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Matematyka na Zjazdach Lekarzy i Przyrodników
Polskich 1869–1937

Streszczenie. W latach 1869–1937 odbyło się 15 Zjazdów Lekarzy
i Przyrodników Polskich. Od 1875 roku w zjazdach tych uczestni-
czyli też przyrodnicy, którzy obradowali w swoich kilkunastu sekcjach.
Sekcje matematyczne zorganizowano po raz pierwszy w 1881 roku i or-
ganizowano je do 1933 roku. Trzy przedwojenne zjazdy: w 1900 roku
w Krakowie, 1907 roku we Lwowie i 1911 roku w Krakowie, groma-
dziły po ponad 1000 uczestników. Podczas ośmiu zjazdów, począwszy
od Zjazdu IV w 1884 roku, odbywały się sekcje matematyczne z wy-
kładami matematyków (w 1881 roku nie odbył się żaden odczyt z ma-
tematyki). Była to wówczas jedyna forma spotkań matematyków pol-
skich z różnych zaborów. Szczególne znaczenie dla matematyków miał
Zjazd XI, który odbył się w 1911 roku w Krakowie. Celem tej pracy
jest zebranie informacji odnośnie do Zjazdów Lekarzy i Przyrodników
Polskich z lat 1869–1914, a szczególnie podanie tytułów odczytów ma-
tematycznych na ośmiu zjazdach z lat 1884–1933.

2010 Klasyfikacja tematyczna AMS (2010): 01A55, 01A60, 01A85.

Słowa kluczowe: Mathematics and mathematicians of 19th and 20th
century in Poland, Polish Mathematical Society, Conventions of Polish
Naturalists and Physicians.

1. Wstęp. Działania integracyjne lekarzy z trzech zaborów prze-
jęły w II połowie XIX wieku Zjazdy Lekarzy i Przyrodników Polskich.
Naśladując wzory zachodnie, już w 1869 roku polscy lekarze i badacze
przyrody żyjący i działający na terenach trzech państw zaborczych roz-
poczęli organizację swoich zjazdów. Najwięcej swobody mieli oni w za-
borze austriackim i dlatego najczęściej zjazdy odbywały się w Krakowie
i Lwowie.

W latach 1869–1937 zjazdy odbywały się co kilka lat. Odbyło się ich
piętnaście (w okresie zaborów jedenaście), a właściwie czternaście, gdyż
VIII Zjazd miał być zorganizowany w dniach 1–5 sierpnia 1898 roku
w Poznaniu, jednak nie odbył się z powodu zakazu władz pruskich.
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Zjazdy pod zaborami miały większe znaczenie niż w wyzwolonej Pol-
sce, co było związane z niekorzystnym położeniem politycznym. Oby-
watele czy pracownicy naukowi, zamknięci w granicach trzech zaborów,
nie mogli łatwo się komunikować. Pielęgnowano jednak wartości narodu
organizując zjazdy ogólne, których uczestnikami byli Polacy z trzech
zaborów, początkowo tylko lekarze. Poza stroną emocjonalną zjazdów
ważna była też ta naukowa. Od 1875 roku zjazdy gromadziły nie tylko
lekarzy, ale także przyrodników, którzy obradowali w kilkunastu sek-
cjach.

Skład prezydiów Zjazdów Lekarzy i Przyrodników Polskich z lat
1869–1914, tzn. nazwiska przewodniczących, prezesów oraz ich zastęp-
ców, znajdujemy w książce [Ca07, str 337].

Publikacje zjazdowe, które są dostępne można podzielić na dwie
grupy. Jedna obejmuje materiały informacyjne (dzienniki bądź pro-
gramy), służące uczestnikom zjazdów, druga to księgi pamiątkowe, pa-
miętniki lub sprawozdania zawierające teksty wygłoszonych na zjeździe
referatów lub ich streszczenia. Jednak nie ze wszystkich zjazdów po-
zostały takie pamiątki. Przy okazji zjazdów tworzono też medale (zob.
Fig. 1, 4, 5, 7, 9, 14) lub odznaki pamiątkowe (zob. Fig. 11, 15) oraz
przewodniki np. po Lwowie i Krakowie (zob. Fig. 6). Niektóre z tych
pamiątek zostaną tutaj zaprezentowane.

Sekcje matematyczne z odczytami matematyków zorganizowano na
ośmiu zjazdach, począwszy od IV Zjazdu w 1884 roku. Po raz pierwszy
sekcja matematyczno-fizyczna pojawiła się na III Zjeździe w Krakowie
w 1881 roku, jednak nie było na niej odczytów z matematyki. Na IV
Zjeździe w Poznaniu odbył się tylko odczyt Puzyny, a na V Zjeździe
odczyty Dicksteina i Gosiewskiego. Dopiero na VII Zjeździe we Lwowie
w 1894 roku odczyty wygłosiła większa liczba matematyków. Prześle-
dzimy udział matematyków w Zjazdach Lekarzy i Przyrodników Pol-
skich w okresie 1884–1933. Odnotujmy, że najliczniej, w sensie liczby
odczytów z matematyki, były reprezentowane Zjazdy XI (14 odczytów),
XII (16 odczytów) i XIV (17 odczytów), które odbyły się odpowiednio
w Krakowie (1911), Warszawie (1925) i Poznaniu (1933). Ciekawe, że
oprócz Zjazdów Lekarzy i Przyrodników Polskich odbywały się wów-
czas także zjazdy uczonych polskich innych specjalności, jak np. Zjazdy
Techników Polskich czy Ogólnopolskie Zjazdy Nauczycielskie. Mate-
matycy polscy nie brali w nich jednak udziału. Na ostatnim Zjeździe,
w 1937 roku we Lwowie, nie było matematyki, gdyż matematycy od de-
kady organizowali już swoje zjazdy: w 1927 we Lwowie (7–10 IX 1927),
w 1931 w Wilnie (23–26 IX 1931) i w 1937 w Warszawie (28 IX– 3 X
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1937). Ponadto w 1929 roku w Warszawie odbył się Pierwszy Kongres
Matematyków Krajów Słowiańskich (23–27 IX 1929).

2. Zjazdy Lekarzy i Przyrodników Polskich w latach 1869–
1937. Idea zjazdów, na których spotykaliby się lekarze polscy żyjący
i praktykujący na terenach trzech państw zaborczych, powstała na prze-
kór beznadziejnej sytuacji politycznej.

Pomysłodawcą zjazdów naukowych polskich lekarzy z trzech zabo-
rów, a także tych rozrzuconych po świecie, był dr Adrian Baraniecki
(1828–1891) z Krakowa. Ideę swoją zapisał w 1861 roku, nie przeczu-
wając, że powstanie styczniowe przesunie jej realizację niemal o dzie-
sięciolecie. Jego pomysł podjęło w 1868 roku Towarzystwo Lekarskie
w Krakowie, a wykonanie powierzyło Józefowi Majerowi (1808–1899),
profesorowi antropologii i fizjologii na Wydziale Lekarskim Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, w przeszłości wieloletniemu rektorowi i prorekto-
rowi tej uczelni (zob. [Wi07]).

1: Medal nagrodowy
wystawy na I Zjeździe.

Baraniecki myśl urządzania polskich Zjaz-
dów wzorował na innych krajach, jednak w
swym pomyśle poszedł dalej, gdyż zaprojek-
tował także wystawę przyrodniczo-lekarską,
czyli wystawę prac zawodowych, preparatów,
zbiorów oraz wyrobów przemysłu, będących
w ścisłym związku z tymi naukami. Począt-
kowo projekt Baranieckiego przyjęto z niedo-
wierzaniem, a nawet z ironicznym uśmiechem.
Uważano wręcz, że jest to coś co odbywa się
poza zjazdem. Dopiero gdy w innych krajach,
wzorem Baranieckiego, zaczęto urządzać ta-
kie wystawy, Polacy również uznali za dobrą
i pożyteczną myśl urządzania specjalnych wystaw podczas zjazdów. Ba-
raniecki urządził dwie takie wystawy: podczas I i III Zjazdu Lekarzy i
Przyrodników Polskich w Krakowie.

Polacy musieli być ostrożni podczas wyjaśniania władzom koniecz-
ności odbycia zjazdów, wymagało to takich argumentów by zaborcy
wydali pozwolenie na zjazd i paszporty ich uczestnikom. Objaśniano,
iż chodzi tylko o dyskusje na tematy medyczne. Władze carskie pra-
wie w ogóle nie tolerowały zgromadzeń Polaków, nawet poświęconych
celom naukowym. W Niemczech odbywały się zjazdy lekarskie, trudno
więc było uzasadnić potrzebę organizacji zjazdów złożonych z samych
Polaków. W obu zaborach zgodę na zgromadzenia i wyjazdy zagra-
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niczne wydawała policja, i konsekwentnie jej w przypadku zjazdów od-
mawiała. Pomimo tego, we wrześniu 1869 roku przyjechało do Krakowa
263 uczestników I Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich (13–18 IX
1869), w większości z Krakowa, Lwowa i prowincji Galicji. Przybyło
także 9 gości z Poznania i 5 z Warszawy, jednak jako osoby prywatne.
Było też 11 Polaków z czterech innych krajów.

2: Mapa Europy Środkowej (bez Polski) z 1914 roku.

Zwołanie II Zjazdu nie było możliwe w Warszawie (1871) ani w Po-
znaniu (1874), zatem powrócono do Galicji i II Zjazd odbył się w 1875
roku we Lwowie. Przybyło 485 uczestników, a obywatele lwowscy i oko-
liczne ziemiaństwo zgotowali lekarzom serdeczne przyjęcie. Przeżyciem
dla przybyszów z Kongresówki i z Poznańskiego była możliwość używa-
nia języka polskiego, jak za dawnej Rzeczypospolitej.

Po pierwszym Zjeździe, co kilka lat, w okresie 1869–1937 odbywały
się Zjazdy Lekarzy i Przyrodników Polskich. Odbyło się ich piętnaście
(w okresie zaborów jedenaście), a właściwie czternaście, gdyż VIII Zjazd
miał zostać zorganizowany w dniach 1–5 sierpnia 1898 roku w Poznaniu,
jednak nie odbył się z powodu zakazu wydanego przez poznańską policję.
XI Zjazd w Krakowie (1911) miał szczególne znaczenie dla matematyki
polskiej.
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Wymieńmy kolejno, w jakich latach, w jakim okresie i w jakim mie-
ście odbywały się te zjazdy, wraz z podaniem liczby uczestników (dane
z [DL33]):

I Zjazd (13–18 IX 1869, Kraków) liczył 263 uczestników, w tym
11 Polaków z różnych krajów (4 z Paryża, 4 z Wiednia, oraz po jed-
nym z Bukaresztu, Freiwaldu i Greiswaldu). Jednocześnie, dzięki Bara-
nieckiemu, w salach krakowskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego
odbyła się pierwsza Wystawa Lekarsko-Przyrodnicza w Polsce.

W 1870 roku wydano w Krakowie Pamiętnik Pierwszego Zjazdu Le-
karzy i Przyrodników Polskich odbytego w r. 1869 w Krakowie, tzn.
130-stronicową książkę składającą z ośmiu części omawiających Zjazd
(zob. Fig. 3a). Redaktorem wydania był Józef Majer (1808–1899).

(a) I Zjazd (13–18 IX 1869, Kraków). (b) II Zjazd (19–24 VII 1875, Lwów).

3: Strony tytułowe Pamiętnika Pierwszego i Drugiego Zjazdu Lekarzy
i Przyrodników Polskich, opublikowanych w latach 1870 i 1876.

II Zjazd (19–24 VII 1875, Lwów) zgromadził 485 uczestników,
w tym 79 przyrodników. Otwarcie odbyło się w Wielkiej Sali Ratuszo-
wej i zgromadziło przeszło 300 uczestników Zjazdu. Władze i korporacje
przysłały swoich delegatów, dzięki czemu cała Polska była reprezento-
wana na Zjeździe.
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Zgromadzonych przywitał prezydent Lwowa, Aleksander Florenty
Jasiński (1823–1897). Powiedział m.in. (zob. [Dz75, str. 7]):

Panowie macie na celu badanie przyrody – przeważnie ziemi
ojczystej a w ogóle rozwój nauk lekarskich i przyrodniczych
i wasze zebranie dąży do podniesienia sławy narodowej.

W 1876 roku wydano we Lwowie Pamiętnik Drugiego Zjazdu Le-
karzy i Przyrodników Polskich, 485-stronicową książkę (zob. Fig. 3b)
składającą się z dwóch działów: I. Część przygotowawcza i towarzy-
ska (strony 7–71), informująca o czynnościach przygotowawczych do
zjazdu, ogólnym przeglądzie czynności zjazdu, ze szczególnem uwzględ-
nieniem strony towarzyskiej oraz statystyki zjazdu. II. Część naukowa
zjazdu (strony 73–462), obejmuje: odczyty na zebraniach ogólnych, wy-
kłady i rozprawy naukowe w sekcyjach oraz uchwały zjazdu. Znajdu-
jemy też dodatki (strony 463–480+I–V): sprawozdanie finansowe, listę
osób zapisanych na zjazd i spis zawartści pamiętnika. Komitet redak-
cyjny Pamiętnika tworzyli dr L. Feigel, dr A. Noskiewicz, prof. dr Br.
Radziszewski i dr Z. Bieger.

(a) Awers. (b) Rewers.

4: Medal III Zjazdu (1881).

III Zjazd (21–26 VII 1881, Kraków) liczył 577 uczestników,
w tym 100 przyrodników. Otwarcie Zjazdu i pierwsze posiedzenie publi-
czne odbyły się w sali Amfiteatralnej w Gimnazjum Nowodworskim.
W sekcjach przyrodniczych omawiano najrozmaitsze zagadnienia z zakre-
su nauk matematyczno-fizycznych, chemii, minearologii, geologii, botani-
ki, zoologii i innych. W Sukiennicach, w dniach 21–25 VII 1875, odbyła
się też druga wystawa przedmiotów mających styczność ze sztuką le-
karską i naukami przyrodniczymi. Można było to porównać z pierwszą
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Wystawą i osądzić jak przemysł krajowy rozwinął się przez ostatnie
12 lat.

5: Medal IV Zjazdu.

Na IV Zjazd (1–5 VI 1884, Poznań)
przybyło około 400 uczestników, jednak sekcje
miały niewiele referatów. Wykład ogólny wy-
głosił 4 czerwca 1884 roku prof. Wiktor Feliks
Szokalski (1811–1891): O Jędrzeju Śniadec-
kim, a mianowicie o wpływie teoryi jestestw
organicznych na ogólny rozwój biologii spo-
łecznej (referat opublikowany w [Dz84, strony
18–22]). Sekcja matematyczno-fizyczna też
miała swoje spotkania (zob. [Dz84, strona
15]).

V Zjazd (17–22 VII 1888, Lwów) li-
czył 563 uczestników. 18 lipca przed południem odbyło się otwarcie
Zjazdu i pierwsze Walne Zgromadzenie w Wielkiej Sali Ratuszowej,
a uczestników powitał prezydent miasta Lwowa Edmund Mochnacki
(1836–1902). Po ceremonii otwarcia wspólnie oglądano obraz Matejki
„Kościuszko pod Racławicami”w hotelu George’a na ulicy Akademic-
kiej. O trzynastej w gmachu Szkoły Realnej nastąpiło otwarcie wy-
stawy higieniczno-lekarskiej i dydaktyczno-przyrodniczej. Głównym ce-
lem wystawy było poglądowe przedstawienie najnowszych zdobyczy w
dziedzinie nauk przyrodniczych i lekarskich, a zwłaszcza na polu higieny
i bakteriologii.

Przewodniki wydawane z okazji zjazdów, wystaw i targów łączyły za-
dania informacyjne z promocją Lwowa. Jednym z takich przewodników
był liczący 162 strony Przewodnik po Lwowie z mapą Galicji i planem
Lwowa (zob. Fig. 6a), wydany w 1888 roku dla uczestników V Zjazdu
Lekarzy i Przyrodników Polskich.

VI Zjazd (16–20 VII 1891, Kraków) liczył 667 uczestników.
Planowano zorganizować na nim ponownie wystawę, ale Baraniecki był
już tak chory, że nie można go było namawiać do urządzenia Wystawy
Przyrodniczo-Lekarskiej. Znaleziono jednak zastępcę i następcę Bara-
nieckiego w osobie Michała Śliwińskiego (1852–1925), którego wybór
okazał się trafny. Wystawa Przyrodniczo-Lekarska w 1891 roku, urzą-
dzona przez Śliwińskiego, była jakościowo i ilościowo większa od wystaw
Baranieckiego. Wystawa zachwyciła wszystkich, nawet uprzedzonych,
i była świadectwem tego, do czego jesteśmi zdolni, gdy między nami
znajdzie się kilku ludzi dobrej woli (zob. [Wy00]).
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(a) Przewodnik po Lwowie.

(b) Przewodnik po Krakowie i okolicach.

6: Strony tytułowe przewodników po Lwowie oraz Krakowie i okolicach,
opublikowanych w latach 1888 i 1891.

Uczestnikom VI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich wręczano
upominek w postaci 236-stronicowego przewodnika zatytułowanego Prze-
wodnik po Krakowie i okolicy (zob. Fig. 6b), którego autorem był Józef
Rostafiński.
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7: Medal nagrodowy z Wystawy Przyrodniczo-Lekarskiej w 1891 roku
w Krakowie na VI Zjeździe.

VII Zjazd (23–26 VII 1894, Lwów) liczył niecałe 400 uczestni-
ków. 23 lipca przed południem, w Sali Koncertowej Wystawy Krajowej,
odbyło się otwarcie Zjazdu i pierwsze Walne Zgromadzenie, a uczest-
ników powitał prezydent Lwowa Edmund Mochnacki, który stwierdził
m.in. (zob. [Pa95, str. 5–6]):

Zawód Wasz trudny, lecz wzniosły i zaszczytny: badać taj-
niki przyrody, badać życie ludzkie we wszystkich jego przeja-
wach, we wszystkich fazach rozwoju, a wszystko, co przyrod-
nicy na mozolnej drodze badań zdobędą, stosują lekarze dla
dobra ogółu, na pożytek cierpiącej ludzkości. Zaiste, piękne
to zadanie! (. . . ) Dzięki Waszej pracy cieszy się ludzkość
zdrowiem i za Waszą poradą pielęgnuje ten skarb najdroż-
szy, tę pierwszą podwalinę szczęścia i dobrobytu narodów.

VIII Zjazd (1–5 VIII 1898, Poznań) się nie odbył z powodu za-
kazu poznańskiej policji, a właściwie: zakazu władz pruskich pomimo, że
wszystko było gotowe i że poniesiono już znaczne koszty. Wstępny pro-
gram Zjazdu był już nawet wydrukowany. Do wszystkich zagranicznych
instytucji naukowych rozesłano potem podpisany przez setki przyrodni-
ków i lekarzy polskich protest przeciw bezprzykładnemu postępowaniu
władz pruskich wobec czysto naukowego zjazdu, powtarzającemu się
niestety po raz drugi. Niedoszły Zjazd poznański pozostawił po sobie
plon naukowy w postaci okazałego tomu streszczeń zapowiedzianych wy-
kładów i licznych prac, które zostały wydrukowane w całości w polskich
czasopismach naukowych.
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(a) VII. Zjazd (1894). (b) VIII. Zjazd (1898)–nie odbył się.

8: Strona tytułowa Pamiętnika VII. Zjazdu Lekarzy i Przyrodników
Polskich, opublikowanego w 1895 roku oraz pierwsza strona Programu
VIII. Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich, który miał się odbyć
w Poznaniu w 1898 roku

.

9: Medal nagrodowy IX zjazdu.

IX Zjazd (21–24 VII 1900,
Kraków) liczył 930 uczestników, w
tym 548 lekarzy i 71 przyrodników. 21
lipca o godzinie 9 odbyło się otwar-
cie Zjazdu w Sali Teatru Miejskiego,
a uczestników powitał prezydent Kra-
kowa, Józef Edward Friedlein (1831–
1917). W południe otwarto Wystawę
Przyrodniczo-Lekarską w Gmachu by-
łego Gimnazjum Nowodworskiego na
ul. św. Anny. Dr Śliwiński zgroma-
dził ponad czterystu kilkudziesięciu wystawców. Odnotujmy, że na po-
siedzeniu ogólnym prof. Baranowski wygłosił wykład Walka z gruźlicą
jako zadanie społeczno-narodowe.

Dzienniki, program i wydrukowane streszczenia odczytów wygłoszo-
nych podczas zjazdu można znaleźć w książce [Dz00b]. Sekcja matema-
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tyczno-fizyczna zostanie opisana w dalszej części.

X Zjazd (22–25 VII 1907, Lwów)miał się odbyć w 1903 roku, ale
z powodu wojny rosyjsko-japońskiej i rozruchów rewolucyjnych w Rosji
zorganizowano go 4 lata później. Na zjazd zapisało się 1222 osoby,
w tym 30 z USA i 70 z innych państw niż Polska. Podczas otwarcia
głos zabrał przewodniczący komitetu gospodarczego, prof. Władysław
Bylicki (1846–1931), który stwierdził m.in. (zob. [Si07, str. 417–418]):

Rozdzieleni granicami politycznemi, bronimy się od roze-
rwania duchowego. Bronimy przede wszystkiem tego wido-
mego, najmocniejszego łącznika, jakim jest nasz język, tego
drogiego nam skarbu, którego tak wielu z naszej braci po-
zbawiono od lat tylu w szkole a nawet w szkolnej modli-
twie. (. . . ) [Kształcenie] Łączy nas wszystkich w jedno,
wielkie grono, dociekanie prawdy na podstawie przyrodni-
czych środków badania. Łączy nas dążenie do prawdy, łączy
nas to głębokie przekonanie, że prawda jest najwyższym do-
brem.

Po jego przemówieniu, wyborze prezesów i sekretarzy Zjazdu oraz
po przemówieniu przedstawicieli miast, kraju, Akademii Umiejętności
i innych instytucji nastąpiły dwa odczyty ogólne, lekarza i filozofa Wła-
dysława Biegańskiego z Częstochowy, pt. O współczesnej filozofii przy-
rody oraz fizyka Władysława Natansona z Krakowa, pt. Świat widziany
od strony elektrycznej. Biegański wypowiedział pogląd, że nauka i fi-
lozofia mają swoje własne odrębne zakresy badania, że dopełniają się
wzajemnie, bez potrzeby przekraczania nakreślonych dla każdej z nich
granic. Do filozofii przyrody należy analiza zasadniczych postulatów
i pojęć nauk przyrodniczych oraz synteza wyników przyrodoznawstwa,
czyli tzw. pogląd na przyrodę. Natanson zaś stwierdził (zob. [Di07, str.
281]):

Pole elektryczne niezmienne może istnieć bez magnetycz-
nego; pole magnetyczne niezmienne może istnieć bez elek-
trycznego. Pola statyczne są niezależne od siebie. (. . . )
Jedno pole bez drugiego istnieć może, ale nie może zmieniać
się bez drugiego. Owo wzajemne splecenie obu pól, gdy są
zmienne, objaśnia treść wewnętrzną zjawiska, zwanego falą
elektromagnetyczną.

Pełną treść obu odczytów znajdujemy w [Di07, str. 279–284]. X Zjazd
uchwalił kilka wniosków (zob. [Di08, str.104]):



156 Matematyka na Zjazdach Lekarzy w latach 1869–1937

1. Uchwalono organizację stałej delegacji Zjazdów, mającej składać
się z 7 członków i 5 zastępców.

2. Uchwalono wniosek Sekcji matematyczno-fizycznej, aby Zebranie
ogólne Zjazdu wysłało do Marii Skłodowskiej-Curie w Paryżu na-
stępującą depeszę:

X-ty Zjazd lekarzy i przyrodników polskich we Lwowie
wyraża swój hołd tyle owocnym pracom naukowym Pani
i niezapomnianej pamięci Jej Małżonka1.

3. Zjazd, widząc w planach szkolnych niedostateczne uwzględnienie
przedmiotów przyrodniczych, uznaje konieczną potrzebę powięk-
szania liczby godzin poświęconych w szkole średniej tym naukom
i w ogóle potrzebę rewizji planów naucznia w gmnazjach i szkołach
średnich.

4. Zjazd wyraża opinię, że metody nauczania matematyki w szkole
średniej powinny ulec zmianie.

5. Zjazd wyraża przekonanie, że zabytki przyrodnicze przeszłości
kraju należy poznać i chronić. Wiedzę o nich należy populary-
zować i jak najszybciej ją spisać.

XI Zjazd (18–22 VII 1911, Kraków) zgromadził 1302 uczest-
ników, którzy pracowali w 16 sekcjach. Uroczyste otwarcie odbyło się
18 lipca przed południem, w Sali Teatru Starego. Po oficjalnych prze-
mówieniach uroczystość zakończył odczyt prof. Eugeniusza Romera O
krajobrazie. Następnego dnia w sekcji nauk ścisłych odczyty wygło-
sili: Marian Smoluchowski ze Lwowa i Władysław Natanson z Krakowa,
obaj o atomistyce współczesnej oraz Karol Olszewski, który przedsta-
wił w krótkim zarysie historycznym swoje badania chemiczne oraz za-
demonstrował aparaty do skraplania gazów i najnowsze przyrządy do
oddzielania tlenu i azotu ze skroplonego powietrza.

Zjazd ten miał szczególne znaczenie dla matematyki polskiej, gdyż
w grupie matematyczno-astronomicznej wygłoszono aż 14 odczytów z ma-
tematyki, a wygłosili je: S. Dickstein, Z. Janiszewski, J. Krassowski,
A. Łomnicki, J. Puzyna, A. Rosenblatt, W. Sierpiński – 2 odczyty,
E. Stamm, H. Steinhaus, S. Zaremba i K. Żorawski – 2 odczyty.

Po tym zjeździe nastąpiła 14-letnia przerwa. Był to okres I wojny
światowej (28 VII 1914 – 11 XI 1918) i czas borykania się odrodzonej
Polski z wieloma trudnościami. W 1925 roku stosunki międzynarodowe
się ustabilizowały i praca naukowa powróciła na normalne tory.
1Przypomnijmy, że jej małżonek – fizyk Pierre Curie – zginął 19 kwietnia 1906

roku przejechany przez konny wóz ciężarowy na ul. Daupina w Paryżu, a wcześniej,
tzn. 10 grudnia 1903 roku, otrzymali oni wspólnie Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.
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(a) XI Zjazd (1911 v. [Ks11]. (b) XII Zjazd (1925).

10: Strona tytułowa Księgi Pamiątkowej XI Zjazdu z 1911 roku [Ks11]
oraz pierwsza strona programu XII Zjazdu z 1925 roku.

XII Zjazd (2–16 VII 1925, Warszawa). W 1911 roku w Krako-
wie, przed wybuchem wojny, podczas XI Zjazdu wybrano komitet orga-
nizacyjny, któremu polecono, by następny zjazd odbył się w 1915 roku
w Warszawie. Zjazd XII istotnie odbył się w Warszawie, ale dopiero
w 1925 roku. Rok ten był ważny dla polskiej medycyny ze względu
właśnie na XII Zjazd, podczas którego w auli Politechniki Warszaw-
skiej, na uroczystym otwarciu spotkało się ponad 2200 lekarzy z całej
Polski. Przyjechali oni za własne pieniądze, bez dotacji i zwrotu kosz-
tów pobytu, kierowani ciekawością wiedzy i potrzebą spotkania kolegów
po fachu.

Powstały nowe sekcje, m.in. geografii, psychologii, antropologii, ra-
diologii, historii i filozofii medycyny. Wygłoszono ponad 1000 komuni-
katów.

XIII Zjazd (26–29 VII 1929, Wilno) był objęty protektoratem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. dra Ignacego Mościckiego
i liczył 1591 uczestników, choć w [Tr30] napisano – około 2 tys. leka-
rzy i przyrodników. Otwarcie zjazdu odbyło się 26 września 1929 roku
w Wielkim Teatrze Miejskim na Pohulance (zob. Fig. 12). Na otwarciu
obecni byli: prezydent, ministrowie: spraw wewnętrznych (Felicjan Sła-
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(a) Odznaka XII Zjazdu. (b) Odznaka XIII Zjazdu.

11: Odznaki XII i XIII Zjazdu .

woj Składkowski, 1885–1962), pracy i opieki społecznej (Stanisław Jur-
kiewicz, 1884–1954) i reform rolnych (Witold Staniewicz, 1887–1966),
oraz prezydent Wilna Józef Folejewski (1909–1969).

12: Wilno, 26 września 1929. Pierwsze plenarne posiedzenie w gmachu
Teatru Miejskiego na Pohulance. Widoczni m.in. prezydent Wilna Józef
Folejewski (1. z lewej w pierwszym rzędzie), minister reform rolnych
Witold Staniewicz (2. z lewej w pierwszym rzędzie), profesor Antoni
Leśniowski (3. z lewej w drugim rzędzie).
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W czasie zjazdu prezentowano wystawę pod nazwą „Piękno ziemi
polskiej i jej ochrona”. Wśród odczytów plenarnych był wykład prof.
Świętosławskiego Zadania i obowiązki pracowników naukowych wzglę-
dem państwa i społeczeństwa.

Ostatnie zebranie ogólne poświęcono 50-tej rocznicy śmierci rektora
Warszawskiej Szkoły Głównej, Józefa Mianowskiego (1804–1879), któ-
rego prace i zasługi omówił prof. A. Wrzosek.

Wnioski delegacji stałej XIII Zjazdu znajdujemy w [Tr29a, str. 23–
24], a program zjazdu na stronach 26–27, spis sekcji naukowych na stro-
nach 30–31, przy czym tytuły odczytów w sekcji nauk matematycznych,
fizycznych i astronomicznych na stronie 32. Były to jednak tylko od-
czyty z fizyki (K. Zakrzewski, A. B. Dobrowolski, S. Loria, A. Skąpski)
i z astronomii (M. Ernst, W. Dziewulski, S. Szeligowski). Wnioski i po-
stulaty sekcji przyrodniczno-dydaktycznej, jakie zostały uchwalone pod-
czas zjazdu opublikowane są w [Tr29b]. Odczyty zostały opublikowane
w dwóch tomach w [Dz30].

Zjazd w Wilnie przeszedł jednak mało zauważony i powstało pytanie
o sens oraz kształt zjazdów.

XIV Zjazd (11–15 IX 1933, Poznań) był połączony z IV Zjaz-
dem Związku Lekarzy Słowiańskich (11–15 IX 1933) i odbywał się pod
protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr. Ignacego
Mościckiego (zob. Fig. 13). Posiedzenie inauguracyjne zjazdu odbyło się
12 IX 1933 roku o 10.15 w Collegium Minus i zaszczycił je swoją obec-
nością protektor Zjazdu, Prezydent Rzeczypospolitej prof. dr. Ignacy
Mościcki. Po otwarciu samego zjazdu Prezydent otworzył też wystawę
„Przyroda, Zdrowie i Opieka Społeczna”.

Główny organizator zjazdu w Poznaniu, lekarz i profesor Uniwersy-
tetu Adam Karwowski (1973–1933), na ewentualne pytania o sens oraz
kształt Zjazdów odpowiedział:

(. . . ) wszystkie gałęzie medycyny i przyrody są zorganizo-
wane w towarzystwa specjalistów, które odbywają swoje od-
rębne zjazdy, a dyskutowane tam kwestie rzeczywiście mogą
być kompetentnie podejmowane tylko w gronie specjalistów.
Jednak poza specjalistami istnieje około 7–8 tys. prakty-
ków, którzy żadnych zjazdów naukowych nie mają, którzy
całe lata siedzą na prowincji z dala od wszelkich źródeł na-
ukowych i nie mają sposobności zapoznania się z postępami
polskiej nauki.

Odnotujmy, że prof. Czesław Białobrzeski wygłosił w Poznaniu je-
den z odczytów plenarnych z fizyki zatytułowany Idee przewodnie nowej
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fizyki (zob. [Pa33, str. 90–105]). O matematyce na tym zjeździe napi-
szemy w następnej części.

13: Poznań, 12 września 1933. Prezydent RP Ignacy Mościcki w drodze na
uroczyste otwarcie XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Pozna-
niu przed pomnikiem Wdzięczności. W pierwszym rzędzie za Mościckim od
prawej: Roger Raczyński, pułkownik Jan Głogowski i Bronisław Hełczyński.

14: Medal pamiątkowy z 1933 roku dla upamiętnienia XIV Zjazdu Lekarzy
i Przyrodników Polskich w Poznaniu, autorstwa Jana Wysockiego (1873–
1960). Na awersie popiersie Heliodora Święcickiego (1854–1923).
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15: Odznaka XV Zjazdu.

XV Zjazd (4–7 VII 1937,
Lwów) był mniej liczny niż po-
przedni, zgromadził jednak i tak po-
kaźną liczbę uczestników, przekracza-
jącą ponad 1200 osób. Lista uczest-
ników wykazywała nawet 1515 na-
zwisk, jednak nie wszyscy wymienieni
wzięli udział w zjeździe. Zgłoszonych
było ponad 1100 referatów. Odczyty
plenarne w drugim dniu miały dość
ogólny charakter, a wygłosili je Jan
Nowak, Człowiek a ziemia, Gustaw
Szulc, Alkoholizm w świetle nowoczesnej fizjologii oraz J. Grabowski,
Psychogenetyka i jej znaczenie dla biologii i systematyki zwierzęcej.

Wśród 34 sekcji naukowych zorganizowano sekcję nauk matematycz-
nych, astronomicznych i geodezyjnych, której gospodarzem był astro-
nom Eugeniusz Rybka (1898–1988), ale nie wygłoszono już podczas niej
odczytów z matematyki. Dr Rudolf Mękicki (1887–1942) sporządził
projekt odznaki na XV Zjazd według którego taka odznaka została wy-
konana (zob. Fig. 15).

16: Wejście na Wystawę na XV Zjeździe.
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Zjazdowi towarzyszyła Wystawa Przyrodniczo-Lekarska (zob. Fig.
16) z następującymi działami: naukowym, opieki społecznej, zdrojowi-
skowym oraz przemysłowym. Udział w dziale naukowym był bezpłatny.

Dla uczestników zjazdu 8 lipca odbyła się wycieczka okrężna do Tru-
skawca i Morszyna specjalnym pociągiem (zobacz Fig. 17). Bilet kosz-
tował 8 złotych.

17: 8 lipca 1937. Uczestnicy XV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników
Polskich we Lwowie na dworcu w Truskawcu.

Z dwóch ostatnich zjazdów wydano pamiętniki [Pa33] i [Pa37], któ-
rych stronę tytułową załączam do tego artykułu.

W 1939 roku wybuchła II wojna światowa, a po wojnie już takich
ogólnych Zjazdów nie organizowano.
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(a) XIV Zjazd (1933 v. [Pa33]). (b) XV Zjazd (1937 v. [Pa37]).

18: Strony tytułowe Pamiętnika XIV Zjazdu z 1933 roku (v. [Pa33])
oraz Pamiętnika XV Zjazdu z 1937 roku (v. [Pa37]).

3. Matematyka na Zjazdach Lekarzy i Przyrodników Pol-
skich 1881–1937. Sekcja matematyczno-fizyczna po raz pierwszy po-
jawiła się na III Zjeździe w Krakowie w 1881 roku, jednak nie wygło-
szono podczas niej odczytów z matematyki, choć obecni na niej byli
matematycy: Władysław Kretkowski i Władysław Zajączkowski2.

Podczas IV Zjazdu w Poznaniu w 1884 roku w VII Sekcji matema-
tyczno-fizycznej (liczącej 11 członków) wygłoszono siedem odczytów z fi-
zyki, a jedyny odczyt z matematyki odbył się 3 czerwca:

Józef Puzyna, Przyczynek do teorii obliczania symboli nieoznaczo-
nych.

Podczas V Zjazdu we Lwowie w 1888 roku w II Sekcji matematyczno-
fizycznej (liczącej 21 członków) dwa odczyty wygłosili:

1. Samuel Dickstein, Wiadomości fizyczno-matematyczne.
2Nazwisko matematyka, które pojawi się po raz pierwszy, będzie miało pełne imię

lub imiona.
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2. Władysław Gosiewski, O związku między zasadą najmniejszego
działania i najprawdopodobniejszym układem.

Podczas VI Zjazdu w Krakowie w 1891 roku zorganizowano sekcję
matematyczno-fizyczną, łącznie z astronomią, z sześcioma odczytami z
matematyki, a odczyty wygłosili 17 i 18 lipca czterej matematycy (zob.
[Dz91], [Sz91]; w nawiasie podany jest tytuł zapowiedzianego odczytu,
jeśli różnił się on od wygłoszonego na Zjeździe):

1. S. Dickstein, Projekt nowej bibliografii polskiej (Projekt nowej bi-
bliografii matematycznej polskiej XIX stulecia).

2. S. Dickstein, O bibliografii nauk matematycznych.

3. S. Dickstein, W sprawie badań nad historią nauk matematyczno-
fizycznych w Polsce (W sprawie badań nad historią wiedzy w Pol-
sce).

4. W. Gosiewski, O zasadzie najprawdopodobniejszego bytu (O zależ-
ności zjawisk ze stanowiska teorii prawdopodobieństwa).

5. Kazimierz Żorawski3, O zbieżności jednego z szeregów Wrońskiego.

6. J. Puzyna, Z teorii funkcji.

Podczas VII Zjazdu we Lwowie w 1894 roku odczyty, w dniach
23–25 lipca, wygłosili następujący matematycy (zob. [Do11, str. 213–
214] i [Pr94, str. 22]):

1. S. Dickstein, Kilka słów o literaturze matematycznej polskiej w ciągu
dwudziestolecia 1873–1893. Opublikowany w czasopiśmie Kosmos
20 (1895), 352–358 oraz w [Pa97] na stronach 1–7. Dickstein
stwierdził m.in., że

największa ilość prac naukowych w ubiegłym dwudzie-
stoleciu ogłoszona została w Krakowie, następnie w War-
szawie i w Paryżu. Potem idzie Lwów, a za nim inne
miasta galicyjskie z mniejszą ilością druków. Ostatnie
miejsce zajmuje Poznańskie.

2. S. Dickstein, O liczbach e i π. Opublikowany w czasopiśmie Ko-
smos 20 (1895), 359–365 oraz w [Pa97, str. 8–14]. Omawia tutaj
dowody przestępności liczb e i π.

3Kazimierz Paulin Stefan Żorawski (1866–1953). Jego nazwisko bywa pisane
Żorawski oraz Żórawski (kreskę nad „o” Kazimierz zagubił w pewnym momencie,
chociaż członkowie rodziny w nazwisku zachowali „ó”, np. jego syn Juliusz pisał
swoje nazwisko Żórawski). Nazwisko Kazimierza piszę w postaci, jaka występuje
w cytowanym przeze mnie źródle.
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3. W. Gosiewski, Wywód elementarny reguły najmniejszych kwadra-
tów. Opublikowany w czasopiśmie Kosmos 20 (1895), 366–368
oraz w [Pa97, str. 15–17].

4. Stanisław Kępiński, O formowaniu grup podstawień liniowych i od-
powiadających im wieloboków za pomocą geometrii nieeuklideso-
wej.

5. J. Puzyna, O analitycznych wyrażeniach z liniami punktów szcze-
gólnych.

6. K. Żórawski, O związku między szeregami odwracającymi.

7. K. Żórawski, O odkształceniach powierzchni, które nie zmieniają
linii wskazujących jej krzywiznę.

8. K. Żórawski, O związku między iteracjami i szeregami odpowiada-
jącymi im4.

VIII Zjazd w Poznaniu w 1898 roku się nie odbył, choć zarys pro-
gramu był już wydrukowany [Za98], o co zadbał przewodniczący Zjazdu
– Heliodor Święcicki (1854–1923). W programie czytamy, że sekcja
matematyczno-fizyczna była planowana jako dziesiąta.

Podczas IX Zjazdu w Krakowie (21–24 VII 1900), 23 lipca odczyty
wygłosili trzej matematycy ze Lwowa i dwaj z Warszawy (zob. [Di00,
str. 232–235 ze streszczeniami], [Do11, str. 214–215] oraz [Dz00b, str. 7
i 204]):

1. J. Puzyna, Z teorii całek o funkcjach algebraicznych. W [Dz00a,
str. 204] czytamy, że odczyt się nie odbył z braku czasu bądź
nieobecności prelegenta.

2. Łucyan Emil Böttcher, Równania funkcyjne podstawnicze (stresz-
czenia [Di00, str. 233–235] i [Dz00a, str. 98–99]; odczytał sekre-
tarz Leon Klecki).

3. Gustaw Kłodnicki, Własności anharmoniczne krzywych eliptycz-
nych 3-go stopnia (streszczenia [Di00, str. 232–233] i [Dz00a,
str. 97–98]).

4. S. Dickstein, O teorii liczb.

5. K. Żorawski, O zachowaniu ruchu wirowego (streszczenie [Dz00a,
str. 99]).

4W programie zjazdu były dwa odczyty Żórawskiego [6] i [7], a w sprawozda-
niu opublikowanym w Pamiętniku Zjazdu [Pa97, str. 119–120] znajdujemy odczyty
[7] i [8].
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Odnotujmy też odczyt z fizyki Mariana Smoluchowskiego, O now-
szych postępach na polu teorii kinetycznych materii (zob. streszczenie
[Di00, str. 237–239]). Referat został opublikowany w [Sm00].

Podczas X Zjazdu we Lwowie (22–25 VII 1907), w sekcji matematyczno-
fizycznej, referaty 23 lipca 1907 roku wygłosili następujący matematycy
(zob. [Si08, str. 12–19]; strony streszczeń podajemy w nawiasie):

1. L. Böttcher (Lwów), Z dziedziny teorii równań funkcyjnych (13–
16).

2. W. Gosiewski, O wartości indukcji z punktu widzenia prawdopo-
dobieństwa (12–13).

3. J. Kępiński, O całkowaniu równania ciepła.

4. J. Puzyna, Uwagi o liniowym równaniu całkowym (13).

5. Stanisław Zaremba, Nowa metoda do uzasadniania podstawowych
własności funkcji Greena (16–17) i komunikaty O pewnym związku
dotyczącym równań różniczkowych cząstkowych rzędu pierwszego i
O pewnych badaniach z teorii form różniczkowych stopnia drugiego
(referat i dwa komunikaty Zaremby odczytał J. Puzyna).

6. K. Żorawski, O pewnych badaniach z teorii form różniczkowych
stopnia drugiego (17).

7. K. Żorawski, O pewnym związku, dotyczącym równań różniczko-
wych cząstkowych rzędu pierwszego (17–18).

Szersze omówienia powyższych referatów znajdujemy w [Di08]: Go-
siewskiego na str. 179–181, Żorawskiego na str. 181–182 i Smoluchow-
skiego na str. 182–184.

Podczas XI Zjazdu w Krakowie (18–22 VII 1911), w grupie matema-
tyczno-astronomicznej matematycy, w osobach Dicksteina, Łomnickiego,
Zaremby i Żórawskiego, przedstawili 19 lipca cztery odczyty na temat
reformy nauczania matematyki w szkołach średnich, jako że w 1909 roku
austriackie Ministerstwo Oświaty przedstawiło zreformowane plany na-
uczania matematyki w gimnazjach i szkołach realnych, by jak najwcze-
śniej oswajać uczniów z myśleniem funkcyjnym i by w klasie VII wpro-
wadzić pojęcie pochodnej i całki. Informację znajdujemy w [Di11a,
str. 290]. Streszczenia referatów grupy matematyczno-astronomicznej
zostały opublikowane w [Ks11, str. 161–179], a strony konkretnego
streszczenia podajemy w nawiasie po tytule pracy wraz z ewentualnie
zmienionym tytułem:
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1. S. Dickstein, Ogólny pogląd na reformę nauczania matematyki
w naszych szkołach średnich (161–162).

2. Antoni Łomnicki, O pewnikach geometrycznych Hilberta w naucza-
niu w szkołach średnich (163–166, Pewniki Hilberta w nauczaniu
w szkołach średnich).

3. S. Zaremba, Pogląd na przyczyny, w następstwie których nauka
matematyki w szkolnictwie średnim nie daje należytych owoców
(163).

4. K. Żórawski, O nauczaniu początku rachunków różniczkowego i cał-
kowego w gimnazyach i szkołach średnich (167–168).

Referaty Dicksteina i Zaremby zostały wydrukowane w Wiadomo-
ściach Matematycznych: [Di11b] i [Za11b]. Zacytujmy kilka zdań wszyst-
kich czterech autorów z [Ks11], odnośnie do nauczania matematyki
w szkołach średnich, gdyż ich opinie są aktualne do dzisiaj.

Dickstein ([Ks11, str. 162]):

(. . . ) jestem zdania, że nie jest konieczne, ani nawet po-
żądanem, aby – poza pewnym minimum normalnem – pro-
gramy matematyki w szkołach średnich nawet jednego i tego
samego typu były identyczne. Pewna rozmaitość i różnorod-
ność, tak ze względu na indywidualność nauczycieli, jak i ze
względu na charakter danej grupy uczniów, mogą być nieraz
bardzo korzystne dla podniesiania poziomu nauki, pogłębie-
nia wykładu oraz ożywienia go interesującymi zastosowa-
niami.

Łomnicki stwierdził (zob. [Ks11, str. 163]):

Zarówno w dziełach autorów, zajmujących się dydaktyką
matematyki, jak i w urzędowych planach spotykamy się z
twierdzeniem, że przedmiotem nauki w szkole średniej winny
być fakty zupełnie stwierdzone, przetrawione z biegiem lat.
Zdaniem niektórych autorów nauka w szkole średniej nie
ucierpi nawet na tem, jeżeli będzie pozostawała choćby o
cały wiek w tyle poza współczesnym stanem wiedzy. Jakkol-
wiek nie podzielam tego zapatrywania, stwierdzam, że nawet
z tego stanowiska pewniki Hilberta powinny wejść także do
szkoły średniej, są one bowiem uwieńczeniem wiekowej pracy
nad podstawami geometryi, opierają się na całym wieku kry-
tyki matematycznej, nie możemy ich więc uważać za jakąś
przejściową próbę, za rzecz niewykończoną lub wątpliwą.
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Zaremba (zob. [Ks11, str. 163]):

(. . . ) podnosi, że faktycznie znaczenie wychowawcze nauki
matematyki w szkołach średnich nie odpowiada filozoficz-
nemu znaczeniu matematyki. (. . . ) Obecny sposób przed-
stawiania podstawowych pojęć matematycznych w szkołach
średnich jest przedewszystkiem wadliwy ze stanowiska wy-
magań nauki.

Żórawski (zob. [Ks11, str. 167–168]):

(. . . ) zwraca uwagę, że program ten implicite zawiera za-
poznanie uczniów z pojęciem granicy, co jest niewątpliwie
trudnem i delikatnem zadaniem pedagogicznym. (. . . ) Wo-
bec planu jednak, ogłoszonego przez Ministerstwo Oświaty,
z wprowadzeniem pojęć pochodnej i całki do nauki w szko-
łach średnich należt się liczyć jako z faktem dokonanym,
oraz współdziałać ze szkołami średnimi w taki sposób, żeby
nauka gimnazyalna jak najlepsze wydać mogła owoce.

Następnego dnia, tzn. 20 lipca, odczyty matematyczne zaprezento-
wali (zob. [Di11a, str. 290]):

5. J. Puzyna, O rozwiązaniach osobliwych równań różniczkowych zwy-
czajnych rzędu pierwszego z grupą wielościanów umiarowych (169).

6. Edward Stamm, Metoda spółczynników nieoznaczonych w Alge-
brze Logiki i jej zastosowanie do rozszerzenia zakresu pierwotnego
(169–170, Metoda nieoznaczonych spółczynników w algebrze lo-
giki i jej zastosowanie do rozszerzenia zakresu pierwotnego).

7. Hugo Steinhaus, O zasadzie Dirichleta (171–173).

8. Alfred Rosenblatt, Postępy teoryi powierzchni algebraicznych (174).

9. Wacław Sierpiński, O pewnej funkcyi liczbowej i jej zastosowaniu
w teoryi funkcyi zmiennej rzeczywistej (170–171).

10. W. Sierpiński, Pewne własności paraboli (171, O pewnej własności
paraboli).

11. K. Żorawski, O pewnych układach równań Pfaffa, pozostających
bez zmiany przy danym ruchu ciągłego ośrodka (178–179).

12. Zygmunt Janiszewski, O pojęciu linii i powierzchni (177–178).

13. Jan Krassowski, Pomysły Hoene-Wrońskiego w mechanice nieba
(174–175).
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Również 20 lipca, ale w sekcji filozoficznej, odczyt miał S. Zaremba
(zob. [Ks11, str. 121–122]):

14. S. Zaremba, Ze stosunku matematyki do filozofii. Tekst odczytu
został opublikowany w [Za11a].

Razem wygłoszono 14 odczytów i wiele z nich zostało później opu-
blikowanych w czasopismach matematycznych. Spośród matematyków
uczestnikami XI Zjazdu byli: S. Dickstein, Z. Janiszewski, J. Krassow-
ski, Kazimierz Józef Kujawski, A. Łomnicki, J. Puzyna, A. Rosenblatt,
W. Sierpiński, E. Stamm, H. Steinhaus, Witold Wierzbicki, Stanisław
Zabielski, S. Zaremba, Stanisław Ziobrowski i K. Żorawski.

Warto jeszcze wspomnieć o ważnym zdarzeniu, które miało miej-
sce podczas tego zjazdu. Otóż w 1911 roku w Krakowie spotkali się
Józef Puzyna (funkcje analityczne), Wacław Sierpiński (teoria liczb, to-
pologia, teoria mnogości), Kazimierz Żorawski (geometria), Stanisław
Zaremba (równania różniczkowe) i Samuel Dickstein (historia matema-
tyki) i każdy z nich wygłosił jakiś komunikat, lecz w czasie spotkań
pozjazdowych prowadzili przyjacielskie rozmowy o wszystkim, tylko nie
o matematyce. Brak wspólnego tematu matematycznego do rozmowy
spowodował, że Sierpiński doszedł do wniosku, że większa liczba pol-
skich matematyków powinna pracować w jakiejś jednej dziedzinie ba-
dań, o czym napisał w [Si67, str. 417–418]. Dlatego gdy w roku 1910
został profesorem we Lwowie, postanowił stworzyć ośrodek badań nad
teorią mnogości.

Podczas XII Zjazdu w Warszawie (12–17 VII 1925), wśród 35
sekcji była także „Sekcja Matematyki”, ale udział w niej brało niezbyt
wielu matematyków: S. Dickstein, K. Kuratowski, F. Leja, L. Lich-
tenstein, S. Mazurkiewicz, O. Nikodym, A. Rajchman, A. Rosenblatt,
W. Sierpiński, J. Spława-Neyman, H. Steinhaus, A. Walfisz, R. Witwiń-
ski, F. Włodarski i S. Zaremba.

13 lipca 1925 roku w godzinach 15–18 zostały zaproponowane przez
Steinhausa i Zarembę tematy o nauczaniu matematyki i o podręczni-
kach szkolnych. Natomiast matematycy wygłosili w dniach 13–15 lipca
1925 roku, w III Sekcji Matematyki, następujące odczyty (w kolejności
alfabetycznej, zob. [Dw12, str. 8–9] i [Ks26, str. 94–95]):

1. Kazimierz Kuratowski, Pewne uwagi o twierdzeniu Brouwera.

2. Franciszek Leja, O pewnej zależności liniowej.

3. Leon Lichtenstein, O pewnych zagadnieniach analizy, będących
w związku z hydrodynamiką płynów doskonałych.
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19: Warszawa, lipiec 1925. XII Zjazd Lekarzy i Przyrodników Pol-
skich. Uroczyste powitanie uczestników Zjazdu mowę wygłasza profesor
Tomasz Janiszewski. Pierwszy z lewej Samuel Dickstein

4. Stefan Mazurkiewicz, Przyczynek do teorii figur równowagi.

5. Otto Nikodym5, O pewnych klasach wyższych niż borelowskie.

6. Aleksander Rajchman, Riemannowska teoria szeregów trygonome-
trycznych.

7. A. Rosenblatt, Referat z geometrii algebraicznej.

8. W. Sierpiński, Funkcje a zbiory.

9. Jerzy Spława-Neyman, Statystyka matematyczna w przyrodzie, na-
turze i medycynie.

10. H. Steinhaus, Teoria pościgu i gry.

11. Arnold Walfisz, O punktach kratkowych w przestrzeniach wielowy-
miarowych.

12. Romuald Witwiński, Geometria Laguerre’a z punktu widzenia ho-
mograficznych przekształceń przestrzeni.

13. R. Witwiński, O izotemicznych szafkach powierzchni.

5Otton Marcin Nikodym (1887–1974). Jego imię bywa pisane Otto oraz Otton
(zob. [Ma03]). Ja staram się używać pisowni jego imienia zgodnie z cytowanym
źródłem, na jakie się powołuję.
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14. R. Witwiński, O teorii osobliwości równań różniczkowych rzędu
pierwszego.

15. Franciszek Włodarski, Pewne uwagi dotyczące konstrukcji geome-
trycznych.

16. S. Zaremba, Pojęcie klasy i „paradoksy”teorii mnogości.

Po powstaniu Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Krakowie
w 1919 roku, a zwłaszcza po Pierwszym Zjeździe Matematyków Polskich
we Lwowie w 1927 roku i Pierwszym Zjeździe Matematyków Krajów
Słowiańskich w Warszawie w 1929 roku, znaczenie Zjazdów Lekarzy
i Przyrodników Polskich dla matematyków bardzo zmalało.

Podczas XIII Zjazdu w Wilnie (26–29 VII 1929), w sekcji nauk
matematycznych, fizycznych i astronomicznych, której gospodarzami
byli Wiktor Staniewicz, Władysław Dziewulski i Wacław Dziewulski, a
sekretarzem – Juliusz Rudnicki, odczyty zostały wygłoszone tylko przez
fizyków i astronomów (zob. [Tr29a, str. 34]). Powodem braku odczytów
z matematyki były wyżej wymienione zjazdy matematyków.

Podczas XIV Zjazdu w Poznaniu (11–15 IX 1933), gdzie przewod-
niczącymi byli Zdzisław Krygowski, Mieczysław Biernacki i Zygmunt
Zawirski, a sekretarzami, Lidia Seipeltówna i Władysław Ślebodziński,
odczyty matematyczne wygłosili (zob. [Pa33, str. 173–218]; w nawiasie
umieszczone są strony streszczenia, jeśli tam takie się znajdują):

12 IX 1933 od 15.00:

1. S. Zaremba, Klasyfikacja równań liniowych o pochodnych cząstko-
wych rzędu drugiego i jej znaczenie (174–185). Wykład odczytała
Lidia Seipeltówna.

2. F. Leja, O szeregach wielomianów jednorodnych zmiennej zespolo-
nej.

13 IX 1933 w godz. 10–13:

3. J. Spława-Neyman, Nowa forma zasadniczego zagadnienia staty-
styki matematycznej (185–186).

4. Stanisław Kołodziejczyk, O najlepszych obszarach krytycznych w
stosunku do pewnej klasy hipotez statystycznych (186–187).
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13 IX 1933 w godz. 15–19:

5. Tadeusz Ważewski, O zasięgu całek równań cząstkowych rzędu
pierwszego (187–199).

6. T. Ważewski, Warunek jednotliwości całek układu równań różnicz-
kowych zwyczajnych (199–201).

7. O. Nikodym, O zasadzie minimum.

8. O. Nikodym, Rola logiki formalnej w nauczaniu matematyki szkol-
nej.

14 IX 1933 w godz. 10–13:

9. Z. Krygowski, Metody Weierstrassa w teorii funkcji eliptycznych
(202–203).

10. Z. Krygowski, O pewnym zagadnieniu o odwzorowaniu podobnem
w teorii funkcji eliptycznych (203–205).

11. M. Biernacki, O odwzorowaniu konforemnem (205–207).

12. M. Biernacki, O właściwościach asymptotycznych całek równań
różniczkowych liniowych (207–209).

14 IX w godz. 15–19:

13. Z. Zawirski, O stosunku logiki wielowartościowej do rachunku praw-
dopodobieństwa (209–212).

14. W. Ślebodziński, O niezmiennikach różniczkowych układów rów-
nań różniczkowych zwyczajnych drugiego rzędu.

15. Kazimierz Abramowicz, O funkcjach automorficznych (212–214).

16. K. Abramowicz, O pochodnej funkcji uwikłanej (214–216).

17. Marian Kryzan, O problemie spłaszczania ziemi (216–217).

18. L. Seipeltówna, O rozwiązaniu równania 5-go stopnia metodą Klei-
na (217–218).

Na XV Zjeździe we Lwowie (4–7 VII 1937) nie było już sekcji z
matematyką, gdyż Polskie Towarzystwo Matematyczne organizowało w
dniach od 28 września do 3 października 1937 roku w Warszawie Trzeci
Polski Zjazd Matematyczny, który stał się głównym miejscem spotka-
nia matematyków polskich. Więcej o trzech przedwojennych Zjazdach
Matematyków Polskich można przeczytać w [Ma19].
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4. Informacja o zdjęciach i podziękowania. Mapa z 1914
roku na zdjęciu 1 oraz zdjęcia medali i odznak, a także strony tytułowe
lub pierwsze strony pamiętników, przewodników i programu znajdują
się w domenie publicznej. Zdjęcia 18, 19, 23 i 26 pochodzą ze zbiorów
Narodowego Archiwum Cyfrowego (sygnatury: 1-N-946-1, 1-N-947-2,
1-N-949 i 1-N-945-1). Dziękuję Joannie Zwierzyńskiej z Warszawy za
cenne uwagi językowe.
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Mathematics at the Conventions of Polish Naturalists and
Physicians 1869–1937

Lech Maligranda

Abstract. In the years 1869–1937, there were 15 Conventions of Polish
Naturalists and Physicians. Since 1875, the naturalists who have dis-
cussed in their several sections participated in the conventions. Math-
ematical conventions started in 1881 and finished in 1933. Three pre-
war conventions: 1900 in Krakow, 1907 in Lviv and 1911 in Krakow,
gathered over 1000 participants. At eight Congresses, starting with
Congress IV in 1884, there were mathematical sections with lectures
of mathematicians (in 1881 there were no lectures on mathematics yet).
It was then the only form of meetings of Polish mathematicians from
the various annexations. The XIth Congress, which took place in 1911
in Krakow was of particular importance for the mathematicians. The
purpose of this work is to collect information about the conventions,
especially to provide titles of mathematical presentations on eight of
the congresses in the period of 1884–1933.
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