc kształcące na poziomie 
magisterskim), ale zawodowe, to znaczy takie, których zadaniem i celem jest kształcenie 
nauczycieli. To założenie implikowało konstrukcję odpowiednich planów studiów, 
uwzględniających odpowiedni dobór przedmiotów oraz stałe i mocne więzi uczelni ze 
szkołami. W opracowywanie i realizację takiej koncepcji studiów nauczycielskich 
włączyła się z dużym zaangażowaniem Prof. Krygowska, dążąc od początku do 
właściwego usytuowania dydaktyk przedmiotowych (wtedy metodyk nauczania) 
w układzie przedmiotów studiów. W charakterystyce tej koncepcji studiów nauczy
cielskich pisałem:

"Rozwój dydaktyk przedmiotów kierunkowych, jako autonomicznych, choć interdys
cyplinarnych dziedzin, stanowił istotny element koncepcji szkoły wyższej kształcącej 
nauczycieli, wypracowanej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie od samego 
początku jej istnienia. W tej koncepcji przygotowanie w szkole wyższej przyszłego 
nauczyciela powinno obejmować nie tylko głębokie studium dyscypliny kierunkowej, 
ale także odpowiednio poważne studia w zakresie innych dyscyplin, w szczególności 
psychologiczno-pedagogicznych oraz w zakresie zajmującej szczególne miejsce w układ
zie przedmiotów studiów, dydaktyki dyscypliny Iderunkowej. Tę szczególną funkcję, 
między innymi integrującą całość studium, dydaktyka dyscypliny kierunkowej może 
pełnić tylko wtedy, jeżeli rozwija się ona jako dziedzina badań na poziomie naukowym. 
Stąd z samej koncepcji kształcenia nauczyciela matematyki w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Krakowie wynikała działalność w zakresie dydaktyki matematyki
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mająca następujące cele: po p i e r w s z e —stworzenie teoretycznych i metodologicznych 
podstaw tej nowej dyscypliny naukowej, wyrastającej w równej mierze z matematyki, 
psychologii, dydaktyki ogólnej, filozofii i metodologii nauki; po d r u g i e -  stworzenie 
warunków prawnych i organizacyjnych kształcenia kadr naukowych w tej nowej 
dyscyplinie; po t r z e c i e  — w oparciu o badania teoretyczne i eksperymentalne 
w dziedzinie dydaktyki matematyki w Polsce i w świecie stałe ulepszanie nauczania 
matematyki w szkole polskiej, na różnych jej poziomach" (Nowecki, 1984, s. 13-14).

Te trzy kierunki działalności Prof. Krygowskiej wzajemnie się przenikały, uzupełniały 
i wspomagały. Wyrazem troski o doskonalenie nauczania matematyki w szkole były 
dalsze prace publikowane w latach pięćdziesiątych. W roku 1954 ukazuje się książka 
"Nauczanie geometrii w klasach licealnych szkoły ogólnokształcącej", napisana wspólnie 
z S. Straszewiczem i S. Kulczyckim. W rozdziałach tej książki opracowanych przez 
Prof. Krygowską (większość) znajdujemy wyjaśnienie wielu problemów metodolo
gicznych geometrii, jasne sprecyzowanie roli metod i środków nauczania geometrii, 
wyraźne wyeksponowanie różnych elementów języka matematycznego, wreszcie pełny 
układ aksjomatów geometrii euklidesowej w ujęciu D. Hilberta z różnymi modyfikacjami 
i obszernymi komentarzami merytoryczno-dydaktycznymi i historycznymi. Gdy czyta 
się w tej pracy rozważania na temat definicji, twierdzeń czy dowodzenia twierdzeń, 
gdy analizuje się problematykę rozwiązywania zadań konstrukcyjnych, gdy wreszcie 
śledzi się metodę analizy materiału teoretycznego geometrii z punktu widzenia potrzeb 
nauczania, trudno nie dostrzec głębokich przemyśleń i pełnej kompetencji Autorki 
w omawianej problematyce. Bez przesady można uznać omawianą książkę za pierwszą 
pracę z dydaktyki matematyki, która mimo charakteru podręcznikowego zawiera wiele 
myśli i idei stanowiących podstawę problematyki naukowej dydaktyki matematyki. 
Warto zauważyć, że wiele następnych prac Prof. Krygowskiej ma podobny charakter.

Wydaje się, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na jeszcze jedną pracę z tego 
okresu. Otóż w roku 1957 w księdze jubileuszowej krakowskiej WSP "Dziesięciolecie 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie" opublikowała Prof. Krygowska obszerny 
artykuł pt. "Metodologiczne i psychologiczne podstawy czynnościowej metody nauczania 
matematyki". Praca ta jest wynikiem, z jednej strony, głębokiej znajomości matematyki 
i doświadczeń w jej nauczaniu, z drugiej—wnikliwej analizy teorii psychologicznych 
podejmujących próby wyjaśnienia skomplikowanych procesów myślenia matematycznego 
i rozumienia pojęć i relacji tej dziedziny wiedzy. Tak się złożyło, że w czasie 
przygotowywania tej rozprawy, w roku 1956, Prof. Krygowska została zaproszona, 
w charakterze eksperta polskiego Ministerstwa Oświaty, na doroczną konferencję 
ministrów oświecenia publicznego krajów—członków UNESCO, zorganizowaną 
w Genewie przy współudziale Międzynarodowego Biura Wychowania, kierowanego 
wtedy przez J. Piageta. Merytoryczna część obrad konferencji poświęcona była 
zagadnieniom modernizacji nauczania matematyki w szkołach średnich. Jej rolę 
i znaczenie dla reformowania tego nauczania i rozwoju dydaktyki matematyki określa 
sama Prof. Krygowska, pisząc:

Był to fakt ogromnego znaczenia zarówno ze względu na oficjalny charakter narady, 
w której wzięli udział z jednej strony przedstawiciele najwyższego stopnia administracji 
szkolnictwa 74 krajów, z drugiej towarzyszący im eksperci od spraw dydaktyki 
matematyki, jak i ze względu na bardzo bogatą treść tej narady. Na tle sugestywnie
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zarysowanej roli matematyki wyraźnie wystąpiły w dyskusji niedostatki tradycyjnego 
kształcenia matematycznego i konieczność reformy. Analizowano głęboko cele 
nauczania matematyki dla wszystkich. Zagadnienie programów rozważano z czterech 
punktów widzenia: 1) od strony stosunku postępów nauki do materiału szkolnego 
nauczania matematyki, 2) z punktu widzenia praktycznych potrzeb nauki, techniki 
i życia gospodarczego, 3) od strony ucznia, jego możliwości, rozwoju umysłowego, 
aktualnych i potencjalnych zainteresowań i motywacji, 4) z punktu widzenia nauczyciela, 
warunków jego pracy i zainteresowań. Postulaty dotyczące zmian programowych 
formułowano jeszcze na konferencji genewskiej bardzo ostrożnie. Proponowano 
wszczęcie poważnych badań, mających na celu sprawdzenie, czy i w jakiej mierze 
ogólne struktury mnogościowe i algebraiczne mogłyby służyć ulepszeniu i ułatwieniu 
uczenia się matematyki elementarnej. Domagano się konstruowania programów 
nauczania według pewnych »całości ideowych«. Od strony psychologii te postulaty 
zostały mocno podparte wystąpieniem profesora Piageta. Konferencja poświęciła też 
wiele uwagi metodom nauczania matematyki, postulując stosowanie dydaktyki opartej 
na aktywnym, świadomym i twórczym udziale ucznia w procesie nauczania, dyskutowano 
nad poglądowymi środkami nauczania matematyki, analizując i podkreślając ich cele 
i rolę w przejściu do abstrakcji. Wiele jeszcze innych problemów związanych 
z modernizacją matematyki szkolnej znalazło w dyskusji bardzo głębokie odzwiercied
lenie. Między innymi zwrócono uwagę na konieczność rozwoju dydaktyki matematyki 
na poziomie dyscypliny naukowej. Konferencja sformułowała zalecenia dla ministerstw 
oświecenia publicznego, przyjęte jednogłośnie przez ponad 300 delegatów krajów 
kapitalistycznych, socjalistycznych i »trzeciego świata«, bardzo wyraźnie wskazujących 
drogę do zmiany koncepcji matematyki elementarnej i reformy jej nauczania" 
(Krygowska, 1981, s. 71).

Uczestnictwo w tej konferencji miało olbrzymie znaczenie dla bieżących i przyszłych 
prac Prof. Krygowskiej. Przede wszystkim:

1° pokazało, że myśli i idee, jakie nurtowały Ją od czasów studiów w Uniwersytecie 
Jagiellońskim co do potrzeby zmian w nauczaniu matematyki, nie są odosobnione, 
przeciwnie — są zbieżne z tendencjami światowymi;

2° pozwoliło głębiej uzasadnić potrzeby zmian w nauczaniu matematyki, śmielej 
kierunkować te zmiany na aktywizowanie ucznia dzięki badaniom psychologicznym, 
przede wszystkim dzięki teorii psychologii działania sformułowanej przez J. Piageta.

Myślę, że konferencja, o której mówimy, wpłynęła na ostateczny kształt 
wspomnianego wyżej artykułu, w którym wykorzystanie czy zastosowanie wyników 
badań psychologii do interpretacji pewnych zjawisk występujących w nauczaniu 
matematyki jest tak wszechstronne i uzasadnione. Oto mała próbka tej interpretacji:

"Symbol algebraiczny jest specyficznym »modelem«, wyrażającym bardzo często dla 
ucznia natrętny »apel do działania« w postaci znaków działań występujących 
w wyrażeniu algebraicznym. Wydaje się czasem, że uczeń widzi takie wyrażenie jakby 
w stanie »braku równowagi«, jakby nie mogło ono osiągnąć dotąd »dobrej formy«, 
zwanej w algebrze »najprostszą postacią«, dopóki figuruje w nim choć jeden znak 
działania. Ileż wysiłku kosztuje nauczyciela walka z tą tendencją do upraszczania, 
redukowania, skreślania za wszelką cenę—bez względu na to, czy takie czynności są, 
czy nie są sensowne!
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Uczennica klasy VII wykonuje np. redukcję, pisząc błędnie 2x+7y=9xy. Gdy 
nauczycielka, kwestionując poprawność przekształcenia, poleca je wyjaśnić, odpowiada: 
2x+ly nie jest najprostszą postacią, tu jest jeszcze dodawanie, trzeba je wykonać. 
Kiedy wreszcie po dyskusji i przykładach szczegółowych dziewczynka uświadamia 
sobie, że napisana równość jest fałszywa, pyta: »więc jak to zrobić, przecież zadanie 
jest nieskończone«. To, że w symbolu 9xy występuje także działanie, tj. mnożenie, 
nie niepokoi jej, ponieważ mnożenie nie ma osobnego znaku, który byłby »apelem 
do działania«.

Błędy w przekształceniach algebraicznych mają swoją logikę. Jedne są psycholo
gicznie możliwe na danym etapie rozwoju, inne niemożliwe. Tendencja do 
przekształcania wyrażeń algebraicznych ze stanu »równowagi chwiejnej« do »dobrej 
formy« tłumaczy natarczywość niektórych błędów (mających zresztą wiele innych 
przyczyn). Uczeń nie napisze nigdy (chyba przez pomyłkę) a +a —a , ale jakże często

pisze a2+a1=a9, nie napisze Va2+b2-~̂ > ale bardzo często czytamy w jego pracach

pisemnych Va2+b2 =a+b, a nawet Va2+b2 —ob. Czasem dochodzi do sytuacji pozornie 
aż nienormalnie absurdalnej, a jednak psychologicznie równie możliwej jak poprzednia. 
Obserwowałam kilkakrotnie, jak uczennice bez względu na trudność zadania odkładały 
ołówek z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, kiedy wskutek popełnionego błędu 
»wszystko się zniosło« i otrzymywały w wyniku zero. »Równowaga« otrzymanego 
wyrażenia była zupełna, »najprostsza postać osiągnięta«!" (Krygowska, 1957, s. 457-458).

Zwróćmy jeszcze uwagę na sformułowanie własnej koncepcji nauczania matematyki 
oraz ostateczne jej uzasadnienie, jakie znajdziemy w omawianym artykule. W uwagach 
wstępnych Autorka pisze:

"W kilku artykułach drukowanych w czasopiśmie »Matematyka«^) oraz w książce 
poświęconej metodyce nauczania geometrii w klasach licealnych(2) poruszam 
wielokrotnie znaczenie różnych form aktywności ucznia w procesie nauczania 
matematyki. Aktywność tę rozumiem przy tym w szerokim sensie; składają się na nią 
czynności konkretne, wyobrażeniowe i pomyślane. Czynności konkretne, którym 
towarzyszy zresztą zawsze akcja wyobraźni i myśli, to np. budowanie modeli 
i konstrukcje rysunkowe, pomiary i przekształcenia, wykonywane bezpośrednio na 
materialnych modelach i przedmiotach z otoczenia ucznia, obserwacje różnych 
rzeczywistych zjawisk z punktu widzenia kategorii matematycznych, a nawet sam 
rachunek pisemny, wymagający fizycznych czynności (ruchów ręki). Rozwiązywanie 
problemów matematycznych wymaga również wielu czynności wyobrażeniowych, czy 
to w zastosowaniu do materialnych przedmiotów i rysunków, dostrzeganych przez 
ucznia rzeczywiście, ale poddanych transformacjom w wyobraźni, czy w zastosowaniu 
już bezpośrednio do wyobrażeń bez konkretnej podpory rzeczywistej obserwacji. 
Czynności pomyślane wreszcie to abstrakcyjne operacje matematyczne, tworzące istotne 
elementy myślenia matematycznego.

(1) Zofia K r y g o w s k a ,  O metodzie czynnościowej w nauczaniu matematyki, 
Matematyka, III 3 (1950). Z  praktyki nauczania, Matematyka, VI,1 (1953).

(2) Z. K r y g o ws k a ,  S. K u l c z y c k i ,  S. S t r a s z e w i c z ,  Nauczanie geometrii w 
klasach licealnych, (wydanie drugie, zmienione), PZWS, Warszawa 1956.
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Celowe i świadome organizowanie przez nauczyciela aktywności ucznia w płaszczyz
nach konkretu, wyobraźni i myśli jest zasadniczym elementem nauczania matematyki 
»od konkretu do abstrakcji i od abstrakcji do praktyki«, nauczania uwzględniającego 
czynną postawę ucznia, nastawionego na działanie, a nie na kontemplację. Metodę 
nauczania opartą na tym założeniu nazwałam »metodą czynnościową« (Krygowska, 
1957, s. 449-450).

Kończy zaś artykuł stwierdzeniami:
"W świetle metodologii nauki operacja jest zasadniczym elementem struktur 

matematycznych. W świetle psychologii czynności dziecka są zasadniczymi czynnikami 
rozwoju jego myślenia. Ta zgodność—jak sądzę—wystarczająco uzasadnia potrzebę 
oparcia nauczania matematyki na wszechstronnej aktywności ucznia w dziedzinie 
konkretu, wyobraźni i myślenia" (Krygowska , 1957, s. 465).

Szkoda, że książka, w której opublikowano artykuł, ze względu na mały nakład 
stała się bardzo szybko niedostępna. Stąd nawet niektórzy dydaktycy matematyki 
w Polsce, upowszechniając czynnościową metodę nauczania matematyki, nie wiedzą, 
że jej twórcą jest Prof. Krygowska.

W roku 1958 powstaje Katedra Metodyki Nauczania Matematyki na Wydziale 
Matematyczno-Fizycznym WSP w Krakowie (później Katedra Dydaktyki Matematyki). 
Kierownictwo Katedry powierzono ówczesnej docent Z. Krygowskiej; sprawowała ją 
do roku 1974, tj. do chwili przejścia na emeryturę—kierując w ostatnich dwóch latach 
Zakładem Dydaktyki Matematyki w Instytucie Matematyki (po likwidacji katedr). 
Warto odnotować, że była to pierwsza w Polsce Katedra Dydaktyki Matematyki 
związana organizacyjnie z Wydziałem, a później Instytutem Matematyki. Z jej 
działalnością Prof. Krygowska wiązała duże nadzieje. Dała temu wyraz w charaktery
styce rozwoju metodyki nauczania matematyki. Czytamy tu m.in.:

"Metodyka nauczania matematyki jest w chwili obecnej przedmiotem żywej dyskusji, 
licznych eksperymentów i badań teoretycznych o charakterze międzynarodowym, 
zmierzających do zasadniczej zmiany samej koncepcji matematyki elementarnej 
i reformy jej nauczania w szkole. Dwa podstawowe fakty stały się źródłem tych 
tendencji. Z jednej strony rozwój matematyki w ostatnich pięćdziesięciu latach, 
związany z rewolucją poglądów na jej przedmiot i metodologię, odzwierciedloną 
w rozszerzeniu się zastosowań matematyki na dziedziny dotąd jej obce nauk 
humanistycznych i społecznych, z drugiej wzrost społecznego znaczenia kształcenia 
matematycznej myśli i odpowiedzialności za poziom nauczania matematyki, obejmu
jącego już nie. elitę, ale całą młodzież—prowadzą do nieuchronnej przebudowy 
zacofanej matematyki szkolnej w zakresie jej programów i metod nauczania. Reformę, 
której konieczność już dziś nie podlega żadnej dyskuji, trzeba oprzeć na obiektywnych 
badaniach teoretycznych i eksperymentalnych. Utrwala się przy tym przekonanie, że 
stanie się ona zaczątkiem permanentnej reformy, przebiegającej równolegle do 
dynamicznego rozwoju matematycznych podstaw techniki i nauki, maszyn matema
tycznych i automatyzacji, cybernetyki itp. — permanentnej rewizji samej koncepcji 
kształcenia. Tworzenie naukowych zakładów, których zadaniem byłoby obiektywne 
badanie tych zagadnień, oraz przygotowanie teoretycznych podstaw dla konkretnych 
już reform o charakterze administracyjnym i organizacyjnym w szkolnictwie jest więc
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nie tylko celowe, ale i konieczne. Powstanie Katedry Metodyki Nauczania Matematyki 
w WSP w Krakowie można uważać za jeden z czynników realizacji tej idei; utworzenie 
tej placówki naukowej właśnie w WSP krakowskiej było jednak nie tylko odpowiedzią 
na te potrzeby, ale też rezultatem prac prowadzonych już poprzednio w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Krakowie, których zasięg i ranga wymagały ujęcia w pewne 
ramy organizacyjne i zapewnienia im należytej bazy. (...)

W centrum uwagi znajdowało się i znajduje ogólne zagadnienie modernizacji 
nauczania matematyki tak w zakresie jej treści, jak i metod. W pierwszej dziedzinie 
dokonuje się rewizji przestarzałej tematyki. Z drugiej strony analizuje się współczesną 
tematykę, starając się wyodrębnić te jej podstawowe pojęcia, operacje, twierdzenia, 
metody, które są istotne dla jej rozwoju, które stanowią dziś nieodzowne, prymitywne 
narzędzia myśli matematycznej, równocześnie zaś mają charakter elementarny. Chodzi 
o nową definicję i o nową konstrukcję tzw. matematyki elemantarnej, stanowiącej 
przedmiot nauczania w szkole. Mit historycznego układu, w konsekwencji którego 
matematyka jest opóźniona w stosunku do nauki o kilka wieków i nie zmienia się 
od wielu dziesiątków lat, jest wstecznym anachronizmem w epoce, w której matematyka 
zaczyna odgrywać rolę dyscypliny podstawowej, tworzącej podstawę dla pewnej 
integracji nauk pozornie odrębnych. Wypracowanie nowej koncepcji matematyki 
szkolnej było i jest jednym z głównych zagadnień, któremu poświęcono w WSP 
krakowskiej wiele uwagi. Ujęcie generalne, synteza rezultatów tych badań teoretycznych 
znajduje się jeszcze w opracowaniu, ale częściowe z nich sprawozdania przedstawiono 
w fragmentach licznych publikacji, w czasopismach metodycznych polskich i zagra
nicznych, w rocznikach WSP, w książce poświęconej metodyce nauczania geometrii, 
w publikacjach Biblioteczki Matematycznej i Biblioteki Popularnonaukowej PWN.

Równolegle do tej morfologicznej analizy samej matematyki, mającej na celu wykrycie 
struktur nauki dla niej podstawowych, a równocześnie bliskich intuicji i konkretnemu 
doświadczeniu ucznia, bada się również sposoby i możliwości przeniesienia tych 
elementów na teren szkoły. Wypracowuje się przy tym pewne ogólne zasady takiego 
postępowania. Jako przykład można podać sformułowaną przez Z. Krygowską zasadę 
stanowiącą podstawę dla stosowania »metody czynnościowej«. Wychodzi się tu 
z konkretnej analizy pojęć matematycznych, ujawniając ich operatywny, konstruktywny 
charakter: opisu pojęcia dokonuje się przez podanie ciągu abstrakcyjnych operacji, 
których wykonanie prowadzi do jego myślowej konstrukcji. Bardzo skomplikowane 
operacje stosowane w matematyce można sprowadzić do niewielu prostych—choć 
abstrakcyjnych—operacji, których źródła nietrudno odnaleźć w konkretnych lub 
wyobrażonych czynnościach. Formułując definicje, twierdzenia, metody postępowania, 
rozumowania, problemy tak, aby te podstawowe, elementarne operacje zostały wyraźnie 
ujawnione, wiąże się abstrakcyjny schemat z czynnościowym nastawieniem ucznia, 
ułatwiając mu dostęp do niejednokrotnie pozornie bardzo trudnych zagadnień. Wyłania 
się z tego nowe ujęcie zasady poglądowości, w której podkreśla się rolę konkretnej 
czy wyobrażonej czynności jako poprzednika abstrakcyjnej operacji. Badania w tym 
zakresie odbywają się na granicy samej matematyki i psychologii rozwojowej, której 
osiągnięcia i sugestie szeroko się tu wykorzystuje. Podobnie przebiegają podjęte prace 
na temat uogólnienia, intuicji, formalizmu w matematyce i jej nauczaniu.
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Rezultaty tej ogólnej, teoretycznej analizy znajdują swoją konkretyzację w tzw. 
propozycjach dydaktycznych, tj. projektach lekcji i cyklów lekcji, realizacji całych 
działów materiału szkolnego. Propozycja dydaktyczna jest hipotezą roboczą opracowaną 
tak pod względem treści, jak i metody nauczania, którą poddaje się weryfikacji 
wstępnej w niewielu klasach prowadzonych przez dobrych i zainteresowanych danym 
zagadnieniem nauczycieli. Po tych wstępnych eksperymentach powinny następować 
eksperymenty masowe (...).

Trzeci typ zagadnień, związany bezpośrednio z dwoma poprzednimi, to prace 
poświęcone stosunkowi naturalnej myśli ucznia do jego myślenia organizowanego 
w specyficzny sposób przez nauczanie matematyki. Bada się przy tym trudności i błędy 
uczniów, analizuje ich przyczyny. W tym zakresie niektóre reultaty, dotyczące błędów 
formalizmu w algebrze i trudności wynikających ze skomplikowanego stosunku 
rzeczywistych doświadczeń przestrzennych ucznia do abstrakcyjnych schematów 
geometrii, zostały omównione w kilku publikacjach w kraju i za granicą; duża część 
materiałów wymaga jeszcze opracowania. Odrębny nieco dział pracy nad metodyką 
nauczania matematyki w szkole średniej stanowią publikacje popularnonaukowe 
i podręczniki poświęcone gruntownemu oświetleniu naukowego materiału objętego 
aktualnie obowiązującym programem nauczania. Publikacje tego rodzaju spełniają 
również rolę pomostu między nauką a nauczaniem elementarnym.

Te wszystkie zagadnienia wprowadza się również do zajęć dydaktycznych ze 
studentami w dziedzinie metodyki, obejmujących wykłady, ćwiczenia, seminarium 
magisterskie i praktykę sześciotygodniową w szkole. Poza wdrożeniem studentów do 
pewnej techniki dydaktycznej, naczelną ideą tych wszystkich zajęć jest uświadomienie 
im bogactwa i złożoności problematyki, otwierającej się dziś przed nauczycielem, 
i przygotowanie ich w tej mierze, jaka jest możliwa w istniejących warunkach, do 
samodzielnego rozwiązywania tych problemów. W związku z tym pozostają również 
prace magisterskie.

Prace z metodyki nauczania matematyki rozumiane tak, jak to powyżej przedsta
wiono, są bardzo trudne z wielu powodów. Mają one charakter pionierski ze względu 
na brak wypracowanych metod badań w dziedzinie, w której spotykają się zagadnienia 
samej matematyki, jej podstaw teoretycznych i filozoficznych oraz jej współczesnej 
metodologii, psychologii myśli matematycznej, psychologii rozwojowej, pedagogiki oraz 
historii matematyki, pojętej jako historia myśli i kultury matematycznej. Charakter 
pionierski tej pracy jest też wynikiem braku odpowiedniej kadry naukowej; badania 
te utrudnione są również przez opory, wynikające z konserwatyzmu tradycyjnej szkoły.

Mimo tych trudności można stwierdzić obiektywnie, że prace na temat metodyki 
nauczania matematyki w WSP krakowskiej otwarły nową perspektywę przed dydaktyką 
matematyki . Trzeba podkreślić ich wpływ na analogiczne prace w innych placówkach 
praż ich związek z międzynarodowym ruchem modernizacji nauczania matematyki 
1 przyznawane im tam znaczenie” (Krygowska, 1965)'.

Czytelnik zechce mi wybaczyć ten może zbyt długi cytat, ale wydaje mi się, że 
Jego przytoczenie i głębsza analiza najlepiej oddają pewną ideologię Prof. Krygowskiej, 
ideologię stanowiącą podstawę Jej działalności naukowej, dydaktycznej, popularyza
torskiej i organizacyjnej. Dokładne śledzenie tej działalności potwierdza wierność 
nakreślonym ideom i konsekwencję, z jaką zamierzenia tu sformułowane realizowała.
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Cechą szczególną tej działalności, w różnych płaszczyznach, jest zamierzona integracja. 
Trudno w dorobku publikacyjnym Prof. Krygowskiej ściśle oddzielić np. prace naukowe 
od popularnych czy wdrożeniowych. Czasem w referatach, artykułach czy wykładach 
dla nauczycieli, w tym wykładach telewizyjnych, formułuje myśli ogólne, ważne dla 
dalszego rozwoju dydaktyki matematyki także w jej warstwie teoretycznej i metodo
logicznej.

Jednym z wielu przykładów może być referat poświęcony strukturze i problematyce 
programu nauczania metodyki nauczania matematyki, wygłoszony jesienią 1964 roku 
na ogólnopolskiej konferencji na temat problematyki programu metodyki nauczania 
matematyki oraz form jego realizacji w szkołach wyższych kształcących nauczycieli 
(Krygowska, 1965).

Pozornie jest to referat o charakterze dydaktycznym, dotyczy bowiem realizacji 
jednego z przedmiotów nauczania w szkołach kształcących nauczycieli. W rzeczywistości 
zaś jest to jedna z podstawowych prac torujących dydaktyce matematyki drogę do 
rangi dyscypliny naukowej o wyraźnie kształtującej się problematyce badawczej 
i metodologii badań. Dla poparcia tego stwierdzenia przytoczę krótki fragment 
wypowiedzi prof. Z. Opiala na tejże konferencji:

"Na marginesie moich zainteresowań czysto matematycznych zajmuję się także 
pewnymi zagadnieniami z historii matematyki. Wyobrażam sobie, że kiedy już znajdę 
się na emeryturze i będę miał czas tymi problemami głębiej się zajmować, napiszę 
monografię z historii matematyki w Polsce, obejmującą także lata sześćdziesiąte 
naszego wieku. Będzie się tam zapewne znajdował paragraf, może nawet cały rozdział, 
noszący tytuł będący parafrazą innego tytułu, mianowicie pewnej książki filozofa 
Nietzschego: narodziny metodyki nauczania matematyki z ducha nowoczesnej
matematyki, ze społecznej sytuacji tej nauki w życiu współczesnego człowieka. Już 
teraz bowiem jasno widać, iż metodyka nauczania matematyki, taka jaka tu na naszych 
oczach powstaje, taka jak nam to Prof. Krygowska pięknie przedstawiła w swoim 
referacie —to właśnie to, co wyrasta jako prosta konsekwencja ducha nowoczesnej 
matematyki, bezpośrednia konsekwencja tego, że we współczesnej matematyce 
odeszliśmy od szkolnej matematyki, iż potrzebne jest uchwycenie z powrotem zerwanej 
przed wieloma laty więzi, potrzebne jest podciągnięcie matematyki szkolnej znowu 
na wyżyny nauki współczesnej" (Opial, 1965).

Równocześnie z tworzeniem podstaw teoretyczno-metodologicznych dydaktyki 
matematyki podejmuje Prof. Krygowska działania na rzecz kształcenia kadry 
dydaktyków matematyki. Od początku lat sześćdziesiątych działa pod Jej kierownictwem 
ogólnopolskie seminarium skupiające nauczycieli akademickich zainteresowanych 
dydaktyką matematyki i nauczycieli matematyki z całej Polski. W ramach tego 
seminarium opracowane były różne problemy teoretyczne dydaktyki matematyki 
i tworzone podstawy metodologiczne tej dyscypliny. Stało się ono również miejscem 
dyskusji nad pierwszymi rozprawami doktorskimi, a później habilitacyjnymi z dydaktyki 
matematyki. Warto w tym miejscu dodać, że seminarium to prowadziła Prof. Krygowska 
do ostatniej chwili życia, i że jest ono obecnie kontynuowane przez Jej uczniów.

Inną, ważną formą kształcenia specjalistów—dydaktyków matematyki stały się, 
zainicjowane przez Prof. Krygowską, studia doktoranckie. W latach 1971-1984 
przeprowadzono w WSP w Krakowie trzy cykle takich studiów; w ich wyniku kilkanaście
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osób uzyskało stopnie naukowe doktora nauk matematycznych w zakresie dydaktyki 
matematyki. Warto podkreślić, iż promotorami w przewodach doktorskich z dydaktyki 
matematyki byli także twórczy matematycy, co niewątpliwe świadczy o ich pozytywnym 
stosunku do tej dyscypliny.

Owocny rozwój kadry naukowej w zakresie dydaktyki matematyki był uwarunkowany 
także pewnymi rozwiązaniami natury formalnćj, których zaistnienie wiąże się również 
z osobą Prof. Krygowskiej. Mam na myśli przede wszystkim decyzję z 14 grudnia 
1967 roku ówczesnego Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych z dydaktyk przedmiotowych 
(wówczas zwanych szczegółowymi). Była ta decyzja jednym z wielu rezultatów prawie 
10-letniej działalności Prof. Krygowskiej w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego 
(1963-1972). Warto dodać, że to rozwiązanie sprzed 22 lat obowiązuje nadal, co 
zostało oficjalnie potwierdzone przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną do spraw kadr 
naukowych przy prezesie Rady Ministrów w roku 1988 (pismo Ministerstwa Edukacji 
Narodowej z dnia 18.01.1989 nr DKS.III-195/2/89).

Drugim takim rozwiązaniem formalnym było nadanie Wydziałowi Matematyczno- 
Fizyczno-Technicznemu WSP w Krakowie w roku 1970 uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora nauk matematycznych.

Aby zakończyć ten wątek rozważań, wypada dodać, że Prof. Krygowska wypromowała 
w sumie 22 doktorów nauk matematycznych w zakresie dydaktyki matematyki, z których 
4 osoby uzyskały stopnie naukowe doktorów habilitowanych i zajmują obecnie 
stanowiska docentów (wykaz doktorów wypromowanych przez Prof. Krygowską 
zamieszczamy na str. 45).

Oddzielne miejsce w działalności Prof. Krygowskiej zajmuje praca na rzecz 
międzynarodowego ruchu modernizacji nauczania matematyki i udział w pracach 
międzynarodowych instytucji zajmujących się tą problematyką. Od wspomnianego 
wcześniej udziału w Międzynarodowej Konferencji Przedstawicieli Ministerstw Oświaty 
państw współpracujących w ramach UNESCO w roku 1956, uczestniczyła w ponad 
50 zjazdach, konferencjach, spotkaniach i kongresach międzynarodowych poświęconych 
problematyce dydaktyki matematyki. Każdy udział w takiej konferencji oznaczał 
wygłoszenie odpowiedniego referatu, dyskusje w gronie specjalistów, przewodnictwo 
sekcji. Zorganizowała dwukrotnie w Polsce w latach 1960 i 1971 Międzynarodowe 
Spotkanie Komisji do Studiowania i Ulepszania Nauczania Matematyki (CIEAEM). 
Była od wielu lat członkiem tej Komisji, w roku 1970 została jej przewodniczącą, 
a od roku 1974 była honorową przewodniczącą Komisji. Była też członkiem Polskiej 
Podkomisji ICMI (Międzynarodowej Komisji do Spraw Nauczania Matematyki przy 
Międzynarodowej Unii Matematycznej). Pracowała w zagranicznych Komitetach 
redakcyjnych czasopism matematyczno-dydaktycznych: "Nico" w Brukseli, "Tendences 
Nouvelles de l’Enseignement des Mathématiques" w Paryżu (wydawnictwo UNESCO), 
Recherchre en Didactique des Mathématiques" w Grenoble.

W roku 1965 pracowała dwa miesiące w Paryżu w UNESCO jako redaktor 
pierwszego tomu "Tendences Nouvelles de l’Enseignement des Mathématiques". Praca 
Pfof. Krygowskiej nad tą publikacją tylko pozornie ograniczała się do redakcji. 
^  gruncie rzeczy Jej rola polegała na możliwie pełnym oddaniu w druku tych myśli 
11(łei, które zostały wypracowane w ostatnich latach w różnych ośrodkach zajmujących
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się modernizacją nauczania matematyki. Rolę tę spełniła z właściwą sobie sumiennością 
i starannością przez odpowiedni dobór prac i komentarze do nich; opublikowała też 
własną pracę o aksjomatyce. Na zaproszenie Uniwersytetu Paris VII prowadziła przez 
dwa miesiące seminarium z dydaktyki matematyki dla pracowników instytutu IREM 
tego uniwersytetu (Instytut Badań nad Nauczaniem Matematyki). Wygłaszała odczyty 
i wykłady w uniwersytetach w Montpellier, Lille, Strasburgu, Clermont-Ferrand, 
w Rzymie, w Akademii Nauk Pedagogicznych w Moskwie, w instytutach i szkołach 
pedagogicznych w Moskwie, Leningradzie, Kijowie, Dreźnie i innych. W okresie 6 
tygodni przebywała w Kanadzie, gdzie prowadziła wykłady i seminaria w uniwersytecie 
w Montrealu.

Ta olbrzymia praca na rzecz międzynarodowego ruchu modernizacji nauczania 
matematyki nie przeszkodziła Prof. Krygowskiej w aktywnej, a także pełnej 
zaangażowania i pasji, pracy nad ulepszaniem nauczania matematyki i kształceniem 
nauczycieli w Polsce. Pracowała w różnych komisjach programowych dla szkół 
wszystkich stopni, komisji popularyzacji matematyki w ramach PTM i innych komisjach 
PTM, w Radzie Naukowej Międzyuczelnianego Zakładu Badań nad Szkolnictwem 
Wyższym, w Radzie Naukowej Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 
w Międzynarodowym Zespole Matematyków dla Programów, Podręczników i Metod 
Nauczania Matematyki, wreszcie w komitetach redakcyjnych czasopism "Matematyka" 
i "Wiadomości Matematyczne". Z tym wiąże się olbrzymi wysiłek, jaki włożyła 
w opracowanie podręczników szkolnych. W latach 1967-1971 wydano 5 podręczników 
geometrii Jej autorstwa lub współautorstwa, poprzedzonych dwutomową książką 
"Geometria — podstawowe własności płaszczyzny", w której Autorka przedstawiła własną, 
oryginalną, opartą na pojęciach mnogościowych koncepcję geometrii elementarnej. 
Książka ta została szybko przetłumaczona na język rosyjski i uzyskała bardzo pochlebne 
recenzje we Francji, Jugosławii, Czechosłowacji i ZSRR.

Troska Prof. Krygowskiej o wysoki poziom nauczania matematyki w szkole wyrażała 
się też w stałej pomocy dla nauczycieli matematyki. Rezygnując tu z wymieniania 
niezliczonych wprost konferencji i spotkań z nauczycielami, na których wygłaszała 
referaty i wyjaśniała wiele zawiłych nieraz problemów merytorycznych i metodycznych, 
nie można nie odnotować olbrzymiej pracy, jaką włożyła w organizację i prowadzenie 
wykładów telewizyjnych dla nauczycieli matematyki. Było kilka cykli takich wykładów, 
adresowanych do różnych grup nauczycieli. Wymienimy tu trzy z nich: Pierwszy, 
organizowany w latach 1968-1971, przeznaczony był dla nauczycieli szkół średnich, 
którzy w tym czasie realizowali zmodernizowane programy nauczania matematyki 
w liceum według nowych podręczników. Wykłady tego cyklu zostały opublikowane 
w trzech książkach w latach 1973-1975. Cykl drugi to wykłady dla nauczycieli klas 
V-VIII wygłoszone w lipcu 1970 roku oraz dla nauczycieli klas początkowych z roku 
1971; zostały one opublikowane w roku 1973 (II wydanie książki w roku 1978). 
Wreszcie cykl trzeci—wykłady prowadzone w ramach Nauczycielskiego Uniwersytetu 
Radiowo-Telewizyjnego dla nauczycieli klas początkowych w latach 1975-1977 
z udziałem większej grupy wykładowców. Z ramienia Instytutu Kształcenia Nauczycieli 
kierował tym cyklem prof. Z. Semadeni. Wykłady wygłoszone w tym czasie w telewizji 
stały się podstawą 5-tomowego podręcznika "Nauczanie początkowe matematyki" pod
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red. Z. Semadeniego (tom I ukazał się w roku 1981, IV—w roku 1988, tom piąty 
jest w druku).

Osobnego omówienia wymaga niewątpliwie dorobek naukowy, popularyzatorski 
i wdrożeniowy Prof. Krygowskiej, zawarty w Jej licznych publikacjach. Nie omawiając 
w tym miejscu tego dorobku w sposób kompleksowy, warto zwrócić uwagę na jeszcze 
jedną pozycję, która odgrywa zasadniczą rolę w dydaktyce matematyki współczesnej. 
Myślę o "Zarysie dydaktyki matematyki" w trzech częściach, wydanym w roku 1977 
przez WSiP (część I była wydana w roku 1969, w roku 1977 miała drugie wydanie). 
W pracy tej znalazły rozwinięcie główne idee dydaktyczne, których początki wiązaliśmy 
z pracą nauczycielską Prof. Krygowskiej. Zostały one znacznie pogłębione i szeroko 
uzasadnione, dzięki wszechstronnej znajomości współczesnych trendów i kierunków 
badań w dziedzinie dydaktyki matematyki. Głęboka i rozległa znajomość różnych 
kierunków, poglądów i prac z dydaktyki matematyki, jakie spotykamy, w literaturze 
światowej, nie zaciążyły na oryginalności ujęcia tematu. Wiele problemów naświetla 
Autorka w sposób zupełnie nowy, uwzględniając współczesne osiągnięcia matematyki, 
psychologii i filozofii. Jako przykłady można tu wymienić opracowanie takich zagadnień, 
jak: abstrakcje matematyczne, struktury matematyczne jako przedmiot rozważań 
szkolnych, metoda aksjomatyczna i jej naturalny sens, transformacje i ich niezmienniki, 
matematyzacja, eksperyment fizyczny, wnioskowanie empiryczne, intuicyjne i formalne 
w nauczaniu matematyki, intuicja matematyczna i jej kształcenie, operatywny charakter 
matematyki, język i symbolika matematyczna. Większość tych zagadnień omawia 
Autorka, uwzględniając różne punkty widzenia i różne ich aspekty. Tak jak przy 
opracowywaniu propozycji dydaktycznych dla szkoły, tak i tu najczęściej stosowaną 
przez Prof. Krygowską metodą jest konfrontacja współczesnego ujęcia matematycznego 
danego problemu z historycznym rozwojem tego ujęcia i z nasuwającymi się w świetle 
teorii i doświadczenia jego psychologicznymi aspektami.

Oprócz zagadnień opracowanych znajdujemy w pracy także wiele problemów 
otwartych, które wymagają jeszcze badań i studiów. Nadają one kierunek dalszym 
badaniom i poszukiwaniom w dziedzinie dydaktyki matematyki.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt omawianego dzieła. Opracowane 
przez Autorkę problemy mają z jednej strony bardzo głęboką podbudowę teoretyczną, 
z drugiej opierają się na olbrzymiej liczbie przykładów z materiału szkolnego, 
ilustrujących ogólne tezy, stąd przydatność książki w bezpośredniej pracy nauczyciela 
w szkole.

Wiele starań i wysiłku poświęcała Prof. Krygowska stworzeniu możliwości 
publikowania prac naukowych z dziedziny dydaktyki matematyki w czasopismach 
0 odpowiedniej randze naukowej. W Polsce takich czasopism nie było, zagraniczne 
uie zawsze wystarczały, chociażby ze względu na ograniczoną dostępność polskiemu 
czytelnikowi. Starania te zostały uwieńczone pełnym sukcesem. W roku 1978 Walne 
Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Matematycznego podjęło uchwałę, w której 
uznaje za "celowe i pilnie potrzebne dla rozwoju dydaktyki matematyki utworzenie 
V serii Roczników PTM pt. »Dydaktyka Matematyki«" (Nowecki, 1984). W ślad za 
tym, zgodnie z decyzją Polskiej Akademii Nauk, od 1982 roku wychodzi "Dydaktyka 
Matematyki" jako V seria Roczników PTM. Na czele Komitetu Redakcyjnego serii 
stanęła Prof. Krygowska, funkcję tę pełniła do końca życia. Zredagowała osobiście
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11 numerów "Dydaktyki Matematyki", pozostając wierna zasadom, które wygłosiła 
w przedmowie do tomu pierwszego. Oto one:

"Seria wydawnicza »Dydaktyka Matematyki« ma służyć upowszechnieniu w Polsce 
teoretycznych analiz i empirycznych badań rozwijanych w ramach dydaktyki matematyki. 
Polskie Towarzystwo Matematyczne adresuje ją do wszystkich, którzy się teoretycznymi 
podstawami matematycznego kształcenia i ich praktycznymi zastosowaniami interesują. 
Zawierać będzie artykuły o charakteorze gólnym i metodologicznym, • rozprawy 
w całości lub w streszczeniach, sprawozdania z prowadzonych badań, informacje 
bibliograficzne i recenzje, sprawozdania z ważniejszych kongresów i konferencji 
poświęconych problemom matematycznego kształcenia, informacje o działalności 
ośrodków dydaktyki matematyki w kraju i za granicą, przekłady interesujących prac 
publikowanych w innych krajach.

Dydaktyka matematyki jest dyscypliną nową, znajdującą się na wczesnym etapie 
swego rozwoju. Prezentowane w jej ramach ogólne koncepcje nauczania matematyki, 
poglądy na metody badań, oceny ważności podejmowanej w tych badaniach 
problematyki itp. są bardzo różnorodne i często nawet przeciwstawne. Seria wydawnicza 
»Dydaktyka Matematyki« będzie szeroko otwarta dla konfrontacji tych idei" 
(z Przedmowy do Dydaktyka Matematyki 1, 1982, s. 5).

4. Działalność Prof, dr Anny Zofii Krygowskiej wywarła głęboki wpływ na 
międzynarodowy ruch modernizacji nauczania matematyki, na powstanie i rozwój 
dydaktyki matematyki jako dyscypliny naukowej. Działalność ta zyskała ogólne uznanie 
i szacunek. Bardzo trafnie wyraził to wybitny matematyki holenderski, profesor 
uniwersytetu w Utrechcie, Hans Freudenthal, pisząc:

"Wśród wielu osób prowadzących badania w zakresie dydaktyki matematyki tylko 
nieliczne reprezentują odpowiedni poziom pod względem matematycznym i pedago
gicznym. Pani Krygowska jest jedną z nich, a przy tym, być może, najważniejszą 
i najbardziej aktywną, zaś w każdym razie jako jedyna wśród nich naprawdę stworzyła 
szkołę o wybitnych osiągnięciach. Krakowska szkoła badań dydaktycznych jest 
w dydaktyce matematyki pojęciem uznanym na skalę międzynarodową".

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, której była wierna całe życie, uhonorowała 
Prof. Krygowską w roku 1977 tytułem doktora honoris causa, a Polskie Towarzystwo 
Matematyczne członkostwem honorowym.

16 maja 1988 roku niespodziewana śmierć przerwała to tak pracowite życie.
Składając tym krótkim szkicem hołd pamięci naszej Pani Profesor, Nauczycielce 

i Wychowawczyni całych pokoleń nauczycieli matematyki w Polsce i dydaktyków 
matematyki w wielu krajach, jestem przekonany, że Jej pasje życiowe, idee naukowe 
i dydaktyczne oraz twórcza i otwarta postawa wobec wielu skomplikowanych 
problemów, jakie musiała rozwiązywać, będą drogowskazem dla następnych pokoleń 
nauczycieli i dydaktyków matematyki.
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S u m m a r y

The article is a biography of A. Z. Krygowska (1904-1988) covering her school 
years, university studies and professional work as a teacher, teacher trainer, and 
scientist.


