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Lech Maligranda (Luleå)

Pierwsze trzy Zjazdy Matematyków Polskich PTM:
1927, 1931, 1937

1.Wstęp

Polskie Towarzystwo Matematyczne powstało w 1919 roku. Statut towa-
rzystwa określał jego cel jako wszechstronne pielęgnowaniematematyki czystej
i stosowanej przez odbywanie posiedzeń naukowych z odczytami, wydawanie
czasopism periodycznych i prac o treści matematycznej oraz utrzymywanie
łączności zmatematycznym ruchem naukowym za granicą.W 1929 roku do
Towarzystwa należało 176 osób, w tym 147 członków zwyczajnych. Należeli do
niego również matematycy z innych krajów –w 1929 roku było 29 członków
zagranicznych, a w 1939 roku – 51. Dokładniejsze opisy powstania i działalności
PTM znajdziemy w pracach [8–10, 14, 16, 18–23].

Walne Zgromadzenie PTM w dniu 2 kwietnia 1926 roku w Krakowie
postanowiło zwołać pierwszy polski zjazdmatematyczny, a pierwsza informacja
o Zjeździe pojawiła się w [17]. Zjazd został zorganizowany przez Oddział Lwow-
ski w 1927 roku. W tym artykule omówiony zostanie ten Zjazd i dwa dalsze
ZjazdyMatematyków Polskich przed 1939 rokiem.

2. Pierwszy Polski ZjazdMatematyczny we Lwowie

Pierwszy Polski ZjazdMatematyczny odbył się w dniach 7–10 września
1927 roku we Lwowie, a przewodniczył mu Wacław Sierpiński.

Fakt, że pierwszy zjazd matematyczny odbył się dopiero w 1927 roku,
może budzić zdziwienie, gdyżmatematyka polska już odgrywała poważną rolę,
mając czasopisma FundamentaMathematicae od 1920 roku, Roczniki Polskiego
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TowarzystwaMatematycznego od 1921 roku, przekształcone od drugiego tomu
w Annales de la Société PolonaiseMathématique (do roku 1927 wydrukowano
pięć tomów), PraceMatematyczno-Fizyczne wydawane od 1888 roku (w 1926 ro-
ku ukazał się numer 34).

W pierwszym Zjeździe uczestniczyło około dwieście osób, w tym dziesię-
cioro gości z zagranicy (zob. [22, str. 166]): Aksel Frederik Andersen z Kopen-
hagi, Nina Karłowna Bari zMoskwy, VáclavHlavatý z Pragi,WitoldHurewicz
z Amsterdamu,Marian Mojżesz Jacob z Wiednia, Leon Lichtenstein z Lipska,
Nikołaj NikołajewiczŁuzin zMoskwy (który 30 października 1927 rokumiał jesz-
cze wWarszawie wykład gościnny), Dmitrij EwgeniewiczMieńszow zMoskwy,
John von Neumann z Budapesztu i Petre Sergescu z Cluj. O zainteresowaniu
zagranicy Zjazdem świadczy również listamatematyków zagranicznych, którzy
swój przyjazd zapowiedzieli lub nadesłali gratulacje: Paweł S. Aleksandrow,
Anton Bilimowicz, Otto Blumenthal, LuitzenE. J. Brouwer, Georges Bouligand,
Arnaud Denjoy, Alfred Errera, Abraham Fraenkel, Maurice Fréchet,Wasilij
L. Gonczarow, Joseph Kampé de Fériet, Renke G. Lubben,Michaił M. Ławren-
tiew, RudolfMehmke, GöstaMittag-LeÝer, LudwigNeder, Andrej N. Tichonow,
Florin Vasilesco,Henri Villat iWallace A.Wilson.

Celem Zjazdu było zaznajomienie jak najszerszego ogółu matematyków
polskich z najnowszymi odkryciamiwmatematyce oraz bezpośrednie spotkanie
matematyków z różnych ośrodków w Polsce.

Wsparcie finansowe uzyskane dzięki wicepremierowi Kazimierzowi Bar-
tlowi spowodowało, że koszty uczestnictwa w Zjeździe były stosunkowo niskie.
Wycieczki były tańsze, zapewniono opublikowanie całości materiałów konfe-
rencyjnych.Wpisowe wynosiło 10 złotych (zwolnieni z tego byli zagraniczni
uczestnicy obcychnarodowości).Wystarano się o zniżki kolejowe dlawszystkich
uczestników Zjazdu, a gościom zagranicznym zapewniono zwrot kosztów wiz
paszportowych i bezpłatnemieszkanie w hotelach.

Uroczyste otwarcie Zjazdu odbyło się 7 września 1927 roku o godzinie
jedenastej ranow auliUniwersytetu JanaKazimierzawe Lwowie. Zjazd otworzył
prezesKomitetuOrganizacyjnegoMaksymilianHuber, który powiedział między
innymi (zob. [13, str. 9–11]):

[...] Pozwolę sobie tutaj podnieść jeszcze jedną cechęmatematyki. Jest to
nauka najbardziej ze wszystkich międzynarodowa, dzięki wspólnemu na całej
ziemi językowi symboli, jakiemi przemawia. Ale tamiędzynarodowość bynaj-
mniej nie bruździ twórczemu i szlachetnie pojętemu nacjonalizmowi łączącemu
ludzi wspólnego języka ojczystego; wcale zatem nie przeszkadza, ażeby np. ma-
tematycy polscy łączyli się we wspólnej pracy przez wydawanie polskich pism
matematycznych i zrzeszanie się w Polskiem Towarzystwie Matematycznem.
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1. Lwów 1927. Pierwszy Polski ZjazdMatematyczny (7–10 IX 1927).
Na zdjęciu: 1. Maksymilian Huber, 2. Leon Lichtenstein, 3. Samuel Dickstein, 4. Kazimierz
Bartel, 5.Wacław Sierpiński, 6.Wiktor Staniewicz, 7. Jan Łukasiewicz, 8. Kazimierz Kuratowski,
9. Stefan Banach, 10.Władysław Ślebodzinski, 12. Alfred Rosenblatt, 16. Aksel Frederik Andersen,
19. Dmitrii EwgeniewiczMieńszow, 20. Nina Karłowna Bari, 21. Petre Sergescu, 22. Nikołaj Niko-
łajewicz Łuzin, 23. ApoloniaHoborska, 24. Stanisław Ruziewicz, 32. Stefan Kempisty, 33.Witold
Hurewicz, 35. Juliusz Rudnicki, 37. Franciszek Leja, 42. Bronisław Knaster, 48. Eustachy Żyliński,
58. Kazimierz Abramowicz, 63. Antoni Hoborski, 66. Zygmunt Wilhelm Birnbaum, 67. Adolf

Lindenbaum, 73. Stefan Kaczmarz, 77. Tadeusz Ważewski

Ta łączność narodowa domaga się również Zjazdówmatematyków polskich, na
których odbywać się będzie wspólny przegląd pracy dokonanej naszemi siłami
około wspomnianej alegorycznej świątyni.

Przemówienia powitalnewygłosili także rektorzy obu uczelni lwowskich (Adam
Gerstmann, rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza, i Jan Łopuszański, rektor
Politechniki Lwowskiej) oraz przedstawiciele różnych towarzystw naukowych
(Wacław Sierpiński, Kazimierz Twardowski, Stanisław Loria, Václav Hlavatý
i Petre Sergescu).

Obrady w sekcjach odbywały się codziennie w godzinach 9–13 i 15–20
w salach Politechniki Lwowskiej.W sekcjach wygłoszono przeszło sto odczy-
tów, referatów i komunikatów. Podział na sekcje był następujący (w nawiasie
podani zostali przewodniczący sekcji): A. Logika matematyczna i podstawy
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matematyki (LeonChwistek, Jan Łukasiewicz iAlfredTarski), B.Algebra i teoria
liczb (Mieczysław Biernacki,Wiktor Staniewicz i Eustachy Żyliński), C. Teoria
mnogości i funkcje zmiennej rzeczywistej (Stefan Banach, Kazimierz Kura-
towski, Stanisław Ruziewicz i Stanisław Saks), D. Analiza (Franciszek Leja,
Leon Lichtenstein iWładysław Nikliborc), E. Geometria (Stanisław Garlicki,
Antoni Hoborski iWładysław Ślebodziński), F. Matematyka stosowana (Jerzy
Spława-Neyman i Hugo Steinhaus), G. i H. Mechanika, fizykamatematyczna
i astronomia (Tadeusz Banachiewicz, Izydor Blumenfeld, Lucjan Grabowski
i Alfred Rosenblatt), I. Dydaktyka, historia i filozofia matematyki (Samuel
Dickstein, Antoni Łomnicki i Stanisław Pająk).

Była jeszcze dziewiąta sesja ogólna, w której dwa odczyty wygłosili Lich-
tenstein (O prawie Newtona) i Sierpiński (Funkcje a zbiory).

Największą liczbę referatów wygłoszono w sekcjach A, C i D (w sekcji
C było ich aż 37). Zjazd był pod znaczącym wpływem dominujących badań
na UniwersytecieWarszawskim, obejmujących zagadnienia teorii mnogości,
topologii, logiki i dziedziny pokrewne. Materiały konferencyjne zostały wydane
w formie książki [13], gdzie znajdujemy spis uczestników oraz tytuły odczytów.

Zjazd zakończył się szeregiem uchwał –wymieńmy pięć z nich.
1) Zjazd uchwala zwołanie doWarszawy w roku 1929 Kongresu Matematy-

ków Krajów Słowiańskich. [...]
2) I. Polski ZjazdMatematyczny uchwala zwołać II. Polski ZjazdMatema-

tyczny w r. 1931 wmiejscu, które Polskie Tow. Mat. oznaczy. [...]
4) Zjazd uważa za niezbędne utworzenie wWarszawie Centralnej Bibljoteki

matematycznej, [...]
8) [...] I. P. Z. M. domaga się gruntownej rewizji i reformy programów na-

uczania pod względem celów, zakresu i uporządkowaniamaterjału, [...].
9) Dla rozwoju wiedzy matematycznej w Polsce jest rzeczą niezmiernie

ważną, abymłodzi pracownicy naukowi mogli pozostawać w kontakcie
z ośrodkami uniwersyteckimi po ukończeniu studjów. [...]
Zamknięcie Zjazdu nastąpiło 10 września w auli Politechniki Lwowskiej.

Sprawozdania ze Zjazdu zostały opublikowane w pracach [1, 13,28].

3.Drugi ZjazdMatematyków Polskich wWilnie

Drugi ZjazdMatematyków Polskich, zgodnie z uchwałą I Zjazdu, odbył
sięw dniach 23–26września 1931 rokuwWilnie, a przewodniczącym byłWiktor
Staniewicz. Chociaż ogólny kryzys gospodarczy dotknął również pracowników
nauki i matematyków,wZjeździe uczestniczyło ponad 160matematyków,w tym
goście z Austrii (Mojżesz Jacob z Wiednia), Francji (Arnaud Denjoy z Paryża
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z żonąFérèse, Joseph Kampé de Fériet z Lille), Jugosławii (Antoine Bilimowicz
z Belgradu z żonąMarie), Niemiec (Stefan Rozendal z Lipska) i Rumunii (Petre
Sergescu z Cluj z żoną, PolkąMarią Kasterską-Sergescu).

Nie przybyli zgłoszeni wcześniej: Godofredo García z Limy, Lucien Go-
deaux z Liège, VáclavHlavatý z Pragi,WitoldHurewicz z Amsterdamu, Leon
Lichtenstein z Lipska (wystąpienie odczytał Michał Kerner), Stefan Mazurkie-
wicz z Warszawy, Paul Montel z Paryża (wystąpienie odczytał Petre Sergescu),
Gerhard Rägo z Dorpatu (Tartu) z żoną Natalie, Leonida Tonelli z Pizy (wystą-
pienie odczytał Michał Kerner), Giuseppe Vitali z Bolonii i Stanisław Zaremba
z Krakowa. Telegramy z życzeniami powodzenia przysłali: Otto Blumenthal
(z Akwizgranu), Abraham Fraenkel (z Kilonii), Guido Fubini (z Turynu), Fe-
lix Hausdor× (z Bonn), Maksymilian T. Huber (ze Lwowa), Václav Hlavatý
(z Pragi), Leon Lichtenstein (z Lipska), Stefan Mazurkiewicz (z Warszawy),
Paul Montel (z Paryża), Karel Petr (z Pragi), Gerhard Rägo (z Tartu), Alfred
Rosenblatt (z Krakowa), Stanisław Ruziewicz (ze Lwowa), Nilos Sakellariou
(z Aten), Leonida Tonelli (z Pizy), Giuseppe Vitali (z Bolonii) i Ernst Zermelo
(z Fryburga).

Z informacji opublikowanej przed Zjazdem w artykule [4] dowiaduje-
my się, że wpisowe wynosiło 15 złotych dla czynnego uczestnika krajowego
i 10 złotych dla uczestnika towarzyszącego. Ponadto uczestnicy krajowi mieli
50% zniżki kolejowej w drodze powrotnej na podstawie karty uczestnictwa.

Zjazd odbywał się w gmachu głównym Uniwersytetu Stefana Batorego,
a otwarcie odbyło się 23 września w Auli Kolumnowej przy licznym udziale pu-
bliczności. Na prezesa Zjazdu powołano Samuela Dicksteina. Po jego wstępnym
przemówieniu powitał uczestników rektor Uniwersytetu im. Stefana Batorego
Aleksander Januszkiewicz.W imieniu TowarzystwaNaukowegoWarszawskiego,
Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich iWyższych oraz redakcji czasopisma
Fundamenta Mathematicae przemawiał Wacław Sierpiński, który stwierdził
(zob. [2, str. 136]):

II-gi ZjazdMatematyków Polskich odbywa się w trudnych, bardzo trud-
nychdlanauki polskiejwarunkach.Ogólny kryzys ekonomiczny odbił sięwpierw-
szymrzędzienanauce, aw szczególności nawydawnictwachnaukowych.Dotacje
i subwencje na te wydawnictwa zostały wstrzymane, albo znacznie uszczuplone.
Towarzystwo NaukoweWarszawskie zmuszone było zamknąć szereg swoich pra-
cowni, w szczególności swój gabinet matematyczny, oraz wstrzymało wydawanie
swych Sprawozdań, które pod względemmatematycznym tak poważnie zaczęły
się przedstawiać. Pracownicy naukowi, dotknięci znaczną redukcją płac, znajdują
sięw niezmiernie ciężkichwarunkachmaterjalnych, toteż wielu z nich niemogło
przybyć na nasz Zjazd. Mimo to wszystko wdzięczni jesteśmy organizatorom
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Zjazdu, że go doprowadzili do skutku, gdyż niewątpliwie wzniesie on promień
światła i nadziei w naszą ciężką atmosferę.

Dalsze powitaniawygłosili Hugo Steinhaus, Stefan Straszewicz,Kazimierz
Kuratowski, Kazimierz Jantzen iWładysław Dziewulski. Spośród gości zagra-
nicznych przemówienia wygłosili (w języku francuskim): Arnaud Denjoy z Pa-
ryża, Petre Sergescu z Cluj i Anton Bilimowicz z Jugosławii. Sergescu powtórzył
swoje przemówienie po polsku,mówiącmiędzy innymi (zob. [5–7]):

[...] Aby ograniczyć się tylko do matematyki, polscy uczeni stworzyli szko-
łę, z której mógłby być dumny każdy kraj. Z powodu waszego wydawnictwa
„FundamentaMathematicae” – orazmłodszego od niego wydawnictwa „Studia
Mathematica” –mówi się z podziwem o Polsce we wszystkich centrach nauko-
wych świata.Wasze kongresy we Lwowie iWarszawie1 przyczyniły się niemało
do postępu nauki. [...]

Program zajęć naukowych przewidywał siedem odczytów na posiedze-
niach ogólnych (dzisiaj powiedzielibyśmy „odczytów plenarnych”), które odby-
wały się przed południem oraz posiedzenia naukowe popołudniowe i dyskusje
z referatami bądź komunikatami w sześciu sekcjach. Odczyty plenarne wygło-
szone na II Zjeździe były następujące:

1. S. Banach, Zagadnienia przestrzeni wektorjalnych2,
2. A. Denjoy, La distinction des propriétés descriptives et métriques dans la

théorie des ensembles et des fonctions (Rozróżnienie własności opisowych
i metrycznych w teorii zbiorów i funkcji),

3. S. Dickstein,Wroński, Bolzano, Comte, filozofowiematematycy XIX stule-
cia,

4. K. Kuratowski, Operacje logiczne a problemy efektywności,
5. S. Mazurkiewicz, O zastosowaniu pojęcia kategorji w analizie i topologji

(prelegent nie był obecny i nie wiadomo, czy ktoś odczytał jego wystąpie-
nie),

6. W. Sierpiński, Pierścienie zbiorów i pierścienie funkcyj,
7. S. Zaremba, Pogląd na współczesny stan teorji potencjału (pod jego nie-

obecność odczytał Juliusz Rudnicki).

1 Chodzi tutaj o PierwszyKongresMatematykówKrajów Słowiańskich, jakiw dniach 23–27
września 1929 roku odbył się wWarszawie.

2 Tytuł jego odczytu bywa pisany rozmaicie –w [2, 5] jako Zagadnienia przestrzeni wek-
torjalnych, w [3] jako Badanie przestrzeni funkcyjnych, oraz w [7] jako Zagadnienia przestrzeni
metrycznych.
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2.Wilno 1931. Drugi ZjazdMatematyków Polskich (23–26 IX 1931).
Na zdjęciu: 1.Wacław Sierpiński, 2. Arnaud Denjoy, 3. Samuel Dickstein, 4. Eugenia Kempisty,
5. Stefan Kempisty, 6. Stefan Straszewicz, 7. Kazimierz Kuratowski, 8. Petre Sergescu, 9. Antoni
Hoborski, 10. Franciszek Sieczka, 12. Antoni Zygmund, 13. Michał Kerner, 14. Juliusz Rudnicki,

17. Stanisław Ulam

W sekcjach wygłoszono czterdzieści dziewięć odczytów3, w tym pięć auto-
rów z zagranicy (Bilimowicz,Hlavatý, Jacob, Kampé de Fériet i Sergescu).

Podział na sześć sekcji był następujący (w nawiasie podana jest liczba
planowanych odczytóww danej sekcjiwedług artykułu [3]): I. Logika, podstawy
matematyki (2), II. Teoriamnogości, topologia, teoria funkcji rzeczywistych (7),
III. Arytmetyka, algebra, analiza (18), IV. Geometria (6), V. Fizyka matema-
tyczna, astronomia i matematyka stosowana (15), VI. Dydaktyka i historiama-
tematyki (8).

Wieczorem 25 września uczestnicy Zjazdu zebrali się na bankiecie w ho-
telu George’a, podczas którego wzniesiono szereg toastów. Następnego dnia
odbyło się ostatnie posiedzenie plenarne iWacław Sierpiński, jako przewod-
niczący I Polskiego Zjazdu Matematycznego we Lwowie w 1927 roku, złożył
sprawozdanie zwykonania uchwał poprzedniegoZjazdu. NastępnieDrugiZjazd
Matematyków Polskich wWilnie przyjął jednomyślnie sześć uchwał, oto trzy
z nich (zob. [3, 5–7]).

3 W [3] odnotowano czterdzieści dziewięć odczytów, w [5] czterdzieści trzy, a planowanych
było pięćdziesiąt sześć – jak wynika z opisu w [2].



22 L. Maligranda

1. W sprawie następnego Zjazdu.
II Zjazdmatematyków polskich uchwala zwołać III Zjazdmatematyków polskich
w roku 1935 wmiejscu, które oznaczy Polskie Towarzystwo Matematyczne, które
zajmie się organizacją tego zjazdu.

2. W sprawie publikowania wyników badań naukowych.
II zjazdmatematyków polskich uważa, że żadne względy oszczędnościowe nie
mogą usprawiedliwić zmniejszenia środków na publikowanie wyników polskiej
twórczości naukowej. Koszty ogłaszania drukiem wyników badań naukowych są
tak znikome w stosunku do wysiłku, potrzebnego do ich uzyskania, oraz ogromu
włożonej pracy, a szkoda, wynikająca z opóźnienia ogłaszania wyników nauko-
wych, jest tak wielka i oczywista, że uszczuplanie potrzebnych na to środków
byłoby wielką krzywdą dla kultury polskiej.

4. W sprawie przygotowania nauczycieli matematyki w szkołach średnich.
II Zjazdmatematyków polskich uważa za pożądane, aby do programu egzami-
nów dla kandydatów na nauczycieli szkół średnich były włączone:matematyka
elementarna z wyższego stanowiska i zarys historii matematyki.

Po przyjęciu uchwał przemawiali profesorowie Denjoy, Sergescu oraz
Dickstein, po czym nastąpiło zamknięcie Zjazdu.

4. Trzeci ZjazdMatematyków Polskich wWarszawie

Trzeci ZjazdMatematyków Polskich obradował wWarszawie w dniach
od 28 września do 3 października 1937 roku, a więc z dwuletnim opóźnieniem
spowodowanym pracą nad reorganizacją Towarzystwa i opracowaniem nowego
statutu.

Uczestniczyło w nim ponad sto siedemdziesiąt osób, w tym dziesięciu
gości zagranicznych: z Austrii (Hermann Fried i Fritz Rothberger), Francji
(Maurice Fréchet), Związku Radzieckiego (Stefan Bergman),Holandii (Hans
Freudenthal), Rumunii (Gheorghe Bratu i Petre Sergescu), Szwajcarii (Heinz
Hopf),Węgier (Bela Kerékjártó) iWłoch (Lamberto Cesari).

Celem Zjazdu było dokonanie przeglądu dorobku matematycznego w Pol-
sce w ostatnim pięcioleciu oraz nawiązanie ściślejszego kontaktu osobistego
międzymatematykami.

Otwarcie Zjazdu odbyło się 29 września w audytorium wielkim Szkoły
Politechnicznej. Mowę powitalną wygłosił prezes Wacław Sierpiński, który
powiedział m.in. (zob. [24, str. 270–271; 25, str. 184–187; 26, str. 150–153]):

[...]Może w innych naukach jest inaczej, ale ogół matematyków uważa
Zjazdymatematyczne nie tylko za pożyteczne, ale nawet za konieczne, a Komitet
organizacyjny niewidział potrzeby zmiany dotychczasowego sposobu odbywania
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zjazdówmatematycznych, gdzie komunikaty są dopuszczane na dowolny temat
matematyczny bez ograniczenia ich liczby.

[...]Rozpoczynając III PolskiZjazdMatematyczny,warto sobie zdać sprawę
z ważniejszychwydarzeń, tyczących sięMatematyki polskiej, jakie zaszły od czasu
poprzedniego naszego Zjazdu. Możemy przede wszystkim z radością stwierdzić
dalszy pomyślny rozwój matematyki polskiej w ciągu ostatniego sześciolecia.
Wyraża się on w pokaźnej liczbie tomów wydawnictwmatematycznych, które
się przez ten czas w Polsce ukazały, jako to: 12 dalszych tomów „Fundamenta
Mathematicae”, 7 tomów „Monografij Matematycznych”, 4 tomy „Studia Ma-
thematica”, 7 tomów „PracMatematyczno-Fizycznych”, 12 tomów „Wiadomości
Matematycznych”, 5 tomów „Rocznika Polskiego TowarzystwaMatematycznego”,
razem w ciągu 6 lat około 50 tomów specjalnych wydawnictwmatematycznych
w Polsce. Liczne pracematematyków naszych ukazały się również w tym czasie
w Biuletynie Polskiej Akademii Umiejętności, w Sprawozdaniach Towarzystwa
NaukowegoWarszawskiego oraz w szeregu wydawnictw zagranicznych. Te prace
naszych autorów zawierająwiele nowychwyników naukowych z różnych działów
matematyki, często rozwiązania trudnych zagadnień, nieraz nowemetody badań.

[...]Warto też zaznaczyć, żewwydawnictwach polskich ukazało sięw ostat-
nim sześcioleciu wiele prac matematyków zagranicznych, co dowodzi ścisłej
naszej współpracy z nauką światową.

[...] Łącznośćmatematyki polskiej zmatematyką światową wyrażała się
też w licznychw ostatnich latachwizytachw Polscematematyków zagranicznych,
[...] którzy przyjeżdżali do nas, bądź zaproszeni na wykłady, bądź dla nawiązania
kontaktu z naszymi matematykami, bądź wreszcie na studia, jako stypendyści.

Obrady Zjazdu odbywały się na posiedzeniach plenarnych oraz w sek-
cjach, których było pięć (w nawiasie podani są przewodniczący sekcji i liczba
odczytów w tej sekcji): I. Podstawymatematyki, teoriamnogości, teoria funkcji
rzeczywistych (H. Steinhaus, 13), II. Analiza, algebra wyższa, teoria liczb (E. Ży-
liński, 18), III. Geometria wraz z topologią (K. Kuratowski, 15), IV. Mechanika,
teoria prawdopodobieństwa,matematyka stosowana (M. Huber, 14), V. Historia
i dydaktykamatematyki (S. Straszewicz, 8). Ogółem zgłoszono siedemdziesiąt
pięć referatów, z tych sześćdziesiąt osiem na posiedzenia sekcyjne, siedem na
posiedzenia plenarne (zob. [27, str. 288]).

Na posiedzeniach plenarnych wygłoszono jednak osiem odczytów,mia-
nowicie (zob. [25]):

1. M. Biernacki, O obszarach tworzonych przez punkty reprezentujące warto-
ści funkcji analitycznej,

2. M. Huber, Problemymatematyki stosowanej w naukach technicznych,
3. K. Kuratowski, O monotonicznych rodzinach zbiorów domkniętych i ich
zastosowania do teorii przestrzeni spójnych,
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3.Warszawa 29 września 1937 roku.
Widok ogólny auli podczas inauguracji III Polskiego Zjazdu Matematycznego (28 IX–3X 1937).
Na zdjęciu: 1. Stefan Kempisty, 3.Włodzimierz Antoniewicz, rektor Uniwersytetu Warszawskiego
(ówczesna nazwa –Uniwersytet im. Józefa Piłsudskiego wWarszawie), 4. Franciszek Leja, 5. Sa-
muel Dickstein, 10. Kazimierz Zarankiewicz, 14. Stefan Kulczycki, 16. Stanisław Gołąb, 18. Stefan

Kaczmarz, 19. Tadeusz Ważewski, 20.Władysław Orlicz, 21. Jadwiga Dianni

4. S. Mazurkiewicz, O podstawach teorii prawdopodobieństwa,
5. W. Sierpiński, O przeliczalnych rodzinach zbiorów,
6. H. Steinhaus, Teoria i zastosowania funkcji niezależnych w sensie stocha-

stycznym,
7. T.Ważewski, O podstawowych zagadnieniach związanych z problemem
Cauchy’ego dla równań różniczkowych cząstkowych rzędu 1,

8. A. Zygmund, Najnowsze wyniki w teorii szeregów trygonometrycznych,
szeregów ortogonalnych i interpolacji.
Szczegółowe sprawozdanie ze Zjazdu w języku francuskim ukazało się

w pracy [25], a wygłoszone referaty przeznaczono do druku w czasopismach
naukowych.

Zjazd był połączony z jubileuszem sześćdziesięciopięciolecia działalności
naukowej, pedagogicznej i społecznej Samuela Dicksteina. Poświęcona mu
Akademia odbyła się w ostatnim dniu Zjazdu i była wyrazem powszechnego
uznania dla Dicksteina –matematyka, profesora Uniwersytetu Warszawskiego,
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4. Okładka Księgi Pamiątkowej z 1938 roku

zasłużonego historykamatematyki, nauczyciela, wydawcy, tłumacza oraz zało-
życiela licznych placówek społecznych i kulturalnych. Założył on oraz wydawał
czasopismaWiadomości Matematyczne oraz PraceMatematyczno-Fizyczne.

Wydana została też księga pamiątkowa działalności Dicksteina [12], za-
wierająca wiele interesujących szczegółów z jego działalności, włączając w to
dane biograficzne oraz uzupełnienie biografii jego prac od 1917 roku. Dorobek
naukowy Dicksteina zamykał się wówczas liczbą 263 publikacji.

Wśród wielu mówców był też Stefan Kempisty, profesor i dziekan Wy-
działu Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego wWilnie,
który stwierdził (zob. [12, str. 18]):

Gdy podziwiamy wspaniały rozwój matematyki polskiej od czasu odzy-
skania niepodległości i szukamy przyczyn tego zjawiska, pamiętamy zawsze,
że zarówno w smutnych czasach niewoli jak w groźnych chwilach wojny kult
i zamiłowanie do matematyki szerzył i podtrzymywał dzisiejszy Jubilat, wówczas
generalnymatematyczny redaktor,wydawca, autor, tłumacz, recenzent, bibljograf
i popularyzator w jednej osobie.
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Gdy nauczamy, zdajemy sobie sprawę, że obok nazw matematycznych
wybranych przez Jana Śniadeckiego i Hoene-Wrońskiego używamy wielu ter-
minów utworzonych przez Profesora Dicksteina w czasie przyswajania polskiej
literaturzematematycznej dzieł obcych. [...]

Gdy więc dziś przypadł mi w udziale zaszczyt reprezentowania Uniwer-
sytetu Stefana Batorego iWileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, składam
jaknajszczersze i jaknajlepsze życzenia Czcigodnemu Jubilatowi i przyłączam się
do powszechnego hołdu polskich ośrodków naukowych.

Jako ostatni zabrał głos sam Jubilat, który we wstępie zaznaczył, że znacz-
na część uznania, jaka go spotyka, należy się jego wybitnym współpracow-
nikom, z których wielu już nie żyje. Następnie podzielił się wspomnienia-
mi z okresu swych lat szkolnych, gdy był uczniem Żulińskiego, straconego
w 1864 roku po upadku powstania, oraz z okresu powstania Szkoły Głównej
(zob. [11, str. 283–284]).Uroczystość zakończyło odczytaniewielu depesz i listów
z życzeniami z kraju i z zagranicy.Wieczorem odbył się w hotelu Bristol bankiet
na cześć Jubilata.

Kolejny IV Zjazd PTM odbył się dopiero w 1946 roku we Wrocławiu
(12–14XII 1946).

Podziękowania. Dziękuję Archiwum Matematyków Polskich przy bibliotece
IMPAN w Warszawie za zdjęcie 2 (ZF.408) oraz za zgodę na jego opubliko-
wanie. Zdjęcie 3 znajduje się w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego
(sygnatura: 1-N-950). Zdjęcie 1 i skan 4 pochodą z archiwum autora. Ponadto
dziękuję RedakcjiWiadomości Matematycznych za cenne uwagi językowe oraz
merytoryczne.
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