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Jacek Juzwiszyn (1971-2015)

1

11 listopada 2015 r. odszedł od nas Jacek Juzwiszyn, kolega i przyjaciel
wielu z nas, człowiek życzliwy ludziom, niezwykle uczynny i ogólnie lubiany,
wspaniały nauczyciel matematyki, głęboko zaangażowany w prace organiza-
cyjne Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Urodzony 18 lutego 1971 r. w rodzinie nauczycielskiej, dzieciństwo i pierw-
sze lata szkolne spędził w Bliszczycach, małym miasteczku leżącym przy gra-
nicy z Czechami, gdzie jego ojciec był dyrektorem szkoły mocno zaangażowa-
nym w sprawy lokalnej społeczności. Szkołę średnią Jacek ukończył w pobli-
skim Raciborzu. Studiował matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz
ekonomię na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskując stopień ma-
gistra matematyki i magistra ekonomii.

Po ukończeniu studiów, w okresie pięciu lat, podejmował różne prace
m.in. jako informatyk w bankach krajowych i zagranicznych. Stałym miej-
scem pracy Jacka stała się Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Był też
zatrudniony w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie prócz za-
jęć z matematyki przez pewien okres pełnił funkcję prodziekana oraz na Po-
litechnice Wrocławskiej. A miał zupełnie wyjątkowy talent pedagogiczny po-
party świetną intuicją psychologiczną. Cieszył się więc niezwykłą popularno-
ścią wśród studentów i uczniów.

Zainteresowania naukowe Jacka dotyczyły zagadnienia ekonomicznej rów-
nowagi rynku. Szczególnie intrygowały go wahania rynków giełdowych i py-
tanie o możliwość ujawnienia “trendów” takiego rynku w kierunku chwilowej

1Ze zbiorów Moniki Kaczmarz.
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równowagi. W swojej rozprawie doktorskiej, na podstawie której uzyskał w
2005 r. stopień doktora nauk ekonomicznych, Jacek zaproponował pewną pro-
cedurę geometryczną, pozwalającą opisać owe trendy dla pewnych wyróżnio-
nych odcinków (tzw. fal Elliota) przebiegu wskaźników giełdowych. Dodat-
kową zaletą przedstawionej propozycji okazała się możliwość wizualnej pre-
zentacji badanego procesu, z czego Jacek chętnie korzystał w swoich licznych
wystąpieniach.

Powszechnie znana była niezwykła energia Jacka, pomysłowość i stała
gotowość do angażowania się w różnech przedsięwzięcia. Np. współorgani-
zował zaoczny ośrodek dydaktyczny w Kędzierzynie-Koźlu, liczne konferen-
cje i kursy przygotowawcze, młodzieżowe krajowe i międzynarodowe olim-
piady matematyczne. Zasłynął np. akcją uczelnianego krwiodawstwa - “Wam-
piriadą”, którą z Wyższej Szkoły Handlowej zdołał rozszerzyć na wszystkie
uczelnie Wrocławia. Zawsze zaskakiwał niezwykłymi pomysłami.

Cechowała Jacka autentyczna życzliwość i prawość. Był ciekaw ludzi. Kie-
dyś pojechaliśmy w Jego strony rodzinne do Bliszczyc. Byłem zaskoczony
serdecznością, z jaką witał się z każdą napotkaną osobą; znał wszystkich.

Osierocił dwie córki. o których opowiadał przy każdym spotkaniu dumny
z ich sukcesów.

Na sąsiadującym z Bliszczycami wzgórzu stoi wysoki krzyż z figurką Ukrzy-
żowanego. Tabliczka na niej informuje, że tędy przebiega szlak turystyczny
wytyczony przez Bronisława Juzwiszyna, ojca Jacka. Ten krzyż złożony z
części porzuconego słupa telegraficznego Jacek postawił własnymi rękami.
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