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Stanisław Zaremba to jeden z  najwybitniejszych polskich matematyków, a  jego 
naukowe wyniki są powszechnie znane matematykom oraz specjalistom z mechaniki 
i krystalografii, tj. dziedzin pokrewnych matematyce. Niestety, wiedza o osiągnięciach 
Zaremby nie dotarła do szerokiego ogółu uczonych polskich, nie mówiąc już o nie-

specjalistach. Nie tylko, że nie zadbano o  zebranie i  wydanie jego dzieł, ale nawet 
brak spisu publikacji tego wybitnego uczonego w  jakichkolwiek opracowaniach do-

konań polskich matematyków. Uzupełnienie tej poważnej luki było celem niniejsze-

go artykułu. Dodatkowo zebrane zostały informacje o tematyce wybranych odczytów 
Zaremby, przedstawionych na najważniejszych dla matematyków międzynarodowych 
i krajowych konferencjach, w tym na Międzynarodowych Kongresach Matematyków. 
Całości obrazu dopełnia wyczerpująca informacja o wykładach, które przez blisko 40 
lat, Zaremba prowadził na Uniwersytecie Jagiellońskim.

O WYBRANYCH ODCZYTACH 

Stanisław Zaremba wielokrotnie prezentował rezultaty swych badań publicz-

nie. Niestety, rezultaty te nie doczekały się dokumentacji. Niniejsza praca jest jedną 
z pierwszych prób wypełnienia tej luki. Udokumentowane są zaledwie wybrane z wielu 
wystąpień Zaremby, w tym wystąpienia na Międzynarodowych Kongresach Matema-

tycznych (powszechnie nazywanych ICM, od International Congress of Mathemati-
cians) ogólnopolskich zjazdach oraz lokalnych posiedzeniach Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego (PTM), na posiedzeniach Akademii Umiejętności (AU), później 
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Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) w Krakowie, Zjazdach Lekarzy i Przyrodników 
Polskich oraz dwóch Zjazdach Matematyków Krajów Słowiańskich.

Ważnym miejscem prezentacji prac matematyków były posiedzenia III Wydziału 
Akademii Umiejętności w Krakowie. Do 1900 roku nie ma w Sprawozdaniach z czyn-
ności i posiedzeń1 Akademii prezentowanych wyników Zaremby. Pierwsza wzmianka 
to informacja, że Władysław Natanson (1864–1937) przedstawił 4 lutego 1901 r. refe-
rat O prawach tarcia wewnętrznego ([37], wersja francuska [39]), Kazimierz Żorawski 
(1866–1953) natomiast O  tak zwanych funkcyach zasadniczych w  teoryi równań fizyki 
matematycznej [23]. Do 1903 roku, kiedy Zaremba został członkiem korespondentem 
AU, Natanson przedstawiał prace Zaremby z fizyki matematycznej: Wyznaczenie przy-
padku, w którym funkcye zasadnicze Poincaré’go mogą być wyprowadzone z  funkcyj za-
sadnicznych Le Roy albo funkcyj Stiekłowa (opublikowana po francusku: [32]) i Przyczy-
nek do teoryi pewnego równania fizyki matematycznej [25], Żorawski zaś z matematyki: 
O metodach Neumanna i Robina i o teoryi równania Laplace’a [24] (po francusku: [26, 
31]) oraz O metodzie średniej arytmetycznej Neumanna i Robina w wypadku, gdy ograni-
czenie nie jest spójne [33]. W 1903 roku rozpoczęła się słynna dyskusja na temat teorii 
tarcia w cieczach lepkich, dyskusja między Zarembą i Natansonem Pierwsza wzmian-
ka o niej to zgłoszona przez M.P. Rudzkiego praca: Uwagi o pracach prof. Natansona 
o teoryach tarcia wewnętrznego [34]. Ze Sprawozdań z czynności i posiedzeń2 z notatki 
z dnia 9 lutego 1903 r. dowiadujemy się, że Zaremba wykazał, że równania ostateczne, 
do których doszedł Natanson w rozprawie z 1901 r. O prawach tarcia wewnętrznego 
„są błędne i inne ogłoszone później na tej podstawie nie mają racjonalnej podstawy”. 
Dalsze referaty związane z tą dyskusją Zaremba, jako członek AU, przedstawiał już 
osobiś cie. Zgłoszone w związku z tą dyskusją prace to: O pewnem zagadnieniu hydro-
dynamiki będącem w  związku ze zjawiskiem podwójnego załamania światła w  cieczach 
odkształcanych i rozbiór pracy prof. Natansona o tym przedmiocie [38], O pewnem uogól-
nieniu klasycznej teoryi tarcia wewnętrznego [37], O podwójnem załamianiu w cieczach 
odkształconych i wywodach prof. Natansona, odnoszących się do tej kwestyi [40], Zasa-
da ruchów względnych i  równania mechaniki fizycznej (odpowiedź prof. Natansonowi) 
[43]. Dyskusję, toczącą się na łamach czasopism Akademii Umiejętności zakończyło 
oświadczenie: „La Classe des Sciences mathématiques et naturelles de l’Académie 
de Cracovie a decidé de ne publier, dans son Bulletin aucun nouvel article relatif à la 
polémique qui s’est angagée entre M.Natanson et M.Zaremba”3. W 1997 roku Broni-
sław Średniawa tak pisał o polemice Zaremby i Natansona4: 

Pracami Natansona z hydrodynamiki płynów lepkich zainteresował się krakowski pro-
fesor matematyki Stanisław Zaremba (1863–1942), który podjął w  1903 r. trwającą 
około roku polemikę z Natansonem. Publikacja Zaremby pt. Uwagi o pracach Profesora 
Natansona nad teorią tarcia wewnętrznego zapoczątkowała dyskusję, obejmującą pięć 
prac Zaremby i pięć prac Natansona. Zaremba stawiał coraz to nowe zarzuty pracom 
Natansona oraz rozwijał własne modyfikacje teorii tarcia wewnętrznego w płynach. Na-
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tanson odpierał zarzuty Zaremby uważając, że polegają one na niezrozumieniu tekstów 
jego prac, natomiast modyfikacje Zaremby albo są błędne, albo prowadzą praktycznie 
do tych samych wyników, które wcześniej otrzymał Natanson. Natanson miał jednak 
ostatnie słowo w polemice, gdy ogłosił pracę wa i nad acami o . a em y  tycz cy-
mi si  załamania wiatła w cieczach odkształconych5.

Zagadnienia z zakresu fizyki porusza Zaremba również w  innej swej prezentacji 
O ewnej ostaci doskonalszej teo yi elaksacyi (opublikowana [41, 42]), a dotyczącej 
teorii plastyczności, a konkretnie opisu tensora naprężeń w sztywnym układzie poru-

szającym się z obracającą się cząstką kontinuum. W 2000 roku o tej pracy Zaremby 
Andrzej Pelczar pisał:6 „Czas pokazał – jak napisali C. Truesdell i W. Noll, w  ncyclo-
aedia o  hysics w r. 1965 – iż Zaremba miał tu rację, aczkolwiek nie znalazło to właś-

ciwego odbicia w literaturze przedmiotu: While the decision of time has been wholly 
for Zaremba, it has come late, and the vast literature on plasticity  ignores”. Liczne 
w ostatnich latach cytowania pracy Zaremby O ewnym o ólnieni  klasycznej teo yi 
ta cia wewn t zne o w mono a ach i o acowaniach z zak es  teo ii lastyczno ci7 wy-

raźnie jednak wykazują, że rezultat Zaremby doczekał się uznania w świecie nauki, 
a pojęcie a em a a mann oll  ate (zwane czasem w języku polskim ochodn  a-
em y manna lub o iektywn  ochodn  a em y8) na stałe wpisało się do tej teorii9.

Od stycznia 1905 roku do stycznia 1934 roku na posiedzeniach AU/PAU Zaremba 
przedstawił 8 referatów, w których zaprezentował rezultaty własnych badań. Dnia 9 
stycznia 1905 r. referował swą pracę O ólne ozwi zanie za adnienia o ie a [52] (po 
francusku [53]). Referowana 4 lipca 1909 r. praca Licz owe ozwi zanie za adnienia 
Di ichleta i za adnienia hyd odynamiczne o [62] jest jedną z niewielu prac opubliko-

wanych w „Bulletin International de l’Acad mie des Sciences de Cracovie” z zakresu 
efektywnych metod i analizy numerycznej. Cytują ją na przykład10 A. Torokhti oraz P. 
Howlett w swej monografii om tational ethods o  odelin  o  onlinea  Systems11. 

Praca O całkowani  ównania iha monijne o [56] referowana była 7 stycznia 1908 r., 
natomiast O zasadzie najmniejszej wa to ci – 5 lipca 1909 r. O ewnem za adnieni  t. zw. 
mieszanem z teo yi ównania La lace a [67] Zaremba przedstawił 4 lipca 1910 r. Pracę 
tę cytuje12 W. Schulze w  swej monografii se do Di e ential O e ato s on ani olds 
with Singularities13 oraz J.M. Crolet, M. E. Hatri14 oraz J. Jegorow15. Prezentowaną 
7 kwietnia 1903 roku pracę y owe własno ci licz  zeczywistych [72] cytuje J. Aczel 
w swej monografii z teorii równań funkcyjnych16. Zaremba przedstawił ponadto: 7 lip-

ca 1913 roku: O ewnej klasie za adnie  mieszanych z teo yi ównania al k listych [73] 
oraz 5 stycznia 1914 roku: O a townem two zeni  si  st  cieczy [74].

W  późniejszych latach Zaremba prezentował książki: własną ytmetyka teo e-
tyczna [122] oraz wspólną ze Stefanem Kreutzem Sur les fondements de la cristallo-

a hie om t i e (O odstawach k ystalo a i eomet ycznej) [131], a w 1934 roku, 
gdy właś ciwie już kończył swą naukową działalność, przedstawił pracę ewne o ólne 
twie dzenie  wa ne w odniesieni  do ówna  o cz stkowych ochodnych z d  d ie o  
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linjowych i ty  hi e oliczne o opublikowaną: [107], a zaprezentowaną również na II 
Zjeździe Matematyków Krajów Słowiańskich17 w Pradze [108] oraz Międzynardowym 
Kongresie Matematycznym w 1936 r. w Oslo [109]. 

Zaremba omawiał również zagadnienia ważne dla środowiska matematyków: Cel 
 i zadania wydawnictwa . illat .t. mo ial des Sciences ath mati e oraz przedsta-

wił wa i swe o acy . ikołaja K yłowa z Kijowa t. etody zy li one o ozwi zania 
o lemów zyki matematycznej  acy o łoszonej w mo ial des Sciences ath ma-

ti es  i zesłanej zez a to a w oso nej od itce z o a o zaznajomienie Wydział  
mat. zy odn. . . . z jej t e ci . Oba referaty zostały zaprezentowane w 1925 roku.

Zaremba prezentował też na posiedzeniach Akademii wyniki innych matematyków: 
W. A. Stiekłowa, S. Kępińskiego, W. Sierpińskiego, L. Lichtensteina, J. Sleszyńskiego, 
A. Hoborskiego, Z. Janiszewskiego, H. Steinhausa, S. Banacha, A. Rosenblatta, S. 
Mazurkiewicza, a także wyniki swego syna, Stanisława Krystyna. Zwrócimy uwagę na 
kilka wybranych przykładów. Pierwszym z nich jest rozprawa Sierpińskiego O rozwi-

ni ci  wy a enia  na iloczyn niesko czony, która została omówiona na posiedzeniu 
AU dnia 2 grudnia 1907 r. Następna, Jana Sleszyńskiego O zemianie o z dk  zmien-
nych zy zej ci  do anicy, została zaprezentowana 3 kwietnia 1911 roku. Praca ta, 
 z zakresu analizy matematycznej, potwierdza rozległe matematyczne zainteresowania 
Sleszyńskiego, w Polsce często kojarzonego wyłącznie z logiką matematyczną. Ko-

lejna z prac to bardzo ważna w rozwoju topologii praca Zygmunta Janiszewskiego 
zasadnienie ewnej własno ci kontyn ów nie zywiedlnych ł cz cych dwa nkty. Była 

to prezentacja, przed członkami Akademii Umiejętności w Krakowie, tez zawartych 

 w rozprawie doktorskiej, którą Janiszewski obronił w 1911 roku na paryskiej Sorbonie. 
Praca została w następnym roku, we francuskiej wersji, opublikowana w „Biuletynie 
PAU”18. Ostatnią pracą, na którą chcemy zwrócić uwagę, jest przedstawiona 6 maja 
1918 roku praca Stefana Banacha i Hugona Steinhausa O edniej z ie no ci sze e-
ów t y onomet ycznych19. Jest to pierwsza naukowa praca Banacha, która powstała 

w rezultacie słynnej, a równocześnie bardzo ważnej dla późniejszej kariery Banacha 
rozmowy między nim, Ottonem Nikodymem i Steinhausem na krakowskich Plantach 
w lecie 1916 roku.

MI DZYNARODOWE KONGRESY MATEMATYK W

W roku 1900 w Paryżu odbył się Międzynarodowy Kongres Matematyków. Kon-

gres ten jest dziś słynny przede wszystkim z tego, że Dawid Hilbert wygłosił na nim 
wykład, podczas którego wymienił najważniejsze nierozwiązane20 zagadnienia mate-

matyki. Lista tzw. o lemów il e ta została już w czasie trwania Kongresu ograni-
czona, a ostatecznie znalazły się na niej 23 zagadnienia. Uczestników Kongresu było 
250, wśród nich również Polacy. Stanisław Zaremba figuruje w spisie uczestników jako 
profesor liceum w Cahors, ale w wydawnictwach późniejszych już jako profesor Uni-
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wersytetu w Krakowie. W Kongresie uczestniczyli ponadto inni polscy matematycy: 
Samuel Dickstein (1851–1939) z Warszawy i Jan Ptaszycki (1850–1918) z Petersburga. 

Zaremba uczestniczył też w kongresie w Rzymie. Kongres odbył się w dniach 6–11 
kwietnia 1908 roku. W sekcji arytmetyki, algebry i analizy Zaremba wygłosił referat Sur 
le principe de Dirichlet opublikowany materiałach konferencyjnych [60].

Kongres w Strasburgu odbył się w dniach 22–30 września 1920 roku. Na kongre-

sie tym utworzono Międzynarodową Unię Matematyczną (International Mathematical 
Union – IMU) a  jej powstanie w  imieniu Polski i  Polskiego Towarzystwa Matema-

tycznego sygnował Stanisław Zaremba, który był oficjalnym polskim delegatem na 
Kongres. Ponownie w sekcji arytmetyki, algebry i analizy wygłosił referat, którego sied-

miostronicowe streszczenie S  n th o me ondamental elati   l ation de o ie  

[82] zostało opublikowane w materiałach kongresowych.
Kongres w Toronto21 odbył się w dniach 11–16 sierpnia 1924 roku. Zaremba tym 

razem zaprezentował referat S  n o e de t ans o mations i se sente en l ct o-
dynami e [103], w sekcji Mechanika, fizyka, astronomia i geofizyka. 

W Kongresie w Bolonii w 1928 roku Zaremba, zapewnie z powodu choroby, nie 
wziął udziału. 

W dniach 4–12 września 1932 roku odbył się w Zurychu kolejny Międzynarodowy 
Kongres Matematyków. Zaremba był tam uczestnikiem, a także polskim delegatem na 
Walne Zebranie Międzynarodowej Unii Matematyków. Na Kongresie tym został wybra-

ny wiceprezesem następnego Kongresu; wraz z pozostałymi wiceprezesami i prezesem 
stanowili tzw. Komitet Egzekucyjny (obecnie Executive Committee). Komitet miał rozpa-

trzeć wniosek niedawno zmarłego prof. Uniwersytetu w Toronto J. Fieldsa22 dotyczący 
właściwego dla matematyków spożytkowania subwencji udzielonej przez Rząd Kana-

dy na organizację Międzynarodowego Kongresu Matematyków w 1924 roku. Komitet 
ustalił, że co 4 lata przyznawane będą dwa medale, każdorazowo wręczane podczas 
Międzynarodowego Kongresu Matematyków. Zobowiązano komisję, której skład usta-

lił Komitet, aby przedstawić przyszłemu Kongresowi wnioski w sprawie przyznawania 
wspominanych wyżej medali. Należy dodać, że w sekcji mechaniki i fizyki matematycznej 
Zaremba wygłosił referat S  la notion de o ce en m cani e [105].

W roku 1936 Kongres odbył się w Oslo. W sekcji analizy matematycznej Zaremba 
wygłosił referat n th o me n al elati  a  ations a  d i es a tielles d  se-
cond o d e lin ai es et d  ty e hy e oli e opublikowany w materiałach konferencyjnych 
[109].

INNE ODCZYTY

Poniżej wymienionych zostało kilka innych, wygłoszonych na prestiżowych konfe-

rencjach, wykładów Zaremby, o których udało się uzyskać informacje. 
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Na X Zjeździe Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie w lipcu 1907 roku Za-

remba przedstawił wykład owa metoda zasadnienia odstawowych własno ci nkcyi 
Greena [56]

W starannie prowadzonych protokołach z posiedzeń Towarzystwa Matematycz-

nego (powstałego w  1919 roku; od 1920 Polskiego Towarzystwa Matematycznego) 
odnotowane są wygłaszane tam referaty Zaremby. Na posiedzeniu piątym, 5 listopada 
1919 roku, wygłosił wykład O anizacja szkolnictwa l dowe o  ednie o i wy sze o we 

ancji, na posiedzeniach 30, 31, 32 (w protokołach nie ma daty) w Krakowie O oj ci  
ciała sztywne o wo ec teo yi wz l dno ci.

Drugi Zjazd Matematyków Polskich odbył się w dniach 22–26 września 1931 roku 
w Wilnie. Wyniki nieobecnego tam Zaremby w  referacie o l d na ws ółczesny stan 
teo yi otencjał  za nieobecnego Zarembę wygłosił Juliusz Rudnicki (1881–1948).

UNIWERSYTECKIE WYKŁADY I SEMINARIA

Opis działalności edukacyjnej Stanisława Zaremby na UJ rozpocznijmy zgodnie 
z  chronologią. Pierwszym, inaugurującym wybitną karierę akademicką, wykładem 
był wykład ściśle związany z naukowymi wynikami Zaremby: Zagadnienie Dirichleta 
i za adnienia analo iczne. Odbył się on w roku akademickim 1900/1901. Niestety nie 
zachowała się informacja o miejscu pierwszego wykładu, gdyż w spisie wykładów, ma-

jących się odbywać na c.k. UJ, na semestr zimowy tego roku akademickiego nie zapo-

wiedziano żadnego wykładu Zaremby. Jednak w nowym tomie, na letni semestr, dwa 
z  trzech zapowiedzianych wykładów Zaremby wymienionych zostało z  dopiskiem: 
„ciąg dalszy”. Oznacza to, że wykład o zagadnieniu Dirichleta odbywał się już w zi-
mowym semestrze roku 1900/1901. Wiadomo, że część druga wykładu miała miejsce 
w sali nr 39 Collegium Nowodworskiego. Pozostałe wykłady w tym roku to: Geome-
t yia z towa oraz asady al e y wy szej (do tych zagadnień Zaremba nigdy później 
w wykładach nie powrócił).

Drugi wykład Zaremby, na który warto zwrócić szczególną uwagę, to tzw. wykład 
otwarty ( lic m). Odbył się on w zimowym semestrze roku akademickiego 1907/08 
i był poświęcony zagadnieniom rachunku wariacyjnego. Niestety brak zachowanych 
notatek, czy choćby informacji prasowych, nie pozwala ocenić tematyki wykładu. Był 
to drugi w XX wieku otwarty wykład z matematyki na UJ. Pozostałe otwarte wykłady 
matematyczne, które odbyły się jeszcze przed I wojną światową, przedstawił Żorawski: 

ewne za adnienia eomet ii analitycznej (1906) oraz Kinematyka (1909).
Z Zarembą, jako wykładowcą, kojarzona jest główne mechanika teoretyczna. Sko-

jarzenie to nie jest bezpodstawne, chociaż to nie zagadnienia mechaniki były głów-

nym polem jego badań naukowych. Jednak nauczaniu mechaniki Zaremba poświęcił 
wiele czasu. Napisał także trzytomową monografię z zakresu mechaniki teoretycznej 
([139, 141], trzeci tom pozostał w rękopisie). Zapewne to powszechnie dostępne dzie-
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ło zadecydowało o obrazie Zaremby jako osoby zajmującej się głównie mechaniką. Na 
wykłady z mechaniki teoretycznej na wydziale filozoficznym UJ przeznaczono wiele 
godzin, ich liczba wahała się od 4 do 6. Należy jednak pamiętać, że w wykładach tych 
uczestniczyli przyszli fizycy i matematycy, a po I wojnie światowej pojawiali się rów-

nież studenci kierunków inżynieryjnych z Akademii Górniczej. Dane szczegółowe to: 
5 godzin tygodniowo w latach 1923–1925 oraz w roku 1929 r., 6 godzin tygodniowo 
w 1929 r., 4 godziny tygodniowo w latach 1930–1934. Poza wykładami z mechaniki 
teoretycznej Zaremba prowadził ćwiczenia (seminaryjne) z zakresu mechaniki teore-

tycznej dla studentów III i IV roku studiów: w latach 1923–1934 dwie godziny tygo-

dniowo, z przerwami23 w latach 1925–27 oraz w roku 1929. Można także przypusz-

czać, że wcześniej na tzw. seminarium dla starszych, które Zaremba prowadził od roku 
1902 do 1916, wprowadzane były zagadnienia z zakresu mechaniki teoretycznej. Tezę 
tę potwierdza na przykład udział w prowadzeniu seminarium, w latach akademickich 
1910/11 oraz 1911/12, asystenta dra Alfreda Rosenblatta (1880–1947), absolwenta 
wydziału mechanicznego wiedeńskiej Politechniki. Warto dodać informację, że uczest-
nicy oraz prowadzący seminarium otrzymywali w czasach c.k. monarchii odpowiednią 
gratyfikację pieniężną. Studenci w  tym celu przedstawiali swe „prace seminaryjne”; 
w przypadku uczestników seminarium matematycznych często były to ustne lub pi-
semne referaty. W  1916 i  1917 roku seminarium poświecone zostało równaniu po-

tencjału oraz pokrewnym równaniom; temat ten wrócił na seminarium w roku 1926, 
a pewną kontynuacją było seminarium w następnym roku na temat matematycznego 
pojęcia fali. W latach 1916 i 1921 Zaremba zajmował się na seminarium teorią równań 
różniczkowych.

Wykłady z zakresu analizy matematycznej Zaremba rozpoczął od ach nk  ó -
niczkowe o i całkowe o (5 godzin tygodniowo), w letnim semestrze roku akademickie-

go 1901/1902. Wykłady odbywały się codziennie z wyjątkiem sobót w godzinach 7–8 
rano. W następnym roku akademickim wykład odbywał się według tych samych zasad, 
w obu semestrach jednak teraz w godzinach 8–9 rano. Zaremba prowadził również 
wykłady pt. Wst  do analizy (2 godziny tygodniowo) w latach 1902/03–1906/07 oraz 
1910/11–1911/12 (z  udziałem dra A. Hoborskiego (1879–1940), które były skiero-

wane do początkujących studentów. Zapis pierwszych wykładów Zaremby z zakresu 
analizy matematycznej stanowi przygotowana przez studentów Kółka matematycz-

no-fizycznego Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydana metodą litograficzną 
kopia notatek z wykładów (zob. [118]). Dostępne są również notatki24 A. Birkenmajera 
(1890–1967), który uczestniczył w  tych wykładach. W  latach późniejszych odbywał 
się wykład O ólne zasady analizy matematycznej (1912/13, 1913/14, 1915/16–1920/21). 
Zwykle na wykład przeznaczono 3 godziny w semestrze letnim i 5 godzin w zimowym, 
czasem jednak układ zajęć był zmieniany, a w roku akademickim 1919 r. ogólna liczba 
godzin przypadająca na jeden tydzień wynosiła 8, gdyż do podstawowego wykładu 
(6 godzin) dołączono wykład uzupełniający (2 godziny). Zmieniona wersja wykładu 
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również została opublikowana przez Kółko Matematyczno-Fizyczne U.U.J. w formie 
litografowanych odbitek ([133, 134]). Próba wydania wykładów Zaremby w  formie 
książkowej ([124, 130]) zakończona została na etapie wstępnym, gdyż wydane tomy 
dotyczą tylko teorii dowodu oraz konstrukcji liczb rzeczywistych. Zacytujmy za Tade-

uszem Ważewskim (1896–1972) i Jackiem Szarskim (1921–1980): „Lektura podręcz-

ników Zaremby nie jest łatwa, jak wykłady Zaremby nie były łatwe do śledzenia. Pod-

ręczniki te stanowiły jednak twardą szkołę ścisłości i precyzji matematycznej i przez to 
wywierały głęboki wpływ na czytelników”25. Słowa te są tym ważniejsze dla kształtowa-

nia opinii o wykładach i podręcznikach Zaremby, że pochodzą od Ważewskiego, który 
miał okazję słuchać tych wykładów i studiować podręczniki Zaremby w latach swych 
studiów w Krakowie.

Poza analizą matematyczną Zaremba prowadził też wykłady z pokrewnych dzie-

dzin: ach nek całkowy, eo ya nkcji analitycznych oraz asady analizy matematycznej 
w az z teo i  ówna  ó niczkowych. Wykład ach nek całkowy – w latach akademickich 
1902/03–1907/08 oraz 1910/11–1911/12); codziennie od wtorku do środy odbywa-

ła się jedna godzina wykładu o godzinie 8 rano. Wykład eo ia nkcji analitycznych 

odbywał się co drugi dzień (poniedziałek – środa – piątek), o godzinie 7 albo 8 rano 
w latach 1902–1904, 1908–1909. Zaremba prowadził w tych samych latach ćwiczenia 
seminaryjne (2 godziny tygodniowo).

Wykład ównania ó niczkowe (również pod nazwą: eo ya ówna  ó niczkowych) 

Zaremba prowadził w latach 1905/06–1908/09, po 3 godziny, co drugi dzień 7–8 lub 
8–9 rano. W  roku 1915/16 ównania ó niczkowe zwyczajne 5 godzin tygodniowo, 
codziennie rano. asady analizy matematycznej w az z teo y  ówna  ó niczkowych  

(5 godzin) na II roku studiów.
Pozostałe wykłady można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich zalicza-

my wykłady o znaczeniu specjalnym, wprowadzające na Uniwersytecie zagadnienia 
nowatorskie lub monograficzne ujęcie znanych zagadnień. Do takich zaliczamy Za-
sady teo ii mno o ci26 (1911/12) semestr letni, 1 godzina, soboty 8–9. Ponadto są to 
Wst  do nowoczesnej matematycznej teo ii wz l dno ci w zyce, czwartki 5–7 w  roku 
akademickim 1920/21 w semestrze zimowym oraz Wst  do teo ii wz l dno ci w letnim 
semestrze tego samego roku akademickiego; eo ia ówna  zyki oraz eo ya całek 
ówna  zyki w latach 1913/14, 1915/16 (każdy po 2 godziny tygodniowo); Zagadnie-

nia z teo yi ówna  zyki matematycznej 1918/19 (5 godzin tygodniowo, co drugi dzień, 
rano); iektó e za adnienia teo yji ówna  zyki 1919/20 (2 godziny tygodniowo). Do 
grupy tej można zaliczyć także wykłady przedstawiające tematy rzadko poruszane: a-
ch nek niesko czono ciowy (5 godzin tygodniowo) oraz ćwiczenia (2 godziny) w roku 
akademickim 1911/12 oraz eo ia otencjał  dla studentów III i  IV roku 1925/26  
(2 godziny tygodniowo, czwartki 4–6 po południu). Druga grupa, to elementarne wy-

kłady kursowe, które Zaremba wygłaszał tylko w wyjątkowych sytuacjach. Do tej grupy 
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należy zaliczyć: lementa n  teo yi  nkcji t y onomet ycznych, eomet y  analitycz  

oraz wspomniane wcześniej: eomet y  z tow  oraz asady al e y wy szej.

SPIS PUBLIKACJI STANISŁAWA ZAREMBY

W pierwszej części spisu publikacji Zaremby wymienione są prace naukowe z za-

kresu matematyki i jej zastosowań, fizyki matematycznej oraz jego pisemne wypowiedzi 
z zakresu filozofii i metodologii nauk (zob. [68, 78, 79, 80], a także poglądów na temat 
edukacji matematycznej (zob. [68, 77, 84, 77, 121]). Najwięcej swych prac Zaremba 
opublikował w periodykach PAU. Pierwsze opracowania, zwykle po prezentacji na po-

siedzeniu AU, ukazywały się w publikujących w języku polskim „Rozprawach Akademii 
Umiejętności”. Artykuły napisane w języku francuskim27 publikował w specjalizującym 
się w naukach ścisłych „Bulletin International de l’Acad mie des Sciences de Craco-

vie”28 (w skrócie: „BIAC” lub „Biuletyn PAU”). Zaremba opublikował w „BIAC” aż 25 
swych prac badawczych czyli blisko 25% całości dorobku z matematyki, jej zastosowań 
oraz fizyki matematycznej. Daje to piękny dowód jego patriotycznego postępowania, 
które połączył z nowoczesnym sposobem międzynarodowej prezentacji wyników ba-

dawczych. Poza „Biuletynem PAU” Zaremba często publikował prace w czasopismach 
francuskich: „Journal de Math matiques Pures et Appliqu es”, „Bulletin de la Soci t  
Math matique de France”, „Journal de Physique Th orique et Appliqu e”, „Anna-

les scientifiques de l’ cole Normale Sup rieure”, „Annales de la Facult  des Sciences  
d l’Universit  de Toulouse” czasem we włoskich: rzymskich „Rendiconti Accademia 
dei Lincei” oraz „Rendiconti Circolo Mathematico” z Palermo. Streszczenia swych 
prac publikował zaś w „Comptes Rendus” Akademii Nauk w Paryżu.

Wymieńmy te prace Zaremby, które są cytowane w bazie Google Scholar najczę-

ściej. Prym wiodą dwie prace z  BIAC O ewnej ostaci doskonalszej teo yi ela acyi 
[42] (odnotowano 114 odwołań do niej); O ewnem za adnieni  t.z. mieszanem z te-
o yi ównania La lace a [67] (odnotowano 57 odwołań). Dwie następne, obie cytowane 
po 40 razy to: Sur le principe de Dirichlet [70], która została opublikowana w 1911 r. 
w założonym przez Mittag-Lefflera29 w Sztokholmie czasopiśmie „Acta Mathematica” 
oraz opublikowana w roku 1927 roku w założonym w 1836 roku przez J. Liouville’a30 

czasopiśmie „Journal de Math matiques pures et appliqu es” praca S  n o l me 
to jo s ossi le com enant   tit e de cas a tic lie  le o l me de Di ichlet et cel i de 

e mann [101].
W drugiej części spisu znajdują się książki Zaremby oraz rozprawy napisane przez 

niego i opublikowane w monografiach. Ten obszerny dorobek składa się z dzieł druko-

wanych oraz litografowanych maszynopisów i rękopisów. 
Spis opracowany został na podstawie dostępnych czasopism referencyjnych „Jah-

rbuch über die Fortschritte der Mathematik” (JFM), „Zentralblatt MATH” (Zbl) 
i „Mathematical Reviews” (MR). Jeżeli pozycja ze spisu została wymieniona w cza-
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sopiśmie referencyjnym, to podany jest numer recenzji i  skrót nazwy czasopisma. 
Wykorzystany również został spis sporządzony przez Zarembę Wa niejsze likacje 
na kowe o eso a . . Stanisława a em y31 oraz przeprowadzona została kwerenda 
biblioteczna. Zauważmy, że prawie wszystkie prace Zaremby zostały przedstawione 
w zagranicznych czasopismach referencyjnych, również te w języku polskim.

P likowane artyk ły

1889
1. 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, (po francusku, opublikowana rozprawa doktorska).

1890
2. ote conce nant l int ation d ne ation a  d i es a tielles. „Annales scien-

tifiques de l’ cole Normale Sup rieure”, Ser. 3, 7(1890), 135–142, JFM 22.0361.01, 
MR1508839, ( po francusku).

3. S  l int ation d ne ation a  d i es a tielles. „Comptes Rendus de 
l’Acad mie des Sciences”, Paris (1890), 127–129, JFM 22.0361.02, (po francusku, 
streszczenie pracy 2).

1894
4. S  la d ction d  nom e des iodes d ne onction iodi e. „Bulletin de la 

Soci t  Math matique de France” 22 (1894), 68–70, MSC2000: JFM 25.0721.03, (po 
francusku).

5. eche che de l ation d n lie  om t i e dans le lan. „Journal de Math ma-

tiques l m.” (1894), nr 4, 147–160, JFM 25.1103.01, (po francusku).

1896
6. ont i tion  la th o ie de la onction de een. (po francusku), „Bulletin de la 

Soci t  Math matique de France” 24 (1896), 19–24, JFM 27.0320.02
7. zyczynek do teo yi nkcyi eena, „Prace Matematyczno-Fizyczne” 7 (1896), 

137–143, (po polsku).
1897

8. O mie zeni  wielko ci i o oj ciach z niem zwi zanych. „Wiadomości Matematycz-

ne” 1 (1897), 58–67, JFM 28.0075.01, (po polsku).
9. S  la m thode des a o imations s ccessi es de . ica d. „Journal de Math ma-

tiques Pures et Appliqu es” (5) 3(1897), 311–329, JFM 28.0309.03, (po francusku).
10. S  la m thode des a o imations s ccessi es de . ica d. „Comptes Rendus 

de l’Acad mie des Sciences”, Paris 124 (1897), 554–556, (po francusku, streszczenie 
pracy 9).
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11. S  le o l me de Di ichlet. „Annales scientifiques de l’ cole Normale Sup r-
ieure”, S r. 3, 14 (1897), 251–258 JFM 28.0362.04, MR 1508950, (po francusku).

12. S  le o l me de Di ichlet. „Comptes Rendus de l’Acad mie des Sciences”, 
Paris 124 (1897), 940–941, JFM 28.0362.03, (po francusku, streszczenie pracy 11).

1898
13. S  l ation a  d i es a tielles    „Bulletin de la Soci t  

Math  matique de France” 26 (1898), 70–77, JFM 29.0311.02, MR1504307, (po fran-

cusku).
14. astosowane metody ica da do ówna  ó niczkowych cz stkowych o t zech zmien-

nych „Prace matematyczno-fizyczne” 9 (1898), 1–27, JFM 29.0311.03, (po polsku).
15. O zasadzie Di ichleta „Prace Matematyczno-Fizyczne” 9 (1898), 131–138, (po 

polsku).
16. S  n th o me de . oinca  „Comptes Rendus de l’Acad mie des Sciences”, 

Paris 127 (1898), 215–216, JFM 29.0661.01, (po francusku).

1899
17. S  l ation a  d i es a tielles 

 

0=++∆ fuu ξ  

02 =∆ ww  

0=+∆ uu ξ  

 et sur les fonctions har-
moni es. „Annales scientifiques de l’ cole Normale Sup rieure”, S r. 3, 16 (1899), 
427–464, JFM 30.0328.03, MR1508973, (po francusku).

18. S  le d elo ement d ne onction a it ai e en ne s ie oc dant s i ant 
les onctions ha moni es. „Comptes Rendus de l’Acad mie des Sciences”, Paris 
128(1899), 1088–1089, (po francusku, streszczenie pracy 20).

1900
19. O ównani  o ochodnych cz stkowych 

 

0=++∆ fuu ξ  

02 =∆ ww  

0=+∆ uu ξ  

 i o nkcyach ha mo-
nicznych. „Prace Matematyczno-Fizyczne” 11 (1900), 99–190, JFM 31.0375.01, (po 
polsku).

20. S  le d elo ement d ne onction a it ai e en ne s ie oc dant s i ant les 
onctions ha moni es. „Journal de Math matiques Pures et Appliqu es” (5) 6 (1900), 

47–72, (po francusku).

1901
21. ont i tion  la th o ie de l ation a  d i es a tielles 

 

0=++∆ fuu ξ  

02 =∆ ww  

0=+∆ uu ξ  

 

„Annales de la Facult  des Sciences d l’Universit  de Toulouse, Sci. Math. Sci. Phys”. 
S r. 2 (1)3(1901), 5–21. JFM 32.0368.01, MR1508227, (po francusku). 

22. S  l int ation de l ation 
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. „Comptes Rendus de l’Acad mie 
des Sciences”, Paris 132(1901), 1549–1550, JFM 32.0368.02, (po francusku).
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23. O tak zwanych nkcyach zasadniczych w teo yi ówna  zyki matematycznej. 
„Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności”, Kra-

ków 41 A(1901), 241–275, JFM 32.0369.01, (po polsku).
24. O teo yi ównania La lacea i o metodach e manna i o ina. „Rozprawy Wy-

działu Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności”, 41 A, Kraków (1901), 
350–405, JFM 32.0369.02, (po polsku).

25. zyczynek do teo yi ewne o ównania zyki matematycznej. „Rozprawy Wy-

działu Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności”, 41 A, Kraków (1901), 
490–504, JFM 32.0370.01, (po polsku).

26. O teo yi ówna  La lace a i o metodach e manna i o ina. S  la theo ie de 
l ation de La lace et les m thodes de e man et de o in. e  die La lacesche le-
ich n  nd die ethoden on e mann nd o in. „BIAC Cl. Sci. Math. Natur.”, Mars 
(1901), 171–189, JFM 32.0776.01, (po francusku; w JMF nieprawidłowa informacja: 
po niemiecku; tłumaczenie pracy 26).

27. S  la th o ie des ations de la hysi e math mati e. „Comptes Rendus de 
l’Acad mie des Sciences”, Paris 132(1901), 29–30, JFM 32.0785.02 (po francusku. 
streszczenie pracy 23).

28. O tak zwanych nkcyach zasadniczych w teo yi ówna  zyki matematycznej S  
les onctions dites ondamentales dans la th o ie des ations de la hysi e. „BIAC Cl. 
Sci. Math. Natur.” (1901), 111–134, JFM 32.0786.01, (po francusku, francuska wersja 
pracy 23).

29. zyczynek do teo yi ewne o ównania zyki matematycznej. ont i tion  la 
th o ie d ne ation de la hysi e, „BIAC Cl. Sci. Math. Natur.”, D cember (1901), 
477–484, JFM 32.0786.02, (francuska werjs pracy 25).

1902
30. S  l int ation de l e ation                       . „Journal de Math matiques Pures 

et Appliqu es” (5) 8 (1902), 59–117, JFM 33.0797.01
31. O teo yi ówna  La lace a i o metodach e manna i o ina. S  la theo ie de 

l ation de La lace et les m thodes de e man et de o in, „BIAC Cl. Sci. Math. Na-

tur.” (1902), 457–488, JFM 33.0797.02, (po francusku, ciąg dalszy pracy 26).
32. Wyznaczenie zy adk  w któ ym nkcye zasadnicze oinca o mo  y  wy-

owadzone z nkcyj zasadnicznych Le oy al o nkcyj Stiekłowa. D te mination d  cas  
o  les onctions ondamentales de . oinca  sont d d cti les de celles de . Le oy o  
de celles de . Steklo . „BIAC Cl. Sci. Math. Natur.” (1902), 35–43, JFM 33.0800.02, 
(po francusku).

33. O metodach edniej a ytmetycznej e manna i o ina w zy adk  dy o a-
niczenie nie jest s ójne. S  les m thodes de la moyenne a ithm ti e de e mann et de 

o in dans le cas d ne onti e non conne e. „BIAC Cl. Sci. Math. Natur.”, Octobre 
(1902), 457–488, JFM 33.0797.02, (francuska wersja pracy 35).
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1903
34. wa i o acach o . atansona nad teo y  ta cia wewn t zne o. „Rozprawy 

Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności”, 43 A, Kraków 
(1903), 14–21, (po polsku).

35. O metodach edniej a ytmetycznej e manna i o ina w zy adk  dy o a-
niczenie nie jest s ójne. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii 
Umiejętności”, 43 A, Kraków (1903), 39–70, (po polsku).

36. wa i o acach o . atansona nad teo y  ta cia wewn t zne o. ema es 
s  les t a a  de . atanson elati s  la theo ie de la iscosit . „BIAC Cl. Sci. Math. 
Natur.”, Fevrier (1903), 85–93, JFM 34.0803.02 (francuska wersja pracy 34).

37. O ewnem o ólnieni  klasycznej teo yi ta cia wewn t zne o, „Rozprawy Wy-

działu Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności”, 43 A, Kraków (1903), 
223–246, (po polsku).

38. O ewnem za adnieni  hyd odynamiki d cem w zwi zk  ze zjawiskiem odwój-
ne o załamania w cieczach odkształcanych i oz ió  acy o . atansona o tym zed-
miocie, „Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętnoś-
ci”, 43 A, Kraków(1903), 247–266, (po polsku).

39. O ewnym o ólnieni  klasycznej teo yi ta cia wewn t zne o. S  ne n alisa-
tion de la th o ie classi e de la iscosit . „BIAC Cl. Sci. Math. Natur.” Octobre (1903), 
380–402, JFM 34.0804.02, (francuska wersja pracy 37).

40. O odwójnem załamiani  w cieczach odkształconych i wywodach o . atansona  
odnosz cych si  do tej kwestyi. S  n o l me d hyd odynami e li   n cas de do le 

action accidentelle dans les li ides et s  les consid ations th o i es de . a-
tanson elati es  ce h nom ne. „BIAC Cl. Sci. Math. Natur.” (1903), 403–423, JFM 
34.0805.01 (po francusku).

41. O ewnej ostaci doskonalszej teo yi elaksacyi. „Rozprawy Wydziału Matema-

tyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności”, 43 A, Kraków (1903), 492–502, (po 
polsku).

42. O ewnej ostaci doskonalszej teo yi ela acyi. S  ne o me e ectionn e 
de la th o ie de la ela ation. „BIAC Cl. Sci. Math. Natur.” (1903), 594–614, JFM 
34.0805.02, (po francusku).

43. asada chów wz l dnych i ównania mechaniki zycznej Od owied  o . a-
tansonowi , „Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejęt-
ności”, 43 A, Kraków(1903), 503–510, (po polsku).

44. asada chów wz l dnych i ównania mechaniki zycznej Od owied  o . a-
tansonowi . Le inci e des mo ements elati s et les ations de la m cani e hy-
si e. onse  . atanson. „BIAC Cl. Sci. Math. Natur”. (1903), 614–621, JFM 
34.0807.01, (francuska wersja pracy 43).
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45. ont i tion  la th o ie des onctions ondamentales. „Annales scientifiques de 
l’ cole normale sup rieure” (3) 20 (1903), 9–26, JFM 34.0823.01, MR1509110, (po 
francusku).

1904
46. Les onctions ondamentales de . oinca  et la m thode de e mann o  ne 

onti e com os e de oly ones c ili nes. „Journal de Math matiques Pures et Ap-

pliqu es” (5) 10 (1904), 395–444, JFM 35.0355.03, (po francusku).
47. S  les onctions ondamentales de . oinca  et la m thode de e mann o  ne 

onction com os e de olynomes c ili nes. „Comptes Rendus de l’Acad mie des scien-

ces”, Paris 137 (1904), 39–40, JFM 34.0390.02, (po francusku, streszczenie pracy 46).
48. Od owied  na wa i o . atansona nad teo y  zjawiska zl niania. onse 

a  ema es de . atanson s  la th o ie de la ela ation. „BIAC Cl. Sci. Math. 
Natur.”, F vrier (1904), 97–103, JFM 35.0806.01, (po francusku).

49. ote s  la do le action de la l mi e dans les li ides. „Journal de Physique 
Th orique et Appliqu e” 3 (1904), vol. 4, 606–611, JFM 35.0847.01, (po francusku).

1905
50. ont i tion  la th o ie d ne ation onctionnelle de la hysi e. „Rendiconti 

Circolo Matematico di Palermo” 19 (1905), 140–150, JFM 36.0822.01, (po francu-

sku).

51. ote s  la do le action accideatelle de la l mi e dans les li ides. De i me 
note . „Journal de Physique Th orique et Appliqu e” 1 (1905), vol. 4, 514–516, JFM 
36.0890.02, (po francusku, ciąg dalszy pracy 49).

52. O ólne ozwi zanie za adnienia o ie a, „Rozprawy Wydziału Matematyczno
-Przyrodniczego Akademii Umiejętności”, 45 A, Kraków (1905), 19–118, (po polsku).

53. O ólne ozwi zanie za adnienia o ie a. Sol tion n ale d  o l me de o-
ie . BIAC Cl. Sci. Math. Natur,” F vrier (1905), 69–168, JFM 36.0976.03, (francu-

ska wersja pracy 52).

1906
54. nkcya eena i niektó e zastosowanie tej nkcyi. S  la onction de een et 

el es nes de ses a lications. „BIAC Cl. Sci. Math. Natur.”, Novembre (1906), 
803–864, JFM 37.0791.01, (po francusku; w JFM nieprawidłowa informacja, że praca 
po polsku).

1907
55. ównania ha monijne i ewien szcze ólny odzaj nkcyj ha monijnych zasadni-

czych. L ation iha moni e et ne classe ema a le de onctions ondamentales 
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ha moni es. „BIAC Cl. Sci. Math. Natur.”, Mars (1907), 147–196, JFM 38.0766.01, 
(po francusku, w JFM nieprawidłowa informacja, że praca po polsku).

1908
56. owa metoda zasadnienia odstawowych własno ci nkcyi eena. „Wiadomoś-

ci Matematyczne” 12 (1908), 59–63, (po polsku).
57. O całkowani  ównania iha monijne o. S  l int ation de l ation iha -

moni e. „BIAC Cl. Sci. Math. Natur.”, Janvier (1908). 1–29, JFM 39.0433.02, (po 
francusku).

58. S  l a lication d n oc d  alte n  a  o l me iha moni e. „Comptes 
Rendus de l’Acad mie des Sciences”, Paris 146 (1908), 620–622, JFM 39.0857.01, (po 
francusku).

59. O zasadzie Di ichleta, „Prace Matematyczno-Fizyczne „19 (1908), 123–129, 
(po polsku, polska wersja wystąpienia na ICM 1908).

1909
60. Sur le principe de Dirichlet. Atti del IV Congresso Internazionale dei Matematici 

(Roma, 6–11 Aprile 1908), vol. 2(1909), 194–199, JFM 40.0450.02, (po francusku).
61. O zasadzie minim m. S  le inci e d  minim m. „BIAC Cl. Sci. Math. Na-

tur.”, Juillet (1909), 197–264, JFM 40.0451.01, (po francusku, w JFM nieprawidłowa 
informacja, że praca napisana po polsku).

62. Licz owe ozwi zane za adnienia Di icheta i za adnienia hyd odynamiczne o. 
S  le calc l n m i e des onctions demand es dans le o l me de Di ichlet et le o-
l me hyd odynami e. „BIAC Cl. Sci. Math. Natur.”, F vrier (1909), 125–195, JFM 

40.0452.01, (po francusku).
63. O istnieni  co najwy ej jedne o tylko ozwi zania za adnienia Di ichleta. S  

l nicit  de la sol tion d  o l me de Di ichlet. „BIAC Cl. Sci. Math. Natur.”, Avril 
(1909), 561–564, JFM 40.0452.02, (po francusku, w JFM nieprawidłowa informacja, 
że praca po polsku).

64. S  ne note cente de . S. Be nstein. „Comptes Rendus de l’Acad mie des 
Sciences”, Paris 148 (1909), 1582, JFM 40.0475.12, (po francusku).

65. Le o l me iha moni e est eint. „Annales scientifiques de l’ cole Normale 
Sup rieure”, S r. 3, 26 (1909), 337–404, JFM 40.0842.01, MR1509110, (po francusku).

66. o l d na histo yj  ozwoj  i stan o ecny teo yi ówna  izyki. „Wiadomości Ma-

tematyczne” 13 (1909), 145–221, JFM 40.0851.01, (po polsku).

1910
67. O ewnem za adnieni  t.z. mieszanem z teo yi ównania La lace a. S  ne o-

l me mi te elati   l ation de La lace. „BIAC Cl. Sci. Math. Natur. Ser. A Sci. 
Math.”, Juillet (1910), 313–344, JFM 41.0854.12, (po francusku).
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1911
68. o l d na zyczyny  w nast stwie któ ych na ka atematyki w szkolnictwie ed-

niem nie daje nale ytych owoców. „Wiadomości Matematyczne” 15 (1911), 107–113, 
JFM 42.0101.03, (po polsku).

69. o l d na te kie nki w adaniach matematycznych  któ e maj  znaczenie teo e-
tyczno oznawcze. „Wiadomości Matematyczne” 15 (1911), 217–223, JFM 42.0073.02, 
(po polsku, odczyt w Sekcji filozoficznej XI Zajazdu lekarzy i przyrodników polskich 
w Krakowie, 20 lipca 1911 r.). 

70. Sur le principe de Dirichlet. „Acta Mathematica” 34 (1911), 293–316, JFM 
42.0393.01, MR1555069, (po francusku).

1912
71. ytmetyka teo etyczna. La ithm ti e th o eti e. „BIAC Cl. Sci. Math. Natur. 

Ser. A Sci. Math.”, (1912), 899–905, JFM 43.0218.01, (po francusku).

1913
72. y owe własno ci licz  zeczywistych i niektó e z najciekawszych zwi zków jakie 

zachodz  omi dzy niemi. Les o i t s ty i es des nom es els et el es nes des 
elations les l s int essantes i s sistent ent e elles. „BIAC Cl. Sci. Math. Natur. Ser. 

A Sci. Math.”, Avril (1913), 161–218, JFM 44.0189.04, (po francusku).
73. O ewnej klasie za adnie  mieszanych z teo yi ównania al k listych. S  ne 

classe de o l mes mi tes elati s  l ation des ondes s h i es. „BIAC Cl. Sci. 
Math. Natur. Ser. A Sci. Math.”, Juillet (1913), 386–417 JFM 44.0439.01, (po fran-

cusku).

1914
74. O a townem two zeni  si  st  cieczy. S  la o mation s e des jets de 

li ide. „BIAC Cl. Sci. Math. Natur. Ser. A Sci. Math.”, Janvier (1914), 49–91, JFM 
45.1413.02, (po francusku).

1915
75. So a n teo ema d nicit  elati o alla e azione delle onde s e iche. „Acca-

demia dei Lincei, Rendiconti, V. Serie. Reale Accademia dei Lincei” 24 (1915), No.1, 
904–908, JFM 45.0566.01.

1916
76. h o ie de la d te mination dans les sciences math mati es. „L’Enseignement 

Mathematique” 18(1916), 4–44, JFM 46.0068.01, (po francusku).
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77. п т теорети еско о исследования природ  доказател ств  при ен я
е  в ате ати ески  на ка   и  и и и (V stnik Opytn. 
fiziki i elem. matematiki (2)5(1916), 217–224, JFM 48.1340.11, (po rosyjsku).

1917
78. O niektó ych o l dach . kasiewicza na metodyk  na k ded kcyjnych. „Prze-

gląd Filozoficzny” 20 (1917), nr 2, 61–80, JFM 47.0898.05, (po polsku).

1918
79. owod  a tyk ł  . Kazimie z K atowskie o O de nicji wielko ci . „Przegląd 

Filozoficzny” 21 (1918), nr 3/4 , 121–127, JFM 47.0898.07, (po polsku).
80. Od owied  na owy sze wywody . K atowskie o. „Przegląd Filozoficzny” 21 

(1918), nr 3/4, 128–132, JFM 47.0899.02, (po polsku).
81. O naj ilniejszych ot ze ach na ki w olsce ze szcze ólnem wz l dnieniem mate-

matyki, „Nauka Polska” 1 (1918), 1–10, (po polsku).

1920
82. S  n th o me ondamental elati   l ation de o ie . om tes end s d  

on s inte national des math maticiens St as o   Se tem e , Tou louse, 
Ed. Privat 1920, 343–350 (1920), JFM 47.0466.01, JFM 48.0581.02, (po francusku).

83. Le ca act e o e et la o t e de la hysi e. „Scientia” 28(1920), 353–362, 
JFM 47.0984.08 JFM 48.1314.01, (po francusku).

84. o l d na o am na kowy szkoły edniej. „Wiadomości Matematyczne” 

 24 (1920), 97–107, (po polsku).

1922
85. Les onctions elles non analyti es et les sol tions sin li es des ations 

di entielles d  emie  o d e. „Annales de la Soci t  Polonaise de Math matique” 

 1 (1922), 1–28, JFM 48.0510.01, JFM 49.0725.03 (po francusku).
86. ssai s  la mise a  oint de la th o ie de la elati it . „Scientia” 31 (1922), 

341–346, JFM 48.0992.01, JFM 48.1333.11 (po francusku).
87. La th o ie de la elati it  et les aits o se s. „Journal de Math matiques Pures 

et appliqu es” (9) 1 (1922), 105–139, JFM 48.0992.02, (po francusku).
88. S  a conce tion elati iste de l es ace. „Comptes Rendus de l’Acad mie des 

Sciences”, Paris 174 (1922), 1416–1418, JFM 48.0996.01, (po francusku).
89. S  ne o me ema a le de l int ale de l ation des co des i antes. „No-

uvelles Annales de Math matiques, Journal des Candidats aux coles polytechnique 
et Normale”, S r. 5, (1922), 330–338, JFM 49.0725.03, (po francusku).

90. Stos nek teo ji wz l dno ci do do wiadcze  i s ost ze e , „Przegląd Pedagogicz-

ny” 2 (1922), 141–148.



88 D. Ciesielska

1923
91. S  ne o me ema a le de l int ale de l ation des co des i antes. „No-

uvelles Annales de Math matiques” (5) 1(1923), 320–338, JFM 49.0725.03 , (po fran-

cusku).
1924

92. S  la mo ilit  des solides s issant la cont action de . Lo entz dans le sens de 
la vitesse. „Bulletin de la Soci t  Math matique de France” 52 (1924), 596–601, JFM 
50.0686.04, MR1504867, (po francusku).

93. otice s  le mo ial des Sciences ath mati es. „Annales de la Soci t  Po-

lonaise de Math matique” 3 (1924), 142–145, JFM 51.0040.10, (po francusku).

1925
94. o ea  ascic les d  mo ial des Sciences math mati es . „Annales de la 

Soci t  Polonaise de Math matique” 4 (1925), 122–125, (po francusku). 
95. . e ich et. St. ichalski – o adnik dla samo ków, „Scientia” 35 (1924), 

365–368.
96. La th o ie de th o ie de la elati it  et l e ience [w:] Atti del V Congresso 

Internazionale de Filosofia Napoli, 5–6 Maggio, 1924, (red. Guido della Valle) Napoli, 
541–544.

1926
97. S  ne t ans o mation d  o l me de e mann. „Comptes Rendus de 

l’Acad mie des sciences”, Paris 182(1926), 1129–1130, JFM 52.0494.05, (po francu-

sku).

98. S  n o e de t ans o mations i se sente en lect odynami e. „Annales 
de la Soci t  Polonaise de Math matique” 5 (1927), 3–19, JFM 53.0395.05, (po fran-

cusku). 

1927
99. S  ne t ans o mation d  o l me hyd odynami e. Verhandlungen Kongress 

Zürich 1926 (1927), 504–505, JFM 52.0494.04, (po francusku).
100. S  ne sin la it  e e t o i  ne onction ha moni e. Association Fran a-

ise Lyon 1926 (1927), 73–74, JFM 52.0497.03, (po francusku).
101. S  n o l me to jo s ossi le com enant   tit e de cas a tic lie  le 

o l me de Di ichlet et cel i de e mann. „Journal de Math matiques pures et ap-

pliqu es” (9) 6 (1927), 127–163, JFM 53.0459.02, Zbl 0003.25906, (po francusku).
102. S  le chan ement d  syst me de ence o  n cham  lect oma n ti e 

d te min . „Annales de la Soci t  Polonaise de Math matique” 6 (1928), 8–49, JFM 
54.0449.05, (po francusku).
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1928
103. S  n o e de t ans o mations i se sentent en lect odynami e. Proce-

edings Congress Toronto 2 (1928), 141–147, JFM 54.0449.04, (po francusku).

1931
104. o l d na ws ółczesny stan teo yi otencjał . „Mathesis Polska” 6 (1931), 131–

145, JFM 57.1469.03, (po polsku).

1932
105. S  la notion de o ce en m cani e. Verhandlungen des Internationalen 

Mathematiker-Kongresses Zürich 1932, 2 (1932), 286–287, JFM 58.0842.02, (po 
francusku).

1934
106. S  la notion de o ce en m cani e. „Bulletin de la Soci t  Math matique 

de France” 62 (1934), 110–119, JFM 60.0706.06, Zbl 0009.23301, MR1505018, (po 
francusku).

107. n th o me n al elati  a  ations a  d i es a tielles d  second o -
d e  lin ai es et d  ty e hy e oli e. „BIAC Cl. Sci. Math. Natur.” Ser. A Sci. Math, 
(1934), 371–374, JFM 60.1143.02, Zbl 0010.29902, (po francusku).

1935
108. n th o me n al elati e a  ations a  d i es a tielles de second 

o d e  lin ai es et d  ty e hy e oli e. „ asopis” Praha 64 (1935), 173–174, JFM 
61.0546.02, (po francusku).

1936
109. n th o me n al elati  a  ations a  d i es a tielles d  second o -

d e lin ai es et d  ty e hy e oli e. Comptes Rendus du Congr s International des 
Math maticiens, Oslo 1936, 2(1937), 59–60, JFM 63.0477.02, (po francusku). 

1937
110. S  ne o i t  n ale des onctions ha moni es. Conf r. R un. internat. 

Math., Paris, 1937, 8 p (1937). JFM 64.0469.02, (po francusku).

1938
111. wa i o metodzie w matematyce i zyce. „Przegląd Filozoficzny” 41 (1938), nr 

1, 31–36, JFM 64.0933.08, (po polsku).
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1939
112. S  ne o i t  n ale des onctions ha moni es. „Bulletin de la Soci t  

Math matique de France” 67 (1939), 171–176, Zbl 0158.12702, MR1505103 (po fran-

cusku). 

1940
113. e ions s  les ondements de la m cani e ationnelle. „L’Enseigne-

ment Math matique” 38 (1939–1940), 59–69, JFM 66.0987.04, Zbl 0024.08802, 
MR0001678, (po francusku).

1946
114.  одно  с е анно  ада е  относя е я к равнени  апласа. On 

a mi ed o lem o  La lace s e ation. „Uspekhi Matematicheskikh Nauk” 1, No.3–
4(13/14), 125–146 (1946). Zbl 0061.23010, MR0025032, (tłumaczenie na rosyjski pra-

cy 67).

Ksi ki oraz rozdziały w ksi kach

115. eo ya wyznaczników i ówna  liniowych, Nakładem Kółka matematyczno- 
fizycznego U.U.J., Kraków 1906, s. nlb. 2, 171, (litografowany rękopis).

116. eo ya ci ów i sze e ów niesko czonych, Nakładem Kółka matematyczno- 
fizycznego U.U.J., Kraków 1906, s. nlb 4, 168,( litografowany maszynopis).

117. a ys ie wszych zasad teo yi licz  całkowitych, Akademia Umiejętności w Kra-

kowie, Kraków 1907, s. nlb 8, 166. JFM 38.0211.04.
118. Wst  do analizy, Nakładem Kółka matematyczno-fizycznego U.U.J., Kraków 

1908, wyd. II, s. 346, (litografowany rękopis, litografia A. Pruszyński).
119. eo ya ci ów i sze e ów niesko czonych zez o . D . a em , Nakładem 

Kółka matematyczno-fizycznego U.U.J., wyd. 2., Kraków 1908, s. nlb 4, 152, nlb. 
3. (lito grafowany rękopis, litografia A. Pruszyński).

120. eo ya wyznaczników i ówna  liniowych, Nakładem Kółka matematyczno-fi-

zycznego U.U.J., Kraków 1909, nlb. 1, 134, nlb 2, (litografowany rękopis).
121. Be icht e  die s eziellen e h ltnisse des entlichen athematik nte ichtes 

an den olks  nd ittelsch len alizien, A. H lder, Wien, 1911, s. 24.
122. ytmetyka teo etyczna, Akademia Umiejętności w Krakowie, Kraków 1912,  

s. 845, JFM 43.0217.01.
123. O ólne zasady analizy matematycznej. z  . ach nek ó niczkowy. Nakła-

dem Kółka matematyczno-fizycznego U.U.J., Kraków 1914, s. 428, (litografowany 
rękopis).
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124. Wst  do analizy  z  . oj cie dowod  matematyczne o o az inne wiadomo ci 
pomocnicze, J. Cotty, Warszawa 1915.

125. eo ja nkcyi analitycznych, [w:] o adnik dla samo ków. Wskazówki metodycz-
ne dla st di j cych oszcze ólne na ki, Tom 1, Wydawnictwo A. Heflicha i St. Michal-
skiego, Kasa im. Mianowskiego, Warszawa 1915, s. 262–281, JFM 46.1427.07.

126. ównania ó niczkowe o ochodnych cz stkowych, [w:] o adnik dla samo ków. 
Wskazówki metodyczne dla st di j cych oszcze ólne na ki  om , Wydawnictwo A. 
Heflicha i  St. Michalskiego, Kasa im. Mianowskiego, Warszawa 1915, s. 334–348, 
JFM 46.1427.07.

127. Teo ja  zekształce , [w:] o adnik dla samo ków. Wskazówki metodyczne 
dla st di j cych oszcze ólne na ki, Tom 1, Wydawnictwo A. Heflicha i St. Michalskie-

go, Kasa im. Mianowskiego, Warszawa 1915, 349–365. JFM 46.1427.07.
128. ach nek wa iacyjny, [w:] o adnik dla samo ków. Wskazówki metodyczne dla 

st di j cych oszcze ólne na ki, Tom 1, Wydawnictwo A. Heflicha i St. Michalskiego, 
Kasa im. Mianowskiego, Warszawa 1915, s. 366–374. JFM 46.1427.07.

129. O naj ilniejszych ot ze ach na ki w olsce ze szcze ólnem wz l dnieniem ma-
tematyki, [w:] a ka olska (1918), Wyd. Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1918.

130. Wst  do analizy, z.  eo ya licz  zeczywistych, Wiedza matematyczna, Ge-

bethner i Wolff, Warszawa 1918, s. nlb. 4, 287.
131. odstawy k ystalo a ji eomet ycznej. S  les ondements de la c istallo a hie 

om t i e. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, Kraków (1917) 1919, s. 473. 
JFM 47.0530.02 wspólna z S. Kreutzem, (po francusku, dodatkowe wydanie BIAC).

132. eo ja wz l dno ci wo ec aktów stwie dzonych do wiadczeniem i s ost ze e-
niem. Dodatek do rocznika Polskiego Towarzystwa Matematycznego, tom I, Gebeth-

ner i Wolff, Kraków 1922, s. 49, JFM 48.0993.01.
133. O ólne zasady analizy matematycznej  cz. .  ach nek całkowy, Nakładem 

Kółka matematyczno-fizycznego U.U.J., Kraków 1922, s. 549.
134. O ólne zasady analizy matematycznej  cz. . eo ya całek wielok otnych, Nakła-

dem Kółka matematyczno-fizycznego U.U.J., Kraków 1923, s. 566.
135. O wzajemnem stos nk  zyki i matematyki, [w:] o adnik dla samo ków  a-

tematyka  z ełnienia do tom  ie wsze o, T. III, Wydawnictwo A. Heflicha i St. Mi-
chalskiego, Kasa im. Mianowskiego, Warszawa 1924, s. 131–167, JFM 46.1427.07.

136. ola zekształce  nktowych zest zeni w k ystalo a ji, [w:] o adnik dla 
samo ków  K ystalo a ja, T. IV, Wydawnictwo A. Heflicha i St. Michalskiego, Kasa im. 
Mianowskiego, Warszawa 1924, s. 177–200.

137. La lo i e des math mati es. Gauthier-Villars, M morial des Sciences 
math matiques, fasc. (15), Paris 1926, s. 52, JFM 52.0045.04 (po francusku).

138. echanika teo etyczna z  . Wiadomo ci wst ne i statyka ciała sztywne o, 
Nakładem Kółka matematyczno-fizycznego U.U.J., Kraków 1926, s. 418, litografowa-

ny rękopis.
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139. a ys mechaniki teo etycznej  om  Wiadomo ci omocnicze i kinematyka. Pol-
ska Akademia Umiejętności w Krakowie, Kraków 1933, s. nlb 2, 310.

140. S  ne conce tion no elle des o ces int ie es dans n ide en mo ement. 
Gauthier-Villars, M m. Sci. math., fasc. 82, Paris 1937, s. 84, JFM 63.0777.01, (po 
francusku).

141. a ys mechaniki teo etycznej  om  odstawy matematyczne o j cia mecha-
niki. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, Kraków 1939, s. nlb 1, 219.

PODZI KOWANIA

Serdeczne dziękuję Państwu Martinie i Jindrichowi Becvarom z Uniwersytetu Ka-

rola w Pradze za udostępnienie zdjęcia z Międzynarodowego Kongresu Matematyków 
w Toronto, Stanisławowi Domoradzkiemu za pomoc w opracowaniu listy referatów 
wygłoszonych przez Zarembę w PAU.

Przypisy

1 Za: S awozdania z czynno ci i osiedze , Akademia Umiejętności w Krakowie, Kraków, lata 
1900–1939.

2 S awozdania z czynno ci i osiedze , Akademia Umiejętności w Krakowie, Kraków 1903.
3 [Redakcja] lasse des Sciences math mati es et nat elles de l cad mie de aco ie 

postanowiła nie publikować w Biuletunie nowych artykułów związanych z narastającą polemiką 
między P. Natansonem i P. Zarembą.

4 B. Ś r e d n i a w a : Władysław atanson  izyk  któ y wy zedził swoj  e ok   
w sze dziesi ciolecie mie ci i w setn  ocznic  likacji acy O awach zjawisk nieodw a

calnych , „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 42 (1997), nr 2, s. 3–22.
5 B. Ś r e d n i a w a : Ws ół aca matematyków  zyków i ast onomów w niwe sytecie a iel

lo skim w  i ie wszej ołowie  wiek  [w:] St dia z histo ii ast onomii  zyki i matematyki  
w niwe sytecie a iello skim, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Fizyczne, 25(1986), s. 53–82.

6 A. Pe l c z a r : Stanisław a em a  Kazimie z a lin o awski (1866–1953), 
[w:] łota ksi a Wydział  atematyki i izyki, (red. B. S z a f i r s k i ), Uniwersytet Jagielloński, 
Kraków 2000, s. 313–328.

7 Wybrane monografie, w których pojawia się pojęcie a mann a em a ate: W. G a m b i n : 
lasticity and e t es, Springer Science  Business Media, New York 2001, s. 240; E.H. D i l l : 
ontin m echanics  lasticity  lasticity  Biscolelasticity, CRC Press, Boca Raton, London, New 

York 2006, s. 386; M.E G u r t i n , E. Fr e d , A. A n a n d : he echanics and he modynamics o  
Continua, Cambridge University Press, Cambridge 2010, s. 694; J. H a r, K. Ta m m a : Advances 
in om tational Dynamics o  a ticles  ate ials and St ct es, John Wiley  Sons, New York 
2012, s. 712; K. H a s h i g u c h i : lasto lasticity heo y  Springer Science  Business Media, 
New York 2013, s. 473.

8 J. B a d u r : ozwój oj cia ene ii, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 2009,  
s. 1186, pojęcie ochodna o iektywna a em y.
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9 Wikipedia.en podaje: „This objective rate is known as the Jaumann-Zaremba rate and it is 
often used in plasticity theory” http://en.wikipedia.org/wiki/Objectivity %28frame invariance%29

10 Poza pracą [62] wymieniają oni także [55, 65].
11 A.To r o k h t i , P. H o w l e t t : om tational ethods o  odelin  o  onlinea  Systems, 

Elsevier, New York 1972, s. 332.
12 Poza pracą [67] cytowane jest jej rosyjskie tłumaczenie [114] oraz praca [101].
13 B.W. S c h u l z  : se do Di e ential O e ato s on ani olds with Sin la ities, Elsevier, New 

York 1991, s. 409.
14 J.M. C r o l e t , M.El. H a t r i  : ecent d ances in o lems o  low and ans o t in o o s 

Media, Springer Science  Business Media, 1998, s. 247
15. Yu. V. E g o r o v, M.S. S h u b i n : a tial Di e ential ations h ee ncyclo edia o  

mathematical science. Springer-Verlag, Berlin 1991. 
16 J. A c z e l : Lect es on nctional e ations and thei  a lications, Academic Press, New 

York, London 1966, s. 509.
17 Zaremba był jedynym czynnym uczestnikiem tego zjazdu z Polski. Władze II RP odmówiły 

innym zgłoszonym uczestnikom paszportu na wyjazd do Pragi, ze względu na napiętą sytuację 
w polsko–czeskich kontaktach. W sprawozdaniu ze Zjazdu wydrukowano wiele prac polskich 
matematyków. 

18 Z. J a n i s z e w s k i : D monst ation d ne o i t  des contin s i d cti les ent e de  
points, „Bulletin international de l’Acad mie polonaise des sciences et des lettres, Classe des 
sciences math matiques et naturelles”. S rie A, Sciences math matiques. Cl. Sci. Math. Natur. 

Ser. A Sci. Math. (1912), s. 906–914, JFM 43.0569.01
19 S. B a n a c h , H. S t e i n h a u s : S  la con e ence en moyenne de s ies de o ie , 

„Bulletin international de l’Acad mie polonaise des sciences et des lettres, Classe des sciences 
math matiques et naturelles”. S rie A, Sciences math matiques. Cl. Sci. Math. Natur. Ser.  
A Sci. Math. (1919), s. 87–96, JFM 47.0256.05 

20 Okazało się, że kilka ze zgłoszonych problemów ma już rozwiązania, które nie były znane 
Hilbertowi. Lista problemów została ostatecznie ustalona na Kongresie i znana jest jako  

o lemy il e ta.

21 Do artykuły dołączone jest zdjęcie uczestników kongresu w Toronto. 
22 John Charles Fields (1863–1932) profesor matematyki uniwersytetu w Toronto. Członek 

londyńskiego i kanadyjskiego oyal Society.

23 Przerwy te spowodowane były zapewne zdrowotnymi kłopotami Zaremby, w tym czasie 
zapadł on na poważną chorobę nerek.

24 O wykładach z analizy matematycznej w notatkach A. Birkenmajera pisali: J. H a c h a j , 
P. J a kó b c z a k : Wykłady o eso ów Stanisława a em y i Kazimie za o awskie o w wietle 
notatek leksand a Bi kenmaje a, „Roczniki PTM”, seria VI, Antiquitates Mathematicae  
1 (2007), s. 7–14.

25 T. Wa ż e w s k i , J. S z a r s k i : Stanisław a em a, [w:] S. G o ł ą b  (red.): St dia z dziejów 
katedr, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1964.

26 O tym wykładzie pisali: D. C i e s i e l s k a , S. D o m o r a d z k i : On mathematical lectures 
at the a iellonian ni e sity in the yea s . ssay ased on man sc i ts. „Technical 
Transactions, Fundamental Science”, 7 (2014), nr. 1, 59–71.

27 Redakcja czasopisma zwyczajowo podawała tytuł pracy w kilku językach – najpierw po 
polsku, potem w języku, w którym została opublikowana praca, czasem również w dodatkowym 
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trzecim języku. Zapewne ze względu na ten zwyczaj kilkukrotnie w recenzjach prac Zaremby 
znalazła się nieprawidłowa informacja, że praca została opublikowana po polsku. Tu podane są, 
zgodnie ze zwyczajem Redakcji „BIAC”, polski, a następnie francuski tytuł pracy. 

28 Czasopismo powstało jeszcze w XIX wieku. Publikowane w nim były prace naukowe 
polskich i zagranicznych uczonych. Periodyk był podzielony, a część odpowiadająca matematyce 
i naukom przyrodniczym nosiła podtytuł: „Classe des Sciences Math matiques et Naturelles”. 
Czasopismo w 1910 roku zostało podzielone na serie, matematyka, jej zastosowania (np. 
statystyka matematyczna) i historia znalazły się w Serie A: Sciences Math matiques. Wraz ze 
zmianą nazwy Akademii na Polską Akademię Umiejętności została również zmienione nazwy 
czasopisma, wtedy oficjalna nazwa czasopisma brzmiała „Bulletin international de l’Acad mie 
polonaise des sciences et des lettres, Classe des sciences math matiques et naturelles”. S rie A, 
Sciences math matiques. 

29 Magnus Gustaw Mittag-Leffler (1846–1927) szwedzki matematyk, profesor uniwersytetu 
w Helsinkach i Sztokholmie. 

30 Joseph Liouville (1809–1882) francuski matematyk, członek Królewskiej Szwedzkiej 
Akademii Nauk K n li a etenska sakademien.

31 Archiwum Akt Nowych, Stanisław a em a, 108–110.

D. iesielska

STANISŁAW ZAREMBA (1863–1942).                                                                           
PUBLICTIONS, SPEECHES AND LECTURES

This article provides information about publications and speeches of the Jagiellonian 
University Professor, Stanisław Zaremba, covering the years of 1900-1935. It includes a list 
of papers presented by him during meetings of the Academy of Learning in Kraków, inter-
national mathematical congresses, conventions and meetings of the Kraków department of 
the Polish Mathematical Society and conventions of mathematicians of Slavic countries. 
Moreover, there is a comprehensive list of Zaremba’s lectures delivered at the Jagiellonian 
University. The article includes also the first list of his publications, including articles and 
books on mathematics and its applications, mathematical education, philosophy, mathema-

tical physics, mechanics and crystallography. The list includes numbers of reviews, which 
appeared in „Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik”, „Zentralblatt für Matematik” 
and „Mathematical Reviews”.
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Ryc. 1 Strona tytułowa litografowanego podręcznika eo ya wyznaczników i ówna  liniowych
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Ryc. 2 Strona tytułowa litografowanego podręcznika eo ya ci ów i sze e ów niesko czonych
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Ryc. 3 Uczestnicy Międzynarodowego Kongresu Matematyków w Toronto. Na górze fotografia 
reprodukowana w całości, na dole oraz na stronie następnej jej powiększone fragmenty.
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