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Wstęp

Ziemia śląska, tak jak każda inna, rodzi talenty matematyczne. Jednak dopiero dobra
edukacja pozwala im się rozwijać. Niestety, ubiegłe wieki nie sprzyjały głębszej edukacji
na Górnym Śląsku, a brak własnej Alma Mater utrudniał zdobywanie wiedzy. Rodzili się
na Śląsku utalentowani matematycy, którzy chcąc kontynuować matematyczną edukację
musieli udać się do miast uniwersyteckich, często odległych od rodzinnej ziemi, do Wrocła-
wia, Warszawy, Getyngi, Królewca, Krakowa. Wymieńmy kilka nazwisk znanych w świecie
matematyków, którzy pochodzą z terenu będącego przedmiotem naszego zainteresowania.

1) Stefan Bergman (1895-1977) urodził się w Częstochowie 5 maja 1895 r., studiował
w Berlinie, gdzie podjął pracę. W latach 30-tych ub. wieku został zmuszony do emigracji
kolejno do ZSRR, Francji i wreszcie do USA, gdzie pracował na Stanford University.
Nazwiskiem Bergmana nazywa się dzisiaj funkcję znaną jako ”jądro Bergmana”. Zmarł
w 1977 r. w Stenford, w Kalifornii.

2) Richard Courant (1888-1972) - jeden z najwybitniejszych w świecie specjalistów
z zakresu równań różniczkowych i metod matematycznych fizyki - urodził się w Lublińcu
8 stycznia 1888 r. i był kuzynem św. Edyty Stein. Studiował we Wrocławiu, Zurychu
i Getyndze. Współpracował z Hilbertem, był zresztą jego doktorantem. W 1933 r. został
usunięty z uniwersytetu przez nazistów, przeniósł się z Niemiec do Anglii, a potem do
USA. W 1966 r. został członkiem Akademii Nauk ZSRR. W matematyce gremium to re-
prezentowało najwyższy autorytet. Spośród matematyków polskich do AN ZSRR należał
Kazimierz Kuratowski. Courant zmarł w 1972 r. w Stanie Nowy Jork. W New York State
University działa The Richard Caurant Institute.

3) Theodor Franz Eduard Kaluza (1885-1954) urodził się w Raciborzu 9 listopada
1885 r. Pochodził z rodziny, która tam mieszkała od trzystu lat. Studiował matematykę
w Królewcu, gdzie pracował na uniwersytecie do 1929 r. W 1929 r. uzyskał profesurę
w Kilonii, a od 1935 roku do śmierci był profesorem w Getyndze. Zajmował się między
innymi teorią pola i problemem unifikacji teorii Einsteina i Maxwella. Jego prace znalazły
uznanie u Alberta Einsteina.

4) Hermann Kober (1888-1973) urodził się w Bytomiu, studiował we Wrocławiu
i Getyndze. Doktorat pisany pod kierunkiem Knesera uzyskał w 1911 roku. Później pra-
cował jako nauczyciel we Wrocławiu. W 1939 roku zmuszony był do emigracji, osiadł
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w Birmingham, gdzie pracował na uniwersytecie i tam zmarł w 1973 roku. W analizie
funkcjonalnej znane jest Twierdzenie Kobera, oprócz tego Kober zajmował się funk-
cjami specjalnymi, teorią aproksymacji i funkcjami rzeczywistymi.

5)Marian Kutta (1867-1944) urodził się 3 listopada 1867 roku w Byczynie (obecnie
Opolskie). Studiował we Wrocławiu i Monachium. Pracował na uniwersytetach w Mona-
chium, Jenie, Aachen, a potem w Stuttgarcie. Najbardziej znany jest z powodu metody
Rungego - Kutty, stosowanej w teorii równań różniczkowych. Zmarł w 1944 r. w Niem-
czech.

6) Ernest Steinitz (1871-1928) urodził się w Siemianowicach Śl., studiował w Berlinie
i Wrocławiu, gdzie się doktoryzował. Pracował w Berlinie na Politechnice Charlottenburg,
od 1910 we Wrocławiu, od 1920 r. w Kilonii, gdzie zmarł w 1928 roku. Najbardziej znana
jest jego praca z 1910 roku, w której podał pierwszą abstrakcyjną definicję ciała. Steinitz
był też autorem stosowanej do dziś konstrukcji liczb wymiernych jako klasy równoważności
względem odpowiedniej relacji określonej w zbiorze par liczb całkowitych.

7) Kazimierz Zarankiewicz (1902-1959) urodził się 2 maja 1902 roku w Częstocho-
wie. Ukończył Uniwersytet Warszawski. Po wojnie pracował na Politechnice Warszawskiej.
Zajmował się topologią i teorią grafów, jak również funkcjami analitycznymi i teorią liczb.

Oprócz wspomnianych matematyków, ze Śląskiem związani byli inni uczeni światowej
klasy, wśród nich jest 10 laureatów Nagrody Nobla, w tym 4 Noblistów z Górnego
Śląska: • Otto Stern (ur. 17.02.1888 r. w Żorach, zmarł 17.08.1969 r. w Berkeley) otrzymał
Nagrodę Nobla z fizyki za rok 1943 (odebrana w roku 1944), •Kurt Alder (ur. 10.07.1902 r.
w Królewskiej Hucie (Chorzów), zmarł 20.06.1958 r. w Kolonii, w Niemczech) otrzymał
Nagrodę Nobla z chemii w 1950 r., • Maria Göppert-Mayer (ur. 28.06.1906 r. w Ka-
towicach, zmarła 20.02.1972 r. w San Diego, USA), otrzymała Nogrodę Nobla z fizyki
w 1963 r., • Konrad Bloch (ur. 21.01.1912 r. w Nysie - zmarł 15.10.2000 r. w Burlington,
Massachusetts) otrzymał Nagrodę Nobla z medycyny (fizjologii) w 1964 r., a mianowicie
za odkrycie przebiegu syntezy cholesterolu w organiźmie ludzkim. Ich biografie nie będą
tematem naszych rozważań, [12].

§1. Od Instytutu Pedagogicznego do Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach

Minione wieki nie sprzyjały głębszej edukacji na Górnym Śląsku. Dopiero w latach 1920-
1960 trwały intensywne starania o utworzenie śląskiej wszechnicy.
Pierwszą uczelnią, która stała się podstawą rozwoju szkolnictwa wyższego, na Śląsku

był • Instytut Pedagogiczny ZNP utworzony w 1928 roku w Katowicach. Uroczysta
inauguracja w tym Instytucie odbyła się 28 października 1928 roku w Katowicach. Szcze-
gólnie zasłużonym dla Instytutu był Edward Czernichowski, późniejszy jego dyrektor w la-
tach 1930-1939, [6]. Wykładowcami byli profesorowie i docenci, głównie z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a także z innych uczelni i instytucji naukowych. Wykłady z matematyki
od 1931 roku prowadził prof. Witold Wilkosz z UJ w Krakowie. Pozytywnym osiągnię-
ciem Instytutu, w latach 1928 - 1939, było pogłębienie wiedzy o regionie wśród ówczesnych
nauczycieli pracujących na Śląsku i podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.
W 1929 r. powstało • Konserwatorium Muzyczne, które stało się podstawą utwo-

rzonej późniejWyższej Szkoły Muzycznej. W 1937 roku utworzono •Wyższą Szkołę
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Nauk Społeczno-Gospodarczych, przekształconą po wojnie wWyższą Szkołę Eko-
nomiczną, [30].
Instytut Pedagogiczny wznowił swą działalność w roku 1945 i działał do roku 1950, a

jego dyrektorem był prof. dr Józef Pieter. W tym okresie (1945-1950) Instytut był stu-
dium przedmiotowym o trzech kierunkach: ? humanistycznym z historią jako przedmiotem
głównym i polonistyką, ? przyrodniczym z zoologią i botaniką oraz ? nauk matematycz-
nych z fizyką jako przedmiotem pobocznym, [30]. Na tym ostatnim wykłady prowadzili
między innymi: prof. dr Tadeusz Ważewski, dr Roman Leitner z UJ w Krakowie, a od
roku 1946 również mgr Antoni Wakulicz, późniejszy profesor WSP i PŚl.
W 1945 roku rozpoczęła działalność • Politechnika Śląska w Gliwicach. W pierw-

szym roku siedzibą Politechniki był Kraków. Lokalizację nowo powstałej uczelni w Gliwi-
cach zatwierdzono dopiero w 1947 roku.
W roku 1946 powołano w Katowicach •Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która dzia-

łała tutaj tylko jeden rok, Już w następnym roku, tj. w 1947 przeniesiono ją do Łodzi.
•PaństwowąWyższą Szkołę Pedagogiczną utworzono w Katowicach po raz drugi

w roku 1950 pismem Ministerstwa Oświaty z dnia 12 czerwca 1950 r. nr Oś. 2-II 2509/50
(Dz. U. 1950, nr 55, poz. 498), w oparciu o bazę materialną i pomieszczenia Instytutu
Pedagogicznego przy ul. Szkolnej 9. Pierwszym rektorem (w latach 1950-1956) był fizyk
mgr Stanisław Glücksman (późniejszy prof. ndz. dr hab,). Następnie, obowiązki rektora
objął prof. dr Józef Pieter, profesor psychologii i pełnił je do końca istnienia WSP, tj. do
1968 r.
W roku 1966 utworzona została • Pracownia Instytutu Matematycznego PAN

w Katowicach (przekształcona później w Oddział), której działalność pod kierunkiem
Profesora Jana Mikusińskiego wywarła decydujący wpływ na rozwój badań matematycz-
nych w ośrodku katowickim.
• Studium Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego w Katowicach utworzono w 1963 roku i jako pierwszy, tzn. w 1963 r. na
Studium powstał kierunek • matematyka, a rok póżniej • fizyka. Pierwszym dzieka-
nem w roku akademickim 1963/64 była doc. dr Danuta Kunisz. Od roku 1964 obowiązki
prodziekana pełnił doc. dr Marek Kuczma. • Filię Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Katowicach utworzono w 1966 roku. W tym roku został także uruchomiony na tej
FiliiWydział Prawa.
Wreszcie • Uniwersytet Śląski w Katowicach powstał na podstawie Rozporzą-

dzenia Rady Ministrów z 8 czerwca 1968 roku (Dz. U. 1968, nr 18, poz. 116), w którym
czytamy ”Tworzy się Uniwersytet Śląski w Katowicach przez połączenie Wyższej Szkoły
Pedagogicznej z Filią Uniwesytetu Jagiellońskiego w Katowicach”. Instytut Matematyki
Uniwesytetu Śląskiego w Katowicach powstał z połączenia Sekcji Matematyki byłej Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach i Sekcji Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, byłej Filii UJ w Katowicach. Pierwszym dyrektorem Instytutu Matematyki UŚl. był
prof. dr hab. Marek Kuczma, wcześniejszy organizator i kierownik Sekcji Matematyki Filii
UJ w Katowicach, zastępcą był doc. dr hab. Tadeusz Dłotko.
Studia matematyczne na Górnym Śląsku rozpoczęły się wraz z powstaniem (na ba-

zie Instytutu Pedagogicznego) Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, tj., w 1950
roku. W roku akademickim 1950/51 rozpoczęli studia studenci pierwszego roku utworzo-
nej właśnie WSP (38 studentów) oraz studenci ostatniego, III-go roku matematyki (36
studentów) byłego Instytutu Pedagogicznego. Pierwsi absolwenci, w liczbie 27, opuścili
Uczelnię w roku 1953. WSP, w latach 1951 - 1968, wykształciła 588 nauczycieli matema-
tyki. Z nich około 30 zasiliło uczelnie wyższe i instytuty naukowe (UŚl., PŚl., Pracownię
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IM PAN, Akademię Ekonomiczną i inne). Wielu z nich posiada bogaty dorobek naukowy,
wspaniałe wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w zakresie kształcenia młodych
kadr i w pracy organizacyjnej. Do nich należą: • doc. dr Jan Błaż były prorektor UŚl.
i były prodziekan Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. UŚl., • prof. dr hab. Tadeusz Dłotko były
dyrektor IM UŚl. i były dziekan Wydziału Mat.-Fiz.-Chem UŚl., • prof. dr hab. Kazi-
mierz Szymiczek kierownik Zakładu Algebry i Teorii Liczb, były v-ce dyrektor IM UŚl.,
• doc. dr Kazimierz Zima były dziekan Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. WSP w Rzeszowie, •
dr hab. Władysław Kierat prof. UŚl., • dr Krystyna Skórnik adiunkt w IM PAN i prezes
OG PTM od 1996 r., • dr hab. Jan Ligęza prof. UŚl., • dr hab. Stefan Czerwik prof. Pol.
Śl., • prof. dr hab. Jan Konior kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki UŚl.; adiunkci
Politechniki Śląskiej: • dr Ryszard Bartłomiejczyk, • dr Grażyna Kozłowska, • dr Ste-
fania Krasińska, • dr Władysław Morytko; • dr Ryszard Pochwalski adiunkt Akademii
Ekonomicznej i inni. Listę osób zatrudnionych na WSP zob. w [30].
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach w 1956 r. uzyskała uprawnienia do kształ-

cenia magistrów matematyki. Pierwszy magister matematyki ukończył studia w 1956
roku, był nim Tadeusz Dłotko, późniejszy profesor UŚl. Od 1963 roku Wyższa Szkoła
Pedagogiczna w Katowicach miała prawa nadawania stopnia doktora na Wydziale Mat.–
Fiz.–Chem. (Wydział Filologiczno–Historyczny uzyskał te uprawnienia rok wcześniej).
Pierwsza publiczna obrona pracy doktorskiej na WSP odbyła się 29.01.1964 r. Była to
praca z matematyki nt. ”Pojęcie funkcji w nauce i nauczaniu”mgra Mariana Panczakiewi-
cza, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszym dr hab. nauk matematycznych
na Górnym Śląsku, habilitowanym na UŚl., został Roman Ger w 1976 roku.
Na WSP, a później na UŚl., w latach 1963 - 2003, stopień dra nauk matematycznych

uzyskało 169 osób. Terytorialnie, doktoraty uzyskało 85 osób z Katowic, w tym 26 ze
Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Śląskiego: 19 z Gliwic, 16 z Krakowa, 6 z Rzeszowa,
4 z Warszawy, 6 z Opola, 3 z Bielska-Białej, 6 z zagranicy, ponadto z Częstochowy,
Wrocławia, Torunia, Kielc, Łodzi, Gdańska, Nowego Sącza.
W latach 1967- 2003 stopień dra hab. nauk matematycznych uzyskało 37 osób, w tym

17 z Katowic, 4 z Krakowa, 2 z Gdańska, 2 z Rzeszowa, ponadto z Gliwic, Zielonej Góry,
Wrocławia, Łodzi, Lublina i z zagranicy, [7].

§2. Pierwsi Profesorowie Politechniki Śląskiej. Powsta-
nie Oddziału Gliwickiego PTM

Powstanie ośrodka naukowego i środowiska akademickiego na Górnym Śląsku rozpoczęło
się w 1945 roku wraz z powołaniem do życia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Działo
się to w warunkach powojennego braku kadr naukowych w całym kraju. Podstawowym
zadaniem powstającej uczelni było dostarczenie kadr inżynieryjnych na potrzeby regionu
i jego przemysłu. Początki tej pracy były niezwykle ciężkie: szczupła kadra wykładają-
ca matematykę, brak zaplecza, brak podręczników i niepewny los samej uczelni, bo jak
przytoczyliśmy wcześniej, lokalizację nowo powstałej uczelni w Gliwicach zatwierdzono
dopiero w 1947 roku.
W pierwszym roku działalności matematykę na Politechnice Śląskiej wykładali:
• Prof. dr inż. Julian Bonder (1900-1975) inżynier lotnictwa, absolwent (1929)

i pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej (do 1939 i od 1945), członek rzeczywisty
PAN (1966), od 1946 roku profesor na Politechnice Śląskiej, gdzie był odpowiedzialny za
uruchomienie studiów technicznych.
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• Prof. dr Stanisław Kaliński przybyły z Uniwersytetu im. J. Kazimierza we Lwo-
wie;
• Prof. dr Eustachy Żyliński profesor Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego, przed

wojną profesor Politechniki Lwowskiej, promotor pracy doktorskiej W. Orlicza;
• Dr Włodzimierz Wrona (późniejszy prof. AGH i Politechniki Warszawskiej) pra-

cujący równocześnie na Akademii Górniczej w Krakowie; w 1952 roku przerywa współ-
pracę z Politechniką Śląską, a później emigruje z kraju.
W następnym roku akademickim kadrę zasilili:
•mgr Mirosław Mochnacki (późniejszy profesor PŚl.), •mgr Kazimierz Szałaj-

ko (absolwent Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie), •mgr Antoni Wakulicz
(absolwent Uniwersytetu Warszawskiego), późniejszy profesor PŚl. i WSP w Katowicach,
wieloletni prezes OG PTM. W następnych latach kadrę wykładowców matematyki na
Politechnice Śląskiej wsparli: • mgr Stefan Sedlak, • mgr Józef Rabsztyn, • mgr
Alfred Frylik.
Od roku 1950 działał na Politechnice Śląskiej w Gliwicach • mgr Czesław Kluczny

(20.05.1908 - 06.05.1979). Promotorem pracy doktorskiej Czesława Klucznego był profe-
sor Tadeusz Ważewski. Obrona pracy odbyła się w 1959 r na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem.
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dwa lata później Cz. Kluczny uzyskał stopień doktora habi-
litowanego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Wspólnie z prof. Adam Bieleckim
rozpoczął badania z zakresu równań różniczkowych, w szczególności nad tzw. metodą re-
traktową Ważewskiego i jej zastosowaniami, [9]. Zapoczątkowało to działalność badawczą
w zakresie równań różniczkowych na Politechnice Śląskiej.
Wraz z utworzeniem w 1950 roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kato-

wicach powiększyła się liczbowo kadra akademicka matematyków na Śląsku, lecz nadal
brakowało wśród niej osobowości naukowo aktywnych i inspirujących działalność nauko-
wą. Ponieważ nauczanie akademickie nie istnieje bez badań naukowych, pracujący na
Górnym Śląsku matematycy ze stopniem magistra zaczęli nawiązywać kontakty z uczo-
nymi z innych ośrodków. Na początku lat pięćdziesiątych pojawiła się idea, żeby założyć
w Gliwicach Oddział PTM. 24 września 1953 roku do Zarządu Głównego PTM zostało
wystosowane pismo następującej treści:
”Z uwagi na to, że Gliwice i Katowice są siedzibą trzech uczelni wyższych (Politechni-
ki Śląskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wyższej Szkoły Inżynieryjnej),
w których jest wykładana matematyka wyższa, uważamy że nawiązanie kontaktu nauko-
wego z ośrodkami o wybitnej pracy twórczej w dziedzinie matematyki i nauk pokrewnych
jest rzeczą niezbędną i pilną. Dla ułatwienia nawiązania tej łączności zwracamy się do Za-
rządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego z wnioskiem o otwarcie oddziału
PTM w Gliwicach. Oddział ten obejmowałby czynnych matematyków z okręgu Gliwice
i Katowice.”
Pismo to zostało podpisane przez grupę matematyków w składzie: prof. dr Stanisław

Kaliński, z-ca prof. dr Antoni Wakulicz (wówczas członek Oddziału Warszawskiego), z-ca
prof. mgr Mirosław Mochnacki (członek Oddziału Krakowskiego), z-ca prof. mgr Kazi-
mierz Szałajko (członek Oddziału Wrocławskiego), mgr Stefan Sedlak (członek Oddziału
Krakowskiego), mgr Jerzy Piwko (członek Oddziału Krakowskiego), mgr Bernard Glat
(kierownik Katedry Matematyki WSP w Katowicach).
Pozytywna odpowiedź Zarządu Głównego nadeszła szybko. 12 grudnia 1953 roku od-

było się pierwsze konstytuujące posiedzenie; przyjmujemy, że w tym dniu powstał Oddział
z siedzibą w Gliwicach. Na pierwszym zebraniu Oddziału 12 grudnia 1953 r. wybrany zo-
stał 6-osobowy Zarząd w składzie: prezes – dr Antoni Wakulicz, wiceprezes – mgr Stefan
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Sedlak, sekretarz – mgr Kazimierz Szałajko, skarbnik – mgr Bernard Glat, członkowie
Zarządu – mgr Mirosław Mochnacki i mgr Czesław Kluczny. Prof. A. Wakulicz, pierwszy
prezes Oddziału, obowiązki prezesa pełnił przez 16 lat, tzn. od roku 1953 do 1969.
Nowo powstały Oddział wykazał się dużą aktywnością. Zapraszano czołowych matema-

tyków polskich, a także specjalistów z zagranicy • z wykładami naukowymi, • odczytami
popularnonaukowymi. Nawiązano ścisłą współpracę z matematykami pracującymi w prze-
myśle i nauczycielami, dla których raz w miesiącu organizowano • seminaria i • wykłady
w celu uzupełnienia ich wiedzy matematycznej, w szczególności w zakresie geometrii i ra-
chunku prawdopodonieństwa. Dla uczniów szkół średnich, organizowano • ”Wieczornice
Matematyczne”, • ”Międzyszkolne Koła Matematyczne”, • konkursy i • wykłady. Działal-
ność Oddziału Górnośląskiego omówiona jest w [19, 21]. Od powstania do chwili obecnej
pracami Oddziału kierowali kolejno następujący Prezesi: prof. dr Antoni Wakulicz (1953
– 1969), prof. dr hab. Mieczysław Kucharzewski (1969 – 1973), prof. dr hab. Lech Dubikaj-
tis (1973 – 1975), prof. dr hab. Jerzy Mioduszewski (1975 – 1981), prof. dr hab. Mieczysław
Kucharzewski (1981 – 1984), prof. dr hab. Piotr Antosik (1984 – 1986), prof. dr hab. Ro-
man Ger (1986 – 1990), prof. dr hab. Jerzy Mioduszewski (1990 – 1992), prof. dr hab.
Aleksander Błaszczyk (1992 – 1996), dr Krystyna Skórnik (od 1996 r.).
Powstanie Oddziału Gliwickiego PTM miało znaczący wpływ na rozwój naukowy

nie tylko pracowników Politechniki ale całego śląskiego środowiska matematycznego. W
przekonaniu matematyków pracujących dzisiaj w uczelniach oraz instytutach naukowych
w Katowicach, Gliwicach, Częstochowie i Bielsku-Białej był to moment wyznaczający po-
czątek istnienia matematyki jako dziedziny wiedzy na obszarze, który teraz zawarty jest
w województwie śląskim.
19 maja 1965 roku, na wniosek doc. dra hab. Mieczysława Kucharzewskiego

siedziba Oddziału została przeniesiona z Gliwic do Katowic i została zmieniona jego nazwa
z Oddziału Gliwickiego na Oddział Górnośląski, gdyż Oddział skupiał matematyków
z Gliwic, Katowic i Częstochowy. 27 lutego 1971 r. grupa matematyków z Częstochowy
z doc. dr Alfredem Czarnotą, doc. dr Czesławem Ginalskim i doc. dr Andrzejem Kap-
cią na czele wystąpiła do Zarządu Głównego PTM z wnioskiem o utworzenie Oddziału
w Częstochowie. Odpowiedź była pozytywna. Dzień 1 lutego 1972 r. uważa się za datę
powstania Oddziału Częstochowskiego PTM, [19].

§3. Pewne fakty związane z rozwojem podstawowych
kierunków badań na Górnym Śląsku

Matematycy kreujący kierunki badań naukowych na Górnym
Śląsku w latach 1950 – 1970

Jeszcze pod koniec lat czterdziestych prof. dr Tadeusz Ważewski, dr Roman Leitner
i dr Jacek Szarski prowadzili wykłady w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach. W
późniejszych latach wykłady z zakresu równań różniczkowych wygłaszali w Katowicach
doc. dr Zdzisław Opial i dr Czesław Olech.
Szybki rozwój Politechniki Śląskiej i WSP, szczupła kadra samodzielnych pracowni-

ków, a więc przeciążenie pracą dydaktyczną, utrudniało rozwój młodej kadry tych uczelni.
Z inicjatywymgr B. Glata (pierwszego Kierownika Katedry Matematyki WSP) i dr.

A. Wakulicza, rozpoczęło się w Katowicach intensywne kształcenie młodej kadry.
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Szeroką działalność w tym zakresie rozwinęli wybitni specjaliści:
• Prof. Adam Bielecki z UMCS w Lublinie, który nie zważając na trudności

komunikacyjne od 1957 roku dojeżdżał systematycznie do Katowic z Lublina;
• Prof. Jan Mikusiński z IM PAN, matematyk światowej sławy, który w 1960

roku przeniósł się z Warszawy do Katowic (do Piotrowic);
od 1956 roku • dr Mieczysław Kucharzewski z IM PAN Oddział w Krako-

wie, późniejszy długoletni prezes OG PTM, twórca śląskiej szkoły geometrii i obiektów
geometrycznych;
w 1963 roku przeniósł się do Katowic • dr Marek Kuczma z UJ w Krakowie,

późniejszy prof. UŚl., twórca katowickiej szkoły równań funkcyjnych i kreator jej
rozwoju.
W roku 1966 przybył do Katowic z Wrocławia • doc. dr Jerzy Mioduszewski,

późniejszy profesor, wieloletni prezes OG PTM i twórca ośrodka badawczego z topologii
na Śląsku, a w 1969 r. • prof. dr Witold Pogorzelski - organizator katowickiego ośrodka
logiki matematycznej.
W tym samym roku przybył do Katowic z AGH w Krakowie • prof. dr Jerzy Górski

specjalista z zakresu teorii funkcji analitycznych.
W ten sposób ośrodkiem rozwoju matematyki na Śląsku stały się Katowice.
W rozwoju śląskiej matematyki odegrał również wielką rolę wybitny geometra

• prof. dr hab. Stanisław Gołąb. Wprawdzie prof. Gołąb nie prowadził nigdy za-
jęć na śląskich uczelniach ale oddziaływał przez swoich uczniów, wielokrotnie przyjeżdżał
na Śląsk z odczytami na posiedzenia Oddziału PTM. Profesorowie Marek Kuczma i Mie-
czysław Kucharzewski byli jego uczniami. Prof. Gołąb był promotorem i recenzentem
w przewodach doktorskich śląskich matematyków.
Działalność naukowa pracowników Katedry Matematyki i Zakładu Metod Numery-

cznych, Katedry Algebry i Teorii Liczb Wyższej Szkoły Pedagogicznej rozwijała się w la-
tach 1950-1968 w pięciu kierunkach: • Analiza Matematyczna; • Algebra i Teoria Liczb; •
Geometria; • Matematyka Stosowana (Tematyka badawcza: rachunek operatorów, teoria
prawdopodobieństwa i statystyki, metodyka nauczania teorii prawdopodobieństwa w szko-
le średniej. W latach 1960-1966 seminarium odbywało się pod kierunkiem prof. J. Mikusiń-
skiego.); • Podstawy i Metodyka Matematyki (Tematyka badawcza: problemy konstrukcji
geometrii w oparciu o teorię przekształceń geometrycznych, modernizacja nauczania ma-
tematyki w oparciu o pojęcie funkcji, logika matematyczna i teoria mnogości. Badania
w tym zakresie, pod kierunkiem prof. A. Wakulicza, prowadzili; Marian Panczakiewicz,
Maria Zajączkowska, Teodor Paliczka, Jan Konior i inni), [30].

1. Analiza Matematyczna

Decydujący wpływ na rozwój matematyki na WSP w Katowicach miała działalność
dwóch wybitnych specjalistów z analizy matematycznej prof. dr hab. Jana Mikusińskiego
i prof. dr hab. Adama Bieleckiego. Od samego początku istnienia WSP kierownik Kate-
dry Analizy Matematycznej starszy wykładowca mgr Bernard Glat oraz dziekan Wydziału
Matematyki, Fizyki i Chemii mgr Stefan Sedlak podejmowali liczne starania, by zaprosić
znanych matematyków do Katowic. Starania te zakończyły się sukcesem. Profesorowie
Adam Bielecki z UMCS w Lublinie (od 1957 r.) i Jan Mikusiński z IM PAN w Warsza-
wie (od 1960) zgodzili się otoczyć opieką naukową młodych pracowników WSP. Adam
Bielecki był pierwszym profesorem matematyki, który w początkowym najtrudniejszym
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okresie rozwoju ośrodka śląskiego, służył i to z wielkim zaangażowaniem, pomocą nauko-
wą matematykom z WSP w Katowicach. Wpływ prof. J. Mikusińskiego na kształtowanie
się śląskiego ośrodka naukowego będzie omówiony później.
Od 1955 roku na WSP działało seminarium naukowe z analizy matematycznej. Jego

inicjatorem i kierownikiem był starszy wykładowca mgr Bernard (Berl) Glat, [5]. W se-
minarium uczestniczyli dr M. Kucharzewski, mgr P. Antosik, mgr J. Błaż, mgr T. Dłotko
i mgr K. Zima. Od 1957 roku, z inicjatywy B. Glata, w seminarium zaczął uczestniczyć
prof. Adam Bielecki z UMCS, który objął nad seminarium opiekę naukową. Na semina-
rium tym zajmowano się równaniami różniczkowymi, zwyczajnymi i cząstkowymi i ich
uogólnieniem (równania z przesuniętym argumentem). Wynikiem współpracy z prof. A.
Bieleckim były 3 doktoraty (Cz. Kluczny, J. Błaż, T. Dłotko), a później 3 habilitacje
(Cz. Kluczny, T. Dłotko, J. Ligęza). Od 1960 r. opiekę nad częścią uczestników semina-
rium objął prof. dr hab. Jan Mikusiński. Badania naukowe w ramach tego seminarium
obejmowały rachunek operatorów, teorię dystrybucji, teorię funkcji zmiennej rzeczywistej.
Efektem tej współpracy były 3 doktoraty (P. Antosik, W. Kierat, K. Skórnik). W 1966 r,
gdy została utworzona Pracownia Matematyki IM PAN, wyżej wspomniane seminarium
funkcjonowało pod nazwą ”Funkcje Uogólnione i Teoria Zbieżności” (zob. 4.).

Bernard Glat (30.04.1904 - 25.04.1968) uro-
dził się w Kołomyji (woj. stanisławowskie) w Ga-
licji, jako dziewiąte dziecko w rodzinie, w której
już było osiem córek. Podstawowe wykształcenie
odebrał w ”Chederze”, tj., w żydowskiej religijnej
szkole, w której uczyli się chłopcy w wieku szko-
ły podstawowej. Następnie wstąpił do ”jeshiwy”,
szkoły średniej, gdzie wykładano Talmud i zasa-
dy Judaizmu. Po trzech latach opuścił tę szkołę
i zdał maturę zaocznie w polskiej szkole. W latach
1925/26 - 1928/29 odbył studia w Uniwersytecie
Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym w zakre-
sie matematyki. Przedstawił pracę magisterską na
temat ”Badanie przebiegu charakterystyk równań
Y (x, y)dx = X(x, y)dy w sąsiedztwie punktu oso-
bliwego (charakter topologiczny)”. Na Jego Dyplo-

mie Magistra Filozofii (Dyplom UJ: l 221/37/38) czytamy: ”Rada Wydziału Filozoficzne-
go Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Komisji Egzaminacyjnej nadała Panu Glat-
towi Berlowi stopień Magistra Filozofii jako dowód zakończenia studiów w zakresie
MATEMATYKI.” Przez kilka lat uczył matematyki w liceum w Kołomyji. Do wybuchu
wojny mieszkał w Krakowie. Pierwsza żona i syn zginęli w czasie wojny w Krakowie, a
Bernard Glat po tułaczce w różnych republikach ZSRR wrócił w 1945 roku do Polski.
Zamieszkał w Bytomiu, ożenił się po raz drugi z Stefanią Miszel, którą poznał w czasie
wojny w szpitalu (była tam pielęgniarką), gdy zachorował na tyfus. W 1950 roku B. Glat
wraz z rodziną przeprowadził się do Katowic, gdzie uczestniczył w tworzeniu Wydziału
Matematyki, Fizyki i Chemii WSP. Pracował na WSP jako wykładowca, z-ca profeso-
ra i starszy wykładowca przez cały czas jej istnienia, tzn. od 1950 do 1968 roku. Był
kierownikiem Katedry Matematyki (od chwili powstania WSP) i Zakładu Matematyki
Stosowanej, a później Katedry Analizy Matematycznej i Zakładu Matematyki Stosowa-
nej. Włożył dużo pracy w organizację Sekcji Matematyki WSP w Katowicach i rozwój
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młodej kadry. W ten sposób przyczynił się do rozwoju śląskiego środowiska matematycz-
nego. Zmarł po ciężkiej chorobie (rak wątroby) 25 kwietnia 1968 roku. Pochowany został
na cmentarzu żydowskim w Katowicach.

Najbliższymi współpracownikami mgra B. Glata byli mgr M. Panczakiewicz, mgr J.
Błaż i mgr T. Dłotko.

Marian Panczakiewicz (11.01.1903–01.07.1997) urodził się w Tarnowie. Studia ma-
tematyczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W okresie międzywo-
jennym pracował w szkolnictwie średnim w Bielsku (1926 - 1934), a następnie w Mikołowie
(do wybuchu wojny). W okresie okupacji niemieckiej przebywał w Mszanie Dolnej, gdzie
pracował jako nauczyciel szkoły podstawowej i równocześnie prowadził tajne nauczanie
na terenie powiatu limanowskiego. Po wojnie, w latach 1945 - 1951, był nauczycielem ma-
tematyki w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych, skąd we wrześniu 1951 r. został
przeniesiony do WSP w Katowicach. Pracował tam na stanowisku starszego wykładowcy
przez cały czas istnienia WSP, tj. do r. 1968, pełniąc w latach akademickich 1954/5 –
1957/8 funkcję prodziekana Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. Doktoryzował się w roku 1964 na
podstawie rozprawy nt. „Pojęcie funkcji w nauce i nauczaniu”, której promotorem był
prof. Jerzy Słupecki z WSP w Opolu. W powstałym Uniwersytecie Śląskim pracował tyl-
ko jeden rok; wskutek utraty wzroku zmuszony był przejść na emeryturę (01.09.1969). Dr
Marian Panczakiweicz jest autorem trzech prac naukowych, opublikowanych w Zeszytach
Naukowych WSP w Katowicach (zob. [30]) oraz podręcznika pt. ”Logika matematyczna”,
wydanego w r. 1970 przez Uniwersytet Śląski.

Jan Błaż urodził się 23 stycznia 1926 roku w miejscowości Jabłonica Polska (woj.
lwowskie). Studia matematyczne rozpoczął w 1948 r. w Instytucie Pedagogicznym w Ka-
towicach, kończąc je w r.1951 już w nowo utworzonej 3-letniej Wyższej Szkole Pedago-
gicznej. Następnie kontynuował naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując w 1952
r. stopień magistra filozofii w zakresie matematyki. Pracę magisterską pt. ”Całka Per-
rona” napisał pod kierunkiem prof. dra Jacka Szarskiego. Po powrocie na Śląsk podjął
pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach w charakterze asystenta, starsze-
go asystenta, a następnie adiunkta. Doktoryzował się w 1962 r. na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie rozprawy nt. ”Badanie istnienia rozwiązań
pewnych uogólnień równań różniczkowych”, której promotorem był prof. A. Bielecki. W
1968 r. dr Jan Błaż został mianowany docentem utworzonego UŚl. oraz kierownikiem Za-
kładu Analizy Numerycznej. Kierownictwo to sprawował do 1982r., tj. do czasu przejścia
na emeryturę. Doc. dr Jan Błaż był prodziekanem Wydziału Mat.-Fiz.-Chem (w r. akad.
1968/69), prorektorem d/s nauczania (w latach 1969-1975) i dyrektorem Centrum Tech-
niki Obliczeniowej (1976-1978). W seminarium doc. dra J. Błaża, działającym do czasu
Jego przejścia na emeryturę, uczestniczyło 8 osób. Tematyka seminarium dotyczyła bada-
nia własności rozwiązań uogólnionych równań różniczkowych (głównie z wyprzedzającym
argumentem) i stochastycznych równań różniczkowych typu Itô oraz typu Mc Shane’a
(istnienie, jednoznaczność, stabilność rozwiązań, oszacowania momentów rozwiązań, ste-
rowanie optymalne). Wypromował sześciu doktorów: • Andrzej Nowak, •MarekWojtylak,
• Ewa Szocińska, • Henryk Gacki, • Maria Stolarczyk, • Zofia Muzyczka. Jest autorem
lub współautorem 27 prac naukowych z zakresu równań różniczkowych z odchylonym
argumentem i stochastycznych równań różniczkowych, opublikowanych w czasopismach
krajowych i zagranicznych [8, 19].
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Tadeusz Dłotko (28.09.1930 - 10.10.2005) uro-
dził się w Katowicach. Studia wyższe w zakresie
matematyki odbył na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem.
WSP w Katowicach w latach 1950-1953, 1955-1956,
uzyskując stopień magistra matematyki. Doktory-
zował się w 1962 r. na Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, na podstawie rozprawy
nt. ”Badanie własności rozwiązań niektórych ty-
pów równań różniczkowych z opóźniającym się i wy-
przedzającym argumentem”, której promotorem był
prof. Adam Bielecki. Habilitował się także na UMCS
w Lublinie. W 1979 roku Rada Państwa nadała Ta-
deuszowi Dłotko tytuł profesora nadzwyczajnego
nauk matematycznych. W latach 1979-1993 pra-
cował na stanowisku prof. nadzwyczajnego, a od
1993-2005 na stanowisku prof. zwyczajnego UŚl.
Tadeusz Dłotko, wieloletni członek PTM, był ca-

łym sercem oddany krzewieniu matematyki na Górnym Śląsku. W latach 1972-79 był
dziekanem Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1968-1972, 1979-
1983, 1984-1987 pełnił funkcję dyrektora i zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki UŚl.
a od 1968 roku do przejścia na emeryturę, tj. w 2001 roku, był kierownikiem Zakładu Rów-
nań Różniczkowych, przez cały czas prowadził seminarium naukowe, w którym uczest-
niczyło 15 osób. Profesor Tadeusz Dłotko był specjalistą z zakresu analizy matematycz-
nej, równań różniczkowych zwyczajnych i ich uogólnień, organizatorem międzynarodowej
współpracy naukowej. Jest autorem ponad 40 prac naukowych z zakresu uogólnień rów-
nań różniczkowych, kilku dotyczących historii matematyki oraz publikacji książkowych.
Tadeusz Dłotko rozwinął teorię wykorzystania stopnia obrotu pola wektorowego w bada-
niach krotności rozwiązań zadań brzegowych dla równań różniczkowych wyższego rzędu.
Był promotorem 6 przewodów doktorskich. Doktorantami jego są: • Jerzy Klamka, • Jan
Ligęza, • Józef Kalinowski, • Urszula Sztaba, • Zdzisław Wyderka, • Mirosława Zima.
Trzech uczestników uzyskało stopień doktora habilitowanego: • Jerzy Klamka, • Jan Li-
gęza, • Wiesław Kotarski. Prof. dr hab. J. Klamka jest członkiem korespondentem PAN,
[8, 14, 21].

Na nowo powstałym Uniwersytecie Śląskim wykształciły się nowe kierunku badań, po-
wstały nowe Zakłady. W zakresie analizy matematycznej i jej licznych uogólnień (analiza
funkcjonalna, analiza rzeczywista, równania różniczkowe i ich zastosowania w fizyce, bio-
logii i inne) funkcjonują Zakłady: • Zakład Analizy Funkcjonalnej, kierownik Zakładu –
dr hab. Władysław Kierat, prof. UŚl. (pełnił tę funkcję do przejścia na emeryturę, tzn. do
1.10.2005); • Zakład Analizy Rzeczywistej, kierownik Zakładu – prof. dr hab. Karol Ba-
ron; • Zakład Metod Matematycznych Fizyki, kierownik Zakładu – prof. dr hab. Tomasz
Dłotko; • Zakład Równań Różniczkowych, kierownik Zakładu – prof. dr hab. Tadeusz
Dłotko† (pełnił tę funkcję do śmierci, tzn. do 14.10.2005).
Skład osobowy zespołów badawczych i tematyka badań naukowych są wyszczególnione

w [19, 68-72] oraz na stronie www UŚl.
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2. Algebra i Teoria Liczb

Formalnym początkiem działalności naukowej w zakresie algebry i teorii liczb na Górnym
Śląsku było powstanie w 1960 roku Katedry Algebry i Teorii Liczb w Wyższej Szko-
le Pedagogicznej w Katowicach. Kierownikiem Katedry był doc. dr Antoni Wakulicz, a
jedynym pracownikiem na stanowisku asystenta był mgr Kazimierz Szymiczek. W następ-
nych latach liczba pracowników Katedry zwiększyła się, zatrudniono absolwentów WSP:
mgr Joannę Wuwer, mgr Marię Roczynę, mgr Ewę Danielską, mgr Bonifacego Szczepa-
nika. Tematyka seminarium obejmowała: łączenie grup cyklicznych, równania diofantycz-
ne, aproksymacje diofantyczne, rozmieszczenie dzielników pierwszych liczb Mersenne’a
i liczby pseudopierwsze, lokalizacją zer wielomianów, efektywizacją pewnych twierdzeń
elementarnej teorii liczb, problemami stawianymi przez prof. W. Sierpińskiego. W kolej-
nych latach (1966) A. Wakulicz wraz z grupą doktorantów spoza WSP rozpoczął prace
badawczą, w teorii grup i algebrze klasycznej, uwieńczone 3 doktoratami w Katowicach. W
roku 1968 WSP i Filia UJ zostały połączone w jedną Uczelnię pod nazwą Uniwersytet Ślą-
ski. Katedry z WSP i FUJ działały do roku 1969, tj. do powstania Instytutu Matematyki
UŚl. Wówczas Katedry zostały przekształcone w Zakłady tego Instytutu. W szczególności
Katedra Algebry i i Teorii Liczb byłej WSP została przekształcona w Zakład o tej samej
nazwie, tj. w Zakład Algebry i Teorii Liczb. Kierownikiem w 1971 r., po odejściu
prof. A. Wakulicza na emeryturę, został doc. dr hab. Kazimierz Szymiczek (pierwszy wy-
kształcony i doktoryzowany (w 1966 r.) na śląskiej uczelni, specjalista w zakresie algebry
i teorii liczb).

Antoni Wakulicz (07.04.1902 – 25.11.1988)
urodził się w miejscowości Miedzna w woj. war-
szawskim. W latach 1920-1924 studiował na UW.
W latach 1924-1927 pracował jako nauczyciel
w Gimnazjum im. Zamojskiego w Warszawie, w la-
tach 1928-1935 w gimnazjum w Pszczynie, a w la-
tach 1935-1939 w Katowicach. W czasie okupacji
angażował się w tajne nauczanie w swej rodzinnej
miejscowości Miedzna. W latach 1944-1945 praco-
wał w gimnazjum w Węgrowie, a następnie w gim-
nazjum w Katowicach. Od 1946 r., aż do przejścia
w roku 1970 na emeryturę, pracował na Politech-
nice Śląskiej w Gliwicach. Równocześnie, od 1946
r. pracował w Instytucie Pedagogicznym w Kato-
wicach, a następnie od 1950 r. do 1970 r., po likwi-
dacji Instytutu Pedagogicznego, w powstałej Pań-
stwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej, a następnie

na UŚl. w Katowicach. W 1949 r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim
na podstawie rozprawy ”O sumie skończonej liczby liczb porządkowych”. Promotorem jego
pracy doktorskiej był prof. W. Sierpiński. W 1954 r. A. Wakulicz zorganizował Zakład
Matematyki Elementarnej WSP. Z jego inicjatywy, w 1958 r. utworzono na WSP
w Katowicach czasopismo naukowe z zakresu matematyki ”Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Katowicach”, zamienione w 1969 roku na ”Prace Matematyczne
Uniwersytetu Śląskiego”, a od 1985 na Annales Mathematicae Silesianae”. W 1963 ro-
ku A. Wakulicz otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Wypromował 6 doktorów: •
Kazimierz Szymiczek, • Jan Ambrosiewicz, • Władysław Wrona, • Jerzy Kaczmarski, •
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Ryszard Bartłomiejczyk, • E. Kowalski. Za zasługi dla śląskiego środowiska matematycz-
nego został w 1987 roku wyróżniony tytułem Członka Honorowego PTM.
Antoni Wakulicz był głównym organizatorem Oddziału PTM w Gliwicach, utworzonego
w 1953 roku. On też został pierwszym prezesem tego Oddziału i pełnił tę funkcję do roku
1969. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć, które odegrały wielką rolę nie tylko w życiu
Oddziału, ale także całego śląskiego środowiska naukowego. Na posiedzeniach Oddziału
PTM referował wyniki własne i prace innych matematyków. Zachęcał młodych matema-
tyków do przedstawienia wyników swoich badań na posiedzeniach naukowych Oddziału.
Zapraszał licznych gości z innych ośrodków w kraju i z zagranicy. Wiele czasu i pracy
poświęcił Profesor Antoni Wakulicz rozwijaniu współpracy z nauczycielami szkół śred-
nich. Profesor Wakulicz współpracę z nauczycielami kontynuował nieprzerwanie, nawet
po przejściu na emeryturę, aż do 1985 roku. Był także organizatorem pracy z młodzieżą,
która jest podstawą rozwoju w każdej dziedzinie. W roku 1960, wspólnie z mgr Marią
Zajączkowską, zorganizowali Międzyszkolne Koło Matematyczne dla uczniów szkół
średnich, które działa do dzisiaj. Stworzył podstawy do rozwoju dydaktyki matematyki,
w tej dziedzinie rozwijał badania naukowe, [19, 21, 26].

Pierwszym uczniem i najbliższym współpracownikiem prof, A. Wakulicza był mgr
Kazimierz Szymiczek

Kazimierz Szymiczek urodził się 20 maja 1939 r. w Pietrowaldzie na Zaolziu. Stu-
dia matematyczne ukończył w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach w 1960 roku.
Doktoryzował się 18 maja 1966 r. na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. WSP w Katowicach na
podstawie rozprawy nt. ” O dzielnikach pierwszych liczb Mersenne’a”, której promotorem
był prof. A. Wakulicz. W roku akademickim 1971/72 odbył roczny staż na Uniwersytecie
w Cambridge w Anglii. Po powrocie z Cambridge został kierownikiem Zakładu Algebry
i Teorii Liczb. Z grupą młodych matematyków rozpoczął badania związane z problema-
tyką, z którą zapoznał się w Cambridge, tzn. z problematyką algebraicznej teorii form
kwadratowych, teorii algebraicznych pierścieni Witta i pierścieni Witta algebr nieprze-
miennych, a później teorią form kwadratowych nad ciałami globalnymi. Habilitował się
w 1977 r. na UŚl. na podstawie rozprawy ” Formy kwadratowe nad ciałami”. Tytuł profe-
sora otrzymał w 1989 r. Wypromował 7 doktorów, są nimi: • Andrzej Sładek, •Mieczysław
Kula, • Lucyna Szczepanik, • Krzysztof Kozioł, • Alfred Czogała, • Przemysław Koprow-
ski, •Marzena Ciemała. Jest autorem 5 książek i 67 artykułów w czasopismach krajowych
i zagranicznych, [17, 24]. Profesor Szymiczek, wzorem swego nauczyciela prof. Wakulicza,
przez wiele lat aktywnie uczestniczył w popularyzacji matematyki, wygłasza odczyty dla
nauczycieli oraz uczniów szkół średnich. Ważna dla niego była i nadal jest działalność na
rzecz rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Jest kierownikiem Zakładu Algebry i Teorii Liczb,
był zastępcą dyrektora Instytutu Matematyki UŚl. w latach 1975–1981, a kierownikiem
Studium Doktoranckiego Instytutu Matematyki w latach 1993–2002.
Wśród uczniów prof. dr hab. Kazimierza Szymiczka wyłoniła się grupa zajmująca się

metodami kombinatorycznymi w kryptografii. Obecnie na UŚl. obok • Zakładu Algebry
i Teorii Liczb, którego kierownikiem jest prof. Szymiczek, działa • Zakład Matematyki
Dyskretnej, którym kieruje dr hab. Mieczysław Kula, zob. [19] str. 68 i 70.
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3. Geometria

W 1963 r. powstała na WSP w Katowicach Katedra Geometrii, której kierownikiem był
doc. dr hab. Mieczysław Kucharzewski. Pod jego kierunkem geometrią zajmowali się mgr
Alfred Frylik, mgr Stefan Sedlak, mgr Maria Zajączkowska, mgr Małgorzata Rozmus-
Chmura, mgr Stefan Czerwik. W związku z utworzeniem Filli UJ do Katowic przenie-
śli się pracownicy, kierowanej przez prof. S. Gołąba, Katedry Geometrii UJ, dr Marek
Kuczma i dr Edward Siwek. Dla zatrudnionych w Filii UJ młodych matematyków, zain-
teresowanych geometrią, doc. dr M. Kucharzewski przeniósł swe seminariun z WSP na
Filię UJ. (Doc. dr Marek Kuczma kierował seminarium z zakresu równań funkcyjnych,
zob. 5, [17]. Geometria, a właściwie teoria obiektów geometrycznych i figur wypukłych
stanowiła problematykę prowadzonego przez prof. M. Kucharzewskiego seminarium. W
seminarium tym uczestniczyli: • dr M. Lorens, • dr E. Kurcjus, dr G. • Łubczonok, •
dr E. Kasparek, • dr M. Rochowski, • mgr S. Sedlak, • doc. dr E. Siwek, który po przej-
ściu M. Kucharzewskiego na PŚL. w 1972 r. został kierownikiem Zakładu. W późniejszym
okresie do uczestników seminarium dołączyli: dr K. Dębowski, prof. L. Dubikajtis (w la-
tach siedemdziesiątych kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki UŚl.), dr Jan Fryda,
mgr Bożena Kominek, dr Wojciech Kucharz, mgr Adam Pella. Większość uczestników
tego seminarium zmieniła później zainteresowania. Jedynym jego uczestnikiem interesu-
jącym się geometrią do końca życia był mgr Stefan Sedlak. Michał Lorens był pierwszym
pracownikiem śląskich uczelni z tytułem doktora w zakresie geometrii wykształconym na
Śląsku.

Uczestnicy konferencji w Bielsku–Białej w 1969 r.

Siedzą z boku: Joanna Ger (Wójcik), Roman Ger; stoją od lewej: Andrzej Grząślewicz, Czesław

Dyjak, Leszek Anczyk, Józef Drewniak, Mieczysław Kucharzewski, Eryk Kurcjus, Elżbieta Ochot,

Dorota Czaja-Pośpiech, Wilhelmina Smajdor, Andrzej Smajdor, Zygfryd Kominek; siedzią od lewej:

Marcin E. Kuczma, Henryk Adamczyk, Jerzy Nazarowski, Krystyna Kuczma, Zdzisława Krzeszowiak,

Małgorzata Rozmus–Chmura, Marek Kuczma, Stanisław Midura, Bogdan Choczewski
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W 1968 roku, pod kierunkiem doc. dr hab. Mieczysława Kucharzewskiego, w Filii
UJ powstała pierwsza na Śląsku katedra geometrii, nosząca nazwę Katedra Geometrii
Różniczkowej. Katedrę tę przejął powstały w 1968 r. Uniwersytet Śląski i przekształcił
później w Zakład Geometrii.

Mieczysław Kucharzewski (21.06.1920 -
14.11.1993) urodził się we wsi Wierbka koło Pilicy,
w powiecie olkuskim. Jego matematyczne studia,
rozpoczęte na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego
w Warszawie w 1938 roku, przerwał wybuch II
wojny światowej. Do studiów uniwersyteckich Mie-
czysław Kucharzewski wrócił pod koniec wojny,
w kwietniu 1945 roku, na Uniwersytecie Jagiel-
lońskin i ukończył je na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym dnia 21 grudnia 1950 roku, uzysku-
jąc stopień magistra w zakresie matematyki. Pra-
cę magisterską nt. ”Własności charakterystyczne
elips” napisał pod kierunkiem Profesora S. Gołąba.
W roku 1959 na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uni-
wersytetu Jagiellońskiego otrzymał stopień dokto-
ra na podstawie rozprawy nt. różniczkowalności
funkcji jednorodnych i geometrycznych własności

indykatrysy Caratheodory’ego, której promotorem był również Profesor S. Gołąb. Na tym
samym Wydziale, 29 czerwca 1962 roku, uzyskał stopień doktora habilitowanego na pod-
stawie rozprawy pt. ”Skalarne i wektorowe komitanty względne wektorów ko- i kontrawa-
riantnych”. Docentem został mianowany 12 września 1963 roku, a uchwałą z 14 września
1972 roku Rada Państwa mianowała go profesorem nadzwyczajnym, 3 lipca 1984 roku
zaś - profesorem zwyczajnym. Profesor Kucharzewski pracował prawie 50 lat. Był długo-
letnim pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki
Śląskiej, Instytutu Matematycznego PAN, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach
i Częstochowie. Studia u Profesora S. Gołąba, a potem praca pod jego kierunkiem zadecy-
dowały o wyborze przez M. Kucharzewskiego geometrii jako specjalności. Zainteresowania
naukowe Profesora związane były z następującymi tematami: • Teoria obiektów geome-
trycznych wraz z geometrią Kleina. • Geometria różniczkowa przy słabych założeniach
regularności. • Równania funkcyjne. • Topologia różniczkowa. Opublikował ponad 100
prac naukowych w czasopismach matematycznych w kraju i za granicą, a także sześćksią-
żek (skryptów) i dwie monografie (z M. Kuczmą). Profesor Kucharzewski stworzył śląską
szkołę geometrii i obiektów geometrycznych, których teorię współtworzył, [17, 19, 20, 21,
22]. Promował 13 doktorów, w tym 6 pracowników śląskich uczelni, są nimi: • Michał
Lorens, • Grzegorz Łubczonok, • Brunon Szociński, • Erwin Kasparek, • Andrzej Mika,
• Jolanta Wójcikowska–Lipińska, [20].

Edward Siwek urodził się 11 kwietnia 1933 r w Cieszynie. W latach 1951-1955 ukoń-
czył studia matematyczne na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie uzyskując tytuł zawodowy magistra matematyki na podstawie pracy ma-
gisterskiej, nt. całkowitych krzywizn krzywych zamkniętych, wykonanej pod kierunkiem
prof. dr hab. Stanisława Gołąba. W grudniu 1954 roku, jeszcze jako student, rozpoczął
pracę nauczyciela akademickiego jako zastępca asystenta, a w 1955 roku - asystent, w Ka-
tedrze Geometrii UJ. W 1963 roku, w związku z organizacją Studium w Katowicach
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Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. UJ, przenosi się do Katowic i tu pełni obowiązki nauczycie-
la akademickiego na studiach matematycznych rozpoczynających działalność Studium.
W następnym roku finalizuje doktorat na podstawie rozprawy pt. ”Pseudoobiekty geo-
metryczne i niektóre ich zastosowania” prowadzonej przez prof. S. Gołąba i obejmuje
stanowisko adiunkta. W 1968 roku, w związku z połączeniem katowickiej Filii UJ z WSP
w Katowicach i powstaniem Uniwersytetu Śląskiego, zostaje pracownikiem tej uczelni
przydzielonym do Katedry Geometrii Różniczkowej kierowanej przez prof. M. Kucharz-
weskiego. W grudniu tegoż roku został przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
mianowany docentem w Uniwersytecie Śląskim. Pełnił wiele funkcji. Był: prodziekanem,
później dziekanem Wydziału Mat.-Fiz.-Chem UŚl.; wicedyrektorem, a także dyrektorem
Instytutu Matematyki UŚl.; konsultantem IKNIBO Oddział w Katowicach; kierownikiem
Zakładu Geometrii UŚl. w latach 1972-1998. W okresie kierowania przez doc. dr Edwarda
Siwka Zakładem Geometrii UŚl. pracowało w nim 13 osób, spośród których 6 sfinalizo-
wało doktoraty, a 3 przygotowały rozprawy habilitacyjne. Wypromował 3 doktorów, są
to: • Kazimierz Dębowski, • Jan Fryda, • Eryk Kurcjus. Opublikował 25 prac z zakresu
geometrii i nauczania matematyki oraz 8 artykułów o charakterze informacyjnym, publi-
cystycznym lub polemicznym. W pracy zawodowej priorytetowo traktował, i nie zmienił
tej zasady, działalność nauczycielską, a następnie w kolejności: kształcenie nauczycieli,
pracę studyjną, działalność na rzecz rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, działalność nauko-
wą.
Obecnie Zakład Geometrii na UŚl. jest jednoosobowy, pracuje w nim jeden matematyk

– dr Erwin Kasparek. Sytuację tę komentuje doc. dr Edward Siwek, następująco: ”Fakt,
że spośród kilkunastu wykształconych tu geometrów pracuje tylko jeden, trzeba uznać za
ogromną porażkę tych, którzy usiłowali na Śląsku stworzyć taki ośrodek naukowy”, zob.
[20], str. 164.

4. Funkcje Uogólnione i Teoria Zbieżności - Oddział IM PAN

W 1960 roku przybył z Warszawy do Katowic Profesor Jan Mikusiński, matematyk świa-
towej sławy. Jego przybycie do Katowic zostało przyjęte z wielkim zadowoleniem przez
katowickie środowisko matematyczne. Wkrótce, z inicjatywy mgr B. Glata, nawiązała
z nim kontakt grupa młodych matematyków z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowi-
cach. Dla nich Profesor wygłosił cykl odczytów z rachunku operatorów. Po roku, wykłady
przerodziły się w stałe seminarium, prowadzone początkowo w WSP w Katowicach, póź-
niej w domu Profesora. Uczestnicy tych seminariów (P. Antosik. W. Kierat, K. Skórnik, S.
Krasińska, J. Ligęza) pamiętają niezwykłą atmosferę tych spotkań, dyskusji przy tablicy
zawieszonej w garażu lub na tarasie, w pomieszczeniach zastępujących sale seminaryjne.
Te kontakty naukowe Profesora Mikusińskiego ze śląskim środowiskiem matematycznym
nabrały oficjalnego charakteru z chwilą utworzenia w 1966 roku w Katowicach Pracowni
Matematycznej PAN, która obecnie stanowi Oddział Instytutu Matematycznego
PAN. Utworzenie Pracowni Matematycznej PAN w Katowicach było wyrazem uznania
najwyższych przedstawicieli polskiej matematyki dla działalności prof. Jana Mikusińskie-
go na Śląsku. Z tej okazji, po raz pierwszy, odwiedził Katowice jeden z najwybitniej-
szych polskich matematyków prof. Kazimierz Kuratowski i wygłosił na posiedzeniu OG
PTM odczyt o działalności IM PAN. Drugi raz prof. K. Kuratowski odwiedził Katowice
w 1970 r. w czasie X Zjazdu Matematyków Polskich. Profesor Mikusiński był kierowni-
kiem Pracowni Matematycznej (potem Oddziału IM) PAN do 1985 roku. Jemu placówka
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ta zawdzięcza uznanie w świecie, stałe kontakty z wieloma ośrodkami matematycznymi za
granicą. Przybycie Profesora Jana Mikusińskiego na Śląsk miało bardzo wielkie znaczenie,
szczególnie w początkowym okresie, kiedy Śląsk pozbawiony był ośrodka uniwersyteckie-
go, a młodzi matematycy szukali wsparcia naukowego w innych ośrodkach: w Krakowie,
Lublinie czy Wrocławiu. Stworzyło dla nich możliwość kontaktu z wielką matematyką.

Seminarium górskie z funkcji uogólnionych w 1978 r.

Klęczą (od lewej): Anzelm Ivanik, Czesław Kliś, Cezary Ferens; stoją (od lewej): Zbigniew Lipecki, Viktor

V. Zharinov (Moskwa), Zygmunt Tyc, Władysław Kierat, Steven Piligović (Nowy Sad), Krystyna Skórnik,

Jan Mikusiński, Piotr Antosik, Czesław Ryll-Nardewski

Po utworzeniu Uniwersytetu Śląskiego i przybyciu na Śląsk matematyków z innych
ośrodków, Profesor Mikusiński pełnił rolę spoiwa łączącego rozproszone środowisko. Z
jego inicjatywy w Pracowni Matematycznej PAN odbywały się comiesięczne - czwart-
kowe dyskusje matematyczne (przy herbacie, szachach, strzelaniu do tarczy czy innych
zawodach) z udziałem przedstawicieli różnych śląskich instytucji matematycznych.
Kierowane przez Profesora Jana Mikusińskiego seminarium pod nazwą Funkcje

Uogólnione i Teoria Zbieżności odbywało się w siedzibie Oddziału przy ul. Wie-
czorka 8 w Katowicach. Problematyka badawcza była ściśle związana z zaintersowaniami
prof. J. Mikusińskiego i obejmowała: • rachunek operatorów, • ciągową teorię dystrybucji,
• teorię zbieżności, • metodę twierdzenia o przekątnej, • teorię całki Bochnera i Lebes-
gue’a. Uczestnikami tych seminariów byli między innymi: Piotr Antosik, Jan Błaż, Józef
Burzyk, Cezary Ferens, Piotr Hallala, Andrzej Kamiński, Władysław Kierat, Czesław
Kliś, Stefania Krasińska, Marek Kuczma, Sabina Lewandowska, Jan Ligęza, Zbigniew Li-
pecki, Stanisław Łojasiewicz, Piotr Mikusiński, Jan Pochciał, Zbigniew Sadlok, Krystyna
Skórnik, Wilhelmina Smajdor, Zygmunt Tyc, Zbigniew Zieleźny, Kazimierz Zima. Oso-
bliwością tych seminariów były tzw. seminaria górskie, w większości tygodniowe wyjazdy
członków seminarium do górskich miejscowości. Średnio w roku miały miejsce dwa takie
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seminaria z udziałem matematyków zagranicznych. Uczestnicy seminarium J. Mikusiń-
skiego po 1966 roku opublikowali 11 nowych opracowań książkowych oraz ponad 300 prac.
W tym czasie ukazało się również 9 zagranicznych wznowień wcześniej wydanych książek
ich autorstwa. W czsie pobytu na Śląsku prof. J. Mikusiński wypromował 5 doktorów:
• Piotr Antosik, • Władysław Kierat, • Krystyna Skórnik, • Andrzej Kamiński, • Jan
Pochciał, [1, 19].

Profesor Jan Mikusiński (03.04.1913 - 27.07.1987),
członek rzeczywisty PAN (w 1971 r.), doctor honoris
causa Uniwersytetu w Rostoku (w 1970 r.), członek
Serbskiej Akademii Nauki i Sztuki (w 1983 r.) nale-
ży do drugiego pokolenia wybitnych matematyków
polskich, które pojawiło się na arenie naukowej na
krótko przed wybuchem wojny. Urodził się w 1913 r.
w Stanisławowie. Studia wyższe, przerwane trzylet-
nią chorobą, ukończył na Uniwersytecie Poznańskim
w 1937 roku. Kariera naukowa Jana Mikusińskie-
go przypada na lata powojenne. Zaraz po wyzwole-
niu podjął pracę dydaktyczną i naukową na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, gdzie w 1945 roku otrzymał
stopień doktora filozofii po obronie rozprawy ”Sur
un problème d‘interpolation pour les inteégrales des
équations diffèrentielles linéaires”, której promoto-

rem był prof. Tadeusz Ważewski. W rok później habilitował się na Uniwersytecie Marii
Skłodowskiej-Curie i tam też w 1947 roku został powołany na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego. W 1955 roku otrzymał stopień doktora nauk matematycznych za zespół prac
pod wspólnym tytułem ”Nowe ujęcie rachunku operatorów”. (W owym czasie istniały dwa
stopnie naukowe: niższy - kandydat nauk, i wyższy - doktor nauk.)

Od lewej: Kösaku Yosida, Jan Mikusiński

Był kolejno pracownikiem naukowym uniwersytetów w Krakowie, Wrocławiu i w Warsza-
wie, gdzie w 1958 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Równocześnie brał udział
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w pracach organizacyjnych w dziedzinie nauk matematycznych: przez wiele lat pełnił
funkcję kierownika Działu Analizy Matematycznej Instytutu Matematycznego PAN, a od
1966 roku do przejścia na emeryturę był kierownikiem Oddziału IM PAN w Katowicach.
Osiągnięcia naukowe Profesora Jana Mikusińskiego są znaczne i wysoko cenione w świe-
cie matematycznym. Od jego nazwiska utworzone zostało powszechnie używane
w dziedzinie nauk matematycznych pojęcie - ”operatory Mikusińskiego”, któ-
rego jest twórcą. Nazwa ta stała się tak znana, że weszła na listy klasyfikacyjne działów
matematyki (w klasyfikacji Mathematical Reviews figuruje pod numerem 44A40). Obiek-
ty tej teorii, operatory, stanowią wspólne uogólnienie liczb i funkcji lokalnie całkowalnych
na półprostej. Początkowo J. Mikusiński zajmował się równaniami różniczkowymi, nawią-
zują do swojego nauczyciela profesora Mieczysława Biernackiego. Główne wyniki doty-
czą interpolacji rozwiązań i odległości ich zer. Do tego kierunku badań należy też praca
doktorska. Szukając uproszczonych metod J. Mikusiński doszedł do koncepcji ciała ope-
ratorów, pozwalającej rozwiązywać równania (także cząstkowe) w zakresie szerszym niż
transformacja Laplace’a. W związku z rachunkiem operatorów zajmował się też innymi
zagadnieniami z analizy klasycznej, np. z teorii momentów i funkcji analitycznych. Po-
dał też kilka dowodów twierdzenia Titchmarsha, stanowiącego podstawę wprowadzonego
przez niego algebraicznego ujęcia rachunku operatorów (zob. Rachunek Operatorów, 1953),
a dotyczącego splotu funkcji ciągłych na półprostej dodatniej. Ujęcie to nasuwało także
pewne zagadnienia z algebry abstrakcyjnej, których rozwiązania przedstawił w cyklu prac
o pochodnej algebraicznej. W pracach tych zajmował się pochodną w dowolnej przestrzeni
liniowej w odróżnieniu od teorii Rietza, dotyczącej algebr. W rachunku operatorów rozwa-
ża się uogólnienia pojęcia funkcji, które są pokrewne dystrybucjom wprowadzonym przez
S. Sobolewa i L. Schwartza i częściowo się z nimi pokrywają. Profesor Mikusiński zajmował
się także teorią dystrybucji, podając, wspólnie z R. Sikorskim, nowe jej ujęcie i opraco-
wując (zob. Elementarna Teoria Dystrybucji I (1957), II (1961)). Teoria dystrybucji jest
rozszerzeniem analizy klasycznej, a włączenie jej do analizy funkcjonalnej zawdzięczamy
raczej przypadkowi, że pierwsze reprezentacje przestrzeni dystrybucyjnych były przestrze-
niami funkcjonałów. Dystrybucje obejmują jako szczególny przypadek funkcje całkowalne
w sensie Lebesgue’a. To skłoniło Profesora Mikusińskiego do zajęcia się teorią funkcji
całkowalnych (zob. Teoria miary i całki Lebesgue’a, wspólnie z S. Hartmanem, 1957; The
Bochner Integral, 1978). Profesor zajmował się również innymi zagadnieniami np. z geo-
metrii elementarnej i teorii liczb, fotografiką, teoretycznymi zagadnieniami optyki ( zob.
”O przyrządach optycznych osiowosymetrycznych” wspólnie z K. Skórnik, Wyd. PAN,
1979) oraz teorią skal muzycznych. Dorobek Profesora jest duży. Opublikował ponad 150
prac naukowych w czasopismach matematycznych w kraju i za granicą, a także siedem
książek, które były tłumaczone na wiele języków, [13].

Profesor Jan Mikusiński był blisko związany ze śląskim środowiskiem naukowym od
początku lat sześćdziesiątych. Swoim autorytetem naukowym wspierał organizację życia
naukowego w Katowicach. Za jego sprawą w 1966 roku, po Kongresie w Moskwie, została
zorganizowana w Katowicach Międzynarodowa Konferencja z Funkcji Uogólnio-
nych. Uczestniczyli w niej najwybitniejsi światowi specjaliści z tej dziedziny: L. Schwartz,
S. Soboleff, G. Temple, T.K. Boehme, J. Dieudonnè, J. Wloka, A.P. Prudnikov, I.H. Dimo-
vski, H. Komatzu (Japonia), B. Stanković (Nowy Sad), G.K. Kalisch (USA), J. Synoviec
(USA) i inni. Prof. Mikusiński czynnie popierał organizację Uniwersytetu Śląskiego
oraz Oddziału PAN w Katowicach. Wygłaszał serie odczytów na posiedzeniach nauko-
wych Oddziału Górnośląskiego PTM. Prowadził wykłady i aktywnie uczestniczył w życiu
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naukowym Uniwersytetu Śląskiego. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Mate-
matyki Uniwersytetu Śląskiego. Jego obecność w Katowicach była dla wielu mate-
matyków argumentem za przeniesieniem się na stałe do Katowic. Profesor Jan Mikusiński
wykształcił wielu matematyków pracujących na Śląsku. Zapoczątkował nowe kierunki ba-
dań i przyczynił się do storzenia katowiciej szkoły funkcji uogólnionych. W uznaniu
zasług Walne Zgromadzenie PTM w 1983 r. nadało Profesorowi Mikusińskiemu godność
członka honorowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, [1, 13, 19, 21]. ∇
Profesor Mikusiński był kierownikiemOddziału Instytutu Matematycznego PAN

w Katowicach do przejścia na emeryturę, tj. do 1984 r. włącznie. W latach 1985 - 1994
Oddziałem kierował prof. dr hab. Piotr Antosik, a w latach 1988 - 1991, w jego zastęp-
stwie, doc. dr hab. Andrzej Kamiński.

Piotr Antosik urodził się 27 czerwca 1929 r. w Skoczykłodach, woj. łódzkie. Studia
wyższe z zakresu matematyki ukończył w 1954 r. w Państwowym Instytucie Pedago-
gicznym im. Lenina w Moskwie. W latach 1954 - 1966 pracował jako asystent w WSP
Katowicach. W 1966 r. został zatrudniony w IM PAN, gdzie pracował kolejno w charak-
terze adiunkta, docenta i profesora. Doktoryzował się w 1964 r. na UMCS w Lublinie
na podstawie rozprawy nt. O funkcjach α-wymiarowo niemalejących i ich zastosowaniu w
ciągowej teorii dystrybucji”, której promotorem był prof. Jan Mikusiński. Stopień doktora
habilitowanego otrzymał w IM PAN w Warszawie w 1973 r. Tytuł profesora nadzwyczaj-
nego został mu nadany uchwałą Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. Wypromował
3 doktorów, są nimi: • Czesław Kliś, • Józef Burzyk, • Piotr Mikusiński. Jest współau-
torem 3 książek, autorem (lub współautorem) około 60 prac. Tematyka badawcza prof.
Piotra Antosika była związana z tematyką badawczą prof. Jana Mikusińskiego. Zajmował
się: • ciągową teorią dystrybucji; • twierdzeniem o przekątnej i jego zastosowaniu do do-
wodzenia twierdzeń: Banacha-Steinhausa o jednostajnej ograniczoności, słabej i mocnej
ograniczoności, Orlicza - Pettisa, Vitaliego - Hahna - Saksa, Nikodema i wielu innych
twierdzeń; • aksjomatyczną teorią zbieżności ciągów. [1, 19].

W 1994 r. kierownictwo Oddziału IM PAN w Katowicach objął dr hab. Ryszard
Rudnicki. W 2001 r. R. Rudnicki został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Wy-
promował 3 doktorów, są nimi: • Katarzyna Pichór, • Tomasz Kulpa, • Maciej Ślęczka.
Jest autorem lub współautorem 56 artykułów naukowych w języku angielskim opubli-
kowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. Tematyka badawcza prof. dr hab.
Ryszarda Rudnickiego i jego zespołu jest następująca: • teoria operatorów Markowa,
• półgrupy operatorów dodatnich, • równania cząstkowe, • dynamika populacyjna, •
ergodynamiczność i chaos nieskończenie wymiarowych układów dynamicznych, • zasto-
sowanie metod probabilistycznych w badaniu układów dynamicznych, • własności ge-
netyczne związane z fraktalami, • teoria funkcji uogólnionych. Prof. Ryszard Rudnicki
pełni funkcję kierownika Oddziału IM PAN w Katowicach od 1994 r. do chwili obec-
nej. Badania naukowe w Oddziale IM PAN zostały poszerzone o nowe kierunki badań
kreowane przez profesorów Andrzeja Lasoty i Ryszarda Rudnickiego. Zmienił się skład
osobowy pracowników Oddziału IM PAN w Katowicach, zmieniły się zainteresowania
naukowe. W związku z tym w 2004 r. została zmieniona nazwa Zakładu Oddziału IM
PAN w Katowicach z Zakład Funkcji Uogólnionych na Zakład Biomatemtyki,
zob. [19], str. 67.
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5. Równania Funkcyjne

Drugą obok WSP Uczelnią, która odegrała wielką rolę w rozwoju śląskiego środowiska
matematycznego i w znacznej mierze przyczyniła się do powstania Uniwersytetu Ślą-
skiego, było utworzone w 1963 roku Studium Matematyki w Katowicach przy Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii UJ, przekształcone w 1966 r. w Filię Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Katowicach. Na Studium Matematyki w Katowicach rozwijane były dwie
dziedziny: równania funkcyjne i teoria obiektów geometrycznych. W 1964 roku doc. Ma-
rek Kuczma uruchomił na Studium pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych w świecie
seminarium z równań funkcyjnych, [17]. Seminarium to stało się wkrótce ogólnopolskim,
a jego tematyka była podstawą prac doktorskich i habilitacyjnych. W 1966 roku na Filii
UJ w Katowicach została utworzona pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych na świecie
Katedra Równań Funkcyjnych, której kierownictwo objął doc. dr M. Kuczma. Katedra ta
w 1969 roku, już w ramach Instytutu Matematyki UŚl., została przemianowana na Zakład
Równań Funkcyjnych (funkcję kierownika tego Zakładu pełnił doc. Kuczma od powsta-
nia do 1987) i w tej formie rozwija się do chwili obecnej pod kierunkiem prof. dra hab.
Romana Gera. W lipcu 1969 roku prof. M. Kuczma objął funkcję dyrektora Instytutu
Matematyki UŚl. i pełnił ją do 1973 roku.

Marek Kuczma (10.10.1935 - 13.06.1991) urodził
się w Katowicach. W latach 1952-1956 studiował
matematykę na Wydziale Mat.- Fiz.- Chem. Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując
25 czerwca 1956 r. dyplom magistra matematy-
ki. 19 stycznia 1961 roku Rada Wydziału Mat.-
Fiz.- Chem. UJ nadała mu stopień doktora nauk
matematyczno-fizycznych na podstawie rozprawy
nt. ”O pewnym równaniu funkcyjnym pierwszego
rzędu”, promotorem był profesor Stanisław Gołąb.
Habilitował się w 1963 r., także na Wydziale Mat.-
Fiz.-Chem. Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu
analizy matematycznej, na podstawie rozprawy nt.
”O równaniu Schrödera”.
W dniu 18 czerwca 1969 Marek Kuczma otrzy-

mał nominację na prof. nadzwyczajnego, a 21 ma-
ja 1973 - na profesora zwyczajnego. Jako pracow-
nik UŚl. wypromował 11 doktorów: • Wilhelmina

Smajdor, • Andrzej Smajdor, • Janusz Matkowski, • Roman Ger, • Stefan Czerwik, •
Małgorzata Rozmus-Chmura, • Karol Baron, • Marek C. Zdun, • Józef Drewniak i •
Maciej Sablik. Wielu z jego uczniów habilitowało się i obecnie są profesorami. Dorobek
naukowy profesora Marka Kuczmy jest duży, [10]. Opublikował ponad 180 prac w czaso-
pismach matematycznych w kraju i za granicą, a także trzy monografie. Wraz ze swoimi
uczniami rozwijał teorię równań funkcyjnych o jednej zmiennej. Teoria ta została przedsta-
wiona w monografii ”Functional Equations in a Single Variable”, PWN 1968, Monografie
Matematyczne 46. Jest to jedyna monografia na ten temat na świecie, cytowana przez
wszystkich autorów zajmujących się tymi zagadnieniami. Szerszą biografię prof. Marka
Kuczmy zawierają artykuły Romana Gera [10, 11] i Karola Barona [2].
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Od lewej: Marek Kuczma, Einar Hille, Roman Ger

Rozwój badań naukowych z zakresu równań funkcyjnych był imponujący, [17]. Pierw-
szy doktorat z równań funkcyjnych na UŚl. miał miejsce w kwietniu 1971 r., uzyskał go
Roman Ger. Był on także pierwszym, który habilitował się na Uniwersytecie Śląkim. Było
to w roku 1976. Jego rozprawa ”O pewnych równaniach funkcyjnych z obciętą dziedziną”
dotyczyła tzw. warunkowych równań funkcyjnych. Badania prowadzone przez śląskich
matematyków pracujących w dziedzinie równań funkcyjnych pod kierunkiem prof. Mar-
ka Kuczmy, obecnie kontynuowane są pod kierunkiem jego uczniów: (?) prof. dra hab.
Romana Gera, (?) prof. dra hab. Karola Barona.

Prof. dr hab. Roman Ger jest kierownikiem Zakładu Równań Funkcyjnych UŚl. Od
1970 roku publikuje liczne prace (pierwsza praca poświęcona jest funkcjom wypukłym),
głównie z teorii równań i nierówności funkcyjnych o wielu zmiennych, a także zastosowań
tych dziedzin w innych gałęziach nie tylko matematyki, zajmuje się stablinością w sensie
Hyersa-Ulama równań i nierówności funkcyjnych. Jest autorem około 90 prac opublikowa-
nych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Wypromował 13 doktorów,
są nimi: • Kazimierz Nikodem, • Irena Adamaszek-Fidytek, • Zbigniew Gajda, • Piotr W.
Cholewa, • Paweł Urban, • Roman Badora, • Justyna Sikorska, • Barbara Koclęga-Kulpa,
• Katarzyna Domańska, • Tomasz Szostok, • Eleonora Czyba, • Dorota Budzik, • Iwo-
na Tyrala, [10]. Problematykę badawczą w grupie prof. dra hab. Romana Gera stanowią
zagadnienia: • Teoria równań i nierówności funkcyjnych o wielu zmiennych. • Klasyczne
równania i nierówności funkcyjne. • Funkcje wypukłe. • Zbiory bazowe. • Teoria stabil-
ności w sensie Hyersa-Ulama, teoria funkcjonałów addytywnych i wypukłych; twierdzenia
o oddzielaniu. • Selekcje odwzorowań wielowartościowych i ich rozszerzanie [10, 21].

Wśród uczniów prof. Marka Kuczmy wyłoniła się grupa zajmująca się analizą rzeczy-
wistą. Powstał • Zakład Analizy Rzeczywistej, którego kierownikiem jest prof. dr hab.
Karol Baron. W 1996 r. K. Baron został profesorem nadzwyczajnym, a w 2003 r. otrzy-
mał tytuł profesora zwyczajnego. Wypromował 6 doktorów: •Witold Jarczyk, • Bolesław
Gaweł, • Janusz Walorski, • Janusz Morawiec, • Lech Bartłomiejczyk, • Rafał Kapica.
Problematyką badawczą w grupie prof. Karola Barona i jego uczniów są: • Równania
i nierówności funkcyjne o jednej zmiennej. • Dyskretne układy dynamiczne i teoria itera-
cji. • Równania, nierówności i kongruencje funkcyjne o wielu zmiennych. • Mierzalność,
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funkcje i multifunkcje typu Carathéodory’ego. Profesor Karol Baron jest autorem ponad
55 prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagra-
nicznych, [10, 17, 31].

6. Topologia

Rozwój topologii na Górnym Śląsku rozpoczyna się w 1966 r. w chwili przybycia do
Katowic doc. dr hab. Jerzego Mioduszewskiego. Był to rok powstania Filii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Katowicach. Na tej uczelni, później od 1968 r. także na UŚl., doc.
Mioduszewski wykładał topologię i teorię mnogości. Od przybycia do Katowic, prowa-
dził seminarium dla studentów, które, gdy pierwsi wychowankowie stali się pracownikami
Uniwersytetu, przekształciło się w seminarium naukowe. Oprócz prof. J. Mioduszewskiego
topologię w Katowicach wykładali także profesorowie z innych ośrodków: prof. Ryszard
Engelking z Warszawy (1969-1970), prof. Roman Duda z Wrocławia (1973-1974).

Seminarium z topologii w 1988 r.

Siedzą (od lewej): Kim Dok Yong (Korea Północna), Andrzej Kamiński, Anna Kucia–Nowak, Szymon

Plewik; stoją (od lewej): Jan Pochciał, Marian Turzański, Aleksander Błaszczyk, Jerzy Mioduszewski,

Jan Kleszcz

Jerzy Mioduszewski urodził się 25 grudnia 1927 roku w miejscowości Ołtarze, pow.
Ostrów Mazowiecka. Studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim (1947-1952)
były zakończone pracą magisterską, na temat kontinuów nieprzywiedlnych, napisaną pod
kierunkem prof. Bronisława Knastera, ucznia Wacława Sierpińskiego. W 1959 uzyskał
stopień doktora na podstawie cyklu prac dotyczących funkcji ciągłych o stałej krotności.
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Promotorem rozprawy był także prof. B. Knaster. Habilitował się w 1964 na Uniwersytecie
Wrocławskim. W skład rozprawy wchodził cykl prac przedstawiających teorię kontinuów
łańcuchowych w ujęciu funkcyjnym poprzez granice odwrotne. Od roku 1960 prowadził
także wykłady w Wyższej Szkole Pegagogicznej w Opolu. Rok 1961/62 spędził w Moskwie
uczestnicząc w Seminarium prof. P.S. Aleksandrowa. W roku 1967 Jerzy Mioduszewski
ze stanowiska docenta w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego przeniósł
się do Katowic.

W 1976 otrzymał tytuł profesora nadzwyczaj-
nego. Profesor Jerzy Mioduszewski ma wielu
uczniów. Jest promotorem 12 prac doktorskich: •
Władysław Kulpa, • Aleksander Błaszczyk, • An-
drzej Szymański, • Anna Kucia, • Marian Turzań-
ski, • Adam Mysior, • Adam Emeryk, • Ryszard
Frankiewicz, • Andrzej Gutek, • Witold Bula, •
Wojciech Dębski, • Iwona Krzemińska. Wśród nich
są obecnie doktorzy habilitowani i profesorowie,

[4]. Profesor Mioduszewski jest autorem kilku książek i ponad 45 prac naukowych opu-
blikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, [17]. Od 1973 r.
do przejścia na emeryturę kierował Zakładem Topologii w Instytucie Matematyki UŚl.
Przez kilka kadencji był prezesem Oddziału Górnośląskiego PTM. W kilku minionych
kadencjach był członkiem Komitetu Nauk Matematycznych PAN. Ma duże zasługi dla
tworzenia śląskiego matematycznego ośrodka naukowego, [4, 19].
Tematyka badawcza w zakresie topologii uprawiana w Katowicach od początku in-

spirowana była przez prof. Mioduszewskiego, jak i przez kontakty naukowe z ośrodkami
w Warszawie i Wrocławiu, a także z ośrodkami w Greifswaldzie (NRD) i Auburn (USA),
Patras (Grecja) oraz, poprzez liczne wizyty i udziały w konferencjach, z wieloma innymi
ośrodkami, a także współpracy z matematykami radzieckimi.
W okresie katowickim Jerzy Mioduszewski - we współpracy z Ludwikiem Rudolfem -

kontynuował swoje prace nad przestrzeniami H-domkniętymi. Wprowadzenie tzw. odwzo-
rowań szkieletowych pozwoliło autorom na ujęcie funtkorialne znanego rozszerzenia Kate-
tova (odczyt w Nowosibirsku 1978). Stąd kilkuletnie zainteresowanie J. Mioduszewskiego
teorią kategorii i funktorów. Praca Rudolfa (ucznia prof. Knastera, który przeniósł się do
Gdańska) miało pewien wpływ na ważne prace Adama Mysiora poświęcone zanurzeniom
w przestrzenie uniwersalne. Stałym tematem były nadal kontinua nierozkładalne. W tym
zakresie, J. Mioduszewski rozwinął teorię kontinuów circle-like z lematem uniformizacyj-
nym dla okręgów (publikacja Berlin 1972), a Adam Emeryk uzyskał trwałe wyniki w teo-
rii kompozant kontinuów nierozkładalnych (lata 1970-1980). Uzyskano wyniki w zakresie
kontinuów niemetrycznych: Adam Emeryk podał konstrukcję kontinuów niemetrycznych
dziedzicznie nierozkładalnych, Jerzy Mioduszewski opisał w terminach ultraproduktów
strukturę kompatyfikacji Cecha półprostej (Greifswald 1974). Przestrzenie zwarte o dwu
zbiorach otwartych (Mioduszewski, 1978) doprowadziły do problemów zbliżonych do hi-
potezy Suslina. Prace Wojciecha Dębskiego dały pełną klasyfikację kontinuów Knastera,
pozwoliły opisać strukturę odwzorowań ściśle dwukrotnych na tych kontinuach i sole-
noidach. Prace te miały kontynuację we wspólnych pracach z Jo Heath (Auburn USA)
i J. Mioduszewskim (lata 90-te). Ze wspólnych prac Dębskiego i Mioduszewskiego pocho-
dzi twierdzenie ”o zachowaniu obszaru” dla krzywej trójkątowej Sierpińskiego, które jest
punktem wyjścia dla rozwijanej obecnie teorii rozmaitości Sierpińskiego. Wojciech Dęb-
ski (obecnie w Kanadzie) jest autorem licznych ważnych rozważań szczegółowych z teorii
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kontinuów. Podobny charakter miały prace Iwony Krzemińskiej z teorii hiperprzestrzeni
(referowane w Meksyku 2000), [4].
Najbliższymi współpracownikami prof. J. Mioduszewskiego są profesorowie: W. Kulpa

i A. Błaszczyk. Prof. dr hab. Władysław Kulpa jest kierownikiem Zakładu Topologii w In-
stytucie Matematyki UŚl. W 1993 roku W. Kulpa otrzymał tytuł profesora nadzwyczaj-
nego. Jest autorem (lub współautorem) ponad 60 prac matematycznych opublikowanych
w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wypromował 4 doktorów: •
Szymon Plewik, • Jerzy Krzempek, • Jan Kleszcz, • Piotr Urbaniec. Tematyka badawcza
uprawiana przez niego i jego uczniów, to: • Kombinatoryka uogólnionej kostki Cantora.
• Rozkłady odwzorowań na odwzorowania proste. • Odwzorowania dokładnie 2-krotne. •
Przestrzenie jednostajne. • Przestrzenie liniowo uporządkowane. • Zagadnienia związane
z twierdzeniem Brouwera. • Różne zagadnienia z topologii mnogościowej, [4].
Wśród uczniów prof. J. Mioduszewskiego wyłoniła się grupa zajmująca się teorią mno-

gości i nurtem mnogościowym w topologii ogólnej. Powstał • Zakład Teorii Mnogości, któ-
rego kierownikiem jest prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk. W 1996 A. Błaszczyk został
mianowany profesorem nadzwyczajnym. Wypromował 5 doktorów: • Kim Dok Yong, •
Sławomir Turek, •Wiesław Kubiś, • Andrzej Kucharski, • Anna Brzeska. Jest autorem 2
książek i ponad 40 artykułów w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.
Tematyka badawcza prof. dr hab. A. Błaszczyka i jego uczniów dotyczy: • Algebra Boole’a
i teoria mnogości. • Algebry projektowe. • Minimalne układy dynamiczne. • Przestrzenie
superzwarte. • Kombinatoryka nieskończonościowa, [4, 21, 31].

7. Logika

Dokonania w zakresie logiki matematycznej na Górnym Śląsku są związane z przybyciem
w 1969 r. do Katowic doc. dr hab. Witolda Pogorzelskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Był to początek dynamicznego rozwoju logiki matematycznej w Katowicach. Powstał
wtedy na UŚl. Zakład Logiki Matematycznej, którego kierownictwo objął i sprawował do
1984 r. prof. Witold Pogorzelski.

Witold A. Pogorzelski urodził się w 14 marca
1927 r. w Łodzi. Studiował matematykę na Uni-
wersytecie Wrocławskim, uzyskując stopnień ma-
gistra matematyki w 1952 r. Tam się doktoryzował
w 1960 r. i habilitował w 1965 r. Stopień doktora
habilitowanego uzyskał na podstawie rozprawy z
logiki – z zagadnień twierdzenia o dedukcji. Ty-
tuł profesora nadzwyczajnego został mu nadany w
roku 1974, a profesora zwyczajnego w 1995. Prof.
Pogorzelski od samego początku pobytu w Kato-
wicach systematycznie prowadził seminaria z lo-
giki na UŚl. Regularne seminaria stymulowały in-
tensywne badania i rozwój kadry naukowej, rekru-
tującej się głównie z wychowanków UŚl. Pod kie-
runkiem prof. Pogorzelskiego stopnie doktora na-

uk matematycznych (z zakresu logiki) uzyskali, kolejno: • Tadeusz Prucnal (1970), który
przyszedł na UŚl. z WSP w Opolu; • Piotr Wojtylak (1978); • Andrzej Biela (1978);
Wojciech Dzik (1979); • Jan Bernet (1984).
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Badania naukowe koncentrowały się wokół zagadnień interpretowalności oraz zupeł-
ności systemów logicznych, wśród których pojęcie strukturalnej zupełności, wprowadzone
przez prof. Pogorzelskiego w 1971 r., weszło do literatury światowej. Mówiąc ogólnie, sys-
tem dedukcyjny jest strukturalnie zupełny, jeżeli każda (strukturalna) reguła inferencji,
na którą domknięty jest zbiór twierdzeń systemu, jest w tym systemie wyprowadzalna. W
języku algebry uniwersalnej strukturalna zupełność oznacza, że quasi-rozmaitości algebr,
a więc takie klasy algebr, które są definiowalne przez implikacje równań, są rozmaitościami
algebr, tj. klasami algebr, które są definiowane przez równania. Strukturalna zupełność
była i jest obecnie badana w wielu ośrodkach na świecie. Świadczy o tym fakt, że jeden z
kilku głównych wykładów na światowej konferencji logiki w Barcelonie w 2005 roku był
poświęcony najnowszym wynikom w tym zakresie.
Praca naukowa Zakładu Logiki Matematycznej pod kierunkiem prof. W. Pogorzel-

skiego była prowadzona we współpracy z innymi ośrodkami. Przez kilka lat odbywało
się seminarium z logiki wspólnie z Zakładem Logiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie
kierownikiem był prof. dr hab. Stanisław Surma, a potem prof. dr hab. Andrzej Wroń-
ski. Regularne seminaria odbywały się na przemian w Katowicach i w Krakowie. Jednym
z rezultatów tej bogatej współpracy naukowej było założenie czasopisma ”Reports on
Mathematical Logic”, które było wydawane przez UŚl. i UJ. Niestety, po odejściu prof.
Pogorzelskiego do Białegostoku w 1984 r., UŚl. jednostronnie zrezygnował z tej współ-
pracy wydawniczej z UJ, kierując się względami ekonomicznymi. Czasopismo, o którym
mowa, do dzisiaj wydawane jest przez UJ i cieszy się wysoką renomą w świecie. Prof.
Pogorzelski dbał o wysoki poziom nauczania logiki w Uniwersytecie Śląskim i rozumiał
swoją misję bardzo szeroko. Przez wiele lat prowadził seminarium z logiki dla całego
Uniwersytetu. Na tym seminarium spotykali się co tydzień, prowadzący zajęcia z logi-
ki, pracownicy Wydziałów: Mat.-Fiz.-Chem, Filozofii, Prawa i Administracji, Techniki i
innych. Takie otwarte seminaria dla całego środowiska uniwersyteckiego są u nas raczej
unikalne.
Ważnym wydarzeniem dla Zakładu było wydanie drukiem przez PWN dwóch pod-

ręczników z logiki autorstwa W.A. Pogorzelskiego: • Klasyczny rachunek zdań (1969,
1973, 1975), • Klasyczny rachunek kwantyfikatorów (1981). Wszelkie wcześniejsze, tzn.
do przyjścia prof. Pogorzelskiego do Katowic, działania w zakresie logiki nie pozostawiły
trwałych śladów, może z wyjątkiem podręcznika ”Logika Matematyczna”, wydanego w
1970 r. przez UŚl., autorstwa Mariana Panczakiewicza. Podsumowanie działalności Za-
kładu Logiki w latach 1969-1978 znajduje się w artykule [18], gdzie W. Pogorzelski pisze:
”....prace Zakładu koncentrowały się wokół dwóch problemów: zupełność teorii logicznych
oraz ich wzajemnej interpretowalności”.
Okres stanu wojennego był niekorzystny dla nauki i kultury, w szczególności na Ślą-

sku. Profesor Pogorzelski, rozczarowany i zniechęcony do pracy, podejmuje decyzję o po-
rzuceniu regionu. W 1984 r. odchodzi z Uniwersytetu Śląskiego i przeprowadza się do
Białegostoku, gdzie podejmuje pracę na tamtejszym Uniwersytecie. Kierownictwo Zakła-
du Logiki Matematycznej UŚl. obejmuje doc. dr Piotr Wojtylak. Piotr Wojtylak stopień
doktora habilitowanego, ze specjalnością Logika Matematyczna, otrzymał w 1985 r.,
na podstwie pracy nt. ”A recursive theory for the {→,∨,∧,¬, o} fragment of intuitionistic
logic”. Jest autorem 33 publikacji. Wypromował 4 doktorów, są nimi: • Joanna Grygiel, •
Adam Kolany, • Tomasz Połacik, • Adam Grabowski. Tematyka badań naukowych Zakła-
du Logiki Matematycznej, którym kieruje doc. dr hab. Piotr Wojtylak jest następująca:
• Logika matematyczna i jej zastosowania, • Charakteryzacja logiki intuicjonistycznej
semantykami topologicznymi i teorio-grafowymi, • Teoria dowodu, [19, 29].
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Aktualne kierunki badań na Uniwersytecie Śląskim

We wstępie §3. przedstawiłam kierunki działalności naukowej prowadzonej do 1968 r.
w byłej WSP w Katowicach. Na Uniwersytecie Śląskim pojawiły się nowe grupy i kierunki
badawcze. Cytuję je za prof. Tadeuszem Dłotko, [7]:
„Pomoc ze strony środowisk matematycznych w kraju dla nowo powstałego Uniwer-

sytetu Śląskiego pozwoliła na wykształcenie się w nim następujących grup i kierunków
badawczych: • w zakresie szeroko rozumianej algebry i teorii liczb badania prowadzili prof.
Antoni Wakulicz, prof. Kazimierz Szymiczek, prof. Andrzej Sładek, prof. Mieczysław Ku-
la, dr hab. Alfred Czogała, • w zakresie analizy matematycznej i jej licznych uogólnień
(analizy funkcjonalnej, analizy rzeczywistej, równań różniczkowych i inne) - prof. Wła-
dysław Kierat, prof. Karol Baron, prof. Janusz Matkowski, prof. Andrzej Nowak, dr hab.
Witold Jarczyk, prof. Tadeusz Dłotko, prof. Tomasz Dłotko, prof. Jan Chabrowski, prof.
Jan Ligęza, doc. Jan Błaż, dr hab. Jan Cholewa, • w zakresie biomatematyki i teorii
prawdopodobieństwa - prof. Andrzej Lasota i prof. Ryszard Rudnicki, • w zakresie równań
funkcyjnych – prof. Marek Kuczma, prof. Mieczysław Kucharzewski, prof. Roman Ger,
prof. Maciej Sablik, doc. Edward Siwek, prof. Wilhelmina Smajdor, prof. Kazimierz Niko-
dem, • w zakresie teorii mnogości i topologii - prof. Jerzy Mioduszewski, prof. Aleksander
Błaszczyk, prof. Władysław Kulpa, dr hab. Szymon Plewik, prof. Marian Turzański, prof.
Andrzej Szymański, • z zakresu logiki matematycznej - prof. Witold A. Pogorzelski i dr
hab. Piotr Wojtylak, • w zakresie informatyki - prof. Józef Drewniak, • w zakresie dy-
daktyki matematyki – prof. Jan Konior, • w zakresie historii matematyki - prof. Jerzy
Mioduszewski, • w zakresie matematyki finansowej - prof. Maciej Sablik. Obecnie struk-
tura organizacyjna Instytutu obejmuje 17 zakładów naukowych.”
Szczególna uwaga i uznanie należą się Profesorowi A. Lasocie, kreatorowi nowych kie-

runków badań w zakresie biomatematyki i teorii prawdopodobieństwa. Przytoczę słowa
prof. S. Łojasiewicza :”Profesor Andrzej Lasota jest matematykiem wszechstronnym. Jego
specjalnościami są zarówno równania różniczkowe, jak i rachunek prawdopodobieństwa,
a ponadto teoria fraktali. Ze szczególnym upodobaniem, uwieńczonym znakomitymi suk-
cesami, zajmuje się on również zastosowaniami matematyki. W samej matematyce, w
równaniach różniczkowych i rachunku prawdopodobieństwa posiada prof. Lasota głębokie
wyniki o znaczeniu międzynarodowym”, zob. [16], str. 23.

Andrzej Lasota (11.01.1932 – 28.12.2006) uro-
dził się w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Ja-
giellońskim w Krakowie: fizykę w latach 1951-1953,
matematykę w latach 1953-1955. Studia matematycz-
ne ukończył z wyróżnieniem, uzyskując stopień ma-
gistra nauk matematycznych w 1955 r. Jest uczniem
prof. Tadeusza Ważewskiego. W 1960 roku otrzymał
stopień doktora nauk matematycznych w IM PAN
za rozprawę pt. O pewnym problemie granicznym dla
równania struny drgającej, której promotorem był prof.
T. Ważewski. W 1960 roku habilitował się na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, na podstawie rozprawy: O ist-
nieniu i jednoznaczności rozwiązań nieliniowych rów-
nań różniczkowych i całkowych. Wyniki zawarte w roz-
prawie zostały opublikowane w Biuletynie PAN.



Krystyna Skórnik 27

W 1972 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym nauk matematycznych, a
w 1979 roku profesorem zwyczajnym. Profesor Lasota już w trakcie studiów, w 1953 roku
rozpoczął pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był zatrudniony kolejno,
jako zastępca asystenta (1953-1956), asystent (1956-1961), adiunkt (1961-1964), docent
(1964-1972), profesor nadzwyczajny (1972-1979), profesor zwyczajny od 1988 roku. W
latach 1972-1975 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Che-
mii UJ, a funkcję Kierownika Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa pełnił
w latach 1970-1976. Pracował: na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jako profe-
sor zwyczajny w latach 1986-1988; w Instytucie Matematycznym PAN, jako asystent w
latach 1956-1962, od roku 1995, jako profesor zwyczajny; w Instytucie Maszyn Matema-
tycznych w Krakowie w latach 1967-1968, gdzie pełnił funkcję Kierownika pracowni. W
1976 roku Profesor Lasota przeniósł się na Śląsk. Pracował na Uniwersytecie Śląskim do
śmierci, z przerwą w latach 1986-1988. W latach 1978-2001 był Kierownikiem Zakładu
Biomatematyki, a w latach 2001-2003 był Kierownikiem Zakładu Teorii Prawdo-
podobieństwa. Wypromował 20 doktorów, z których połowa została już samodzielnymi
pracownikami naukowymi.
W okresie pobytu na Śląsku Profesor Lasota został: członkiem korespondentem Polskiej
Akademii Nauk (od 1983), członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk (od 1994),
członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (od 1997), członkiem czynnym
Polskiej Akademii Umiejętności (od 2001). Od 1956 roku Profesor Lasota był członkiem
Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 1981-1983 pełnił funkcję wiceprezesa
tego Towarzystwa. Za swoją aktywną działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną
dostał Profesor Lasota wiele wyróżnień, [3]. Dowodem uznania dla osiągnięć naukowych
Profesora są zaproszenia, jakie otrzymywał z wielu ośrodków matematycznych w świecie.
Jako Visiting Professor pracował na uniwersytetach: we Włoszech w latach 1968, 1975,
1981, 1992, 1994, 1995, 1997 1999, 2000, 2001; w USA w latach 1969-1970, 1982-1983,
1991; w Kanadzie w 1979 i 1981 roku; w Oxfordzie w 1988 r. ”Profesor Andrzej Lasota
zalicza się do czołówki polskich matematyków o niekwestionowanym dorobku naukowym
w skali międzynarodowej” (prof. Czesław Olech [16], str. 22). Dorobek Profesora jest duży.
Opublikował około 140 prac naukowych w czasopismach matematycznych w kraju i za
granicą, dwie monografie oraz 14 innych artykułów, w tym artykuły przeglądowe i eseje
(spis publikacji do 2001 r. zob. [3]).
Profesor Lasota rezultatami wysokiej rangi wzbogacił każdą z licznych dziedzin, któ-

rymi się interesował. • Podał związek pomiędzy istnieniem i jednoznacznością rozwiązań
nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych, cząstkowych i całkowych. • Sformuło-
wał twierdzenia o funkcjach uwikłanych dla funkcji nieróżniczkowalnych oraz podał za-
stosowania tego twierdzenia. •Wykazał, że w przestrzeniach Banacha istnienie rozwiązań
równań różniczkowych o prawej stronie ciągłej jest własnością generyczną. • Rozwiązał
problem Ulama, dotyczący istnienia miary niezmienniczej dla transformacji kawałkami
monotonicznych. • Uzyskał odpowiednik alternatywy Fredholma w teorii nieliniowych
operatorów przy użyciu techniki funkcji wielowartościowych. •W rachunku prawdopodo-
bieństwa odkrył metodę funkcji dolnej w operatorach Markowa, która okazała się mocnym
narzędziem badania stabilności operatorów działających na gęstość. • Badając asympto-
tyczną stabilność operatorów Markowa zaobserwował - wspólnie z J. Myjakiem - nową
klasę zbiorów, dla której przyjęto nazwę semifraktale. • Stosując matematykę w zagad-
nieniach biologicznych i medycznych zbudował - wspólnie z doc. M. Ważewską - model,
który opisuje proces reprodukcji krwinek. Zasługi Profesora Andrzeja Lasoty dla śląskie-
go środowiska naukowego są szczególnie wielkie. W uznaniu wybitnych zasług i osiągnięć



28 Początki Akademickiego Ośrodka Matematycznego na Górnym Śląsku

Senat Uniwersytetu Śląskiego nadał, uchwałą z dnia 22.05.2001, Profesorowi Lasocie ty-
tuł Doctora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, [3]. Walne Zgromadzenie Polskiego
Towarzystwa Matematycznego w dniu 1 września 2003 roku nadało Godność Członka
Honorowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego Profesorowi Andrzejo-
wi Lasocie za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie matematyki i jej zastosowań,
za osiągnięcia w kształceniu matematycznej kadry naukowej i zasługi dla Polskiego To-
warzystwa Matematycznego.

§4. Zasłużeni w powstaniu Akademickiego Ośrodka Ma-
tematycznego na Górnym Śląsku

Powołany do życia akademicki ośrodek matematyczny miał na celu nie tylko prowadze-
nie badań naukowych, ale także, a może przede wszystkim kształcenie matematyków na
potrzeby szkolnictwa, czyli nauczycieli oraz inżynierów na potrzeby przemysłu.
Już w 1954 roku prof. A. Wakulicz zorganizował w WSP w Katowicach Zakład Mate-

matyki Elementarnej, którym kierował przez wiele lat. Działalność tego Zakładu miała na
celu pogłębianie i rozszerzanie wiedzy matematycznej nauczycieli, udzielanie im pomocy
dydaktycznej i merytorycznej. Spotkania z nauczycielami odbywały się raz w miesiącu.
Referaty wygłaszali początkowo pracownicy WSP (J. Lesikiewicz, S. Sedlak, M. Zającz-
kowska, K. Zima), później UŚl., a także matematycy z innych ośrodków uniwersyteckich.
Organizację spotkań powierzono mgr M. Zajączkowskiej. Jej zasługą było pozyskiwanie
referentów i czuwanie nad poziomem spotkań.

Maria Zajączkowska (22.03.1909.-03.01.2003.) urodzi-
ła się w Wiedniu. Swoje lata młodzieńcze spędziła we Lwo-
wie. Była absolwentką Wydziału Mat.–Fiz.–Chem. Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jej wykładowcami byli
profesorowie: Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Juliusz Schau-
der, Stanisław Mazur, Władysław Orlicz, Eustachy żyliński,
Stanisław Ruziewicz, Władysław Nikliborc i Leon Chwistek.
Od 1945 roku uczyła matematyki na Śląsku, najpierw w gim-
nazjum i liceum w Sosnowcu. Od 1951 r. pracowała w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, kolejno jako starszy
asystent, potem przez wiele lat jako adiunkt, a następnie wy-
kładowca. W tym charakterze podjęła pracę na utworzonym

w 1968 roku Uniwersytecie Śląskim. Po przejściu na emeryturę w 1969 roku w dalszym
ciągu prowadziła na Uniwersytecie Śląskim zajęcia dydaktyczne w ramach prac zleconych.
W jej dorobku jest kilka publikacji, zamieszczonych w czsopiśmie Matematyka i innych
czasopismach polskich oraz niemieckich.
Pani Maria bardzo aktywnie uczestniczyła w pracach Polskiego Towarzystwa Matema-

tycznego. Jako pierwsza w Katowicach - były to lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte ubiegłe-
go wieku - zorganizowała i prowadziła Międzyszkolne Kolo Matematyczne. Począwszy od
1955 roku, dla uczniów klas licealnych urządzała ”Wieczornice Matematyczne” i konkursy
uczniowskie. Jej zasługi dla rozwoju dydaktyki matematyki w środowisku śląskim są wiel-
kie. Wspólnie z profesorem Antonim Wakuliczem, raz w miesiącu organizowała spotkania
z nauczycielami matematyki szkół średnich. W ramach tych spotkań przygotowywała
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nauczycieli do uzupełnienia wykształcenia. Od roku szkolnego 1963/64 przygotowywała
nauczycieli do wprowadzenia nowego programu matematyki w szkołach średnich, którego
realizację rozpoczęto w roku szkolnym 1967/68. Na długo przed ukazaniem się nowego
podręcznika profesor Zofii Krygowskiej w 1967 r. omawiała z nauczycielami zapropono-
wane przez autorkę metody nauczania matematyki. Kształciła nauczycieli szkół średnich
z zakresu geometrii i rachunku prawdopodobieństwa. Pełniła rolę spoiwa łączącego śro-
dowiska nauczycielskie i akademickie, [19, 21, 23, 24].
Działalność popularyzującą matematykę wśród młodzieży wspierał dziekan Wydziału

Mat.-Fiz.-Chem WSP w latach 1953-1959, z-prof. mgr Stefan Sedlak, [19].

Stefan Sedlak (06.06.1908.- 09.03.1987.) urodził
się w Krośnie. Szkołę średnią ukończył w Krako-
wie 27 maja 1926 r. W latach 1926 do 1931 od-
był studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie na Wydziale Filozoficznym w zakresie ma-
tematyki. Dnia 2 czerwca 1933 r Rada Wydziału
Filozoficznego UJ na wniosek Komisji Egzamina-
cyjnej (po zdaniu ostatecznego egzaminu i przed-
stawieniu pracy magisterskiej nt. ”O pojęciu nie-
zmiennika”) nadała S. Sedlakowi stopień magistra
filozofii jako dowód zakończenia studiów wyższych
w zakresie matematyki. Jego wykładowcami by-
li, między innymi, profesorowie: Tadeusz Ważew-
ski (analiza matematyczna, równania różniczkowe,
wybrane zagadnienia z analizy funkcjonalnej), Le-

on Chwistek (podstawy teorii mnogości), Antoni Hoborski (geometria różniczkowa, teoria
grup przekształceń), I.P. Natanson (zagadnienia współczesnej optyki), Witold Wilkosz
(algebra wyższa, rachunek wariacyjny), Stanisław Zaremba (geometria analityczna, me-
chanika teoretyczna). Od 1931 r. do 1939 r. uczył na Śląsku matematyki w szkołach
średnich (Mikołów, Bielsko).
W czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu w Krakowie. Dnia 1 marca 1945

r. rozpoczął pracę w szkolnictwie średnim w Katowicach. Uczył matematyki, geometrii
wykreślnej, wytrzymałości materiałów w ŚTZN do 1951 r. Od chwili powstania Politech-
niki Śląskiej dnia 15 maja 1945 r, gdy Uczelnia mieściła się jeszcze w Krakowie, pracował
przez rok jako starszy asystent na Wydziale Budowlanym. W latach 1946-1949 wykładał
matematykę i logikę matematyczną w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach. Od 1948
r. kontynuował pracę na Pol. Śl. w Gliwicach jako starszy asystent, a potem jako adiunkt,
z-ca prof. do momentu przejścia na emeryturę 01.10.1973 r. Od 1950 r. był zatrudniony
również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach: w latach 1950-1954 jako docent
kontraktowy, później jako z-ca prof. do 1961 r. W latach 1953-1959 był pierwszym dzie-
kanem utworzonego na WSP Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. Od 1949 r. prowadził wykłady
z matematyki i metod numerycznych na studium dziennym, a od 1961 r. na Wieczorowej
Szkole Inżynieryjnej w Katowicach, którą potem przemianowano na Studium Wieczorowe
dla pracujących przy Politechnice Śląskiej. Ogłosił drukiem ponad 10 prac z zakresu ma-
tematyki i dydaktyki nauczania matematyki, napisał 2 skrypty dla uczniów ŚTZN i skrypt
”Compendium algebry liniowej” dla studentów WSP w Katowicach. Był członkiem Ko-
misji Weryfikacyjnej okresu okupacji dla Nauczycieli Szkół średnich przy Śląskim Kura-
torium Szkolnym, mianowanym przez Ministerstwo Oświaty. Mgr Stefan Sedlak z wiel-
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kim zapałem i energią uczestniczył w organizacji matematycznego ośrodka akademickiego
na Śląsku, był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, świetnym
popularyzatorem matematyki. Wygłaszał odczyty dla nauczycieli z zakresu matematyki
i dydaktyki matematyki w Ośrodku Metodycznym Matematyki przy Kuratorium Śląskie-
go Okręgu Szkolnego w Katowicach, a także w Cieszynie, Opolu, Bytomiu, Chorzowie
i innych miastach. Wygłaszał odczyty dla uczniów szkół średnich i na posiedzeniach na-
ukowych Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Matematyczne środkowisko akademickie utrzymywało współpracę z matematykami
pracującymi w przemyśle. W województwie śląskim, pod patronatem IM PAN, w latach
1968 - 1986 były prowadzone Kursy Zastosowań Matematyki, które miały na celu do-
kształcanie, w nowoczesnych trendach matematyki stosowanej, inżynierów i matematyków
pracujących w przemyśle. Wykładowcami byli specjaliści różnych dyscyplin matematyki.
Kierownikiem organizacyjnym była dr Stefania Krasińska, kierownikami naukowymi ko-
lejno prof. P. Antosik, prof. J. Górski, prof. T. Dłotko. Duże zasługi w kształceniu kadry
inżynierskiej posiada długoletni wykładowca matematyki na Politechnice Śląskiej doc.
Kazimierz Szałajko.

Kazimierz Szałajko (30.08.1912 - 31.08.2003) urodził się
we Lwowie. W 1930 roku, po zdaniu egzaminu dojrzałości,
zapisał się na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Studiował jednocześnie
matematykę i logikę na Wydziale Humanistycznym. Dyplom
magistra filozofii w zakresie matematyki otrzymał 30 czerwca
1937 roku na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, uzy-
skując uprawnienia do nauczania matematyki, fizyki i pro-
pedeutyki filozofii w szkołach średnich. W latach 1935-1939
pracował jako młodszy, a następnie starszy asystent w Ka-
tedrze Matematyki na Uniwersytecie Jana Kazimierza, pod
kierunkiem Stefana Banacha, a następnie w Katedrze Mate-

matyki Politechniki Lwowskiej na Wydziale Mechanicznym, pod kierunkiem Antoniego
Łomnickiego. W lipcu 1946 roku Kazimierz Szałajko przeniósł się na Śląsk. Zamiesz-
kał w Gliwicach i od 1 września 1946 r. rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej. Pełnił
funkcję kierownika Katedry Matematyki oraz prodziekana Wydziału Górniczego, którego
był organizatorem. Przez wiele lat był wicydyrektorem i dyrektorem Instytutu Mate-
matyki PŚl. Docent K. Szałajko poświęcił dużo energii dla rozwoju gliwickiego ośrodka
matematycznego. Jest jednym z jego twórców. Poważny wpływ na podniesienie poziomu
nauczania na Politechnice Śląskiej miały jego skrypty i podręczniki, których był auto-
rem lub współautorem. W latach 1948-1985 opublikował łącznie siedem skryptów, które
ukazały się w licznych wydaniach jako skrypty uczelniane lub o zasięgu ogólnopolskim.
Należy pamiętać, że kiedyś skrypty były jedynym źródłem i pomocą w nauczaniu mate-
matyki na tej Uczelni. Doc. Szałajko był jednym z założycieli Oddziału Gliwickiego PTM
i aktywnym członkiem Zarządu Oddziału. Pełnił funkcję wiceprezesa, przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, Komisji Historycznej Oddziału Górnośląskiego PTM, prezesa Koła
Gliwickiego OG PTM. Wygłaszał liczne odczyty na posiedzeniach Oddziału Gliwickiego
PTM (potem Górnośląskiego) oraz dla pracowników naukowych Politechniki Śląskiej. Tę
działalność prowadził do ostatnich dni swojego pracowitego życia, [19, 21, 25].
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Podsumowanie

W niniejszym opracowaniu zaprezentowałam historię powstania i rozwoju podstawowych
kierunków badań matematyki na Górnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem pięćdzie-
siątych i sześćdziesiątych latach XX wieku. Z perspektywy czasu wielu cenionych dzisiaj
matematyków związanych z Górnym Śląskiem uważa, że największy wpływ na tworze-
nie śląskiego środowiska matematycznego miał prof. Jan Mikusiński oraz profesorowie
związani z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, z Filią Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Katowicach, Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Katowicach i Uniwersytetami Wrocław-
skim i Śląskim, a mianowicie: prof. Adam Bielecki, prof. Marek Kuczma, prof. Mieczysław
Kucharzewski, prof. Jerzy Mioduszewski, prof. Witold Pogorzelski, prof. Antoni Waku-
licz , a także profesor Jerzy Górski. Podkreślmy także rolę uczniów prof. Mikusińskiego,
którymi są: prof. Piotr Antosik, prof. Andrzej Kamiński, prof. Władysław Kierat i moja
skromna osoba - autorka tego artykułu (zob. [1]). Udział w tworzeniu matematycznego
środowiska naukowego mają także profesorowie Politechniki Śląskiej, wśród których jest
prof. Czesław Kluczny, a w późniejszych latach profesorowie: Zygmunt Zahorski, Jani-
na Śladkowska-Zahorska, Ernest Płonka, Olga Macedońska-Nosalska (zob. [26, 27]); w
zastosowaniach profesorowie: Jerzy Klamka, Radosław Grzymkowski, Andrzej Świerniak,
Bogdan Skalmierski (zob. [14]). Ważną rolę w śląskim środowisku matematycznym i w kre-
owaniu kierunków badań pełni członek rzeczywisty PAN prof. A. Lasota, oraz prof. dr hab.
Ryszard Rudnicki uczeń prof. Lasoty kierownik Oddziału IM PAN w Katowicach, miesz-
czącego się obecnie na Uniwersytecie Śląskim przy ul. Bankowej 14/325, [19, 21]. Rozwój
matematyki w ekonomii związany jest z działalnością matematyków zatrudnionych w Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach (zob. [28]). Badania naukowe w zakresie matematyki,
dydaktyki matematyki i informatyki prowadzone są również w Instytucie Matematyki,
Akademii im. J. Długosza w Częstochowie oraz Akademii Techniczno–Humanistycznej w
Bieslku–Białej (zob [19], 75-76). Ograniczone ramy tego artykułu nie pozwalają mi szerzej
napisać o ich wkładzie w rozwój matematyki na Górnym Śląsku.

Summary

In the paper an attempt was made to describe the development of the mathematical
academic center in Upper Silesia. The main emphasis was put on the 1950s and 1960s. The
beginnings of this center go back to the year 1928, i.e., the moment when the pedagogical
Institute in Katowice was founded and its roots are connected with: • Silesian Technical
University in Gliwice since 1945; • Higher Pedagogical School in Katowice since 1950; •
the Studium of Mathematics of the Department of Mathematics, Physics and Chemistry
of the Jagiellonian University since 1963; • the branch of the Jagiellonian University in
Katowice since 1966; • the Workshop of Mathematics of the Mathematical Institute of
the Polish Academy of Sciences in Katowice, since 1966. The culmination moment was
establishing • the Silesian University in Katowice as a connection of Higher Pedagogical
School in Katowice and the branch of the Jagiellonian University in Katowice, which took
place by the decision of the Council of State on the 8th of June 1968.
In the paper the scientific activity of main creators of scientific research in Upper

Silesia in the period of interest was described. Also their influence on the development
of mathematics was presented. The most important figures here are professors: • Adam
Bielecki, • Jan Mikusiński, • Mieczysław Kucharzewski, • Marek Kuczma, • Jerzy Mio-
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duszewski, • Witold Pogorzelski, • Antoni Wakulicz. The pupils and continuators of the
above mentioned scientists were also presented.
As the development of sciences has got to be supported with education of new research

personnel and with teaching, the article describes activity of mathematicians who signifi-
cantly influenced the educational process: •mgr Bernard Glat, •mgr Maria Zajączkowska,
• mgr Stefan Sedlak, • mgr Kazimierz Szałajko.
In connection with the development of new directions in research on schools of higher

education in Upper Silesia, among them biomathematics and probability, • prof. Andrzej
Lasota was presented in the paper as the main creator of these research.

Streszczenie

W artykule podjęto próbę omówienia tworzenia akademickiego ośrodka matematycznego
na Górnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
XX wieku. Korzenie tego ośrodka sięgają 1928 r., tzn. momentu powstania • Instytutu
Pedagogicznego w Katowicach, poprzez • Politechnikę Śląską w Gliwicach od 1945 r., •
Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowicach od 1950 r., • Studium Matematyki Wydzia-
łu Mat.-Fiz.-Chem. UJ w Katowicach od 1963 r., • Filię Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Katowicach od 1966 r., • Pracownię Matematyki Instytutu Matematycznego PAN w
Katowicach od 1966 r. do • Uniwersytetu Śląskiego, który powstał przez połączenie WSP
i Filii UJ w Katowicach na mocy decyzji Rady Państwa z dnia 8 czerwca 1968 r.
Omówniona jest działalność naukowa i wpływ na rozwój matematyki na Górnym

Śląsku głównych kreatorów badań w omawianym okresie, do których zaliczani są profeso-
rowie: • Adam Bielecki • Jan Mikusiński, • Mieczysław Kucharzewski, • Marek Kuczma,
• Jerzy Mioduszewski, • Witold Pogorzelski, • Antoni Wakulicz, a także ich uczniów,
którzy kontynuowali lub kontynuują ich działalność.
Ponieważ rozwój nauki musi być poparty kształceniem młodej kadry i nauczaniem, w

artykule omówiona jest działalność osób, które w istotny sposób wpłynęły na edukację
młodego pokolenia. Są to: • mgr Bernard Glat, • mgr Maria Zajączkowska, • mgr Stefan
Sedlak, • mgr Kazimierz Szałajko.
W związku z pojawieniem się na śląskich uczelniach nowych kierunków badań, do któ-

rych należą biomatematyka i rachunek prawdopodobieństwa, w artykule została przed-
stawiona sylwetka • prof. Andrzeja Lasoty, głównego kreatora tych badań.
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