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SPIS TREŚCI:

Kilka faktów
Lwów to miasto położone w Europie środkowo - wschod-
niej, nad rzeką Pełtew. Założył je w XIII w. (około 1250 
roku) król Rusi, Daniel Halicki. Nazwa miasta związana jest 
z imieniem następcy założyciela, księciem Lwem. Po wy-
gaśnięciu lokalnych książąt, za Kazimierza Wielkiego, mia-
sto trafiło do Polski. W późniejszym okresie Lwów stał się 
ważnym ośrodkiem dla mniejszości ormiańskiej, a potem 
jednym z ważniejszych ośrodków Kościoła katolickiego  
w Polsce. Z racji położenia stał się w wieku XVII dru-
gim, co do wielkości i bogactwa, miastem Rzeczypo-
spolitej. Z tego samego powodu był często atakowany. 
W 1656 roku Jan Kazimierz złożył w katedrze rzymsko-

katolickiej tzw. ”Śluby Lwowskie”. W czasie tego wyda-
rzenia król oddał kraj pod opiekę Matce Bożej i nazwał 
ją Królową Korony Polskiej. W 1661r. król zrównał status 
prawny miasta z Krakowem i Wilnem oraz założył uni-
wersytet. Po wielu bohaterskich obronach miasta papież 
Aleksander VII nadał mu tytuł „Semper Fidelis” ('zawsze 
wierne'), tytuł ten stał się w krótkim czasie dewizą Lwo-
wa. 

I Wojna Światowa
W XVIII wieku miasto weszło w skład Cesarstwa Au-
striackiego, w którym stało się stolicą Galicji. W mieście, 
korzystając z autonomii zaczęły powstawać ośrodki pol-
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skiego życia kulturalnego, naukowego i politycznego np. 
Polskie Towarzystwo Przyrodnicze, Lwowska Galeria Ob-
razów, Towarzystwo Naukowe we Lwowie, oraz Związek 
Strzelecki (który stał się podstawa Legionów Polskich).  
W mieście rozwijała się również kultura ukraińska.

Czasy Lwowskiej Szkoły Matematycznej
Po zakończeniu I Wojny Światowej i upadku Austro-Wę-
gier rozpoczęły się walki między Polakami a Ukraińcami, 
o panowanie nad miastem oraz wojna obronna z Armią 
Czerwoną. W walkach po stronie Polskiej brało udział 
wielu młodych obywateli określanych mianem „Orląt 
Lwowskich”. Za waleczność obywateli miasto zostało 

odznaczone orderem Virtuti Militari, był to jedyny taki 
przypadek w okresie istnienia II RP. Lwów był już wte-
dy trzecim, co do wielkości, miastem Polski; metropolią  
o bogatych tradycjach. W tym właśnie okresie powsta-
ła w mieście słynna Lwowska Szkoła Matematyczna,  
o której więcej możesz przeczytać na następnych stro-
nach. Dopiero po II Wojnie Światowej i rewizji granic mia-
sto znalazło się poza granicami Rzeczypospolitej.

6



LWOWSKA SZKOŁA MATEMATYCZNA
Młodzi matematycy: który uniwersytet wybrać?
Kiedy w 1922 roku II Rzeczpospolita uzyskała swój koń-
cowy kształt, w jej obrębie znajdowało się jedynie pięć 
uniwersytetów. Były to: Uniwersytet Jagielloński w Kra-
kowie, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, Uniwersy-
tet Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytet Warszawski 
i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Uniwersytet w Lublinie 
powstał niedawno, w 1918 roku, i nie zdołał wyrobić 
sobie odpowiedniej renomy. Na Uniwersytet Warszawski 
ruszyli uczeni z całej Polski - w końcu miasto znów było 
stolicą. Uniwersytet Stefana Batorego nie odzyskał daw-
nej świetności i stał się uczelnią głównie humanistyczną.  
W konserwatywnym Krakowie główny nacisk kładziono 
na historię, wszystkie katedry były obsadzone władzami 
niechętnymi jakimkolwiek zmianom.

Hugo Steinhaus pierwszym ogniwem
We Lwowie zwolniło się wiele katedr, w szczególności 
przedmiotów ścisłych. Uniwersytet Jana Kazimierza miał 
silne tradycje matematyczne, z powodu braku profeso-
rów na jednego z wykładowców powołano Hugo Ste-
inhausa. Steinhaus zaprosił do siebie Stefana Banacha,  
a wkrótce dołączyli do nich inni: Stanisław Mazur, Sta-
nisław Ulam, Herman Auerbach, Kazimierz Bartel, Antoni 
Łomnicki, Władysław Orlicz, Marek Kac i wielu innych. 

Zawiązanie grupy
Uczeni szybko zaczęli spotykać się, by wspólnie omawiać 
rozmaite zagadnienia matematyczne. Tak właśnie po-
wstała Lwowska Szkoła Matematyczna. Ulubionym miej-
scem spotkań stała się Kawiarnia Szkocka - to tam zbierali 
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LWOWSKA SZKOŁA MATEMATYCZNA
się prawie codziennie, aby rozważać złożone problemy. 
Po jakimś czasie swoje dokonania zaczęli zapisywać  
w specjalnym zeszycie, zwanym Księgą Szkocką. Naj-
większą sławę zyskał problem 153, o którym przeczytać 
można kilka stron dalej. Od 1929 roku zaczęli wydawać 
czasopismo „Studia Mathematica”, w którym zamiesz-
czali wiele ciekawych zagadnień matematycznych. Z po-
jęciem Lwowskiej Szkoły Matematycznej wiąże się szcze-
gólny rozdział historii Polskiej Matematyki - rozdział, 
który zmienił matematykę światową. 

„Grupa taka stanowi wię-
cej niż tylko wspólnotę 
specyficznych zaintere-
sowań; ma ona zupełnie 
określony nastrój i cha-
rakter zarówno w dobo-
rze problemów, jak  
i metod myślenia. (...) Jeśli 
zależałoby mi na określa-
niu głównej cechy cha-
rakterystycznej tej szkoły, 
to wymieniłbym przede 
wszystkim zainteresowania 
podstawami różnych teo-
rii. Rozumiem przez to, że 
jeśliby rozważać matema-
tykę jako drzewo, to gru-
pa lwowska oddawała się 
studiowaniu korzeni i pni, 
być może nawet głównych 
konarów, mniej interesując 
się bocznymi pędami, liść-
mi i kwiatami.”
Stanisław Ulam
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Hugo Steinhaus urodził się w 1887 roku w Jaśle, w sza-
nowanej rodzinie żydowskiej - jego ojciec był adwo-
katem, wujek posłem do parlamentu austro-węgier-
skiego, a potem Sejmu Ustawodawczego II RP. Uczył 
się początkowo w domu, potem w szkole, w rodzinnym 
mieście. Wtedy zainteresował się literaturą. Pasja ta, 
jak się okazało, towarzyszyła mu już do końca życia. 
Szkołę ukończył z celującymi ocenami i postanowił 
zostać inżynierem. W tym celu zapisał się na Wydział 
Filozoficzny Uniwersytetu Lwowskiego, głównie dla fi-
lozofii i matematyki. Po roku studiów w stolicy Gali-
cji, postanowił przenieść się do Getyngi. To położone  
w Szwajcarii miasto było wówczas stolicą świata mate-
matycznego. To tam poznał wielu wybitnych matema-
tyków z całego świata. 

Żołnierz na opak
Po powrocie do kraju musiał odsłużyć obowiązkowy 
rok w cesarsko-królewskiej armii. Wylądował w Kra-
kowskim Pułku Artylerii, jednak wojskowy rygor nie 
przypadł mu do gustu. Do szału doprowadzały go 
pouczenia kaprala - w końcu postanowił zrzucić mun-
dur. Aby to zrobić, znalazł lekarza, który stwierdził 
u niego chorobę serca, dzięki czemu wrócił do cywila. 
Do wybuchu wojny pozostał w Krakowie, zajmując się 
głównie tenisem. W 1914 roku, choć niechętnie, zgłosił 
się do wojska. Trafił do 1. Pułku Artylerii Legionowej. 
Jednak niezbyt dobrze układało mu się na froncie. 
Pewnego razu, ładując działo, włożył do lufy szrap-
nel złą stroną. W efekcie pocisk, zamiast razić wroga 
spowodował straty w oficerach sztabowych. Innym 
razem Steinhaus wraz ze swoją baterią ostrzelał c.k.1 
Dragonów. Po tym wypadku postanowił raz na zawsze 
porzucić karierę wojskową. 

W odpowiednim miejscu...
Z frontu trafił do c.k Centrali Odbudowy Kraju  
w Krakowie, dzięki czemu zyskał wiele czasu na pracę 
matematyczną. Wtedy też poznał Stefana Banacha. 
Przypadkowe spotkanie zaowocowało szczerą przyjaź-
nią, a Steinhaus o Banachu mówił potem, że był on 
jego największym odkryciem. 

Początkujący nauczyciel
Jeszcze w czasie wojny dostał posadę na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza. Początkowo słucha-
czy miał mało, trwała wojna, najpierw I Świato-
wa, a potem polsko-bolszewicka. O Lwów zaczęły 
się toczyć walki i nasiliły się nastroje antysemickie,  
w związku z tym powrócił do Jasła. W 1920 roku 
został profesorem i powrócił do wykładania na UJK, 
stał się więc jednym z niewielu wykładowców żydow-
skiego pochodzenia w Polsce. 

Pasja dawnych lat a matematyka
Po wojnie napisał swoją pierwszą książkę popularyzu-
jącą królowę nauk: „Czem jest, a czem nie jest mate-
matyka”, niedługo potem przyszła kolej na następne, 
w tym najsłynniejszy, tłumaczony na wiele języków 
„Kalejdoskop matematyczny”. W tym czasie napisał 
jeszcze wiele prac powiązanych z matematyką, ale za 
ważniejsze uważał wysiłki związanez budową introwi-
zora.

Projekt: introwizor
Był to przyrząd służący do lokalizacji przedmiotów  
w ciele, jednak inaczej, niż za pomocą rentgena. Rentgen 
pokazuje bowiem tylko miejsce, bez głębokości położe-
nia ciała, a tym właśnie miał się zajmować introwizor. 

STEINHAUS
HUGO

HUGO
STEINHAUS
Żołnierz. Pisarz. Matematyk.
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Przyrząd udało się stwo-
rzyć, koniecznym był 
jednak test na człowie-
ku. Steinhaus obawiał się,  
że nie wytrzyma widoku 
operacji. Z pomocą przy-
szedł mu asystent, który 
przyrzekł, że zostanie na 
sali cokolwiek by się tam wyda-
rzyło. Jednak na miejscu, gdy 
tylko chirurgowie 
przystąpili do 
pracy, asystent 
zzieleniał i wybiegł. 
Steinhaus został do końca obser-
wując pracę wynalazku - był z niego 
bardzo zadowolony. 

Dalsze życie
Po wkroczeniu Sowietów do Lwo-
wa nie przerwał pracy naukowej. 
Kiedy jednak miasto zajęli hi-
tlerowcy, zaczął się ukrywać, 
udając katolickiego rolnika. 
Tak udało mu się przetrwać 
wojnę. Niedługo po niej po-
stanowił przenieść się do 
Wrocławia, gdzie wy-
kładał matematykę. 
Wtedy też zaczęły 
ukazywać się jego 
aforyzmy. Zmarł  
w roku 1972.

STEINHAUS
HUGO
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Urodził się w 1892 roku w Krakowie. Matki nigdy nie 
poznał, ojciec odwiedzał go rzadko. Z tego powodu 
jego wychowaniem zajęła się znajoma ojca. Uczęsz-
czał do IV c.k. Gimnazjum. Z matematyki i fizyki miał 
oceny bardzo dobre, z języków dobre, z historii do-
stateczne. W czasie nauki udzielał korepetycji i dzięki 
temu doświadczeniu zawsze uczył w sposób bardzo 
przystępny. W klasie maturalnej zabrakło mu jednak 
motywacji - miał zostać niedopuszczony do egzaminu 
dojrzałości. Wstawiennictwo matematyka i katechety, 
nauczycieli przeświadczonych o jego geniuszu, wycią-
gnęło go z tej trudnej sytuacji.

Niecałe studia, pełnia wiedzy
Po zdaniu matury, Banach doszedł do wniosku, że  
w matematyce nie jest w stanie nic osiągnąć, bo ta dzie-
dzina nauki stoi już na zbyt wysokim poziomie. Z tego 
powodu zaczął studiować mechanikę na Politechnice 
Lwowskiej. W tym samym czasie, aby dorobić, udzie-
lał korepetycji, oraz występował w Operze Lwowskiej 
- był bardzo dobrym tancerzem. Zaliczył tylko dwa 
lata studiów, uzyskując tzw. półdyplom. 

...w odpowiednim czasie
Po wybuchu wojny nie został zmobilizowany, ponieważ 
był leworęczny i miał wadę wzroku. Na ten niespokojny 
czas powrócił do Krakowa, gdzie zaczął uczęszczać na 
wykłady matematyki. Po jednym z wykładów udał się 
wraz z kolegami na Planty (w okolice obecnego Wyż-
szego Seminarium Duchownego), cały czas dyskutując 
o całce Lebesgue’a. Całka ta była wówczas znana tylko 
wybranym osobom, a w czasie rozmowy przyłączył 
się do nich obcy przybysz. Jak się później okazało, był 

to Hugo Steinhaus. Tak rozpoczęła się współpraca Ba-
nacha i Steinhausa. Po wojnie Steinhaus załatwił Bana-
chowi asystenturę na Wydziale Mechaniki Politechniki 
Lwowskiej, a ten szybko zaczął zdobywać sławę świet-
nego matematyka. 

Egzaminator moim wrogiem
Banach nie chciał napisać żadnej pracy, a było to ko-
nieczne do zdobycia stopnia naukowego. Profesorowie 
znaleźli jednak na to sposób. Wysłali jednego z asy-
stentów, aby przeprowadził ze Stefanem rozmowę, 
oraz notował wszystkie dowody. Po wykonaniu notatek, 
Banach tylko na nie spojrzał i nie wniósł żadnych za-
strzeżeń. Tą publikacje uznano później za jedną z bar-
dziej przełomowych dla matematyki XX wieku. Pracę 
trzeba było tylko jeszcze obronić (co było dla Stefana 
niezwykle nudne). Aby obrona się odbyła, uczonemu 
powiedziano, że komisja to matematycy, którzy głowią 
się nad trudnym zagadnieniem, a on mógłby udzie-
lić im pomocy. Banach ochoczo ruszył na spotkanie i 
odpowiedział na wszystkie pytania, nieświadom, że to 
egzamin. 

Twórczość drukowana
Mając trzydzieści lat, Banach objął II Katedrę Mate-
matyki na UJK. Napisał wiele podręczników do mate-
matyki, akademickich i szkolnych, wszystkie cechowały 
się prostym, przystępnym językiem. Ale pisał nie tylko 
podręczniki, w jego dorobku znajduje się również wie-
le przełomowych dla matematyki prac. W związku z 
tym, otrzymał wiele nagród rządowych, był prezesem 
Polskiego Towarzystwa Matematycznego i członkiem 
korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Po zajęciu 
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STEFAN
BANACH

Lwowa przez Armię 
Czerwoną nie prze-
rwał pracy naukowej. 
Gdy zaś Lwów został 
zajęty przez wojska na-
zistowskie i zamknięto 
uczelnie, pracował jako 
karmiciel wszy potrzeb-
nych do prowadzenia 
badań nad tyfusem. 

Nieprzewidziany koniec
Po przejściu ofensywy 
sowieckiej Banach powrócił 
na uczelnię, przygotowywał 
się do objęcia katedry na 
Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Plany te 
pokrzyżowała 
choroba - rak 
płuc, w wyniku 
którego zmarł 
w 1945 roku. 
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Stanisaw Ulam urodził się w 1909 roku we Lwowie, po-
chodził z asymilowanej rodziny żydowskiej. Uczył się 
bardzo dobrze, w gimnazjum zafascynował się astro-
nomią. Udało mu się nawet zdobyć kilka książek na 
ten temat, a od wuja dostał teleskop. Na pamięć na-
uczył się nazw gwiazd i konstelacji. Postanowił, że swo-
ją przyszłość powiąże właśnie z astronomią. Aby nie 
zapomnieć o postanowieniu, zeszyt szkolny podpisał  
„S. Ulam, astronom, fizyk i matematyk”. Kolejność nie 
była bez znaczenia - astronomia i fizyka początkowo 
stały na pierwszym miejscu, dopiero potem miało się 
to zmienić. W odczuciu Ulama lekcje szkolne nie po-
zwalały dostatecznie rozwinąć pasji, wiedzę zaczął 
więc rozszerzać na własną rękę. 

Kim będziesz, gdy dorośniesz?
Siódma klasa była dla Stanisława przełomem. Lek-
cje, na które uczęszczał, zaczął prowadzić wykładow-
ca Uniwersytetu Jana Kazimierza, Zygmunt Zawirski  
i to właśnie ta znajomość pozwoliła młodemu Ulamo-
wi rozwinąć zdolności matematyczne. W tym samym 
czasie zaczął uczęszczać na związane z matematyką 
wykłady. Po zdaniu matury dumnie ogłosił, że chce 
zostać matematykiem. Rodzina popadła w rozpacz, 
bo syn miał przecież przejąć rodzinną kancelarię ad-
wokacką. Po długich rozmowach przekonali syna,  
że - z powodu jego żydowskich korzeni - szansa na 
zostanie profesorem jest niewielka. Ulam zdecydował 
więc, że zostanie inżynierem. 

Zdolny - dostrzeżony
Ostatecznie, złożył dokumenty na Politechnikę Lwow-
ską. Na Wydział Mechaniczny i Elektroniczny nie 
dostał się z powodu ograniczenia miejsc dla Żydów. 

Naukę kontynuował na wydziale ogólnym; poziom na-
uczania nie był jednak zadowalający. Uwagę zwrócił 
na niego nauczający tam Kazimierz Kuranatowski i od 
razu zaopiekował się zdolnym studentem. Kurantowski  
i Ulam wiele czasu poświęcali na dyskusje o matema-
tyce. Wykładowca namówił go do publikacji pracy 
w „Fundamenta Matematica”. Dzięki wstawiennictwu 
profesora Stanisław zmienił kierunek na wymarzo-
ną mechanikę. Po zakończeniu studiów odbył podróż 
po Europie, zdobywając wielka sławę. W czasie tego 
wyjazdu wygłosił wykład w żeńskim Kolegium Uni-
wersytetu Cambridge i był pierwszym mężczyzną, 
który dostąpił tego zaszczytu. W 1935 roku otrzymał 
propozycje wykładania na uniwersytecie w Stanach 
Zjednoczonych. Pracował na wielu uczelniach, m.in. na 
Harvardzie. 

Czas wojny, czas odkryć
Wybuch II Wojny Światowej w 1939 roku zastał 
Ulama za oceanem. Po przystąpieniu USA do wojny, 
chciał zaciągnąć się do wojska, ale jego kandydatu-
rę odrzucono ze względu na wadę wzroku. Mimo to, 
pragnął pracować na rzecz armii. W tym celu skon-
taktował się z dawnym znajomym, Johanem von Neu-
mannem1. To dzięki niemu wyjechał do Los Alamos, 
gdzie przystąpił do Projektu Manhattan (Manhattan 
Engineering District). Stał się członkiem grupy pra-
cującej nad wynalezieniem superbroni - bomby ato-
mowej. Po zakończeniu badań pracował nad napędem 
nuklearnym dla rakiet kosmicznych. Następnie prze-
niósł się na Uniwersytet Południowej Kalifornii, gdzie 
wykładał matematykę. Właśnie wtedy wykryto  
u niego guza mózgu i mimo szybkiej operacji, choro-
ba pozostawiła nieodwracalne zmiany. Po rozpoczęciu 

Astronom, fizyk i matematyk. Niedoszły adwokat.
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zimnej wojny po-
wrócił do prac nad 
bombą atomową.

Schemat poprawiony
W tym samym czasie 
zaproponowano Ulamowi 
wejście w skład zespołu pra-
cującego nad bombą wodoro-
wą. Przyjął zaproszenie, już na 
wstępie obalił błędne założenia 
dotyczące jej budowy i zapropono-
wał własne rozwiązanie. Ta koncepcja 
okazała się właściwa, a schematowi 
budowy bomby nadano nazwiska 
dwóch twórców, w tym właśnie Ula-
ma. Po zakończeniu prac został 
dziekanem wydziału mate-
matyki na Uniwersyte-
cie Kolorado oraz 
konsultantem 
rządo-
wym. 

Zmarł na zawał serca  
w 1984 roku.

20

1Węgierski matematyk, niejednokrotny gość 
kawiarni "Szkockiej". Uczestniczył w Projekcie 
Manhattan.



„Wiele z naszych wspólnych 
rezultatów nigdy nie opubli-
kowaliśmy; zamierzam scho-
wać nasze rękopisy w pusz-
ce, którą gdzieś zakopię, np. 
w pobliżu bramek jakiegoś 
boiska piłki nożnej (...)"
Stanisław Mazur
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Urodził się w 1905 roku we Lwowie. W stolicy Galicji 
ukończył gimnazjum i zaczął studiować na UJK, Ste-
inhaus wspominał go jako niezbyt pilnego studenta. 

Zadanie (nie)rozwiązane
Steinhaus usłyszał kiedyś, że Mazur rozwiązał bar-
dzo skomplikowane zadania matematyczne. Popro-
sił więc ucznia o przedstawienie dowodu, ten długo 
zwodził profesora, a potem stwierdził, że zadania 
nie rozwiązał. Naprawił jednak błąd i znalazł wynik 
wiele lat później. 

Asystent i wykładowca
Studiów nie ukończył nigdy, mimo to został asysten-
tem na UJK. Pod kierownictwem Stefana Banacha 
zdobył stopień doktorski, a potem habilitację. Ma-
zur otrzymał prawo do wykładania, choć nie miał 
potrzebnego do tego stopnia naukowego. Podczas 
sowieckiej okupacji Lwowa prowadził nadal pracę 
naukową i został profesorem. Po powtórnym zajęciu 
miasta przez Armię Czerwoną wszedł w skład Za-
rządu Głównego Związku Patriotów Polskich. 

Skromne życie
Po wojnie zajmował się organizowaniem przewozu 
Polaków z Kresów na ziemie odzyskane, potem sam 
przeprowadził się do Warszawy. Mimo że przysłu-
giwało mu wiele ulg (np. większe mieszkanie i dostęp 
do produktów luksusowych), nigdy z nich nie ko-
rzystał. W stolicy kierował katedrą matematyczną  
i pracował w Instytucie Matematycznym Polskiej 
Akademii Nauk  Zmarł w Warszawie w 1981 roku.

Fundator żywej gęsi. 

„Mazur był tym, który w szczególności 
nauczył mnie kontrolować mój wro-
dzony optymizm — zbyt pospiesznie 
nie wyciągać konkluzji ze szkicu dowodu 
bez dokładnego przeprowadzenia go. (...) 
Siłą Mazura było to, co on sam nazywał 
robieniem obserwacji i „uwag". Zawierały 
one zazwyczaj, w niezwykle zwięzłej i pre-
cyzyjnej formie, pewne własności pojęć, które 
raz zauważone nie były, być może, tak trudne do 
sprawdzenia, lecz na ogół mieściły się „na terenie" 
niełatwo zauważalnym dla większości matematy-
ków. Często zdarzało się, że uwagi te były de-
cydujące w znalezieniu dowodu lub kontrprzy-
kładu".
Stanisław Ulam o Mazurze
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„Mazur był tym, który w szczególności 
nauczył mnie kontrolować mój wro-
dzony optymizm — zbyt pospiesznie 
nie wyciągać konkluzji ze szkicu dowodu 
bez dokładnego przeprowadzenia go. (...) 
Siłą Mazura było to, co on sam nazywał 
robieniem obserwacji i „uwag". Zawierały 
one zazwyczaj, w niezwykle zwięzłej i pre-
cyzyjnej formie, pewne własności pojęć, które 
raz zauważone nie były, być może, tak trudne do 
sprawdzenia, lecz na ogół mieściły się „na terenie" 
niełatwo zauważalnym dla większości matematy-
ków. Często zdarzało się, że uwagi te były de-
cydujące w znalezieniu dowodu lub kontrprzy-
kładu".
Stanisław Ulam o Mazurze
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HERMAN AUERBACH

KAZIMIERZ BARTEL

ANTONI ŁOMNICKI

WŁADYSŁAW ORLICZ

Ukończył studia matematyczne na UJK. Wykła-
dał na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, 
oraz był asystentem na Wydziale Matematycznym.  
W czasie pierwszej sowieckiej okupacji Lwowa został 
profesorem i udowodniał tak zwany Lemat Auer-

bacha. Po zajęciu miasta przez hitlerowców, z racji 
na żydowskie korzenie, został umieszczony w get-
cie. Popełnił samobójstwo, kiedy dowiedział się, że 
ma zostać wywieziony do obozu koncentracyjnego  
w Bełżcu. 

Ukończył Wydział Budowy Maszyn na Politechnice 
Lwowskiej. Jeszcze przed I Wojną Światową został 
profesorem i wykładał we Lwowie geometrię. Karierę 
naukową dzielił z polityczną, był premierem, senato-
rem i ministrem. Po agresji sowieckiej wykładał ma-

tematykę i rozpoczął tworzenie podręcznika do geo-
metrii. Kiedy Lwów zajęli Niemcy, został uwięziony,  
a następnie rozstrzelany. Był jednym z wielu uczo-
nych, którzy stali się ofiarami tzw. „Kaźni profesorów 
lwowskich".

Ukończył studia na Uniwersytecie Lwowskim, swo-
je życie naukowe związał z Politechniką Lwowską. 
Przyjął na swojego asystenta Stefana Banacha, mimo 
że nie miał on ukończonych studiów. Napisał wiele 
prac z zakresu kartografii i geometrii oraz podręcz-

niki do tych przedmiotów. Po wkroczeniu do Lwowa 
Armii Czerwonej nie przerwał pracy, w czasie okupa-
cji hitlerowskiej został rozstrzelany, był także ofiarą 
„Kaźni profesorów lwowskich".

Ukończył studia matematyczne na UJK. Zgłębiał 
zagadnienia analizy funkcjonalnej, wprowadzając po-
jęcie "Przestrzeni Orlicza"; udowodnił też twierdzenie 
dotyczące przestrzeni Banacha (twierdzenie Orlicza-

-Pettisa). Podczas wojny był wraz z Banachem kar-
micielem wszy. Po zakończeniu konfliktu pracował na 
Uniwersytecie Poznańskim.

MAREK KAC
Studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza, pod 
kierownictwem Hugona Steinhausa, po zakończeniu 
studiów został jego asystentem. W obliczu nasilają-
cych sie nastrojów antysemickich, w latach trzydzie-
stych, wyjechał do Ameryki. W USA wykładał na 

Uniwersytecie Rockefellera, był również członkiem 
Amerykańskiej Akademii Umiejętności w Bostonie. Pi-
sał prace na temat rachunku prawdopodobieństwa, 
zajmował się również zganieniami z zakresu fizyki  
i techniki. 
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„Kawiarniana” Szkoła Matematyczna
Początkowo, grupa matematyków spotykała się 
w kawiarni „Roma". Za sprawą Banacha, ich sta-
łym miejscem spotkań stała się jednak kawiarnia 
„Szkocka", mieszcząca się na placu Akademickim 9. 
Do pewnego momentu wszelkie notatki sporządza-
no ołówkiem na marmurowym blacie. Przez wzgląd 
na nietrwałość tego rozwiązania zdecydowano się 
jednak na założenie zeszytu, którego treść prze-
trwała po dzień dzisiejszy. 

Czysty blat kawiarni, początek Księgi Szkockiej
Tamtego wieczoru, uczeni przez długi czas gło-
wili się nad skomplikowanym zagadnieniem. Kiedy 
zbliżała się już późna godzina nocna, a mało kto 
zachowywał trzeźwość umysłu, rozeszli się do do-
mów. Cały następny dzień, w przerwach między 
wykładami, przy posiłku i w drodze na uczelnię, 
matematycy głowili się nad rozwiązaniem. Jakież 
musiało być ich przerażenie, kiedy po wyczeki-
wanym ponownym przybyciu do kawiarni zauwa-
żyli, że blat jest czysty. Sumienne kelnerki starły 
wszystkie notatki z poprzedniej nocy. W tej spra-
wie interweniowała żona Banacha. Najpierw zaka-
zała mazać blat stołu oraz codziennie przysyłała 
studenta do przepisania notatek. Potem wymyśli-
ła prostsze rozwiązanie uciążliwego dla kawiarni  
i uczniów problemu - zakupiła zeszyt. Tak powsta-
ła Księga Szkocka. Uczeni opisywali w niej proble-
my matematyczne po jednej stronie, a po drugiej 
zostawiali miejsce na rozwiązanie zagadnienia. Pod 
zadaniem często umieszczano również opis nagro-
dy dla osoby, która rozwiąże zadanie. 

Nagroda Stanisława Mazura
Nagrodą zwykle bywała butelka dobrego wina lub 
- w przypadku gości zagranicznych - obiad w słyn-
nych światowych restauracjach. Największą sławę 
zdobyła jednak nagroda przyobiecana przez Sta-
nisława Mazura – żywa gęś. Problem rozwiązał  
w 1972 roku (po ponad 30 latach) szwedzki mate-
matyk Per Enflo. Mazur dotrzymał słowa i publicz-
nie przekazał mu obiecaną nagrodę. 

KAWIARNIA SZKOCKA
KSIĘGA SZKOCKA
Kilka indywidualności. Wspólne problemy.
Żywa gęś nagrodą za ich rozwiązanie.
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kawiarnia została otwarta na nowo,  
pod tą samą nazwą. Lokal znajduje się w tym 

samym budynku, jednak po przeciwnej stronie 
względem „oryginalnej” kawiarni Szkockiej.

Kilka lat temu

Dzieje powojenne
Księga w czasie II Wojny Światowej została zako-
pana na... boisku piłkarskim. Po zakończeniu dzia-
łań wojennych wydobyto ją i przetransportowa-
no do Warszawy. Doczekała się wydania w wielu 
krajach, a szczególne zainteresowanie wzbudziła  
w Szkocji (duże rozczarowanie tamtejszych mate-
matyków spowodowała informacja, że nazwa nie 
ma nic wspólnego z ich krajem). W latach 1945 
- 1958 powstawała we Wrocławiu z inicjatywy 
Hugona Steinhausa nowa Księga Szkocka. Nie uzy-
skała jednak sławy poprzedniczki, a zagadnienia  
w niej zapisane stały na niższym poziomie.

„(...) Sesje nasze były 
kontynuowane w ma-
łych restauracyjkach, 
w których stołowali się 
matematycy. Wydaje mi 
się obecnie, że jedzenie 
było średnie, lecz na-
pojów było pod dostat-
kiem. Stoły kawiarniane 
były pokryte płytami 
marmurowymi, na któ-
rych można było pisać 
ołówkiem, co ważniejsze, 
szybko ścierać. W na-
szych matematycznych 
rozmowach częstokroć 
słowo lub gest bez żad-
nego dodatkowego wy-
jaśnienia wystarczały do 
zrozumienia znaczenia. 
(...)”
Stanisław Ulam

Kilka indywidualności. Wspólne problemy.
Żywa gęś nagrodą za ich rozwiązanie.
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„To, co dla nas jest brzegiem morza, 
jest dla marynarza brzegiem lądu"

Hugo Steinhaus


