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KR TKIE PRZEDSTAWIENIE POLSKIEJ I KRAKOWSKIEJ MATEMATYKI 
DO POCZ TK W XX WIEKU

Znaczący rozwój matematyki na świecie datuje się na drugą połowę drugiego 
tysiąclecia n.e.; przez poprzedzające go półtora tysiąclecia uzyskiwane wyniki były 
skromne w porównaniu z tym, co uzyskano później. Jednakże do początku XX wieku 
Polska była z dala od europejskiej, a tym bardziej światowej czołówki. Potęgami ma-

tematycznymi były Francja i  Niemcy. Ważne rezultaty osiągano w  Wielkiej Brytanii 
i we Włoszech. Sporadycznie pojawiali się słynni matematycy także w innych krajach, 
jednak w podręcznikach historii matematyki trudno znaleźć wśród nich Polaków. 

Od XIV wieku Polska miała się czym poszczycić naukowo. Akademia Krakow-

ska była drugim uniwersytetem powstałym w  środkowej Europie, od początku wy-

kładano tu przedmioty kojarzone z  matematyką. Na początku XV wieku krakowski 
mieszczanin Jan Stobner ufundował specjalną katedrę matematyki i astronomii; druga 
katedra związana z matematyką została ufundowana przez Marcina Króla z Żurawi-
cy (ok.1422–ok.1460), pół wieku później. Był to jednak okres istotnie poprzedzający 
czasy większych osiągnięć matematycznych. Pewne osiągnięcia matematyczne miał 
ponad wiek później Mikołaj Kopernik (1473–1543), jego nazwisko kojarzone jest jed-

nak (oczywiście słusznie) głównie z astronomią. 
Dopiero w XVII wieku pojawił się w Krakowie matematyk europejskiego formatu – 

Joannes Broscius (1585–1652; Jan Brożek, znany też jako Brzozek). Był nie tylko mate-

matykiem, ale też filozofem, astronomem, teologiem, lekarzem i historykiem nauki. Ma on 
na swoim koncie znaczące osiągnięcia, głównie związane są z teorią liczb. Działał jednak 
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z dala od ówczesnych ważnych ośrodków matematycznych i te wyniki nie zostały w Euro-

pie zauważone. Brożek nie miał w Krakowie ani współpracowników, ani następców. 
Kolejne stulecia, XVII i XVIII, to czasy niezwykłego rozwoju matematyki na świe-

cie. Pod koniec XVII wieku Newton i Leibniz wprowadzili rachunek różniczkowy, który 
okazał się mieć rewolucyjne znaczenie nie tylko dla matematyki. Władcy wielu państw 
wspierali rozwój nauki. W Polsce jednak pierwsza połowa XVIII wieku charakteryzo-

wała się upadkiem oświaty i nauki. Głębokie przemiany przyniosła dopiero reforma 
szkolnictwa przeprowadzona przez Komisję Edukacji Narodowej, personalnie przez 
Hugona Kołłątaja (1750–1812) i  Jana Śniadeckiego(1756–1830). W  matematyce 
właś nie Śniadecki odegrał ważną rolę. Dzięki niemu pojawiły się ponownie na Uni-
wersytecie dwie katedry matematyczne. Śniadecki jest autorem znakomitych podręcz-

ników, z których na szczególną uwagę zasługują: Rachunku algebraicznego teoria przy-
stosowana do linii krzywych1 oraz y onomet ya k lista  analitycznie wyło ona do ycia 

cz cych si 2. Istotnych osiągnięć naukowych jednak Śniadecki na koncie nie miał.
Dwie utworzone wówczas katedry matematyczne: katedra matematyki elementar-

nej oraz katedra matematyki wyższej i astronomii działały na Uniwersytecie Jagielloń-

skim do II wojny światowej, ta druga przez wiele lat była obsadzana przez astronomów. 
Matematyka w XIX wieku przeżyła w Krakowie okres rozwoju (choć poza Krakowem, 
na ziemiach należących do Polski przed rozbiorami, nie działo się w tym stuleciu wiele 
godnego uwagi), gdy w Krakowie pojawił się europejskiej klasy matematyk: Franci-
szek Mertens. Mertens (1840–1927) uważany jest powszechnie za najwybitniejszego 
polskiego matematyka XIX wieku – obok Józefa Hoene-Wrońskiego (1776–1853), ten 
jednak niemal cały okres działalności naukowej spędził we Francji. Mertens był pierw-

szym polskim matematykiem szeroko znanym na świecie, a  jego nazwisko liczy się 
także we współczesnej matematyce. W  literaturze obcojęzycznej Mertens często nie 
jest przedstawiany jako polski matematyk3. Objął on katedrę matematyki elementarnej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1865, a wyjechał do Grazu w 1884. Mertens nie 
stworzył niestety w Krakowie szkoły naukowej i nie pozostawił uczniów, jednak jego 
praca w Krakowie obfitowała w trwałe wyniki. 

Katedrę matematyki wyższej od roku 1862 do przełomu wieków zajmował astro-

nom Franciszek Karliński (1803–1906). Opuszczoną przez Mertensa katedrę objął 
Marian Baraniecki (1848–1895), a po jego śmierci powierzono ją Kazimierzowi Żo-

rawskiemu (1866 –1953).
Żorawski po ukończeniu w 1884 roku gimnazjum w Warszawie podjął studia na 

Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. W  1888 roku uzyskał stopień kandydata 
nauk matematycznych na podstawie rozprawy z astronomii. Następnie przez trzy lata 
studiował matematykę w Lipsku i Getyndze. W Lipsku wykładał wtedy Sophus Lie4, 
a rozwijana przez niego teoria, nazywana obecnie teorią grup Liego, zainteresowała 
Żorawskiego. Jego rozprawa doktorska, opublikowana w 1892 roku w Acta Mathema-
tica, dotyczyła tej tematyki i została wysoko oceniona przez specjalistów. W 1892 roku 
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Żorawski habilitował się we Lwowie w Szkole Politechnicznej i  rozpoczął tam pra-

cę jako docent przy katedrze mechaniki teoretycznej. Od 1893 roku przeniósł prawo 
wykładania matematyki na Uniwersytet Jagielloński; w 1895 roku został profesorem 
nadzwyczajnym, a w 1898 roku profesorem zwyczajnym UJ. W latach 1917–1918 pia-

stował godność rektora UJ. Pierwszą katedrę matematyki na UJ zajmował do 1919 
roku, potem przeniósł się do Warszawy. Był on pierwszym polskim matematykiem, 
który prowadził systematyczne badania w dziedzinie geometrii różniczkowej i  osią-

gał rezultaty na poziomie światowym. Pięć lat po objęciu katedry przez Żorawskiego 
drugą matematyczną katedrę na UJ objął przybyły z Francji Stanisław Zaremba. Ci 
dwaj uczeni, a przede wszystkim Zaremba, stworzyli w Krakowie liczący się w Euro-

pie matematyczny ośrodek5. To dało podstawę do prawdziwej eksplozji polskiej mate-

matyki w okresie międzywojennym. Obok Zaremby i Żorawskiego pojawili się przed 
I  wojną światową inni, wybitni młodzi polscy matematycy, między innymi Wacław 
Sierpiński (1882–1967), Hugo Steinhaus (1887–1972), Zygmunt Janiszewski (1888–
1920), Alfred Rosenblatt (1880–1947), Antoni Hoborski (1879–1940), Franciszek Leja 
(1885–1979), Zdzisław Krygowski (1872–1955), Stefan Mazurkiewicz (1888–1945), 
Łucjan B ttcher (1872–1937), Witold Wilkosz (1891–1941), Włodzimierz Stożek 
(1883–1941); wielu z nich kształciło się w Krakowie. W efekcie osiągnięć tych uczo-

nych, ich uczniów i współpracowników polska matematyka zdobyła po I wojnie świa-

towej przodującą pozycję na świecie. Słynna na całym świecie jest Lwowska Szkoła 
Matematyczna z najwybitniejszym polskim matematykiem w historii, Stefanem Bana-

chem (1892–1945) na czele6. Zygmunt Janiszewski zaproponował, by grupa matema-

tyków zajęła się wspólnie powstałymi na początku XX wieku dziedzinami matematyki 
– topologią i teorią mnogości. Tej tematyce poświęcili badania matematycy warszaw-

scy. W Warszawie czołową postacią był, zajmujący się teorią liczb, teorią mnogości 
i topologią, Wacław Sierpiński. Ważne są również osiągnięcia lwowsko-warszawskiej 
szkoły logiki, z osiągnięciami Twardowskiego i Tarskiego na czele. W Krakowie głów-

ne dziedziny badawcze związane były z klasycznymi i bardzo ważnymi problemami 
matematycznymi. Do takich należy zaliczyć przede wszystkim problemy modelowania 
matematycznego poprzez stosowanie równań różniczkowych cząstkowych. Duże zna-

czenie miały także problemy związane z geometrią, w tym geometrią różniczkową oraz 
geometrią algebraiczną. Wyniki uzyskiwane przez krakowskich matematyków, a pu-

blikowane w zagranicznych czasopismach o bardzo szerokim odbiorze, inspirowały 
wybitnych zagranicznych matematyków, na przykład Poincar go. Dokonania krakow-

skich matematyków nie doczekały się jeszcze rzeczowego opracowania. Mniejszą ran-

gę miały dwa pozostałe ośrodki uniwersyteckie – Wilno i Poznań, ale też nie można 
o nich zapomnieć; w Wilnie w latach trzydziestych działali dwaj wybitni matematycy 
– Antoni Zygmund (1900–1992) i Józef Marcinkiewicz (1910–1940), a w Poznaniu, 
w efekcie pracy matematyków, złamano wyrafinowany kod niemieckiej maszyny szy-

frującej Enigma.



40 Danuta Ciesielska, Krzysztof Ciesielski

Najważniejszymi i  najbardziej prestiżowymi matematycznymi konferencjami na 
świecie są Międzynarodowe Kongresy Matematyków (International Congress of Mathe-
maticians, w skrócie ICM). Pierwszy kongres odbył się w roku 1897, a potem, od roku 
1900, odbywały się one co 4 lata (z przerwami na czas wojen światowych). Wielkim 
zaszczytem jest zaproszenie do wygłoszenia wykładu plenarnego na takim Kongre-

sie (na każdym jest obecnie około 20, dawniej było mniej) oraz wykładu sekcyjnego 
(tych jest około stu). Do I wojny światowej Polak wygłaszał zaproszony wykład tylko 
raz (w 1908 roku). Natomiast na pięciu Kongresach okresu międzywojennego (lata 
1920–1936) Polacy zostali zaproszeni do przedstawienia dwóch wykładów plenarnych 
i 53 sekcyjnych. Z tych 56 wykładów aż 18 (czyli ponad 30%) wygłosili matematycy 
z Krakowa. 

ŻYCIORYS ZAREMBY

Stanisław Zaremba urodził się, według własnoręcznie napisanego przez niego ży-

ciorysu znajdującego się w  Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 3 października 
1863 roku we wsi Romanówka na Kijowszczyźnie7. Był synem Aleksandry (z domu 
Kurzańskiej) i Hipolita Zarembów. Nie udało się dotrzeć do żadnych danych na temat 
rodzeństwa. W roku 1872, gdy Stanisław Zaremba miał 9 lat, jego rodzina przybyła 
do Petersburga. W roku 1881 Zaremba ukończył gimnazjum realne św. Piotra w Pe-

tersburgu (z  językiem wykładowym niemieckim), uzyskując świadectwo dojrzałości 
i rozpoczął studia w Petersburskim Instytucie Technologicznym. Należy zaznaczyć, że 
poziom matematyki wykładanej na tej uczelni był wówczas niezwykle wysoki. Dyplom 
inżyniera technologa uzyskał 26 sierpnia 1886 roku. Ze względu na to, że od młodości 
interesował się fizyką matematyczną, wyjechał w roku 1887 na studia matematyczne 
do Paryża. Po roku studiów uzyskał na Sorbonie dyplom licencjata matematyki (de 
Licencié ès Sciences Mathematiqués). Semestr zimowy roku akademickiego 1988/89 
spędził w Berlinie, gdzie uczęszczał na wykłady m.in. Weierstrassa8, Fuchsa9 i Kronec-

kera10. W semestrze letnim powrócił do Paryża; w latach 1989–1991 słuchał na Sorbo-

nie wykładów m.in. Picarda11, Appela12, Hermite’a13, Poincar go14 i Darboux15. W dniu 
30 listopada 1989 roku zdał na Sorbonie egzamin doktorski (w komisji egzaminacyjnej 
byli: Darboux – przewodniczący, Picard i Poincar ; recenzje pracy doktorskiej napisali: 
Darboux, Picard i Hermite). Praca doktorska Zaremby Sur une problème concernant 
l etat calo i e d n co s homo ne ind ni16 była rozprawą wielkiej rangi; poświęci-
my jej więcej uwagi później. Tu zacytujmy jedynie fragment z opinii Darboux: 

Wydział, co naturalne, przyjmuje zawsze z trochę większą wyrozumiałością prace, któ-

re są mu przedstawiane przez studentów obcokrajowców. Pan Zaremba nie skorzystał 
z tej dobrej propozycji.17 

Chodziło o  to, że Sorbona nadawała dwa rodzaje doktoratów – przy tym dru-

gim rodzaju (nazywanym Doctorat de l’Université), przeznaczonym przede wszystkim 
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dla cudzoziemców, wymagania były znacznie mniejsze. Zaremba nie chciał skorzy-

stać z „taryfy ulgowej” i poddał się pełnej, mocno rygorystycznej procedurze. W dniu 
19 stycznia 1890 roku Zaremba otrzymał doktorat nauk matematycznych (Docteur ès 
Sciences Mathematiqués) paryskiej Sorbony. Po doktoracie jeszcze przez półtora roku 
pozostawał w strukturach uniwersytetu. 

Zwykle, po uzyskaniu doktoratu, uczeni we Francji (i nie tylko tam) podejmowali 
pracę w szkołach, a niektórzy z nich kontynuowali równolegle pracę naukową. W dniu 
17 października 1891 roku Zaremba uzyskał nominację na wykładowcę w liceum w Di-
gne, gdzie pracował do roku 1894. Wtedy to zdał egzamin konkursowy, uzyskał dy-

plom Agréger de Mathematiqués’ i jesienią został mianowany profesorem matematyki 
w  liceum w  Nimes. Na tym stanowisku pozostawał przez 3 lata; 28 września 1897 
roku mianowano go profesorem matematyki w liceum w Cahors. W dniu 1 paździer-
nika 1900 roku Zaremba objął II Katedrę Matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i rozpoczął pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Rozprawa doktorska zapewniła Zarembie odpowiednią matematyczną pozycję we 
Francji, a w owym czasie Francja była jedną z największych światowych matematycz-

nych potęg. Zaremba publikował w renomowanych czasopismach francuskich, współ-
pracował m.in. z  wybitnym matematykiem Paulem Painlev m18 (późniejszym dwu-

krotnym premierem Francji) i z Eduardem Goursatem19. Do roku 1900 miał na swoim 
koncie (oprócz doktoratu) 7 prac opublikowanych we francuskich czasopismach wy-

sokiej rangi. We Francji Zarembie byłoby znacznie łatwiej zrobić wielką karierę; on 
jednak uznał, że Polsce potrzebny jest kontakt ze światową matematyką i objął katedrę 
na polskojęzycznym Uniwersytecie Jagiellońskim działającym w Imperium Austro-Wę-

gierskim. Ta decyzja, pokazująca jego niezwykły patriotyzm, miała wielki wpływ na 
późniejszą świetność polskiej matematyki.

Wagę decyzji powrotu do kraju podkreśla fakt, że żona Zaremby, Henriette, z domu 
Cauvin (1866–1953), była Francuzką. Była ona dyplomowaną nauczycielką francu-

skich seminariów dla nauczycielek. Zacytujmy opinię Steinhausa na temat Zaremby: 

Życie francuskie, formy polityczne Republiki, francuską kuchnię i francuskie obyczaje 
cenił tak wysoko, mówił po francusku i pisał o tyle lepiej niż po polsku, że trzeba było 
się dziwić, dlaczego nie pozostał w przybranej ojczyźnie, lecz wrócił do prawdziwej20. 

Nie należy jednak z tej opinii wyciągać wniosków o kiepskiej polszczyźnie Zarem-

by; było wprost przeciwnie, o czym świadczą m. in. pięknym stylem przez niego napi-
sane podręczniki, o których jeszcze będzie tu mowa, czy pisane przez niego odręcznie 
dokumenty dostępne w Archiwum UJ. 

Nominacja Zaremby na profesora nadzwyczajnego UJ miała miejsce w dniu 25 
sierpnia 1900 roku. Nie jest wiadome, kto wystąpił z  inicjatywą objęcia II Katedry 
Matematyki na UJ przez Zarembę i  jak wyglądały dokładne starania o  to. Faktem 
jest jednak, że Zaremba utrzymywał wcześniej matematyczne kontakty z  polskimi 
matematykami  (artykuł jego autorstwa ukazał się, w  języku polskim, w  pierwszym 
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numerze redagowanych przez Samuela Dicksteina (1851–1939) „Wiadomości Mate-

matycznych” w roku 189721, a do czasu przybycia do Krakowa Zaremba opublikował 
jeszcze trzy artykuły w polskich czasopismach, w tym artykuł o zasadzie Dirichleta22. 

W archiwum UJ pierwszy ślad związany z przybyciem Zaremby do Krakowa znajdu-

je się w materiałach dotyczących posiedzenia Rady Wydziału Filozoficznego w dniu 
19.01.1900, jako planowy punkt tego zebrania w zaproszeniu datowanym na 15 stycz-

nia. Na posiedzeniu Rady Wydziału sprawę referował Kazimierz Żorawski; w proto-

kole jest napisane: o . ó awski zedstawia do kated y matematyki (nadzwyczajnej) 
. Stanisława a em . chwalono odanie o ze 23. Pierwsze posiedzenie Rady Wy-

działu, w którym Zaremba wziął udział, odbyło się 26 października 1900. W protokole, 
w pierwszym punkcie obrad, czytamy: Dziekan wita o . a em  i zawiadamia o in-
nych zmianach w składzie kolle i m o eso ów24. W ostatnim punkcie obrad tego dnia 
(zebranie kontynuowano nazajutrz) jest napisane: 

Prof. Żorawski referuje sprawę zastępstwa prof. Karlińskiego w półroczu letniem i sta-

wia wniosek, aby wykłady, ogłoszone na półrocze letnie przez chorego prof. Karlińskie-

go, powierzyć prof. Zarembie i Rudzkiemu, a mianowicie prof. Rudzkiemu „Zastoso-

wania rachunku całkowego do geometryi” (3 godz.) i prof. Zarembie „Teorya zaćmień 
słońca” (2 godz.).25 

W protokole jest korekta; wykład z astronomii powierzono Rudzkiemu, a wykład 

z matematyki – Zarembie. Wniosek uchwalono. Na stanowisku profesora nadzwyczaj-
nego Zaremba pracował przez niespełna pięć lat; 21.03.1905 mianowano go profeso-

rem zwyczajnym i na tym stanowisku był zatrudniony od 1 kwietnia 1905 roku aż do 
przejścia w stan spoczynku w roku 1935.

Po przybyciu Zaremby do Krakowa wiele się w matematyce uniwersyteckiej zmie-

niło. Zaremba rozwinął niezwykle aktywną działalność naukową, organizacyjną i dy-

daktyczną. Dzięki niemu w  Krakowie młodzi ludzie dowiedzieli się o  wielu zagad-

nieniach i problemach, przeprowadzono wiele świetnych doktoratów i habilitacji. Jak 
mówił Andrzej Turowicz (1904–1989)26, Zaremba zaczął na Uniwersytet zapraszać 
wybitnych matematyków zagranicznych, którzy zapoznawali matematyków krakow-

skich ze współczesną, ważną problematyką. Stanisław Gołąb pisał, że Zaremba:

przyszedł do Krakowa już opromieniony europejską sławą. Z przyjściem tych dwóch 
uczonych [drugi to Żorawski] przyszło nowe tchnienie w wykłady matematyki; poza 
stereotypowymi kursami zaczęły się pojawiać wykłady monograficzne sięgające do naj-
nowszej aktualnej problematyki. (...) Pierwszy wykład Zaremby w roku 1901 pt. „Za-

gadnienie Dirichleta i zagadnienia analogiczne” 27 zdawał sprawę z najnowocześniej-
szych wielkich wydarzeń na arenie międzynarodowej.28 

W roku 1902 Zaremba został wybrany korespondentem Charkowskiego Towarzy-

stwa Matematycznego, a po niespełna trzech latach działalności na UJ, w dniu 11 maja 
1903 roku, członkiem korespondentem Akademii Umiejętności w Krakowie. W swojej 
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pracy naukowej właśnie w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku Zaremba osiągnął wie-

le z tych wyników, które przyniosły mu później wielką sławę. W monografii przedsta-

wiającej najważniejsze osiągnięcia matematyki w pierwszej połowie XX wieku w po-

szczególnych latach29 wymienione są także wyniki Zaremby, właśnie z końca pierwszej 
dekady dwudziestego stuleciu. W roku 1907 wydany został pierwszy z podręczników 
napisanych przez Zarembę, mianowicie a ys ie wszych zasad licz  całkowitych30. Do 
pisania podręczników Zaremba przykładał ogromną wagę, o czym będzie mowa póź-

niej. W roku 1908 Zaremba wygłosił zaproszony wykład na Międzynarodowym Kon-

gresie Matematyków (ICM) w Rzymie. Był pierwszym Polakiem, który dostąpił takie-

go zaszczytu. W roku 1910 został wybrany korespondentem Królewskiego Czeskiego 
Towarzystwa Naukowego. Do wybuchu I  wojny światowej publikował liczne prace, 
zawierające znaczące wyniki z zakresu matematyki, fizyki matematycznej i mechaniki 
oraz pisał kolejne podręczniki. Za podręcznik Arytmetyka teoretyczna31 Walne Zgroma-

dzenie Członków Akademii Umiejętności w Krakowie przyznało mu 2 maja 1913 roku 
nagrodę z  funduszu Adama Szajkiewicza32. W  lecie 1914 Zaremba został wybrany 
dziekanem Wydziału Filozoficznego UJ na rok akademicki 1914/1915. 

Po zakończeniu I wojny światowej dalej aktywnie pracował naukowo oraz pisał 
podręczniki. Przedstawiał wykłady za granicą, w  tym zaproszone na ICM. W  nie-

zwykły sposób włączył się jednak w  inną działalność na rzecz polskiej matematyki. 
Powstało Polskie Towarzystwo Matematyczne, w którym Zaremba aż do wybuchu II 
wojny światowej odgrywał główną rolę; reprezentował też polską matematykę w wielu 
istotnych sprawach na forum międzynarodowym. Polskie Towarzystwo Matematycz-

ne powołało do życia roczniki „Annales de la Soci t  Polonaise de Math matique”, 
publikujące prace badawcze z zakresu matematyki. Pierwszy tom czasopisma ukazał 
się w roku 1922. Założycielem i pierwszym redaktorem pisma był Zaremba (pełnił tę 
funkcję do śmierci). Czasopismo ukazuje się do dziś, obecnie pod tytułem „Annales 
Polonici Mathematici”, i reprezentuje bardzo wysoki poziom naukowy.

Spotykała go seria kolejnych zaszczytów. W  roku 1920 wybrano go członkiem 
honorowym Towarzystwa Naukowego, Rolniczego i  Sztuk Pięknych w  Strasburgu. 
W roku akademickim 1922/23 został członkiem czynnym Lwowskiego Towarzystwa 
Naukowego. Minister Oświaty Publicznej i  Sztuk Pięknych Republiki Francuskiej 
przyznał mu w roku 1923 tytuł O cie  de l nst ction li e. W roku 1925 został 
członkiem korespondentem Rosyjskiej Akademii Nauk w  Leningradzie33. Prezydent 
RP nadał mu w dniu 7 listopada 1925 roku Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski. Od 15 czerwca 1926 roku Zaremba był członkiem czynnym Polskiej Akademii 
Umiejętności (w którą po wojnie zamieniła się Akademia Umiejętności w Krakowie); 
w  tymże 1926 roku został mianowany członkiem zagranicznym Królewskiego Cze-

skiego Towarzystwa Naukowego. W roku 1927 otrzymał od Paryskiej Akademii Nauk 
Nagrodę im. Saintour za ogół prac naukowych. W tym samym roku mianowany został 
przez Prezydenta Republiki Francuskiej oficerem Legii Honorowej, wyróżnienie wyjąt-
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kowej rangi dla uczonego spoza Francji. Polska Akademia Umiejętności przyznała mu 
9 czerwca 1928 prestiżową nagrodę im. Erazma i Anny Jerzmanowskich34. 

Wiosną roku 1927 zdiagnozowano u Zaremby poważną chorobę: nowotwór nerki. 
Udał się on w związku z tym na leczenie do Francji. Operacja wycięcia nerki, przepro-

wadzona w lipcu 1927 roku w Paryżu powiodła się, jednak doprowadziła do poważnych 
powikłań płuc, zagrażających życiu. Jedynym ratunkiem była dalsza długotrwała kura-

cja, której Zaremba musiał się we Francji poddać; była ona jednak bardzo kosztowna 
i  już jej część wyczerpała wszystkie zasoby finansowe Zaremby. O tym, jaką pozycją, 
przyjaźnią i poważaniem cieszył się we Francji Zaremba świadczy fakt, że uczeni fran-

cuscy chcieli zorganizować zbiórkę pieniężną na leczenie; państwo Zarembowie jednak 
tę propozycję, jako krępującą dla nich, odrzucili. Ambasada polska we Francji zwróciła 
się wtedy do rządu polskiego o udzielenie Zarembie pożyczki na dalsze leczenie. W efek-

cie Zaremba otrzymał pewną zapomogę od Ministerstwa oraz pożyczkę i zasiłek od UJ. 
Po przezwyciężeniu choroby Zaremba w roku 1928 wrócił do aktywnej pracy. Rok póź-

niej osiągnął wiek emerytalny, był jednak w tak znakomitej dyspozycji naukowej i dydak-

tycznej, że Uniwersytet starał się o pozostawienie go na katedrze. Wówczas wymagało to 
decyzji Ministerstwa; wtedy i w kilku kolejnych latach otrzymywał katedrę na kolejny rok.

W  roku 1928 został wybrany członkiem honorowym Poznańskiego Towarzy-

stwa Przyjaciół Nauk. W roku 1929 otrzymał od Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego nagrodę za zasługi na polu matematyki. „Kurier Poznań-

ski” w artykule podpisanym S.S. w dniu 13 maja pisał o tym m.in.: 

Ażeby ocenić zasługi laureata dla nauki polskiej, należy przedewszystkiem podkreślić, 
że prof. Zaremba i prof. K. Żorawski byli pierwszymi matematykami polskimi, których 
prace zajęły poważne miejsce w światowej literaturze naukowej i dlatego chwilę rozpo-

częcia przez nich działalności na Uniwersytecie Jagiellońskim (ostatnie lata ub. stule-

cia) należy uważać za datę początkową w rozwoju nowoczesnej matematyki polskiej. 
Jako uczeń francuskiej szkoły matematycznej, ma prof. Zaremba tę zasługę, że ścisłe 
i eleganckie metody tej szkoły przyswoił nauce polskiej, wdrażając w nie swoich uczniów 
i przygotowując ich w ten sposób do samodzielnej pracy naukowej. Niezmożony entu-

zjazm i fanatyzm prawdy, cechujące tego uczonego w całej jego działalności naukowej 
i pedagogicznej, działały „zaraźliwie”, udzielając się jego słuchaczom.35 

Uniwersytet Jagielloński nadał mu doktorat honoris causa, wręczony na uroczy-

stej akademii w dniu 1 lutego 1930 roku. Wśród osób, które przybyły na uroczystość 
wręczenia tego doktoratu lub nadesłały listy gratulacyjne, byli: mile Borel36, Geor-
ges Bouligand37, Elie Cartan38, Arnaud Denjoy39, Maurice Fr chet40, Guido Fubini41, 
Jacques Hadamard42, Henri Lebesgue43, Beppo Levi44, Tulio Levi-Civit 45, Paul Mon-

tel46, Paul Painlev , Giuseppe Peano47, mile Picard, Frigyes Riesz48, Vito Wolterra49 

oraz wielu polskich matematyków spoza Krakowa, w tym Stefan Banach, Wacław Sier-
piński i Hugo Steinhaus. Kolejne doktoraty honoris causa otrzymał od Uniwersytetu 
w Caen we Francji w roku 1932 oraz Uniwersytetu w Poznaniu w roku 1934. 
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W  tym okresie przez cały czas kierował katedrą matematyki na UJ, otrzymując 
przez sześć lat coroczne kolejne przedłużenia zatrudnienia od Ministerstwa. W odpo-

wiednim podaniu w roku 1931 Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ, Roman Dyboski, 
pisał: 

Profesor Zaremba mimo tak wielu lat strawionych na pracy naukowej i pedagogicz-

nej, pracuje do ostatniej chwili nietylko całą pełnią sił, wprost zadziwiającą, lecz nawet 
w roku ostatnim stan zdrowia jego, wprawdzie mocno nadwyrężony chorobą uległ nie-

zwykle korzystnej poprawie. (...) Pozostawienie jego na katedrze uważam wprost za 
nieodzowną konieczność dla dobra Uniwersytetu i Instytutu Matematycznego.50 

W roku 1934 dziekan Wydziału Filozoficznego Jan Nowak w analogicznym wnio-

sku pisał: „Pomimo przekroczenia 70-ciu lat życia tempo jego pracy naukowej nie 
zwolniło się a  poziom produkcji stale wzrasta.”51 W  roku 1935 Zaremba przeszedł 
na emeryturę, co nie oznacza, że zaprzestał pracy. Uniwersytet Jagielloński wniosko-

wał o nadanie mu tytułu honorowego profesora UJ, Ministerstwo wniosek poparło, 
a Prezydent RP (wówczas wymagało to decyzji na aż takim szczeblu) do prośby się 
przychylił. W związku z tym Zaremba mógł dalej prowadzić na uniwersytecie wykłady. 
Kontynuował pracę nad podręcznikami; jesienią 1935 roku wyjechał z żoną na kilka 
miesięcy do Francji, by zebrać materiały do drugiego tomu monografii z mechaniki 
teoretycznej52.

Stanisław Zaremba zmarł 22 listopada 1942 roku w Krakowie. Został pochowany 
na Cmentarzu Rakowickim; w tym samym grobie 11 lat później spoczęła jego żona. 
Ich jedyne dziecko, Stanisław Krystyn53 też był matematykiem, a ponadto znanym ta-

ternikiem; wsławił się wieloma pierwszymi wejściami na tatrzańskie szczyty. Studiował 
na UJ i w Paryżu, doktorat uzyskał na Uniwersytecie Wileńskim. Służył w armii An-

dersa54, po wojnie nie wrócił do kraju. Był profesorem matematyki na wielu zagranicz-

nych uczelniach, najdłużej w Walii, gdzie zmarł w 1990 roku. Kilkakrotnie przyjeżdżał 
(ostatni raz w roku akademickim 1980/81) na gościnne wykłady na UJ.

Po II wojnie światowej Polskie Towarzystwo Matematyczne zdecydowało o  co-

rocznym przyznawaniu trzech nagród (tzw. „wielkich”); jednej z  nich nadano imię 
Stanisława Zaremby. W  roku 2008 zasady i  nazewnictwo zreorganizowano, zamie-

niono nagrodę „wielką” na „główną” i obecnie przyznawana jest jedna nagroda, im. 
Banacha. Imieniem Zaremby została nazwana ulica w Krakowie, a od roku 1974 Koło 
Matematyków Studentów UJ nosi imię Stanisława Zaremby.

Stanisław Zaremba był wielką, nieprzeciętną osobowością. Tadeusz Ważewski i Ja-

cek Szarski pisali o nim: „Zaremba był człowiekiem bezkompromisowym i twardych 
zasad. Przekonany o słuszności jakiejś sprawy bronił jej otwarcie i odważnie”55. 
W  artykule J. Szarskiego czytamy: „Jedną z cech jego niezłomnego charakteru był 
głęboki patriotyzm”56. Dodać należy, że był postacią barwną, znakomitym bohaterem 
niejednej anegdoty. Jednak trzeba było z tym uważać. Andrzej Pelczar pisał o Tade-

uszu Ważewskim: 
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Ważewski był obdarzony świetnym poczuciem humoru, dopuszczał dowcipy na wiele 
tematów, z żartami „typu personalnego” włącznie (...). Nie tolerował jednak anegdot 
i dowcipów na temat Stanisława Zaremby, swego mistrza. Nie znałem osobiście Sta-

nisława Zaremby (...) ale wiem z opowiadań tych, którzy się z nim zetknęli, że wielki 
matematyk był osobą wspaniale nadającą się na bohatera kapitalnych, zresztą z reguły 
bardzo ciepłych i dość niewinnych, anegdot. Ale, powtarzam, nie były one tolerowane 
przez Ważewskiego57. 

Jak opowiadał Andrzej Pelczar, nawet mistrz w opowiadaniu historyjek i anegdot, 
ksiądz profesor Andrzej Turowicz, gdy miał opowiedzieć anegdotę o Zarembie, rozglą-

dał się wcześniej, czy Ważewskiego nie ma w pobliżu. 
W archiwum UJ znajduje się wypełniona przez Zarembę w roku 1922 Deklaracja 

do wymia  dodatk  d o y niane o58. Punkt 13 druku brzmi „Czy żyje z żoną w separa-

cji, jeżeli separowany z żoną, czy i na podstawie jakiego wyroku sądowego jest obowią-

zany do utrzymywania żony (ewent. i dzieci)”. Zaremba większość pytania, począwszy 
od słów „separacji, jeżeli...” przekreślił i napisał „w zupełnej zgodzie”. Gdy Stanisław 
Krystyn Zaremba w  trakcie swojej wizyty w  Krakowie w  roku 1976 odwiedził lokal 
Koła Matematyków Studentów UJ i zobaczył na ścianie wypalony w drewnie portret 
swego ojca (wykonany przez plastyczkę Jolantę Belchnerowską na podstawie zdjęcia), 
stwierdził: „Taki surowy nie był”.

D L O  KOW

Wyniki naukowe Zaremby w zakresie matematyki zostaną tu omówione pobieżnie 
i skrótowo, ze zwróceniem uwagi na kilka bardziej istotnych faktów59. Zacznijmy od 
wyniku, który zwrócił na Zarembę uwagę świata matematycznego, czyli od jego roz-

prawy doktorskiej, a zarazem pierwszej publikacji Sur une problème concernant l’etat 
calo i e d n co s homo ne ind ni60 (O ewnym o lemie dotycz cym stan  cie l-
ne o o odka jedno odne o nieo aniczone o). W roku 1858 Paryska Akademia Nauk 
ogłosiła konkurs na rozwiązanie ważnego problemu. Mówiąc poglądowo i  uprasz-

czając, należało odpowiedzieć na pytanie, jaki powinien być stan cieplny nieograni-
czonego ośrodka jednorodnego, by wyrazić układ izoterm i temperaturę jako funkcję 
czasu i dwóch zmiennych niezależnych. Problem czekał na pełne rozwiązanie prawie 
30 lat, mimo, że mierzył się z nim nawet Bernhard Riemann, jeden z największych 
matematyków XIX wieku. Jego rozwiązanie, przedstawione Akademii w roku 1861, nie 
zostało jednak uznane. Dopiero Zaremba w swojej pracy doktorskiej przedstawił kom-

pletne rozwiązanie problemu. Oprócz tego, że podał dokładne i precyzyjne uzasadnie-

nie przypadków rozpatrywanych przez Riemanna, pokazał, że Riemann nie zauważył 
pewnej klasy przypadków i w tych sytuacjach podał kompletne dowody. 

Główne wyniki naukowe Zaremby wchodzą w zakres teorii równań różniczkowych 
cząstkowych. Mówiąc potocznie, równania różniczkowe to równania, w których nie-
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wiadomą jest funkcja, a  pewne warunki zadane są za pomocą pochodnych (często 
również wartości samej funkcji). Równania cząstkowe zaś to takie równania, gdzie 
szukana funkcja jest funkcją wielu zmiennych i w równaniu występują pochodne cząst-
kowe (to znaczy pochodne funkcji ze względu na którąś ze zmiennych). Zazwyczaj 
jedna ze zmiennych jest wyróżniona, oznaczana przez t i wtedy przeważnie interpretu-

jemy ją jako czas. Wiele z takich równań modeluje praktyczne sytuacje – opisują one 
zjawiska zachodzące w przyrodzie, w fizyce, gdzie mają rozmaite zastosowania. Pod 
koniec XIX wieku, pod wpływem prac takich uczonych, jak: Henri Poincar , mile 
Picard, douard Goursat i Gustav Kirchhoff61 pierwszoplanowymi stały się badania 
dotyczące równań różniczkowych cząstkowych drugiego i  czwartego rzędu. Zbiegło 
się to z zainteresowaniami Zaremby, którego od młodości zajmowała fizyka matema-

tyczna. Zaremba zajął się tą tematyką – a było to wyzwanie niezwykle ambitne, gdyż 
był to dział matematyki już bardzo rozwinięty, ponadto prowadzili w  nim badania 
najwybitniejsi ówcześni matematycy. Zaremba pisał o sobie: 

Już od młodości pociągały mnie problemy Analizy występujące we fizyce matema-

tycznej. Otóż fakt ten, oraz moje głębokie przekonanie, że badania w zakresie analizy 
matematycznej osiągają pełną wartość naukową jedynie wtedy, gdy są zupełnie ścisłe, 
wyznaczyły charakter mojej twórczości naukowej62. 

W krótkim czasie Zaremba stał się przodującą postacią w tym dziale. Jego wyni-
ki niejednokrotnie stanowiły zamknięcie pewnych badań, a jego rezultaty stawały się 
podstawą do dalszych badań.

Klasyczny jest słynny zykład a em y, cytowany do dziś tak na kursowych wykła-

dach, jak i na międzynarodowych konferencjach. Otóż Zaremba pokazał, że problem 
Dirichleta dla równania Laplace’a ∆ u  0, gdzie∆ to operator różniczkowy drugiego 
rzędu zwany laplasjanem, może nie mieć rozwiązania. Rozwiązaniem problemu Di-
richleta jest odpowiednio regularna funkcja dwóch zmiennych rzeczywistych, okre-

ślona na domknięciu pewnego obszaru i spełniająca zadane warunki na brzegu tego 
obszaru. Przykład Zaremby uderza swoją prostotą: obszar to koło z usuniętym środ-

kiem (tzw. koło „nakłute”), brzegiem obszaru jest zatem okrąg i ów środek. Na okręgu 
zadajemy wszędzie wartość 1, natomiast w środku – wartość 0. 

Rewelacyjna była metoda Zaremby, której użył do wykazania, że przy takich wa-

runkach równanie Laplace’a nie ma rozwiązania. Jak to zrobił? Rozważmy mianowicie 
inny obszar, po prostu wnętrze koła i ten sam problem z żądaniem, by szukana funk-

cja na okręgu była równa stale zero. Do zrozumienia istoty rozumowania wystarczy 
wiedzieć, a nie brzmi to zaskakująco, że funkcja tożsamościowo równa zeru równanie 
to spełnia i  jest jednocześnie dostatecznie regularna. Ale gdyby istniało rozwiązanie 
problemu z  warunkiem brzegowym: 0 na okręgu, 1 w  środku, byłoby ono również 
rozwiązaniem problemu z  warunkiem brzegowym: 0 na okręgu (bo w  pozostałych 
punktach koła nic się nie zmienia), i to rozwiązaniem różnym od funkcji stałej, jako że 
w środku okręgu przyjmowałoby ono wartość 1. Z twierdzeń o jednoznaczności roz-
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wiązań równań różniczkowych wiadomo jednak, że ten drugi problem nie może mieć 
dwóch różnych rozwiązań. Przykład Zaremby był tylko fragmentem znacznie bardziej 
ogólnego wyniku.

Rozumowanie jest uderzające w swej prostocie; brzmi to może zaskakująco, ale 
wcześniej nikt na taki pomysł nie wpadł. Praca63 zawierająca ów wynik ukazała się 
w 1909 roku w „Biuletynie”64 Akademii Umiejętności w Krakowie, a potem wynik ten 
został opublikowany65 w „Acta Mathematica”, jednym z najlepszych pism naukowych 
na świecie, w roku 1911.

Jak już zostało wspomniane, w książce Development of mathematics 1900–195066 

przedstawione są najważniejsze osiągnięcia matematyki w  poszczególnych latach 
pierwszej połowy XX wieku. Jako jedno z osiągnięć roku 1909 podany jest właśnie 
przykład Zaremby. Za inne takie osiągnięcie uznano metodę rzutów ortogonalnych 
w  teorii problemu Dirichleta, wprowadzoną przez Zarembę. Ta metoda, rozwinięta 
później przez Ottona Nikodyma67 i  Hermanna Weyla68, stała się klasyczną metodą 
badania problemu Dirichleta „metodami przestrzeni Hilberta”. Według Georgesa Bo-

uliganda „wkład Zaremby w rozwój teorii problemu Dirichleta jest taki sam, jak Poin-

car go i Lebesgue’a”69.

Słynne są wyniki Zaremby dotyczące równania ∆  ξ u   f = 0 z warunkiem 

brzegowym
 n
u
∂
∂

= hu, gdzie h jest nieujemną stałą, a  n
u
∂
∂  oznacza pochodną w kie-

runku normalnej zewnętrznej. Pewnych faktów wykazanych przez Zarembę domyślał 
się sam Henri Poincar , lecz nie potrafił ich udowodnić. Pewien pomysł Zaremby oka-

zał się przełomowym w  teorii równań eliptycznych. Pomysł Zaremby dotyczył rów-
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u ξ  na obszarze ograniczonym o dos tatecznie regu-

larnym brzegu. Zaremba pokazał, że problem Dirichleta i  problem Neumanna dla 
tego równania przy pewnych warunkach dają się rozwiązać metodą nazywaną metodą 
średnich arytmetycznych, za pomocą wprowadzonych przez niego obiektów nazwa-

nych potencjałami uogólnionymi. Wyniki te przedstawione zostały głównie w pracach 
opublikowanych w roku 189770 i 189971. 

Zaremba kontynuował te rozważania w pracy72, w której podał analogiczne wyniki 
dla równania 0=+∆ uu ξ . Warto zaznaczyć, że również w roku 1902, wkrótce po 
ukazaniu się tej pracy, Henri Poincar  opublikował ponad dwudziestostronicowy arty-

kuł pod tytułem nalyse d n m moi e de . a em a73, gdzie po wstępie historycznym 
i krótkim scharakteryzowaniu innych współczesnych wyników omawia właśnie wyniki 
Zaremby. Rozwiązanie zagadnienia bardzo istotnego dla tych badań pierwszy przed-

stawił właśnie Poincar , jednak przy pewnych dodatkowych założeniach, w szczegól-
ności dotyczących jednospójności badanej powierzchni. Zarembie udało się pozbyć 
stosowania pewnego operatora, którego używał Poincar , przy użyciu którego można 
było rozważać wyłącznie powierzchnie jednospójne. Należy przypomnieć, że Poincar  
był jednym z najwybitniejszych matematyków w historii; on i David Hilbert74 są uważani
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za ostatnich, którzy ogarniali swoim umysłem całą współczesną im matematykę. Moż-

na zadać pytanie, ilu było na świecie matematyków, którzy mogą się poszczycić tym, 
że uczeni tej rangi co Poincar  poświęcają ich wynikom samodzielną pracę niemal 
natychmiast po opublikowaniu tychże wyników. 

W skierowanym do Prezydenta RP wniosku Ministra Wyznań Religijnych i Oświe-

cenia Publicznego o mianowanie Stanisława Zaremby profesorem honorowym z dnia 
16.09.1935 czytamy: 

Tomy Encyklopedyj matematycznych strona po stronie cytują nazwisko profesora Za-

remby. Dzieła podręcznikowe i monografie niezależne na każdym kroku zmuszone są 
zajmować się jego pracami w tym kierunku. Równanie eliptyczne, hiperboliczne, para-

boliczne, problemy równania biharmonicznego – wszystkie te rozdziały teorji zawdzię-

czają profesorowi Zarembie głębokie posunięcie i decydujące rozstrzygnięcia75.

Wyniki naukowe Zaremby wykraczały daleko poza równania różniczkowe cząstko-

we. W pracy opublikowanej w roku 190776 pojawia się po raz pierwszy tzw. własność 
reprodukowania wraz z wyrażającym ją fundamentalnym wzorem. Jądra reproduku-

jące wprowadzone przez Zarembę są współcześnie ważnym obiektem badań, a nazy-

wane są jądrami Bergmana.77 

Zaremba bardzo interesował się fizyką teoretyczną i  fizyką matematyczną, co 
doprowadziło go do licznych wyników matematycznych, ale nie tylko. Wśród prac 
Zaremby są też prace z zakresu fizyki matematycznej. Otrzymał on rezultaty doty-

czące problemów rozkładu prędkości cieczy w zbiorniku, w którym nagle usunięto 
część ścianki. Zaremba zajmował się także teorią względności78. Początkowo jego 
nastawienie do tej teorii było sceptyczne, jednak po pewnym czasie zmienił swoją 
opinię, a nawet uzyskał pewne rezultaty dotyczące szczególnej teorii względności. 
Słynna jest jego polemika na tematy fizyki teoretycznej prowadzona na początku XX 
stulecia z wybitnym krakowskim fizykiem, Władysławem Natansonem. Jak okazało 
się znacznie później79, w wielu aspektach sprawy Zaremba miał rację (jego krytyka 
uogólnienia teorii lepkosprężystości z przypadku jednowymiarowego na przypadek 
trójwymiarowy miała solidne podstawy). Pisze o  tym encyklopedia Handbuch der 
Physik z 1965 roku80. W międzynarodowej literaturze naukowej obecnie konsekwent-
nie używane są terminy a em a a mann ate, a em a a mann o m, a em-
a a mann de i ati e. Wraz z  mineralogiem z  UJ Stefanem Kreutzem prowadził 

badania nad układami krystalograficznymi i ich klasyfikacją. Kreutz zwrócił się do 
Zaremby w związku z pewnymi wątpliwościami dotyczącymi podstaw krystalografii 
geometrycznej. Efektem dyskusji i badań na ten temat była ich wspólna monografia 
Sur les fondements de la cristallographie géométrique81, która stała się fundamentem 
rozwoju krystalografii.82 

Pracując w latach trzydziestych nad podręcznikami mechaniki, o których będzie 
mowa później, Zaremba osiągał także nowe rezultaty. We wniosku Wydziału Filozo-

ficznego UJ o pozostawienie go na katedrze, datowanym 30 marca 1934 roku czytamy: 
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Jak ważne odkrycia poczynił Prof. Zaremba w dziale mechaniki cieczy lepkich, świad-

czy o tem najlepiej fakt, iż Paryski Instytut im. H. Poincarego zażądał ustnego przed-

stawienia tychże w wykładach, na które Prof. Zaremba udaje się w roku bieżącym do 
Paryża83.

Zaremba zajmował się też w  swej działalności naukowej logiką. W  roku 1933 
opublikowana została we Francji jego ponad 50-stronicowa rozprawa La logique des 
mathématiques84. Przestawił on tam te działy logiki matematycznej, które jego zdaniem 
stanowią konieczne przygotowanie do studiów w różnych dziedzinach nauki. Wyjaśnił 
też kilka paradoksów logicznych, wykorzystując pewne idee pochodzące od Poincar -

go. W sprawozdaniu z działalności naukowej Zaremby, załączonym do: 

... nowoczesnej pracy w  dziedzinie logiki matematycznej profesor Zaremba też za-

znaczył chlubnie swoją obecność. Fascykuł jego p.t. „Logique Math matique” (M m. 
d.Sciences Math m.) zawiera głębokie nowe myśli, które dopiero po ukończeniu prac, 
jakie w tym kierunku prowadzimy w Krakowie okażą swą płodność85. 

Zaremba opublikował ponad 100 prac naukowych86. Jego wyniki cytowane są do 
dziś w  licznych monografiach, publikowanych przez prestiżowe wydawnictwa (w  tym 
Springer Verlag, Walter de Gruyter, American Mathematical Society, John Wiley  Sons, 
Elsevier, Academic Press, CRC).

Zacytujmy kilka opinii o Zarembie. Tadeusz Ważewski i Jacek Szarski napisali: 

Zaremba potrafił za pomocą prostych i nieoczekiwanych pomysłów rozwiązywać trud-

ne problemy, z którymi nie mogli się uporać inni badacze. Źródłem tych cech charakte-

rystycznych twórczości Zaremby była umiejętność filozoficznego spojrzenia na naturę 
problemu, intuicja fizyczna oraz głęboka erudycja, dzięki której Zaremba był w stanie 
wykrywać analogie pomiędzy pozornie odległymi zagadnieniami87. 

Henri Lebesgue: 

Zaremba nie wygłosił żadnej pracy niepotrzebnie. (...) Aktywność naukowa Zaremby 
zaważyła na tak wielu terenach badań, że nazwisko jego nie może być obce nikomu, kto 
się interesuje matematyką88. 

Jacques Hadamard: 

Jakże nie wspomnieć o ideach, które tchnął w dziedzinę badań należącą do terenów, 
którym nauka francuska poświęciła najwięcej wysiłków. Głębokie, pochodzące odeń 
uogólnienie przekształciło niedawno podstawy teorii potencjału i stało się natychmiast 
punktem wyjścia do badań młodych matematyków szkoły francuskiej89. 

mile Picard: 

Zaremba jest jednym z najznamienitszych matematyków naszych czasów. Jego piękne 
prace z teorii równań różniczkowych i teorii funkcji harmonicznych są podziwiane przez 
wszystkich zajmujących się analizą90.



Stanisław a em a i je o działalno  na zecz matematyki 51

Jak zostało wspomniane wcześniej, najważniejszymi i  najbardziej prestiżowymi 
matematycznymi konferencjami na świecie Międzynarodowe Kongresy Matematyków 
(ICM), odbywające się co 4 lata. Wielkim zaszczytem jest zaproszenie do wykładu 
plenarnego czy wykładu sekcyjnego na takim Kongresie (na każdym wykładów ple-

narnych jest około 20 zaś sekcyjnych około stu). Zaremba wygłaszał na Kongresach 
wykłady sekcyjne aż pięciokrotnie! Należy podkreślić, że żaden Polak nie wygłosił 
w historii ICM aż tylu wykładów na zaproszenie. Zaremba wygłosił wykłady na Kon-

gresach w Rzymie (1908), Strasburgu (1920), Toronto (1924), Zurychu (1932) oraz 
w Oslo (1936)91. Można przypuszczać, że gdyby nie choroba, zaprezentowałby taki 
wykład także w 1928 roku. Kongresy związane są też z innymi, bardzo ważnymi dla 
polskiej nauki, elementami działalności Zaremby; o tym będzie mowa później.

D L O  D D K O D K

Po objęciu katedry matematyki na UJ Zaremba zaczął prowadzić wykłady przed-

stawiające nową, współczesną tematykę. Dzięki niemu w Krakowie młodzi ludzie do-

wiedzieli się o  wielu zagadnieniach i  problemach. Jednak działalność dydaktyczna 
Zaremby nie ograniczała się do wykładów. Niezwykle ważna była dla niego potrzeba 
wydawania podręczników w  języku polskim. Pierwszym przez niego napisanym był 

a ys ie wszych zasad teo ii licz  całkowitych wydany w  roku 1907. W przedmowie 
do eo ii wyznaczników92 pisał: „Moim zdaniem chodzi przede wszystkim o to, żeby 
nasza młodzież mogła pobierać ogólne wykształcenie z książek napisanych w języku 
ojczystym”. Podręczników Zaremby w „klasycznym tego słowa znaczeniu” wydanych 
zostało 7: po a ysie ie wszych zasad teo ii licz  całkowitych nastąpiły: Teoria wy-
znaczników i ówna  liniowych (1909), Arytmetyka teoretyczna (1912), Wst  do analizy  
cz   (1915)93, Wst  do analizy, część II (1918)94, a ys mechaniki teo etycznej, tom 
I (1933) i  a ys mechaniki teo etycznej, tom II (1939). Co ciekawe, podręczniki Zarem-

by nie dotyczyły bezpośrednio równań cząstkowych, czyli tematyki, którą zajmował się 
jako pierwszoplanową w pracy naukowej. Niektóre książki były od tego, czym Zaremba 
zajmował się jako matematyk „twórczy” bardzo odległe. Drugi tom Mechaniki został 
wydany tuż przed wybuchem II wojny światowej nakładem Polskiej Akademii Umie-

jętności, Zaremba napisał także tom trzeci, a wojnie zostały podjęte starania o jego 
wydanie. W dokumencie z Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności, datowanym 11 
maja 1949, czytamy: 

Sprawa wydania podręcznika ś.p. Zaremby była przedmiotem rozważań na wydziale 
i ogólne przekonanie było, że książkę należy wydać. Jednakże specjaliści fizycy (prof. 
Jeżewski) był zdania, że najpierw należy wydać teorię sprężystości prof. Hubera, póki 
prof. Huber w pełni sił może szybko przeprowadzić korektę i zająć się wydawnictwem, 
a po wydaniu ks. Prof. Hubera miano przystąpić do wydania książki ś.p. Zaremby. (..) 
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Na ostatniem posiedzeniu Wydziału (2 maja) sprawa była na posiedzeniu i ogólne było 
przekonanie, że po wydaniu obecnie drukowanej książki nastąpi druk mechaniki95. 

Drugi tom eo ii s ysto ci Maksymiliana Hubera (1872–1950) został wydany 
przez PAU w roku 1950. Trzeci tom Mechaniki Zaremby nie został wydany w ogóle. 
Można przypuszczać, że duży wpływ na to miała represyjna działalność ówczesnych 
władz państwowych w stosunku do PAU, której efektem była ostatecznie likwidacja 
Akademii, ale jeszcze przed tą likwidacją Polską Akademię Umiejętności spotykały 
liczne szykany, w tym blokada wydawnictw.

Przy okazji omawiania podręczników warto wspomnieć o  pewnym interesującym 
aspekcie związanym z jednym z nich. Wymieniony wyżej podręcznik Arytmetyka teore-
tyczna96 z roku 1912 miał prawie 900 stron; był niezwykle pozytywnie oceniany przez ma-

tematyków i miał bardzo dobre recenzje. Jednak na wykładach na otwartym w roku 1915 
Uniwersytecie Warszawskim Jan Łukasiewicz (1878–1956) poddał go bardzo ostrej kry-

tyce z punktu widzenia logiki. Należy tu zaznaczyć, że podstawową cechą matematyki 
jest oparcie na logicznym rozumowaniu i żadna książka, w której są istotne błędy w tym 
zakresie, nie ma szans na jakąkolwiek pozytywną ocenę. Łukasiewicz oceniał ją jednak, 
jak pisał, z punktu widzenia „spółczesnej logiki formalnej” – w roku 1916 napisał na ten 
temat 70-stronicowy (!) artykuł O oj ci  wielko ci z podtytułem owod  dzieła Stani-
sława a em y ytmetyka teo etyczna  opublikowany w „Przeglądzie filozoficznym”. 
Dyskusji zapoczątkowanej tym artykułem nie da się omówić krótko; tu poprzestańmy 
jedynie na bardzo ogólnej relacji. Odpowiedź Zaremby na krytykę Łukasiewicza ukazała 
się w roku następnym. Na ten artykuł Łukasiewicz nie odpowiedział, odpowiedział nato-

miast dość ostro Kazimierz Kuratowski (1896–1980), wówczas 21-letni student Uniwer-
sytetu Warszawskiego, słuchacz wspomnianych wykładów Łukasiewicza. Opublikowane 
zostały jeszcze w tej sprawie trzy teksty, już w roku 1918: odpowiedź Zaremby, odpo-

wiedź Kuratowskiego i  bardzo krótka odpowiedź Zaremby, w której pisze, że dalszej 
dyskusji prowadzić nie zamierza; zaczyna się ona od słów: 

Według mojego rozumienia rzeczy, wywody p. Kuratowskiego nie mogą wzbudzić 
w umyśle czytelnika, obznajmionego z moim artykułem, żadnej wątpliwości odnośnie 
do zupełnej słuszności któregokolwiek z sądów, wypowiedzianych przezemnie w rze-

czonym artykule. Z drugiej znów strony artykuł p. Kuratowskiego świadczy, jak mi się 
zdaje, o tak głębokiej rozbieżności poglądów tego autora i moich na reguły logicznego 
rozumowania i  poprawnej polemiki, że osiągnięcie jakiegoś porozumienia pomiędzy 
nami uważam za rzecz beznadziejną97. 

Przy tej okazji warto zacytować słowa, które w roku 1934 napisali Witold Wilkosz 
i Tadeusz Ważewski we wniosku o kolejne przedłużenie zatrudnienia Zarembie: 

W historii matematyki polskiej stanowi Prof. Zaremba epokę – właściwie od objęcia 
przez niego katedry na Uniw. Ja. rozpoczęła się nowoczesna era panowania precyzji 
nieznanej dotąd w Polsce98. 



Stanisław a em a i je o działalno  na zecz matematyki 53

Jedną z dziedzin matematyki, jaką zajmował się z sukcesami Wilkosz, była właśnie 
logika.

Znaczące i wiele wyjaśniające są też słowa Zaremby z końcówki artykułu odpowia-

dającego na krytykę Łukasiewicza:

Na zakończenie pragnę krótko wypowiedzieć parę ogólnych poglądów na logikę. Sto-

sunek logiki do nauk dedukcyjnych, a przedewszytkim do matematyki, która stanowi 
przykład najlepiej rozwiniętej nauki dedukcyjnej, bardzo jest zbliżony do stosunku ma-

tematyki do fizyki. Fizyka nietylko stawia wobec matematyki coraz to nowe zagadnie-

nia, ale nastręcza jeszcze i metody do ich rozwiązywania, a pobieżne nawet wiadomości 
z zakresu historji obu nauk wystarczają do wykazania niezmiernej ważności tego od-

działywania fizyki na matematykę. Otóż zdaje mi się, że analogicznie, logika może się 
z pożytkiem rozwijać tylko przy najszerszym uwzględnianiu wszystkiego tego, co mate-

matyka dostarczyć jej może. Podobnie jak dla matematyka przydatność jego metod do 
posuwania naszej znajomości przyrody stanowi jedną z najważniejszych podstaw do 
wyróżniania badań jałowych od takich, które mają istotną wartość, tak też i dla logika 
probierzem wartości jego pomysłów powinien być stopień, w jakim te pomysły mogą 
być zużytkowane w naukach dedukcyjnych99.

Do napisanych przez Zarembę podręczników dodać należy kilka skryptów wyda-

nych metodą litograficzną, a spisanych przez studentów – członków Kółka Matema-

tyczno–Fizycznego Uczniów UJ. Kółko to działało na UJ od roku 1893. Po kilku latach 
większej aktywności i paru latach mniejszej, w roku 1900 zaczęło pracować niezwy-

kle prężnie. Funkcję przewodniczącego objął wtedy Antoni Hoborski, widać jednak, 
że wzrost aktywności Kółka zbiegł się również z przyjazdem Zaremby do Krakowa. 
W sprawozdaniu z zebrania Zarządu w dniu 22 marca 1902 czytamy: „Kol. Hoborski 
stawia wniosek, aby Kółko podjęło się wydawania autografowanych wykładów Profe-

sora Zaremby. Radzi więc wybrać kilku członków, którzyby pisali dokładnie wykłady 
prof. Zaremby. Sądzi, że należy poprosić wpierw prof. Zarembę, aby na wydawanie 
swoich wykładów pozwolił”100. Można stąd wysnuć wniosek, jak dobre i interesujące 
musiały być te wykłady, skoro podjęto inicjatywę wydania ich i sprzedawania. Zamysł 
Hoborskiego doszedł do skutku, Kółko doprowadziło do wydania metodą litograficzną 
tych wykładów, a potem wydawano i inne, nie tylko Zaremby. Praca ta była kontynu-

owana przez długie lata, a po I wojnie światowej prowadzono działalność wydawniczą 
na wielką skalę. Drukiem ukazały się liczne znakomite matematyczne pozycje, w tym 
autorstwa Zaremby, od roku 1932 opatrzone wspólnym nagłówkiem „Biblioteczka 
Kółka Mat.-Fiz. U.U.J”. Z wydanych przez Kółka podręczników korzystali także stu-

denci innych polskich uczelni.
Po I wojnie światowej Zaremba był przez pewien czas kuratorem Kółka. W proto-

kole z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 13.03.1927 czytamy: 
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sumę kwadatów dwóch liczb całkowitych), jednak ktoś musiał tę pracę zaakceptować. 
Tę rolę spełnił Zaremba. Na uroczystości odnowienia doktoratu w roku 1958, Wacław 
Sierpiński mówił w auli Uniwersytetu Jgiellońskiego: 

Stopień doktora filozofii U.J. uzyskałem 52 lata temu, w dwa lata po otrzymaniu na 
Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim s  topnia kandydata nauk matematycznych. Ten 
ostatni stopień uzyskałem z odznaczeniem w postaci złotego medalu, przyznanego mi 
przez Uniwersytet za pracę kandydacką. Mimo to musiałem się jeszcze dużo uczyć, 
zarówno jeżeli chodzi o czystą matematykę, jak i o filozofię, zanim mogłem przystąpić 
do rygorozów doktorskich w Krakowie. (...) Na Uniwersytecie Jagiellońskim słuchałem 
wykładów profesorów: Zaremby, Żorawskiego, Ludwika Birkenmajera oraz ks. Pawlic-

kiego103. 

Kilkanaście lat po uzyskaniu doktoratu Sierpiński, z rekomendacji m.in. Zaremby, 
został członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie, a wcześniej Zaremba przedsta-

wił kilka jego prac do oczników i Biuletynu Akademii (praca publikowana w roczni-
kach Akademii musiała być prezentowana tam przez jej członka). W Krakowie spędził 
kilka lat i pobierał nauki Otton Nikodym, tu habilitację otrzymał od UJ Stefan Mazur-
kiewicz.

Zarembie bardzo zależało na naukowym rozwoju jego młodszych współpracow-

ników. W archiwum UJ, w sprawozdaniach z posiedzeń Rady Wydziału znajdują się 
dokumenty świadczące o jego staraniach o uzyskanie odpowiednich stanowisk na UJ 
dla matematyków krakowskich, m.in. Tadeusza Ważewskiego i Witolda Wilkosza; na-

wet będąc za granicą pisał do władz uniwersytetu w takich sprawach.
Współcześnie nie zdarza się zbyt często, by uczony takiej klasy co Zaremba anga-

żował się w nauczanie szkolne. Tymczasem Zarembie kształcenie tej młodszej młodzie-

ży nie było obojętne. W roku 1911 opublikował w „Wiadomościach Matematycznych” 
artykuł o l d na zyczyny  w nast stwie któ ych na ka atematyki w szkolnictwie ed-
nim nie daje nale ytych owoców104. Przedstawił tam, jak jego zdaniem należy wprowa-

dzać w szkołach pojęcia matematyczne, w szczególności pisząc o liczbach i geometrii. 
Warto zacytować ostatnie zdania artykułu:

Należy przedewszystkiem możliwie ułatwić nauczycielstwu gruntowne obeznanie się 
w sposób odpowiedni ze współczesnym stanem nauki o podstawach Matematyki i za-

chęcić ich do tej pracy. Pedagogiczne wyrobienie nauczyciela i racyonalny plan naukowy 
stanowią niewątpliwie bardzo ważne elementy, ale śmiało twierdzę, że w mojem prze-

konaniu gruntowna znajomość przedmiotu ma o wiele większe jeszcze znaczenie i jest 
najniezbędniejszym warunkiem dobrej dydaktyki.

Wkrótce po I wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości, gdy Polska mogła 
już sama ustalać programy szkolne, wystąpił ze stanowczą polemiką wobec zapro-

ponowanego programu nauczania matematyki w gimnazjum. Uczynił to w artykule 
o l d na o am na kowy szkoły edniej105, także w „Wiadomościach Matematycz-( )∑
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Kol. Turowicz [prezes Kółka] zwrócił uwagę Zebranym na szereg faktów świadczących 
w szczególny sposób o troskliwości, jaką otacza Kółko Kurator jego, pan Prof. Zaremba 
wobec czego Walne Zebranie uchwaliło przez aklamację wyrazić wdzięczność panu 
Profesorowi St. Zarembie, Kuratorowi Kółka, za troskliwą opiekę i energiczną pomoc 
udzielaną Kółku MF101. 

Zaremba wkrótce potem przestał być kuratorem Kółka; zbiegło się to w  czasie 
z  jego chorobą i  rocznym wyjazdem na leczenie do Francji. Działające na Wydzia-

le Matematyki i Informatyki UJ Koło Matematyków Studentów UJ, noszące obecnie 
imię Stanisława Zaremby, jest kontynuacją Kółka matematyczno-fizycznego Uczniów 
UJ. Drugie koło, bezpośrednio wywodzące się z Kółka matematyczno-fizycznego, to 
Naukowe Koło Fizyków działające na obecnym Wydziale Fizyki, Astronomii i Infor-
matyki Stosowanej UJ.

Zaremba aktywnie włączał się również w inne działania związane z nauczaniem stu-

dentów. Był współtwórcą reformy uniwersyteckich studiów matematycznych i przyczynił 
się do wprowadzenia systemu magisterskiego (w latach dwudziestych XX wieku).

Uczniów kontynuujących dokładnie jego tematykę badawczą praktycznie nie miał. 
Nauczając wywarł jednak ogromny wpływ na rozwój i wykształcenie wielu matema-

tyków. Jego uczniami byli praktycznie wszyscy krakowscy matematycy, którzy potem, 
w okresie międzywojennym, intensywnie ze znakomitymi efektami tworzyli krakowski 
ośrodek matematyczny. Stanisław Gołąb pisał: 

Zaremba doktoryzował kilku uczniów (Sierpiński, Hoborski, Rosenblatt, Stożek, Go-

łąb), z tego tylko Hoborski pisał pracę pod jego kierunkiem. ale do uczniów Zaremby 
zalicza się cały szereg matematyków, na których wywarł on silny wpływ i którzy odegrali 
rolę na arenie międzynarodowej102. 

Współcześnie, bardzo duża liczba matematyków może być nazwana naukowymi 
„prawnukami” czy „praprawnukami” Zaremby.

Można dodać, że Zaremba miał także wpływ na wykształcenie znakomitych mate-

matyków pracujących w innych ośrodkach, w tym dwóch najsławniejszych – Banacha 
i Sierpińskiego. W pewnym sensie podstawy do utworzenia Lwowskiej i Warszawskiej 
Szkoły Matematycznej dała matematyka krakowska. Po pierwsze, powstanie w Krako-

wie na początku XX wieku silnego ośrodka, co było zasługą Zaremby i Żorawskiego, 
miało niewątpliwy wpływ na dalszy rozwój matematyki na ziemiach odrodzonej Pol-
ski. Po drugie, właśnie w Krakowie z wieloma ówczesnymi problemami matematycz-

nymi zetknął się przed rokiem 1920 młody Stefan Banach. Banach, matematyczny 
samouk, nie będąc formalnie studentem UJ uczęszczał na wykłady na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, w tym na wykłady Zaremby. Na UJ uzyskał doktorat Wacław Sierpiński, 
który w roku 1905 przyjechał dalsze studia do Krakowa. Tematyka tej pracy co prawda 
daleka była od tego, czym zajmował się Zaremba (doktorat Sierpińskiego dotyczył 

sumowania szeregu                          , gdzie )(nτ  oznacza liczbę rozkładów liczby n na 
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sumę kwadatów dwóch liczb całkowitych), jednak ktoś musiał tę pracę zaakceptować. 
Tę rolę spełnił Zaremba. Na uroczystości odnowienia doktoratu w roku 1958, Wacław 
Sierpiński mówił w auli Uniwersytetu Jgiellońskiego: 

Stopień doktora filozofii U.J. uzyskałem 52 lata temu, w dwa lata po otrzymaniu na 
Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim s  topnia kandydata nauk matematycznych. Ten 
ostatni stopień uzyskałem z odznaczeniem w postaci złotego medalu, przyznanego mi 
przez Uniwersytet za pracę kandydacką. Mimo to musiałem się jeszcze dużo uczyć, 
zarówno jeżeli chodzi o czystą matematykę, jak i o filozofię, zanim mogłem przystąpić 
do rygorozów doktorskich w Krakowie. (...) Na Uniwersytecie Jagiellońskim słuchałem 
wykładów profesorów: Zaremby, Żorawskiego, Ludwika Birkenmajera oraz ks. Pawlic-

kiego103. 

Kilkanaście lat po uzyskaniu doktoratu Sierpiński, z rekomendacji m.in. Zaremby, 
został członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie, a wcześniej Zaremba przedsta-

wił kilka jego prac do oczników i Biuletynu Akademii (praca publikowana w roczni-
kach Akademii musiała być prezentowana tam przez jej członka). W Krakowie spędził 
kilka lat i pobierał nauki Otton Nikodym, tu habilitację otrzymał od UJ Stefan Mazur-
kiewicz.

Zarembie bardzo zależało na naukowym rozwoju jego młodszych współpracow-

ników. W archiwum UJ, w sprawozdaniach z posiedzeń Rady Wydziału znajdują się 
dokumenty świadczące o jego staraniach o uzyskanie odpowiednich stanowisk na UJ 
dla matematyków krakowskich, m.in. Tadeusza Ważewskiego i Witolda Wilkosza; na-

wet będąc za granicą pisał do władz uniwersytetu w takich sprawach.
Współcześnie nie zdarza się zbyt często, by uczony takiej klasy co Zaremba anga-

żował się w nauczanie szkolne. Tymczasem Zarembie kształcenie tej młodszej młodzie-

ży nie było obojętne. W roku 1911 opublikował w „Wiadomościach Matematycznych” 
artykuł o l d na zyczyny  w nast stwie któ ych na ka atematyki w szkolnictwie ed-
nim nie daje nale ytych owoców104. Przedstawił tam, jak jego zdaniem należy wprowa-

dzać w szkołach pojęcia matematyczne, w szczególności pisząc o liczbach i geometrii. 
Warto zacytować ostatnie zdania artykułu:

Należy przedewszystkiem możliwie ułatwić nauczycielstwu gruntowne obeznanie się 
w sposób odpowiedni ze współczesnym stanem nauki o podstawach Matematyki i za-

chęcić ich do tej pracy. Pedagogiczne wyrobienie nauczyciela i racyonalny plan naukowy 
stanowią niewątpliwie bardzo ważne elementy, ale śmiało twierdzę, że w mojem prze-

konaniu gruntowna znajomość przedmiotu ma o wiele większe jeszcze znaczenie i jest 
najniezbędniejszym warunkiem dobrej dydaktyki.

Wkrótce po I wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości, gdy Polska mogła 
już sama ustalać programy szkolne, wystąpił ze stanowczą polemiką wobec zapro-

ponowanego programu nauczania matematyki w gimnazjum. Uczynił to w artykule 
o l d na o am na kowy szkoły edniej105, także w „Wiadomościach Matematycz-( )∑
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nych”. Wyraził negatywną opinię na temat zaproponowanego wprowadzenia do gim-

nazjów rachunku różniczkowego i całkowego (warto tu zaznaczyć, że było to 100 lat 
temu, a w równaniach różniczkowych, w których specjalizował się Zaremba, ta tema-

tyka odgrywa podstawową rolę). Uważał natomiast, że w programie szkolnej matema-

tyki powinna się znaleźć (pominięta w projekcie) geometria wykreślna wraz z teorią 
perspektywy oraz teoria grup, a w szczególności teoria grup przekształceń106. 

D L O  O  

Słowo „organizacyjna” nie jest zapewne najbardziej trafne, ale trudno znaleźć lepsze 
określenie na pewne aktywne działania wykonywane przez wielu uczonych obok ich pra-

cy naukowej i dydaktycznej. A i tu Zaremba ma na swoim koncie dokonania niezwykłe. 
Zacznijmy od Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było już wyżej wspomniane, że w roku 

akademickim 1914/15 Zaremba był dziekanem Wydziału Filozoficznego. Po wojnie nie 
pełnił żadnej tego rodzaju funkcji na UJ, ale jego rola na Uniwersytecie i Wydziale 
była nieoceniona. Po I wojnie światowej i po wyjeździe Żorawskiego, to on właśnie był 
w zakresie matematyki najważniejszą i centralną postacią. Andrzej Turowicz wspomi-
nał107, że w Krakowie o takich sprawach jak obsada katedr, zatrudnianie itp. decydował 
de facto Zaremba, jednak nie było to takie proste. Wszystkie sprawy musiały być za-

akceptowane przez Wydział i Uniwersytet, a wiele z nich musiało uzyskać odpowied-

nie aprobaty ministerialne. Wiele śladów tego znajdujemy w protokołach z posiedzeń 
Rady Wydziału Filozoficznego. Symptomatyczna jest tu sprawa III Katedry Matema-

tyki. Katedra ta została utworzona z funduszów Władysława Kretkowskiego108 (1840–
1910) w roku 1911, a otrzymał ją profesor z Odessy, Jan Sleszyński (1854–1931), który 
w roku 1924 przeszedł na emeryturę. Starania, w szczególności Zaremby, by tę katedrę 
utrzymać w Krakowie (Zaremba chciał, by objął ją Witold Wilkosz) okazały się bezsku-

teczne – Ministerstwo na katedrę nie przyznało pieniędzy ani wtedy, ani przez kolejne 
lata. Symptomatyczne są słowa Alfreda Rosenblatta z  listu do Samuela Dicksteina 
z dnia 27 października 1927 roku, który porównując przyznawanie przez Ministerstwo 
katedr matematycznych w Krakowie do analogicznych w Warszawie i Lwowie pisał: 
„Coraz bardziej dochodzę do przekonania, ze to jest rozmyślne, i że chodzi o to, aby 
Kraków miał piętno siedziby humanistyczno-historycznej, a nie ogniska nauk ścisłych 
i przyrodniczych”109. Starania o kolejną katedrę matematyczną dla Uniwersytetu Ja-

giellońskiego trwały przez długie lata. Na posiedzeniu Rady Wydziału Filozoficznego 
UJ w dniu 31 maja 1929 roku sprawę obsady katedry matematyki, wnioskując o po-

wierzenie jej Tadeuszowi Ważewskiemu, referował Zaremba. W  protokole czytamy: 
„Uchw. kandydaturę Dra Ważewskiego (21 głosów za, 6 kartek pustych, 1 głos prze-

ciw) prof. Banachiewicz zgłosił votum separatum”110. Tadeusz Banachiewicz, skądinąd 
znakomity astronom, niejednokrotnie występował przeciw wnioskom Zaremby, często 
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w sprawach zupełnie nie budzących kontrowersji. Wówczas starania o katedrę także się 
nie powiodły, Ważewski został profesorem nadzwyczajnym dopiero jesienią 1933 roku.

Zaremba przez prawie 40 lat był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności (wcze-

śniej Akademii Umiejętności w Krakowie). Nie pełnił funkcji prezesa ani sekretarza 
generalnego (inna rzecz, że w  latach 1890–1946 funkcje prezesa pełniło w  sumie 6 
osób, tyleż sekretarza, a Akademia skupiała przedstawicieli wszystkich dyscyplin na-

ukowych), ale aktywnie udzielał się w jej pracach, wygłaszał wykłady, rekomendował 
prace do czasopism Akademii, proponował kandydatów na nowych członków; Akade-

mia wydawała też jego podręczniki. Najważniejsza jednak i bardzo istotna działalność 
Zaremby dla polskiej nauki w tego rodzaju aspektach miała miejsce gdzie indziej. 

Uzyskanie przez Polskę niepodległości stworzyło możliwość założenia polskiego to-

warzystwa matematycznego. Stało się to bardzo szybko, a Stanisław Zaremba odegrał 
przy tym podstawową rolę. W dniu 2 kwietnia 1919 roku powstało w Krakowie Towarzy-

stwo Matematyczne. Wśród jego 16 współzałożycieli był Stanisław Zaremba (pozostali 
to m.in. Stefan Banach, Kazimierz Żorawski, Franciszek Leja, Antoni Hoborski, Otton 
Nikodym, Alfred Rosenblatt). Zaremba został jednomyślnie wybrany prezesem Towa-

rzystwa. Wkrótce potem do Towarzystwa zapisali się matematycy warszawscy: Dickste-

in, Sierpiński, Janiszewski i Mazurkiewicz. Jesienią 1919 roku zwołano Nadzwyczajne 
Walne Zebranie, na którym Dickstein zaproponował taką zmianę statutu, by Towarzy-

stwo rozszerzyło działalność na całą Polskę. Tak się stało na Nadzwyczajnym Walnym 
Zebraniu 21 kwietnia 1920 roku uchwalono wniosek prof. Zaremby o zmianę nazwy 
Towarzystwo Matematyczne na Polskie Towarzystwo Matematyczne (w skrócie PTM). 

Kadencja władz PTM z Zarembą jako prezesem trwała 2 lata. Kolejnym preze-

sem Towarzystwa został Wiktor Staniewicz (1866–1932) z Wilna, a do wybuchu II 
wojny światowej funkcje prezesa pełnili matematycy z Warszawy, Lwowa i Poznania, 
czyli z wszystkich polskich miast uniwersyteckich. W latach 1921–1939 jedynym pre-

zesem z Krakowa był Zaremba, ponownie wybrany na lata 1936–1937. Jednak aż do 
śmierci w roku 1942 Zaremba w latach, w których nie był prezesem, pełnił podczas 
kolejnych kadencji funkcję urzędującego wiceprezesa. Jego rola w Polskim Towarzy-

stwie Matematycznym, które miało wówczas bardzo duże znaczenie, była ogromna. 
Jedną z pierwszych bardzo ważnych inicjatyw PTM było powołanie Roczników To-

warzystwa. O tym piśmie („Annales de la Soci t  Polonaise de Math matique”) była 
mowa wyżej.

Międzynarodowa Unia Matematyczna jest najważniejszą organizacją matema-

tyczną na świecie. To Unia od dawna decyduje o wszystkich ważniejszych sprawach 
związanych z  Międzynarodowymi Kongresami Matematyków. Unię powołano 20 
września 1920 roku na ICM w Strasburgu. Akt założycielski podpisali przedstawiciele 
jedenastu państw, a wśród członków-założycieli była Polska. W jej imieniu uczynił to 
właśnie Zaremba. Dwanaście lat później Zarembę wybrano wiceprezesem ICM w Zu-

rychu w roku 1932. Tam właśnie zapadła decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
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Johna Charlesa Fieldsa111 o ustanowienie specjalnego wyróżnienia dla matematyków 
(Fields zmarł na krótko przed tym Kongresem). Decyzję tę, nad wyraz ważną dla 
świata matematycznego, gdzie Medal Fieldsa ma rangę taką, jak w fizyce czy chemii 
Nagroda Nobla, podjął Komitet Egzekucyjny składający się z  Prezesa i  Wicepreze-

sów Kongresu, a więc z Zarembą w składzie. Bardzo duża była rola Zaremby w tych 
strukturach na arenie międzynarodowej; z jego zdaniem i opinią bardzo się liczono. 
Nie byłoby to zapewne możliwe, gdyby Zaremba nie był jednocześnie znakomitym 
matematykiem, którego rezultaty matematyczne są powszechnie znane.

Na Kongresie w roku 1932 została powołana specjalna Komisja do spraw mię-

dzynarodowej współpracy w  matematyce. W  skład komisji wszedł między innymi 
Zaremba. Przewodniczącym został Francesco Severi113 (Rzym), a członkami, oprócz 
Zaremby: Paweł S. Aleksandrow112 (Moskwa), Harald Bohr114 (Kopenhaga), Lipót 
Fej r115 (Budapeszt), Gaston Julia116 (Paryż), Louis J. Mordell117 (Manchester), Este-

ban Terradas118 (Madryt), Charles de la Vall e Poussin119 (Louvain), Oskar Veblen120 

(Princeton) i Hermann Weyl (Getynga). Nazwiska te, niezwykłej wagi w matematyce 
XX wieku, pokazują, jak bardzo na świecie ceniono Zarembę i jak się z nim liczono.

Na zakończenie warto zacytować list Zaremby do Rektora UJ, napisany 16 grud-

nia 1935 w odpowiedzi na uchwałę Senatu wyrażającą podziękowanie za 40 lat pracy 
i radość z tego, że dzięki powołaniu go na stanowisko profesora honorowego Uniwer-
sytet dalej będzie miał możliwość korzystania z jego współpracy. Zaremba napisał: 

Mam zaszczyt złożyć na Pańskie ręce gorące podziękowanie Senatowi Uniwersytetu 
Jagiellońskiego za uchwałę powziętą 16 listopada b.r. i podaną do mojej wiadomości 
pismem Magnificencji (l. 10745/35). Głęboko odczuwam wielki zaszczyt, uczyniony 
mnie przez powyższą uchwałę, gdyż żadne odznaczenie nie jest mnie droższe od tego 
dowodu szacunku i życzliwości Panów Kolegów121.

Przypisy

1 J. Ś n i a d e c k i : Rachunku algebraicznego teorya przystosowana do linii krzywych t. 1–2. 
Kraków 1782.

2 J. Ś n i a d e c k i : y onomet ya k lista  analitycznie wyło ona do ycia cz cych si . Wilno 
1817; wyd. 2 poszerzone, Wilno 1820; przekł. niemiecki, Lipsk 1828.

3 Problem jest złożony. Mertens urodził się w Środzie koło Poznania (zabór pruski), wśród 
jego przodków znajdujemy Polaków, Francuzów i  Niemców, studiował w  Berlinie, potem 
pracował przez 20 lat w Krakowie, a kolejne ponad 40 lat spędził w miastach obecnej Austrii 
(wówczas wszystko na terenie Austro-Węgier). Tymczasem Mertens sam uważał się za Polaka; 
wiele prac opublikował w języku polskim (także po wyjeździe z Krakowa). Należy go uznawać 
za Polaka, a matematyka zapewne polsko-austriackiego.

4 Sophus Lie (1842–1899) – matematyk norweski.
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5 Dokładniejszy opis matematyki w  Krakowie w  omówionym wyżej okresie można znaleźć 
w K. C i e s i e l s k i , Z. Po g o d a : K akowska matematyka od  wiek  do  wojny wiatowej  [w:] 

atematyka na niwe sytecie a iello skim  katalo  wystawy w Bi liotece a iello skiej, UJ, Kraków 2013.
6 We Lwowie zajmowano się przede wszystkim nową, powstałą dzięki wynikom Banacha 

i innych, bardzo ważną dziedziną matematyki – analizą funkcjonalną.
7 Ta data podawana jest także w  kilku drukowanych źródłach zamieszczających dane 

o Zarembie; podawana jest także informacja, że urodził się w Romanówce koło Radziechowa. 
Zarówno jednak o dokładnej dacie urodzenia, jak i o miejscu, nie można wyrokować obecnie ze 
stuprocentową pewnością. Miejscowości o nazwie „Romanówka” było w tamtym rejonie kilka 
i nie wiadomo, w której z nich Zaremba się urodził; przy badaniu ksiąg parafialnych z tamtego 
rejonu w żadnej z nich nie udało się autorom znaleźć wpisu na temat narodzin Zaremby. Należy 
pamiętać, że były to czasy końcówki powstania styczniowego, co mogło spowodować dodatkowe 
perturbacje. Co do daty, na terenie Rosji nastąpiła później zmiana kalendarza i nie jest pewne, 
według którego kalendarza podawana jest data 3 października.

8 Karl Weierstrass (1815–1897) – matematyk niemiecki.
9 Lazarus Fuchs (1833–1902) – matematyk niemiecki.
10 Leopold Kronecker (1823–1891) – matematyk niemiecki.
11 mile Picard (1856–1941) – matematyk francuski.
12 Paul Appel (1855–1930) – matematyk francuski.
13 Charles Hermite (1822–1901) – matematyk francuski.
14 Henri Jules Poincar  (1854–1912) – matematyk francuski.
15 Jean Gaston Darboux (1842–1917) – matematyk francuski.
16 S. Z a r e m b a :  S  n o l m conce nant l tat calo i e d n co s homo ene ind ni. 

Paris, Gautier-Villars, 1889, s. 75
17 S. D o m o r a d z k i : Stanisław a em a . a menty io a i w lecie 

doktoratu. Prace Komisji Historii Nauki PAU 11(2012), 79–102.
18 Paul Painlev  (1863–1933) – matematyk francuski, premier Francji
19 duard Goursat (1858–1936) – matematyk francuski.
20 H. S t e i n h a u s :  Ws omnienia i za iski, Aneks, Londyn 1992 (także: Atut, Wrocław 2002).
21 S. Z a r e m b a :  O mie zeni  wielko ci i o oj ciach z niem zwi zanych. „Wiadomości 

Matematyczne” 1 (1897), 58–67.
22 S. Z a r e m b a :  O zasadzie Di ichleta. „Prace matematyczno-fizyczne” 9 (1898), 131–138
23 Archiwum UJ, WF II 163, Księga Protokołów Wydziału Filozoficznego.
24 Archiwum UJ, Księga Protokołów Wydziału Filozoficznego.
25 Archiwum UJ, Księga Protokołów Wydziału Filozoficznego.
26 K. C i e s i e l s k i , Z. Po g o d a : Conversation with Andrzej Turowicz. „The Mathematical 

Intelligencer”10 (1988) nr 4,13–20.
27 Ten wykład w  spisie wykładów pojawia się istotnie dopiero na letnie półrocze roku 

akademickiego 1900/1901, jednak z przypiskiem c.d. sugerującym, że zaczął się w  semestrze 
zimowym, czyli w roku 1900.

28 S. G o ł ą b , a ys dziejów matematyki w niwe sytecie a iello skim w  wiek  [w: ] Studia 
z dziejów kated  Wydział  atematyki  izyki  hemii niwe sytet  a iello skie o, red. S. G o ł ą b . 
Kraków 1964, 103–117.
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29 J-P. P i e r  (ed.); Development of mathematics 1900–1950. Birkh user Verlag, Basel–Boston–
Berlin 1994 

30 S. Z a r e m b a :  a ys ie wszych zasad teo yi licz  całkowitych. Akademia Umiejętności 
w Krakowie, Kraków 1907, s. nlb 8, 166. 

31 S. Z a r e m b a : Arytmetyka teoretyczna. Akademia Umiejętności w Krakowie, Kraków 1912, 
s. 845.

32 Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, KW, rkps. sgn. 1913/312.
33 Tę nazwę w latach dwudziestych nadano znakomitej Petersburskiej Akademii Nauk.
34 Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, KW, rkps. sgn. 1928/1038.
35 AAN, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, rkps. sgn. 14. 
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45 Tulio Levi-Civit  (1873–1941) – matematyk włoski.
46 Paul Montel (1876–1975) – matematyk francuski.
47 Giuseppe Peano (1858–1932) – matematyk włoski.
48 Frigyes Riesz (1880–1956) – matematyk węgierski.
49 Vito Wolterra (1860–1940) – matematyk włoski.
50 AAN, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, rkps. sgn. 14.
51Tamże.
52 S. Z a r e m b a :  a ys mechaniki teo etycznej, Tom II: odstawy matematyczne o j cia 

mechaniki. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, Kraków 1939, s. nlb 1, 219.
53 Stanisław Krystyn Zaremba (1903–1990) – matematyk polsko-brytyjski.
54 W peruwiańskim czasopiśmie „Revista de Ciencias” z 1946 roku ukazała się praca S. K. 

Zaremby z patetycznym zakończeniem: „Armia Polska, Bliski-Wschód”.
55 J. S z a r s k i , T. Wa ż e w s k i : Stanisław a em a [w:] St dia z dziejów kated  Wydział  

atematyki  izyki  hemii niwe sytet  a iello skie o, red. S. Gołąb. Kraków 1964, 103–117.
56 J. S z a r s k i :  Stanisław a em a. „Wiadomości Matematyczne” 5 (1962), 15–28.
57 A. Pe l c z a r : ade sz Wa ewski ) [w:] łota Ksi a Wydział  atematyki i izyki, 

red. B. S z a f i r s k i . Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000, 341–356.
58 Archiwum UJ, S II 619.
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STANISŁAW ZAREMBA (1863–1942)
AND HIS CONTRIBUTIONS TO MATHEMATICS

In October 2013, the 150th anniversary of Stanisław Zaremba birth was celebrated. Za-

remba was one of the most eminent Polish mathematicians in history and a scientist of great 
achievements for Polish mathematics and for the Jagiellonian University. In the poster ”Polish 
mathematicians” published in 1982 by Springer Verlag on the occasion of the International 
Congress of Mathematicians in Warsaw, only the pictures of Banach and Sierpiński are greater 
than Zaremba’s photo. Without any doubts Zaremba is regarded as the best Polish mathema-

ticians of the turn of XIX and XX century. Nevertheless, his great role for the development of 
Polish mathematics seems to be forgotten. In the paper there are briefly described the life of 
Zaremba, his achievements in science, teaching and his role in the International Mathematical 
Union and the Polish Mathematical Society.
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Ryc 4. Znaczek wydany przez Pocztę Polską 
w roku 1982 przedstawiający Stanisława 
Zarembę (seria: „Matematycy polscy” 

składająca się z czterech znaczków)

Ryc 1. Stanisław Zaremba ok. roku 1900 Ryc 2. Stanisław Zaremba ok. roku 1920

Ryc 3. Stanisław Zaremba ok. roku 1935
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Ryc 5. Pierwsza strona własnoręcznie napisanego w 1920 roku życiorysu Zaremby; 
z Archiwum UJ, S II 619
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Ryc 6. Ostatnia strona własnoręcznie napisanego w 1932 roku życiorysu Zaremby 
z wymienionymi ważnymi wyróżnieniami; z Archiwum UJ, S II 619.
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Ryc 7. Pierwsza strona protokołu z Zebrania Konstytuującego Towarzystwa Matematycznego 
w Krakowie (później Polskiego Towarzystwa Matematycznego), 2 kwietnia 1919                           

(z Księgi Protokołów PTM)
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Ryc 8. Strona tytułowa tomu I „Zarysy Mechaniki teoretycznej” Stanisława Zaremby, 
wydanego nakładem PAU w roku 1933, z dedykacją Zaremby dla Instytutu Matematycznego UJ
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Ryc 9. Zaproszenie na uroczystość wręczenia Zarembie doktoratu honoris causa UJ                
w dniu 19 maja 1934; z Archiwum UJ, S II 619. 

Ryc 10. Portret Stanisława Zaremby wypalony w drzewie, wykonany przez Jolantę 
Belchnerowską w roku 1975, wiszący w lokalu Koła Matematyków Studentów UJ noszącego 

od 1974 roku imię Zaremby (fot. D.K.Ciesielscy)
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Ryc 11. Grób Stanisława Zaremby na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, Kw. I a zach.,      
gr. trzeci od narożnika płd.-zach. (fot. D.K.Ciesielscy)

Ryc 12. Tabliczka z nazwą na ulicy Stanisława Zaremby w Krakowie (fot. D.K.Ciesielscy)


