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Impresje o krakowskich matematykach i ich matematyce 

 

Abstrakt:   

Historia matematyki praktycznie nie pojawia się w szkołach, bo w ogóle historia jest 

nauczana w ograniczonym zakresie. Ważne jest jednak, by nauczyciele matematyki byli 

zapoznawani z jej historią oraz żeby mogli przy różnych okazjach przekazywać uczniom 

informacje o ludziach tworzących matematykę. Matematyka nie powinna się kojarzyć 

uczniom tylko z zadaniami i egzaminami.  

Na szczególną uwagę zasługuje historia matematyki na ziemiach polskich, która nie jest 

powszechnie znana, choć, szczególnie w XX wieku, matematyka rozwijała się intensywnie 

i polscy matematycy mieli ogromne osiągnięcia. Najczęściej wspomina się o ośrodkach 

warszawskim i lwowskim. Krakowski ośrodek jest jakby na marginesie. Warto przypomnieć, 

że krakowscy matematycy dali początek niezwykłemu zjawisku,  jakim była Polska Szkoła 

Matematyczna, a krakowski ośrodek był prężnym ośrodkiem, gdzie uzyskano ważne rezultaty 

liczące się na świecie. 

 

Zdzisław Pogoda – profesor UJ w Instytucie Matematyki UJ i wieloletni profesor 

nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Interesuje się 

geometrią różniczkową i jej zastosowaniami, szczególnie w kosmologii, oraz historią 

matematyki – tu koncentruje się na badaniach historii krakowskiego ośrodka 

matematycznego i historii problemów klasyfikacji w topologii. Ponadto zajmuje się 

dydaktyką matematyki, specjalnie dydaktyką szkoły wyższej. Interesują go również 

humanistyczne aspekty matematyki w szczególności związki matematyki ze sztuką. 

Autor lub współautor około stu pięćdziesięciu artykułów o charakterze naukowym 

i popularnonaukowym (te ostanie głównie z Krzysztofem Ciesielskim), a także 6 książek oraz 

trzech podręczników. Za działalność popularyzatorską nagrodzony między innymi Wielką 

(obecnie nazywaną Główną) Nagrodą  Polskiego Towarzystwa Matematycznego (im. 

Samuela Dicksteina (1995) oraz Nagrodą Rektora UJ im. Hugona Kołłątaja (2006 wspólnie 

z K. Ciesielskim). W 2016 roku książka „Matematyczna Bombonierka”, której autorem są 

Ciesielski i Pogoda została wyróżniona nagrodą „Złotej Róży” za najlepszą książkę 

popularnonaukową roku. 

 


