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Streszczenie: W pracy przedstawiono rolę matematyki i matematyków w rozwoju Wydziału Elektrycznego 
AGH w Krakowie. Opracowanie powstało w 1000lecie powstania Akademii Górniczej i Polskiego Towarzy-
stwa Matematycznego. Pierwszym wybranym Rektorem AG w roku 1919 był Prof. A. Hoborski (matematyk), 
który wraz z S. Banachem byli współzałożycielami PTM w roku 1919, w Krakowie.  
 
Abstract: The paper presents the role of mathematics and mathematicians in the development of the Faculty 
of Electrical Engineering of the AGH in Krakow. The study was created on the 100th anniversary of the 
founding of the Mining Academy and the Polish Mathematical Society. The first chosen Rector of the AG in 
1919 was Prof. A. Hoborski (mathematician), who together with S. Banach were co-founders of PTM in 1919 
in Krakow.  
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1. Wstęp 
Matematyka przenikająca się z fizyką stanowi 
podstawowy fundament nauk technicznych. Ję-
zyk matematyczny pozwala precyzyjnie opi-
sywać zjawiska techniczne a sama matematyka  
w wielu przypadkach staje się źródłem nowych 
rozwiązań technicznych. I odwrotnie, rozwią-
zania stosowane generują nowe koncepcje  
w matematyce, dla przykładu twierdzenia doty-
czące systemów ze sprzężeniem zwrotnym. Od 
Newtona można wyraźnie zaobserwować roz-
wój teorii systemów dynamicznych w powiąza-
niu z teorią różnych typów równań różniczko-
wych. Równania Maxwella stały się podstawą 
rozwoju elektrotechniki. Metody statystyczne  
i teoria macierzy stanowią podstawowy aparat 
matematyki stosowanej. Sensowne wykorzysta-
nie nowych generacji komputerów jest możliwe 
dzięki rozwojowi metod numerycznych.  
Pierwszym rektorem Akademii Górniczej po-
wstałej w roku 1919 był prof. Stanisław Płużań-
ski, mechanik, który nie podjął funkcji rektor-
skiej ze względu na równoległe powierzenie mu 
funkcji doradcy zakupów dla armii. Obowiązki 
rektora pełnił prof. dr Antoni Hoborski, mate-
matyk, wybrany na dziekana Wydziału Górni-
czego i następnie w latach 1920-22 wybrany na 
rektora AG. Prof. A. Hoborski doktoryzował się 
pod promotorstwem prof. Zaremby oraz stu-
diował w Getyndze, słuchając między innymi 
wykładów Hilberta. Warto pamiętać, że w Ge-

tyndze pracował jeden z najwybitniejszych ma-
tematyków Bernard Riemann (1826-1866). 
Uczniem prof. Hoborskiego był dr Stanisław 
Gołąb, późniejszy prof. AG, dziekan Wydziału 
Górniczego w latach 48-50, dhc (doctor honoris 
causa) AGH w roku 1969, kierownik Katedry 
Matematyki I w latach 47-52. Kolejnymi rekto-
rami AG byli: w latach 1922-24 prof. dr inż. 
Jan Studniarski, elektrotechnik, twórca Katedry 
Elektrotechniki Ogólnej przy Wydziale Górni-
czym w roku 1920, oraz w latach 1924-26 prof. 
dr inż. Jan Krauze, mechanik. Warto o tym pa-
miętać, bo jak się wydaje, u podstaw tworzenia 
Akademii w roku 1912 leżała idea stworzenia 
uczelni technicznej o pełnej gamie specjalności 
technicznych. W tamtych czasach zaborcy nie 
dopuścili do zrealizowania tej koncepcji.  
W tym opracowaniu wykorzystano wcześniej-
sze prace autora [4-11, 12].  

2. Tło historyczne powstania Wydziału 
Elektrycznego 
U podstaw koncepcji tworzonej Akademii Gór-
niczej znalazła się myśl matematyczna powią-
zana z regułami postępowania wśród górników. 
Nastąpiło połączenie uczciwości w myśleniu  
z uczciwością w działaniu. Tak powstała 
Uczelnia kształtująca silne charaktery i wyraźne 
osobowości.  
Akademia Górnicza powstała w 1919 roku  
w Krakowie. W dniu 8 kwietnia 1919 r. w War-
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szawie podczas posiedzenia rządu Ignacego Ja-
na Paderewskiego Rada Ministrów Rzeczypo-
spolitej Polskiej podjęła uchwałę w spawie za-
łożenia i uruchomienia Akademii Górniczej  
w Krakowie. Uroczystego otwarcia dokonał 
20.10.1919 w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski.  
Nauka jest jedna, a matematyka stanowi fun-
dament myślenia naukowego. W dziedzinie na-
uk technicznych elektrotechnika, która ma 
wspólne podstawy matematyczne z mechaniką, 
w szczególności teoria obwodów elektrycz-
nych, stanowi pewnego rodzaju punkt domyka-
jący lub pomost łączący nauki matematyczne  
z naukami stosowanymi. Ta synteza spowodo-
wała powstanie Wydziału Elektromechaniczne-
go i stworzyła w następnych latach korzystne 
warunki do rozwoju nowych specjalności, ta-
kich jak elektronika, automatyka i robotyka, te-
lekomunikacja oraz informatyka, a ostatnio 
również biocybernetyka i inżynieria biome-
dyczna.  
W roku 1946 powstał Wydział Elektromecha-
niczny. Dziekanem tego Wydziału został prof. 
Jan Krauze (1946-50), a następnie prof. Stani-
sław Kurzawa (1950-52), który w 1945 roku 
przybył ze Lwowa. Prof. Kurzawa był jednym  
z pierwszych, którzy w nauczaniu inżynierów 
wprowadzali rachunek operatorowy Laplace’a. 
W roku 1952 Wydział Elektromechaniczny 
przekształcił się w dwa Wydziały: Wydział 
Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa (w roku 
1957 Wydział przyjął nową nazwę: Wydział 
Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, a w roku 
1975 nazwę: Wydział Elektrotechniki, Automa-
tyki i Elektroniki) oraz Wydział Mechanizacji 
Górnictwa i Hutnictwa (obecnie Wydział Inży-
nierii Mechanicznej i Robotyki). Pierwszym 
Dziekanem Wydziału Elektryfikacji Górnictwa 
i Hutnictwa (nazywanym skrótowo Wydziałem 
Elektrycznym) został prof. Jan Manitius, który 
w roku 1994 został dhc AGH.  
W strukturze Wydziału, w latach 1947-69, ist-
niał Zakład Matematyki II, potem Katedra Ma-
tematyki II kierowana przez prof. Wlodzimierza 
Wronę i prof. Jerzego Górskiego od roku 1960. 
Katedra Matematyki II powstała w wyniku po-
działu Katedry Matematyki istniejącej przy 
Wydziale Górniczym od roku 1919 i kierowa-
nej przez prof. Antoniego Hoborskiego oraz na-
stępnie, po zakończeniu działań wojennych, 
przez prof. Stanisława Gołąba. 

W roku 1949 (na wniosek z roku 1947) Uczel-
nia przyjęła nazwę: Akademia Górniczo-Hut-
nicza w Krakowie.  
W roku 1952 Wydział Elektromechaniczny 
przekształcił się w dwa Wydziały: Wydział 
Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa (Dzieka-
nem został zast. prof. mgr inż. Jan Manitius) 
oraz Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnic-
twa (Dziekanem został prof. mgr inż. Kazimierz 
Szawłowski). Obecnie te Wydziały to Wydział 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i In-
żynierii Biomedycznej (EAIiIB, skrótowo na-
zywany Wydziałem Elektrycznym) oraz Wy-
dział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
(IMiR). W tamtych czasach w skład Wydziału 
Elektrycznego wchodziła Katedra Fizyki oraz 
Katedra Matematyki II. Katedra Fizyki (prze-
niesiona z Wydz. Metalurgicznego; kierownik 
prof. dr Mieczysław Jeżewski) obejmowała Za-
kład Fizyki Ogólnej (kierownik prof. dr Marian 
Mięsowicz) oraz Zakład Fizyki Technicznej 
(kierownik prof. dr Mieczysław Jeżewski).  
Od roku 1957 w skład Wydziału Elektrycznego 
wchodziła również Katedra Matematyki II (kie-
rownik prof. dr Włodzimierz Wrona, a od 1960 
roku kierownik prof. dr inż. Jerzy Górski). 
Tu warto wspomnieć, że w roku 2012 od Wy-
działu Elektrycznego oddzielił się nowy Wy-
dział WIEiT AGH (Wydział Informatyki, Elek-
troniki i Telekomunikacji AGH). 
Umiejscowienie matematyki i fizyki na Wy-
dziale dawało dobry fundament do budowy 
przyszłego środowiska naukowego Wydziału, 
zgodnie z filozofią jedności nauki.  
Dyscypliny: automatyka, elektrotechnika, elek-
tronika, informatyka i telekomunikacja stale się 
przenikają i mają wspólne podstawy matema-
tyczne, a znajomość fizyki umożliwia głębsze 
zrozumienie zachodzących zjawisk w budowa-
nych urządzeniach technicznych. Ostatnio, 
dzięki znacznemu udoskonaleniu narzędzi in-
formatycznych, powrócono do głębszej analizy 
układów stosowanych w biocybernetyce i inży-
nierii biomedycznej wykorzystywanej np. do 
planowania terapii pewnych schorzeń.  
W latach 60. zeszłego stulecia wykłady z ma-
tematyki dla studentów Naszego Wydziału 
Elektrycznego prowadzili, między innymi, pro-
fesorowie Czesław Olech oraz Jerzy Górski.  
W latach 70. w ramach studiów doktoranckich 
zorganizowanych przez Prof. Henryka Górec-
kiego zajęcia prowadzili (między innymi) 
ksiądz profesor Andrzej Turowicz oraz przed-
stawiciele krakowskiej szkoły równań różnicz-
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kowych Andrzej Lasota, Andrzej Pelczar, Jacek 
Szarski, Zdzisław Opial (którego matematyki  
w szkole średniej uczył Antoni Bielak), oraz 
profesorowie Zbigniew Kowalski, Jerzy Sei-
dler, Stefan Paszkowski, Kazimierz Mańczak, 
Kazimierz Malanowski, Jacek Kudrewicz, An-
drzej Wierzbicki.  
W roku 2019 Akademia Górniczo-Hutnicza 
(AGH) w Krakowie będzie obchodzić 100-lecie 
swojego istnienia. Również w roku 2019 Pol-
skie Towarzystwo Matematyczne (PTM) będzie 
obchodzić w Krakowie Jubileusz 100-lecia ist-
nienia. Za datę powstania Towarzystwa Mate-
matycznego przyjmuje się dzień 2 kwietnia 
1919 r. W tym dniu odbyło się zebranie założy-
cielskie "Towarzystwa Matematycznego 
w Krakowie" w składzie 16 osób: S. Banach, J. 
Chmiel, L. Chwistek, M. Gibas, A. Hoborski, 
L. Hordyński, L. Kaszycki, F. Leja, O. Niko-
dym, A. Rosenblatt, A. Rozmus, J. Śleszyński, 
K. Stankiewicz, A. Wilk, S. Zaremba, K. Żo-
rawski. Zebranie Konstytuujące PTM odbyło 
się w lokalu przy ul. Św. Anny 12 o godz. 17. 
Wśród członków założycieli było siedmiu pro-
fesorów gimnazjów, trzech profesorów Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, dwóch docentów i asy-
stent oraz jeden inżynier. Skład członków zało-
życieli świadczy o tym, że dużą wagę przywią-
zywano do ciągłości procesu edukacji na wszy-
stkich szczeblach kształcenia. Celem Towarzy-
stwa miało być pielęgnowanie matematyki czy-
stej i stosowanej.  
Równania różniczkowe stanowią fundament 
nauk stosowanych, a w konsekwencji stanowią 
fundament wielu dyscyplin nauk technicznych. 
Uczniowie Zaremby i Żorawskiego stworzyli 
szkoły naukowe. W szczególności w Krakowie 
powstała szkoła równań różniczkowych Tadeu-
sza Ważewskiego (promotor doktoratu 
Cz. Olecha w roku 1958) i szkoła geometrii 
Stanisława Gołąba (ucznia A. Hoborskiego, 
pracującego na AGH i który zatrudnił Czesława 
Olecha na stanowisku młodszego asystenta 
w roku 1952) oraz również szkoła funkcji anali-
tycznych Franciszka Leji. 
Pierwszym miejscem zatrudnienia prof. Cze-
sława Olecha (wręczenie dyplomu dhc AGH 
w roku 2009) było AGH (18.08.1952) w Kate-
drze Matematyki kierowanej przez prof. S. Go-
łąba. Prof. Olech przez szereg lat wykładał ma-
tematykę na Naszym Wydziale, kształcąc w ten 
sposób przyszłą kadrę naukową, między innymi 
z zakresu automatyki i teorii sterowania.  

3. Struktura szkolnictwa wyższego 
Obecnie w Polsce mamy 455 szkół wyższych 
(dane orientacyjne), przy czym 135 z nich to 
szkoły publiczne (dawniej państwowe), a 320 to 
szkoły niepubliczne (dawniej prywatne). Więk-
szość tych jednostek nie uprawia nauki, a są je-
dynie tak zwanymi „fabrykami edukacyjnymi”.  
W strukturze szkolnictwa wyższego, w więk-
szości przypadków, wydział nadal jest podsta-
wową jednostką organizacyjną. Co rozumiemy 
pod pojęciem wydziału „elektrycznego”? Jest to 
jednostka, w której członkowie rady naukowej 
prowadzą badania w dyscyplinie elektrotechni-
ka i prowadzą kształcenie na tym kierunku 
i kierunkach pokrewnych. W ostatnich latach 
nastąpiły liczne zmiany strukturalne, chyba zbyt 
pochopne, prowadzące do podziałów dużych 
jednostek i w konsekwencji do prowadzenia 
badań w wąskich specjalnościach. Mój Wydział 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i In-
żynierii Biomedycznej AGH, skrótowo nazy-
wany Wydziałem „Elektrycznym”, utrzymał 
szerokie spektrum badań naukowych i kształce-
nia. Wspominam o tym, by łatwiej zrozumieć 
mój punkt widzenia na dalsze sprawy poruszo-
ne w referacie. Warto również uświadomić so-
bie fakt, że wydziały „elektryczne” i im po-
krewne funkcjonują również w strukturach kil-
ku uniwersytetów. 

4. Badania naukowe i dydaktyka 
Istotą szkolnictwa wyższego jest połączenie ba-
dań naukowych i kształcenia oraz pewne inne 
elementy, np. dobrze prowadzona popularyza-
cja wyzwalająca energię działania w młodych 
(ewentualnie) przyszłych badaczach. Dydakty-
ka i badania na wydziałach „elektrycznych” 
stwarzają możliwości takiej syntezy. 
W ostatnich latach bardzo posunęły się badania 
nad własnościami systemów dynamicznych 
(dziwne zachowania i ich interpretacje w róż-
nych dziedzinach naukowych). Dobrym przy-
kładem mogą tu być wyniki Krakowskiej Szko-
ły Systemów Dynamicznych. Naturalne połą-
czenie nauczania z badaniami w tym zakresie 
jest dobrym przykładem edukacji na najwyż-
szym poziomie. Zastosowania generują pro-
blemy matematyczne dotyczące np. optymali-
zacji, sprzężenia zwrotnego, zakresu linearyza-
cji. Bardzo pomocne w tym obszarze są zasto-
sowania technik komputerowych pobudzają-
cych do stawiania hipotez badawczych. 
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Pierwszy i drugi stopień kształcenia. Podział 
został wprowadzony ustawowo (chociaż ostat-
nio wspomina się o możliwości dopuszczenia 
jednolitych studiów w pewnych szczególnych 
przypadkach). Trzeba zatem, by nie popaść 
w działanie sprzeczne z prawem, dokonać od-
powiedniego podziału merytorycznego przeka-
zywanej wiedzy matematycznej. Dla przykładu 
na pierwszym stopniu można rozważać elemen-
ty rachunku macierzowego z równaniami róż-
niczkowymi (liniowymi skalarnymi pierwsze-
go, drugiego lub ewentualnie rzędu 3 oraz in-
terpretacje fizyczne, np. obwód elektryczny 
RLC, również wykorzystanie technik kompute-
rowych). Na drugim stopniu można wprowa-
dzić równania cząstkowe (linia długa), równa-
nia z opóźnieniem (sterowanie na odległość), 
klasyfikacja przestrzeni stanów (przestrzenie 
o wymiarze skończonym i nieskończonym, 
przestrzeń Banacha i Hilberta), rachunek waria-
cyjny (ciągle przydatny do budowy modeli 
układów elektro-mechanicznych, np. w roboty-
ce).  
W tak zwanym procesie bolońskim mają funk-
cjonować studia doktoranckie, jako 3 stopień 
kształcenia. Warto poświęcić procesowi boloń-
skiemu i studiom doktoranckim chwilę czasu. 
Główną zaletą procesu bolońskiego jest możli-
wość kontaktów naukowych z różnymi ośrod-
kami zagranicznymi i realizacji kształcenia 
prawie bez ograniczeń. Studia doktoranckie 
powinny wspomagać doktorantów w pisaniu 
rozpraw doktorskich poprzez umożliwianie 
uczestnictwa w badaniach naukowych oraz po-
moc w kontaktach z badaczami najwyższej kla-
sy [10]. 
Obecna reforma nie może polegać na znoszeniu 
wymagań. Dla przykładu, często przyjmuje się 
zasadę: „by zdać egzamin wystarczy uzyskać 
30% punktów możliwych do otrzymania”. 
Matematyka jest fundamentem myślenia 
i w konsekwencji dalszego działania w społe-
czeństwie. Wprowadza ład i porządek. Specjali-
ści badają zachowania chaotyczne układów dy-
namicznych i znają przyczyny i konsekwencje 
ich zachowań. Warto wykorzystać te spostrze-
żenia. 
Co robić? Pozwalać działać! Obserwować i roz-
mawiać na płaszczyźnie partnerskiej. Wyszu-
kiwać osoby utalentowane. Kształtować posta-
wy z zachowaniem troski o jakość sumienia. 
Wspierać samodzielność i krytycyzm w myśle-
niu, i być może uczyć krytycznego spojrzenia. 
Młodzi uczniowie, jak obserwuję, chętnie słu-

chają i czekają na wskazówki. Również są 
chętni do pomocy, tylko trzeba z nimi być au-
tentycznie. Schemat mistrz – uczeń jest dalej 
aktualny [6, 11]. 
5. Fundamenty teoretyczne i dydaktyczne 
Myślenie naukowe, dobrze charakteryzuje 
twierdzenie nazywane zasadą odwzorowań 
zwężających (inaczej twierdzenie Banacha 
o punkcie stałym). Myśl zawarta w twierdzeniu 
Banacha stanowi wzorzec postępowania. Pro-
sta, a zatem elegancka, teoria daje nam jedno-
znaczne rozwiązanie problemu, do którego mo-
żemy się jedynie przybliżać z dowolną dokład-
nością, ale dokładne rozwiązanie numerycznie 
nie jest osiągalne. Obecnie coraz szybsze kom-
putery, powszechnie dostępne, pozwalają 
zwiększać dokładność obliczeń w zadanym 
z góry przedziale czasu przeznaczonym na po-
szukiwanie rozwiązania przybliżonego, wyko-
rzystywanego praktycznie. Natomiast siłą teorii 
jest to, że możemy odkrywać i badać „byty ide-
alne” niedostępne „numerycznie”.  
Fundamenty dydaktyczne to zrozumienie bazu-
jące na intuicji. Przykładowo, dowód twierdze-
nia Banacha jest prosty i możliwy do przepro-
wadzenia przez średnio uzdolnionego ucznia. 
Założenia twierdzenia są stosunkowo łatwe do 
spełnienia. Rozważania są prowadzone w zbio-
rze, w którym wprowadzona metryka pozwala 
określić odległość pomiędzy dwoma dowolny-
mi elementami. Dodatkowe założenie (operacja 
zwężająca) i zupełność przestrzeni wystarcza 
do wykazania istnienia jednoznacznego rozwią-
zania odpowiedniego równania. Iteracyjny al-
gorytm (ważne dla informatyków i nauk stoso-
wanych) pozwala wyznaczać rozwiązanie przy-
bliżone z zadaną dokładnością. Ważne prak-
tycznie jest to, że konieczną do wykonania licz-
bę iteracji można z góry wyznaczyć przy zało-
żonej dokładności obliczeń. Innymi słowy wy-
nik z zadaną dokładnością można uzyskać  
w skończonym czasie. 
6. Programy nauczania 
Programy nauczania w uczelniach technicznych 
powinny być przygotowane, jak się wydaje in-
dywidualnie dla różnych dyscyplin, ale wspól-
nie z przedstawicielami danych dyscyplin i ma-
tematykami. Jednak są pewne elementy pro-
gramu wspólne dla wszystkich dyscyplin i kie-
runków, zwłaszcza na wydziałach „elektrycz-
nych”, które kształcą na kierunkach: elektro-
technika, informatyka, informatyka stosowana, 
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automatyka i robotyka, elektronika i telekomu-
nikacja, mechatronika, inżynieria biomedyczna, 
i innych pokrewnych (np. mechanika, energety-
ka,...). Przykładowo taki wspólny rdzeń stano-
wią następujące „kwanty” wiedzy: 
1. System dynamiczny. W naukach technicznych 
(i nie tylko) struktura systemu dynamicznego 
odgrywa fundamentalną rolę. Szczególnie sys-
temy dynamiczne (ciągłe i dyskretne w czasie) 
generowane przez równania różniczkowe lub 
odpowiednie równania rekurencyjne (również 
transmitancja dla układów liniowych). Zatem 
naturalnym jest badanie własności dynamicz-
nych (np. stabilności) i przedstawianie ich in-
terpretacji, np. elektrycznych. Praktycznie waż-
ne są numeryczne metody rozwiązywania rów-
nań. W automatyce (i nie tylko) skuteczne są 
metody linearyzacji. 
2. Mechanizm sprzężenia zwrotnego. W róż-
nych naukach stosowanych odpowiednie wła-
sności dynamiczne układu można uzyskać po-
przez zaprojektowanie odpowiedniego sprzęże-
nia zwrotnego. 
3. Teoria macierzy. Podstawowym aparatem 
matematycznym powszechnie stosowanym  
w technikach komputerowych jest nadal rachu-
nek wektorowo-macierzowy powiązany z inter-
pretacją odpowiednich równań liniowych. 
4. Wykorzystanie narzędzi informatycznych. 
Większość rozważań matematycznych (i ich za-
stosowań) można obecnie ilustrować wykorzy-
stując ogólnie dostępne oprogramowanie kom-
puterów personalnych (i nie tylko). W dydakty-
ce dobrą pomocą są programy związane z wi-
zualizacją obliczeń. 
7. Moje wspomnienia 
Matematyki na naszym Wydziale nauczało wie-
lu znanych matematyków, których nie sposób 
wszystkich wymienić. Dlatego wymienię tych, 
z którymi spotkałem się osobiście odbywając 
studia na naszym Wydziale.  
Z Księdzem Profesorem Andrzejem Turowi-
czem (1904-1989) spotkałem się na przełomie 
lat 60 i 70 uczestnicząc w seminariach i wykła-
dach, głownie w ramach studiów doktoranckich 
[12]. Ksiądz Profesor był współtwórcą podstaw 
matematycznych Wydziału, a w szczególności 
Katedry Automatyki nauczając nas teorii ma-
cierzy, teorii sterowania optymalnego, rachunku 
wariacyjnego, równań różniczkowych linio-
wych różnych typów, algebry, rachunku praw-
dopodobieństwa, logiki, teorii gier, i różnych 
działów analizy matematycznej oraz analizy 

numerycznej. Jego osobowość kształtowała na-
sze umysły i nasze wewnętrzne struktury mo-
ralne, co pozwoliło wielu z nas przetrwać i do-
trwać do dnia dzisiejszego, to znaczy do po-
nownego odzyskania niepodległości. Nie da się 
zapomnieć rozmów z Ojcem Bernardem, rów-
nież w opactwie w Tyńcu. Rozmowy o historii 
matematyki przeplatały się zawsze ze wska-
zówkami i życzliwymi radami, które pomogły 
mi kilkakrotnie podjąć ważne decyzje życiowe.  
Ksiądz Profesor studia wyższe odbył na Uni-
wersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozo-
ficznym uzyskując dyplom magistra w roku 
1927. W latach 1937-39 był adiunktem katedry 
geometrii wykreślnej B Politechniki Lwowskiej 
(założonej w roku 1844). W roku 1945 wstąpił 
do zakonu O.O. Benedyktynów w Tyńcu (chy-
ba najstarsze opactwo w Polsce, podobnie jak 
Monte Casino w Europie). W roku 1946 uzy-
skał stopień doktora, w roku 1963 habilitował 
się w zakresie matematycznej teorii sterowania, 
a w roku 1970 otrzymał tytuł profesora nad-
zwyczajnego, będąc pracownikiem Instytutu 
Matematycznego PAN w Krakowie. W latach 
1973, 74 i 76 Prof. Andrzej Turowicz był kie-
rownikiem Kursów Zastosowań Matematyki 
organizowanych w Krakowie przez Instytut 
Matematyczny PAN oraz Instytut Informatyki  
i Automatyki AGH. Funkcję zastępcy kierow-
nika oraz sekretarza pełnił dr inż Andrzej Go-
ściński wraz ze mną (Instytut Informatyki i Au-
tomatyki AGH). Przykładowo w roku 1973  
w ramach Kursu Zastosowań były prowadzone 
następujące wykłady [10]:  
1. Prof. dr Jacek Szarski: Nierówności róż-
niczkowe zwyczajne i ich zastosowania. 
2. Prof. dr Andrzej Lasota: Metody teorii ergo-
dycznej w problemach technicznych. 
3. Prof. dr Jan Burzyński: Matematyczne meto-
dy informacji.  
4. Prof. dr Jan Burzyñski: Rachunek prawdopo-
dobieństwa i statystyka matematyczna z przy-
kładami zastosowań.  
5. Doc. dr Andrzej Pelczar: Układy dynamicz-
ne.  
6. Doc. dr Zdzisław Skupień: Wybrane zagad-
nienia teorii grafów z przykładami zastosowań.  
7. Dr Stanisław Białas: Programowanie w języ-
ku FORTRAN, wybrane przykłady metod nu-
merycznych.  
8. Doc. dr Zbigniew Kowalski: Wybrane za-
gadnienia analizy matematycznej z elementami 
metod numerycznych.  
9. Dr Jan Kudela: Struktura maszyn cyfrowych.  
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W roku 1974, między innymi, wykład progra-
mowania liniowego prowadził doc. dr Antoni 
Skwarczyński, a wykład z programowania ma-
szyn cyfrowych w języku FORTRAN prowa-
dził dr Paweł Gizbert Studnicki.  
Z Profesorem Czesławem Olechem pierwszy 
raz spotkałem się na wykładach z matematyki 
w roku akademickim 1966/67 (semestr 5, rok 3 
elektrotechniki; Wydział Elektrotechniki Gór-
niczej i Hutniczej, AGH). Wykłady dotyczyły 
między innymi: przestrzeni liniowych, układów 
równań, teorii macierzy, równań różniczko-
wych, postaci kanonicznej Jordana, przekształ-
cenia Laplace’a, stabilności Lapunowa, kryte-
rium Hurwitza i Routha, twierdzenia Michajło-
wa oraz funkcji zespolonych. Wybrane twier-
dzenia były podawane z dowodami przeprowa-
dzanymi tak, że odpowiednie tezy stawały się 
dla słuchaczy oczywiste. Wykłady były prowa-
dzone precyzyjnie i przejrzyście, dając dobre 
podstawy dla teorii sterowania. 
W roku akademickim 64/65, na 1 roku studiów 
w semestrze zimowym, słuchałem 5 godzinne-
go (liczba godzin tygodniowo) wykładu z ma-
tematyki prowadzonego przez Prof. dra Jerzego 
Górskiego. Natomiast w 2, 3 i 4 semestrze stu-
diów wykład z matematyki prowadziła Pani 
mgr Barbara Główczyńska (odpowiednio 2, 4  
i 3 godziny tygodniowo; ćwiczenia prowadziła 
Pani mgr Danuta Rusek, potem Węglowska).  
Od roku 1970 przy Wydziale systematycznie 
prowadzone były studia doktoranckie w zakre-
sie automatyki i elektrotechniki. Organizatorem 
i kierownikiem studiów był Prof. zw. dr inż. 
Henryk Górecki. W ramach studiów doktoranc-
kich, w których uczestniczyłem w latach 1970-
73, szczególną uwagę zwracano na dobre pod-
stawy matematyczne. Z tego powodu uczestni-
cy słuchali wykładów lub mieli możliwość kon-
taktu w ramach seminariów z wieloma znanymi 
matematykami. Wymienię tych, których zapa-
miętałem. Prof. Andrzej Turowicz prowadził 
wykład z teorii macierzy. Doc. dr Andrzej La-
sota prowadził wykład z teorii dystrybucji. 
Szczególnie utkwiło mi w pamięci rozpoczęcie 
tego wykładu, gdzie na wstępie Profesor na  
2 stronach naszkicował schemat teorii dystry-
bucji. Doc. dr Zbigniew Kowalski wykładał 
metody numeryczne, a Prof. dr Jacek Szarski 
równania różniczkowe cząstkowe. Wykłady 
Prof. Szarskiego były prowadzone perfekcyjnie 
tak, że notatki z wykładu stanowiły podręcznik 
z równań cząstkowych. Prof. dr Zdzisław Opial 
prowadził wykład z algebry. Prof. Andrzej Pel-

czar analizę funkcjonalną. Na seminariach Prof. 
Plisia uderzała Jego niezwykła intuicja matema-
tyczna oraz zwięzłość wypowiedzi. W tym 
miejscu warto wspomnieć o fakcie, że w ra-
mach studiów doktoranckich wiele przedmio-
tów związanych z matematyką stosowaną wy-
kładali profesorowie formalnie nauk technicz-
nych (ale dobrze przygotowani matematycznie): 
Henryk Górecki teorię sterowania, Kazimierz 
Mańczak identyfikację obiektów, Jacek Kudre-
wicz analizę funkcjonalną, Kazimierz Mala-
nowski sterowanie optymalne układów o para-
metrach rozłożonych, Andrzej Wierzbicki ste-
rowanie optymalne, i wielu innych.  
Ten fragment opracowania z założenia ma cha-
rakter wspomnieniowy i był wcześniej przygo-
towywany w związku z konferencją pt. Mate-
matyka w 75-leciu AG i AGH i 25-leciu Instytu-
tu Matematyki, którą zorganizował Instytut Ma-
tematyki AGH w dniach 9-11.06.1994 w Kry-
nicy [10]. Z tego powodu wspomnę o znanym 
w krakowskim środowisku matematyków Pro-
fesorze Antonim Bielaku, który uczył mnie ma-
tematyki w V Liceum Ogólnokształcącym 
w Krakowie. Profesor Bielak miał szczególny 
talent pedagogiczny oraz umiejętności w roz-
budzaniu zainteresowań matematycznych. 
Uczniami Jego byli, między innymi, Prof. 
Opial, Prof. Górecki i Prof. Litwiniszyn, Prof. 
Antoni Leon Dawidowicz. Wielu uczniów Prof. 
Bielaka brało z powodzeniem udział w Olim-
piadach Matematycznych oraz podejmowało 
studia na naszym Wydziale (np. Wojciech Pat-
kaniowski, Stanisław Smarzyński, Maciej Pie-
trzyk, studia w latach 1964-1970).  
Z innych osób, które wykładały matematykę na 
Wydziale EAiE, ale nie w okresie moich stu-
diów, wymienię Prof. Franciszka Bierskiego, 
dra Furdzika oraz mgra Czarlińskiego. Są to 
osoby, które często są wspominane przez ab-
solwentów Wydziału Elektrycznego.  
8. Zakończenie  
W pracy przedstawiono kilka uwag dotyczą-
cych nauczania matematyki na tak zwanych 
wydziałach „elektrycznych”, wykorzystując 
wcześniejsze opracowania [4-11, 12]. Zwróco-
no uwagę na fundamenty teoretyczne [6, 7], 
powiązania procesu dydaktycznego z badaniami 
naukowymi, na rolę wychowawczą procesu 
kształcenia osobowości w ramach studiów wyż-
szych oraz przekazano kilka myśli [15] na te-
mat kształtowania programów nauczania [8, 9, 
11].  
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Przy rozważaniu problemów nauczania należy 
spojrzeć trochę szerzej. Można tu wykorzystać 
wcześniejsze myśli różnych badaczy, które da-
lej są aktualne i które częściowo zweryfikował 
upływający czas [3]. Godną dalszych przemy-
śleń jest filozofia dotycząca zastosowań mate-
matyki zawarta np. w książce [15]. Podobnie 
myśl zawarta i rozwijana w podręczniku historii 
[3, s. 489]: Naród i państwo bez kultury nie ist-
nieją. Nauka jest podzbiorem kultury. Nato-
miast edukacja na najwyższym poziomie musi 
być prowadzona w powiązaniu z badaniami na-
ukowymi. Od jakości edukacji zależy budowa 
przyszłego środowiska naukowego, którego bu-
dowa jest procesem długotrwałym, wymagają-
cym specyficznego klimatu. Nauki nie tworzy 
się na rozkaz. Naukę tworzą utalentowane oso-
bowości ukształtowane w odpowiedniej atmos-
ferze, nasyconej dużym stopniem wolności  
w dążeniu do prawdy, przy zachowaniu we-
wnętrznej uczciwości i dyscypliny myślenia. 
Jednym z zadań szkolnictwa wyższego powin-
no być, między innymi, umożliwianie i sprzyja-
nie kształtowaniu utalentowanych nieprzecięt-
nych osobowości o samodzielnym i krytycznym 
spojrzeniu na otaczająca nas rzeczywistość [ 6].  
Przejdźmy do spraw bardziej ogólnych, zwią-
zanych z ewentualną reformą (obecnie prace 
 w toku; stan na dzień 9.06.2018) szkolnictwa 
na wszystkich szczeblach edukacji. Trzeba mieć 
na uwadze i stale przypominać, że [3, 6] uczel-
nie wyższe to nie fabryki edukacyjne i firmy 
oraz że:  

1. Kultura, a w szczególności nauka i edu-
kacja stanowi podstawowy fundament na-
rodu oraz państwa.  

2. Reforma nie może sprzyjać znoszeniu wy-
magań.  

3. Skutki dzisiejszych decyzji ujawnią się po 
wielu latach.  

Wydarzenia historyczne [1, 2, 3, 4, 13, 14, 16] 
stanowią pewien proces rozwijający się w cza-
sie. Zatem przy analizie procesu edukacji warto 
sięgać do doświadczeń z przeszłości, by nie po-
pełniać błędów naszych poprzedników. Refor-
matorzy często przyjmują postawy, które mogą 
sugerować, że wszystko zaczyna się od ich po-
mysłów lub zmieniają swoje poglądy z zaska-
kującą dużą częstotliwością.  
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