
PROFESOR ZOFIA KRYGOWSKA NIE ŻYJE

,W dniu 16 maja 1988 roku zmarła w Krakowie Anna Zofia Krygowska, doktor 

honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, członek 

honorowy Polskiego Towarzystwa Matematycznego, założyciel i Redaktor tego pisma, 

które uważała za jedno ze swych najważniejszych dokonań i któremu poświęciła w os

tatnich latach życia ogromnie dużo czasu i energii. Była odznaczona m .in . Orderem 

Sztandaru Pracy I Klasy i tytułem Zasłużonego Nauczyciela Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej.

Anna Zofia z Czarkowskich Krygowska urodziła się we wrześniu 1904 roku we 

Lwowie. Studiowała matematykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloń

skiego, a potem przez niemal 25 lat uczyła tego przedmiotu w szkołach podstawo

wych i średnich; w okresie okupacji hitlerowskiej działała jako nauczycielka tajnych 

kompletów w Krakowie, a także organizowała i nadzorowała tajne nauczanie na 

Podhalu. Doktoryzowała się w roku 1950 na Uniwersytecie Jagiellońskim i w tym sa

mym roku podjęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, którą konty

nuowała do emerytury. Wprowadzony przez Nią system dydaktycznego kształcenia
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nauczycieli matematyki, czyniący głębokie rozumienie matematyki i procesu jej przy

swajania przez ucznia podstawą umiejętności zawodowych, jest obecnie naśladowany 

w wielu innych polskich uczelniach.

Profesor Krygowska stworzyła i rozwinęła w Polsce dydaktykę matematyki jako 

naukową specjalność matematyczną, której oficjalne uznanie było owocem Jej wie

loletnich wytrwałych zabiegów. Kierowany przez Nią w WSP ośrodek naukowy zyskał 

sobie w świecie miano krakowskiej szkoły dydaktyki matematyki. Znaczna większość 

doktorów i doktorów habilitowanych tej specjalności -  to Jej uczniowie. Autorytet 

Profesor Krygowskiej sprawił, że mimo narastającego kryzysu gospodarczego, uchwa

łą Walnego Zgromadzenia PTM dnia 15 września 1979 roku powołano Serię V Roczni

ków PTM  -  Dydaktykę Matematyki, która pozostaje do dzisiaj jedynym poświęconym 

tej specjalności czasopismem naukowym w krajach RWPG. Uczestniczyła też Profesor 

Krygowska w bardzo wielu międzynarodowych przedsięwzięciach dotyczących naucza

nia matematyki, szczególnie tych podejmowanych przez Międzynarodową Komisję do 

Badania i Ulepszania Nauczania Matematyki (C IEAEM ), której była prezesem, a po

tem prezesem honorowym.

Jako członek komisji programowej powołanej przez Polskie Towarzystwo Matema

tyczne, a potem autor podręczników geometrii, była Profesor Krygowska jednym z 

twórców koncepcji nauczania matematyki w szkole średniej, realizowanej w latach 

1967-1986. Do końca stała niezmiennie na stanowisku, że „matematyka szkolna" zaw

sze i na każdym poziomie nauczania powinna być prawdziwą, rzetelną matematyką; 

Jej twórczy wysiłek w ostatnich latach życia był skierowany na sprecyzowanie i ukon

kretnienie tego postulatu w dobie powszechnego kształcenia młodzieży i w perspekty

wie XXI wieku.

Profesor Anna Zofia Krygowska kochała szkołę i matematykę, którym poświę

ciła życie. Miała też prywatną wielką pasję -  Tatry. Zmarła w pełni sił twórczych, 

pozostawiając nie zrealizowane zamierzenia, nie dokończoną monografię, konspekty 

nie napisanych referatów i artykułów. . .  I przygotowywany, ale już nie skompletowa

ny i nie opatrzony Jej przedmową XI tom Dydaktyki Matematyki.


