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Stefan Banach i jego podręcznik do mechaniki 
 

 

 Motto:  
„Moim największym odkryciem matematycznym jest Stefan Banach”  

          Hugo Steinhaus1 
 

 

Wprowadzenie. O Stefanie Banachu napisano setki artykułów naukowych i popularnych  oraz 

kilka książek w Polsce i na świecie [6, 12, 15, 16, 20, 22]. Jest powszechnie znany jako polski 

wybitny matematyk ze Lwowskiej Szkoły Matematycznej2, o której również dostępnych jest 

wiele publikacji [8, 10, 23, 25]. Czy jednak naprawdę jest powszechnie znany??? Co można 

jeszcze dopowiedzieć? Jedyne co może zrobić autor tej notki/eseju to dodać osobiste 

odniesienia oraz wyeksponować informacje o tytułowym podręczniku do mechaniki!! Ogólnie, 

warto jeszcze raz przypomnieć postać tego wybitnego Polaka oraz „tło”, warunki w jakich się 

rozwijał oraz tworzył [C, D, E, I]. Eseista odwiedził Lwów, a wyjątkowe zdjęcia z tej wyprawy 

załączono na końcu notki. Wybrano takie zdjęcia, które łączą się z życiem naszego Bohatera. 

Kilka danych na początek. Stefan Banach urodził się w 1892 roku w Krakowie (w szpitalu Św. 
Łazarza3), było ta zatem 128 lat temu [12]. Kraków należał do austriackiej prowincji o nazwie 
Galicja ze stolicą we Lwowie [F]. W Austrii mówiło się i nadal mówi się po niemiecku. Polska 
odzyskała niepodległość w 1918 roku, a Lwów to dziś Lviv i należy do Ukrainy. Ojcem Banacha 
był Stefan Greczek - służący jako żołnierz w wojsku austriackim, a później pracujący jako 
urzędnik w Krakowie. Nasz Bohater nie nosił zatem nazwiska ojca. Dlaczego? Bo był 
nieślubnym dzieckiem Katarzyny Banach. Został oddany na wychowanie do rodziny zastępczej 
właścicielki pralni, Franciszki Płowej, i jej przybranej córki, Marii Puchalskiej. Autor notki zna 
kilka rodzin, które wychowują przybrane dzieci. Nie trzeba ich zabijać, jak widać na naszym 

 
1 https://pl.wikiquote.org/wiki/Hugo_Steinhaus; wiele powiedzonek genialnego matematyka i gawędziarza; 
m.in. „Warszawiacy nie wierzą w nic, co wymyśli prowincja – są ateistami, bo nie spotkali Boga na 
Marszałkowskiej” – to pewnie wyjaśnia ich obecne zachowania i wybory.  
Inne to: „Mędrzec widzi w lustrze głupca, głupiec przeciwnie” warto zatem poklikać. 
 
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Lwowska_szko%C5%82a_matematyczna; informacja o matematykach ze 
Lwowa, w tym lista tych, którzy zginęli zabici przez Niemców w czasie okupacji niemieckiej Lwowa. 
 
3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital_Uniwersytecki_w_Krakowie; informacja o szpitalu. 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Hugo_Steinhaus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lwowska_szko%C5%82a_matematyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital_Uniwersytecki_w_Krakowie
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przykładzie. Mimo wszystko, Stefan Banach znał osobiście swojego ojca i czasami się z nim 
spotykał, ale nie poznał twarzą-w-twarz swojej rodzonej matki. Ojciec łożył na jego 
utrzymanie. We wspomnianych książkach  i  artykułach są zdjęcia Banacha na spacerze z ojcem 

i wiele innych….. Jak taki ktoś, mógł zostać  g·e·n·i·u·s·z·e·m   matematyki???  Bywają ludzie 
obdarzeni przez los, inni mówią, że przez Boga. Uczył go dodatkowo znajomy rodziny Jules 
Mien z pochodzenia Francuz, głównie francuskiego, ale i matematyki. Jules był fotografem, a 
w zbiorach rodzinnych zostało kilka fotografii wykonanych przez niego. Nasz Bohater 
uczęszczał do IV C.K4. Gimnazjum w Krakowie w latach 1902-1910. Pieniądze ojca zapewne 
pomogły, bo szkoły były wtedy płatne. Znajomość francuskiego była bezcenna, bo był to język 
publikacji naukowych, wtedy na równi z niemieckim, czy angielskim. 

Uwagi autora eseju. W tych samych latach urodzili się dziadkowie autora notki, przy czym 
rodzina ojca mieszkała we wsi Sokolniki, przylegającej do Lwowa. Część rodziny eseisty ze 
strony mamy osiedliła się/mieszkała także w Krakowie, gdzie mieszkają do dziś. Ojciec eseisty 
Kazimierz Zawiślak marzył o studiach na Politechnice Lwowskiej, chodząc do lwowskiego 
gimnazjum (piechotą ze wsi). Jego bliski kuzyn studiował medycynę. Z opowiadań rodzinnych 
wydaje się iż 120 lat to jak mgnienie oka… Ojciec eseisty skończył w końcu Politechnikę 
Krakowską. Natomiast, Banach nie wybrał matematyki jako kierunku studiów!! Znowu 
ciekawostka, wręcz ironia losu, matematykę studiował wcześniej jako samouk. To niezwykły 
rys Jego charakteru, uczyć się czegoś samemu. Jakie to rzadkie, a zwłaszcza nadzwyczajne w 
odniesieniu do matematyki, którą tak trudno pojąć. Nasz Bohater w latach 1911–1913 zaliczył 
dwa lata studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Lwowskiej (tzw. półdyplom). 
Między innymi dlatego później napisał podręcznik do mechaniki. 

Córka eseisty chodziła do Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha w Bielsku-Białej. Było to 
gimnazjum, gdzie matematyka była prowadzona na bardzo dobrym poziomie. Obecnie ten 
budynek mieści szkołę podstawową, a gimnazjów w ogóle nie ma w systemie oświaty w Polsce. 
To drugi rodzinny rys.    Generalnie w Polsce mało jest dziś szkół Jego imienia!!!! Na stronie 
(http://kielich.amu.edu.pl/Stefan_Banach/ciekawostki.html) jest lista tylko ośmiu szkół, a 
eseista wyklikał jeszcze liceum w Warszawie. Z tych ośmiu, trzy to gimnazja – więc dziś nie 
istnieją. Z kolei (https://lo44.edu.pl/szkola/historia-szkoly/) szkoła w Warszawie otrzymała 
nowego patrona dopiero 29 marca 2019, w przeddzień urodzin PATRONA. Autor książki o 
Banachu – Józef Kozielecki [16] uważa iż jest to zdecydowanie za mało. Eseista może dodać iż 
podejrzewa iż jest to element tzw. „pedagogiki wstydu”, czyli wielkiego planu poniżania Polski 
i Polaków. 

Kazimierz Szałajko uczeń Banacha [J, K]. Sam eseista studiował matematykę stosowaną na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach, na ówczesnym Wydziale Matematyczno-Fizycznym (1974-
1979). Dyrektorem Instytutu Matematyki był doc. mgr Kazimierz Szałajko [22]. Dziś nie ma 
docentów, a gdy byli to zwykle mieli doktoraty, a nawet habilitacje. Kazimierz Szałajko był 
uczniem Stefana Banacha. Czasem mówi się o powinowactwie naukowym - gdy jakiś świeży 
doktor odnosi się do promotora doktoratu własnego promotora (to myśli o naukowym 
dziadku).  Eseista nie ma takiego związku, ale był studentem za czasów Szałajki, a potem przez 
4 lata pracownikiem i podwładnym ucznia Banacha (1979-1983). Istnieje teoria tzw. małego 

 
4 C.K. – Cesarsko-Królewskie np. C.K. Dezerterzy, film polski. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/I_Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._Bart%C5%82omieja_Nowodworskiego_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Politechnika_Lwowska
http://kielich.amu.edu.pl/Stefan_Banach/ciekawostki.html
https://lo44.edu.pl/szkola/historia-szkoly/
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świata, gdzie wszyscy ziemianie są sobie bliscy przez sieci komputerowe, można dotrzeć do 
każdego średnio po kilkunastu krokach. Autor notki „dociera” do Banacha tylko przez jedną 
osobę! To pewna, istotna bliskość… Docent Kazimierz Szałajko zorganizował wydziałowy 
wieczór pamięci swojego mentora i zaprosił na tę uroczystość syna Stefana Banacha, lekarza 
Stefana Juniora. Ten na tę okazję przywiózł oryginał „Księgi Szkockiej” [19]5, która wtedy była 
w jego posiadaniu!! Uczestnicy spotkania mieli okazję podchodzić do stołu gdzie leżało to 
cudo, czyli zeszyt w linie w grubych okładkach. Kartki kilka razy przewracał sam syn Bohatera. 

Docent Szałajko nie uzyskał doktoratu – jego opiekun naukowy Stefan Banach umarł w 1945 

roku, a mgr Kazimierz Szałajko został zatrudniony na nowopowstałej Politechnice Śląskiej. 

Natomiast we Lwowie, Szałajko - jako starszy asystent - pracował w latach 1938-1940. Niemcy 

zabili wielu profesorów Lwowskich. Niemcy zamordowali setki tysięcy osób zaliczanych do 

inteligencji Polski, ale przypomnijmy, łącznie zginęło sześć milionów naszych 

współobywateli!!!!!!!, w tym około 3 mln Polaków wyznania mojżeszowego. Po wojnie 

potrzebne były kadry, Kazimierz Szałajko miał setki godzin zajęć dydaktycznych od 1945 roku, 

napisał ok. 10 skryptów, które były wielokrotnie wznawiane. Jego (i innych) ideą było 

powstanie Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej, który właśnie niedawno 

świętował swoje pięćdziesięciolecie (1969-2019). Na początku wydział prowadził specjalności: 

matematykę stosowaną, fizykę techniczną oraz mechanikę stosowaną. Pracownicy tego 

wydziału prowadzili zajęcia z matematyki dla wszystkich wydziałów politechniki. 

Katedry Matematyki [11]. Stefan Banach pracował w Katedrze Matematyki na Politechnice 

Lwowskiej [B], jako katedry/jednostki w strukturze Wydziału Inżynierskiego, a w pewnym 

okresie tzw. Wydziału Ogólnego, który został zlikwidowany w 1934 roku, w wyniku ówczesnej 

reformy szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej.  

Generalnie matematycy byli i są kształceni na Uniwersytetach. Matematyka jest uczona na 

wszelkich wydziałach politechnik  i  na innych uczelniach jako nauka podstawowa. Kto ma jej 

uczyć? Zawsze pozostaje pytanie jak zorganizować zespół wykładowców matematyki w 

strukturze uczelni innej niż Uniwersytet. W ATH w Bielsku-Białej Katedra Matematyki jest w 

strukturze Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, który prowadzi kierunek informatykę 

dopiero od kilkunastu lat. Podsumowując, powtórzmy: Banach pracował na Politechnice 

Lwowskiej, a nie na Uniwersytecie Lwowskim. Natomiast całe środowisko lwowskich 

matematyków spotykało się na seminariach naukowych i nieformalnych spotkaniach w 

Kawiarni Szkockiej we Lwowie. We Lwowie i okolicach były jeszcze inne uczelnie jak Akademia 

Medyczna, Wyższa Szkoła Rolnicza w Dublanach, Wyższa Szkoła Leśna.  Matematyka 

nazywana jest królową nauk, uważa się, że ma wpływ na wszystkie inne dziedziny, ale 

największy wpływ miała zawsze na mechanikę, fizykę, a dziś informatykę. Mając takiego 

opiekuna naukowego, związek ten rozumiał doc. mgr Kazimierz Szałajko. Mechanika w 

Gliwicach miała solidne podstawy matematyczne. 

 
5 Wyszło też ostatnio 2-gie rozszerzone wydanie tej książki. 
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Cudowne losy. Jak to się stało, że Stefan Banach, chłopiec wychowany w rodzinie zastępczej 

przeniósł się z Krakowa do Lwowa?? Jak został   p·r·o·f·e·s·o·r·e·m   matematyki? W roku 1914 

wybuchła I wojna światowa, On miał 22 lata, nie powołano Go do wojska – zrządzenie losu. 

Zatem musiał wydarzyć się jeszcze kolejny cud i się wydarzył. Słynny matematyk Hugo 

Steinhaus (ówcześnie doktor) zainteresował się przypadkowo spotkanym Banachem. Było to 

w roku 1916. Na Plantach w Krakowie, usłyszał dwóch młodych ludzi rozmawiających o całce 

Lebesgue’a, stanowiącej podstawę zaawansowanej teorii miary; jednym z nich był właśnie 

Banach. Włączył się do rozmowy, a ich znajomość przetrwała lata, nawet potem pisali 

wspólnie prace naukowe [4, 5, 14]. Steinhaus habilitował się we Lwowie w 1917, a profesorem 

został w 1920 roku. Dzięki wstawiennictwu Steinhausa, Banach otrzymał asystenturę w 

Katedrze Matematyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej u prof. Antoniego 

Łomnickiego. W 1920 (nie mając dyplomu ukończenia studiów) doktoryzował się na 

Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie „na podstawie rozprawy, której główne wyniki 

zostały potem opublikowane w pracy: Sur les opérations dans les ensembles abstraits et leur 

application aux équations intégrales (Fundamenta Mathematicae, III, 1922), w której zawarł 

podstawowe twierdzenia analizy funkcjonalnej, nowej dyscypliny matematyki”. Eseista 

przeczytał co najmniej kilkanaście książek o Lwowie – w tym: wspomnienia Kazimierza 

Kuratowskiego [17, 26], Stanisława Ulama [24] oraz Hugona Steinhausa [21], a także Karoliny 

Lanckorońskiej. Ten ostatni (będąc Wyznania Mojżeszowego, tak jak Ulam) opisuje m.in. jak 

przetrwał czas zagłady na terenach podkarpacia. Stanisław Ulam wyjechał w latach 30-tych do 

USA, a w 1939 po odwiedzinach Lwowa wsiadł na ostatni rejs Batorego do Ameryki. Przyczynił 

się do sukcesu programu budowy bomby atomowej, podobnie jak inny absolwent polskiej 

uczelni Józef Rotbalt (Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie6) [13]. We wszystkich tych 

wspomnieniach przewija się niesamowita, niespotykana atmosfera naukowa w środowisku, 

gdzie wszyscy się nawzajem szanowali, lubili, dopingowali lub wspólnie publikowali. Lwowska 

Szkoła Matematyczna rozbłysła jak nowa gwiazda i została unicestwiona przez wojnę 

światową. Ci którzy ją przeżyli rozjechali się po różnych ośrodkach naukowych Polski lub 

wyemigrowali, ale wszędzie byli zaczynem rozwoju matematyki i tworzyli wokół siebie nowe 

silne środowiska naukowe – jak wielki wybuch. Dziś tradycje Księgi Szkockiej kultywują 

naukowcy z Ukrainy. Banach sam habilitował się w 30 czerwca 1922 roku (2 lata po doktoracie) 

i uzyskał nominację profesorską już 22 lipca w tym samym roku!!! Wykrzykniki można stawiać 

po każdym zdaniu. Banach był niezwykle pracowity – spis prac naukowych można wyklikać na 

wielu stronach [A]. Awans wynikał zatem z Jego osiągnięć, być może też z potrzeby kadr w II 

Rzeczypospolitej!!! Dodatkowo dla równomierności centrów akademickich, Państwo Polskie 

stworzyło od zera Uniwersytet Poznański. Wybrani profesorowie ze Lwowa zostali powołani 

do pracy w tym nowy ośrodku akademickim m.in. w 1919 prof. Zdzisław Krygowski – inicjator 

prac naukowych nad szyframi. Opiekun późniejszych łamaczy kodu niemieckiej ENIGMY. 

 
6 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolna_Wszechnica_Polska; jest zdjęcie budynku Uczelni przy dzisiejszej ul. 
Stefana Banacha w Warszawie. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Steinhaus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Steinhaus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ca%C5%82ka_Lebesgue%E2%80%99a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ca%C5%82ka_Lebesgue%E2%80%99a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miara_(matematyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_%C5%81omnicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_%C5%81omnicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Lwowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundamenta_Mathematicae
https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_funkcjonalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolna_Wszechnica_Polska
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Kawiarnia i Księga Szkocka [27] [G,H]. Zanim przejdziemy do podręcznika mechaniki, warto 

napisać kilka słów o kawiarni „Szkockiej” we Lwowie oraz o Księdze Szkockiej, bo używano jej 

w tej restauracji do zapisywania problemów do rozwiązania;  plus nagroda za takie 

odkrycie/rozwiązanie/dowód. Było to miejsce gdzie spotykało się środowisko matematyków z 

różnych uczelni Lwowa, a także nauczycieli lwowskich szkół średnich np. Juliusz Szauder (w 

latach 1928–1934 uczył matematyki w V Państwowym Gimnazjum im. Hetmana Stanisława 

Żółkiewskiego), czy Stefan Kaczmarz (okresowo uczył w Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego 

we Lwowie). Niektórzy z nauczycieli przechodzili do pracy na uczelniach lub okresowo 

prowadzili wykładu i seminaria. Eseista odwiedził Lwów dwukrotnie w roku 1972 (w 

komunistycznym Związku Radzieckim) oraz 2019. Odwiedził słynną restaurację i wiele innych 

miejsc. Fotorelacja z pobytu jest zamieszczona poniżej (zapraszam uprzejmie). Matematycy 

coś jedli, czasem nawet wypili i dyskutowali m.in. o nowych problemach matematycznych, na 

początku zapisywano je na kartkach, a nawet na serwetkach. Zeszyt kupiony przez żonę 

Banacha, przechowywany przez kelnerów, stał się rozwiązaniem o znaczeniu światowym. Dziś 

jest ona wydana po angielsku [H][19]. Niektóre problemy rozwiązano dopiero po 30 latach. 

Podręczniki. Mimo głównej dziedziny działalności naukowej jaką była matematyka [7]  – 

Stefan Banach podjął się napisania wielu podręczników dla szkół średnich oraz podręcznika do 

MECHANIKI, oprócz książek ze swojej głównej dziedziny. Przypomnijmy - POLSKĘ sklejono z 

trzech kawałków wydartych zaborcom, zadaniem genialnie wtedy wypełnionym było 

ujednolicenie, a także wprowadzenie do szkół i uczelni języka polskiego. Byli zdrajcy, ale nie 

tyle co dzisiaj. Natomiast nadzwyczajną pracowitość ludzi takich jak Banach można dawać za 

przykład zbawczego, szarego (?) patriotyzmu. 

Podręcznik Banacha z MECHANIKI składał się z dwóch tomów, dostępny jest dzisiaj dla 

każdego w wersji on-line. Wydano go w 1938 roku z subwencji Funduszu Kultury Narodowej 

Józefa Piłsudzkiego, sygnowano:  Warszawa – Lwów – Wilno. Drukowano w Drukarni UJ w 

Krakowie. Przedmowę napisał sam Autor, który stwierdza, że opracowano go na podstawie 

wieloletnich wykładów na Uniwersytecie Jana Kazimierza (Wazy) oraz na Politechnice 

Lwowskiej. „Starałem się w książce o możliwie łatwy wykład. Trudniejsze rozważania 

objaśnione są na wielu przykładach”. Bibliografia podana na początku książki (!!) obejmuje 

kilka innych podręczników w języku polskim, prace/podręczniki o zasięgu europejskim wydane 

w Londynie, Paryżu, Berlinie, Lipsku, Bolonii oraz Cambridge, wydane odpowiednio po 

angielsku, francusku, niemiecku i po włosku. Podano także dostępne zbiory zadań z mechaniki. 

Zapewne jako poddany austriacki (od urodzenia do roku 1918), musiał znać także niemiecki, 

którego na pewno uczył się w gimnazjum w Krakowie. Natomiast publikował głównie po 

francusku, w tym języku wydano też flagowy podręcznik o operacjach liniowych [1, 2, 3]. 

Wracamy do podręcznika MECHANIKA, w 1938 roku było wydanie pierwsze, natomiast 

wydanie II uzyskane sposobem fotomechanicznym ukazało się w Szwecji w 1947 roku!! Czy 

dzisiaj byłoby to możliwe??? Było drukowane przez firmę: Bengtsons Litografiska AB Sthlm. 

Jest też dodatkowa strona z dopiskiem: „Książka ta została wydrukowana w Szwecji jako dar 

Rządu Szwedzkiego dla kulturalnej odbudowy w Polsce.” oraz zdjęcie Autora. (Patrz: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/V_Pa%C5%84stwowe_Gimnazjum_im._Hetmana_Stanis%C5%82awa_%C5%BB%C3%B3%C5%82kiewskiego_we_Lwowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/V_Pa%C5%84stwowe_Gimnazjum_im._Hetmana_Stanis%C5%82awa_%C5%BB%C3%B3%C5%82kiewskiego_we_Lwowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Pa%C5%84stwowe_Liceum_i_Gimnazjum_im._Kr%C3%B3la_Stefana_Batorego_we_Lwowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Pa%C5%84stwowe_Liceum_i_Gimnazjum_im._Kr%C3%B3la_Stefana_Batorego_we_Lwowie
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http://cybra.lodz.pl/Content/14422/MatematykaSzkolAkad_2_opt.pdf). Tom I zawiera pięć 

rozdziałów. Rozdział I omawia wektory, jako podstawowe pojęcie dla mechaniki oraz fizyki. 

Rozdział II jest zatytułowany: „Kinematyka punktu”. Omawiane są pojęcia przyspieszenia, 

prędkość i przyspieszenia kątowego. Rozdział III to dynamika punktu materialnego. 

Przedstawiono równania ruchu, ruchy planet – omawiając prawa Keplera, pole sił 

potencjalnych, ruch harmoniczny, dynamikę punktu nieswobodnego oraz wahadło 

matematyczne. Rozdział IV dotyczy geometrii mas, momentów bezwładności dla brył oraz 

pojęcia środka ciężkości, w przykładowych obliczeniach użyto oczywiście całek oznaczonych. 

Tom pierwszy kończy się rozdziałem V, gdzie rozważano układy punktów materialnych. Liczy 

on 234 strony. Jak podano wyżej Tom I zgrano na komputer eseisty z zasobów Politechniki 

Łódzkiej. Tomu drugiego nie udało się wyklikać w całości, ale można go zgrywać rozdziałami 

(http://matwbn-old.icm.edu.pl/kstresc.php?tom=9&wyd=10). Tom drugi podręcznika 

mechaniki ma kontynuację numerowania stron tj. od 235 do 544, a zatem obejmuje ponad 

300 stron. Są rozdziały od VI do XI. Rozdział VI dotyczy statyki ciała sztywnego, rozważa się 

ciało swobodne oraz nieswobodne. Rozdział VII na tytuł „Kinematyka ciała sztywnego”. 

Rozważa się m.in. ruch płaski, obrotowy oraz przestrzenny, toczenie, ślizganie oraz rozkład 

przyspieszeń. W rozdziale VIII omówiono dynamikę ciała sztywnego. Kolejny IX rozdział 

dotyczy „Zasady prac przygotowanych” – zmory studentów z mojej grupy studenckiej; a także 

m.in.  wyznaczania położenia równowagi w polu sił. W części X rozważa się „Dynamikę 

układów holonomicznych” w tym zasadę d’Alemberta  oraz  równania Lagrange’a. Rozdział XI 

to:  zasady wariacyjne mechaniki.   Mechanika bez całek,  równań różniczkowych  pierwszego 

i drugiego rodzaju, czy transformacji układów współrzędnych jest nie do zrozumienia, a tak 

ważne dla wyobrażenia sobie działania robotów. W dzisiejszych czasach mamy nowa dziedzinę 

robotykę, gdzie strona/zagadnienia ruchów ramion robotów to problemy z zakresu mechaniki, 

dochodzi sterowanie oraz napęd. Taki zakres mechaniki (jak u Banacha) był niezwykle 

obszerny. Studenci kierunków „budowa maszyn”, „robotyka” czy „mechatronika”, często nie 

zdają sobie sprawy, jaką ‘dawkę’ matematyki muszą poznać/przełknąć!!! Polscy inżynierowie 

z takimi podstawami teoretycznymi mogli opracowywać konstrukcje wybitne, i tak też było. 

Zobaczmy album ówczesnych inżynierów (http://delibra.bg.polsl.pl/Content/23959/Album-

inz-i-tech-T1-Cz3.pdf). Konieczne kliknięcie. Mamy tu sylwetki inżynierów np. Adam Kuryłło 

str. 22-23, Michał T. Makowicz - 26-27, Jan A. Baum – 28-29, Władysław P. Rubczyński – 35, 

Wawrzyniec Dajczak – 44-45 oraz Eugeniusz Czerwiński – 50-51, itd., itd. Nieznani z polskich 

podręczników, czy lekcji historii, mało ludzi wie iż inżynier Mieczysław Bekker7 - absolwent 

przedwojennej Politechniki Warszawskiej – był konstruktorem (wraz z zespołem) 

amerykańskiego pojazdu księżycowego ‘Rover’. 

Inne drobiazgi o Banachu. Mechanika to jego drugi ‘konik’ – jak widzimy znał ją wyśmienicie!!! 

Matematyka to główny nurt pracy zawodowej, naukowej  –  w Jego wypadku 

wszechogarniającej pasji (lista prac naukowych [A]). Środowisko miało do spraw nauki 

niezwykle holistyczne podejście. Nic się samo nie będzie rozwijało – podjęli się, na przykład:  

wydania serii książek (monografii naukowych), a także podręczników dla szkół średnich, 

 
7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Bekker; informacja warta przeczytania. 

http://cybra.lodz.pl/Content/14422/MatematykaSzkolAkad_2_opt.pdf
http://matwbn-old.icm.edu.pl/kstresc.php?tom=9&wyd=10
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/23959/Album-inz-i-tech-T1-Cz3.pdf
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/23959/Album-inz-i-tech-T1-Cz3.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Bekker
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założyli międzynarodowe czasopisma naukowe.  To genialne posunięcie,  u nich publikowali 

wielcy z innych krajów, a poprzez to byli na bieżąco z rozwojem wybranych dziedzin 

matematyki, w dobie bez Internetu. Kolejne elementy układanki to TOWARZYSTWA, a w ich 

ramach seminaria z referatami, gościnni wykładowcy (wybitni naukowcy), zjazdy. Drugi filar to 

współpraca międzynarodowa, w tym: uczestnictwo w Zjazdach oraz konferencjach 

międzynarodowych. Nie mieli problemu z poziomem swoich prac, nie mieli trudności 

językowych. Wielu przedstawicieli środowiska Lwowskiego uczestniczyło w Kongresach 

Matematycznych w Bolonii (1928), Zurychu (1932) oraz Oslo (1936), a także w konferencjach 

naukowych.   We Lwowie we wrześniu 1927 roku odbył się I Polski Zjazd Matematyczny, 

kolejne jeszcze przed wojną: drugi w Wilnie (1932)  i  trzeci w Warszawie (1937) [9]. UJK we 

Lwowie w 1938 roku nadał Lebesgue’owi8 doktorat honoris causa… Dziś byśmy powiedzieli 

robili wzorcowy P+R, ale zatem dlaczego dziś wiedzy o nich nie rozpowszechniamy??? Ta notka 

może zachęcić choćby do poklikania, ale i do sięgnięcia do książek, także tych polecanych.  

Smutny koniec. W czasie II wojny światowej dokonano mordu na grupie Profesorów Uczelni 

Lwowskich. W tym tygodniu dygnitarz niemiecki napisał, że dokonali tego jacyś mężczyźni. Ale 

wiadomo, że byli to hitlerowcy, znane jest też nazwisko wykonawcy całej akcji, świadkiem 

deklaracji o zbrodni, a potem świadkiem na procesie była pani profesor UJK Karolina 

Lanckorońska. Ta akcja na szczęście ominęła naszego Bohatera [18]. Aby zyskać dokument – 

trochę go chroniący – na swoim ciele hodował wszy dla celów badawczych w Instytucie Weigla 

we Lwowie, odpowiednia legitymacja chroniła Go przed łapankami. Zmarł we Lwowie w 31 

sierpnia 1945 roku. Wojna już się wtedy skończyła. Pisze się, że przyczyną śmierci był rak, ale 

czy gdyby nie wojna, nie strach, nie wszy – czy Jego organizm nie dałby rady chorobie? Czy 

diagnoza jest pewna? 

Uwagi końcowe. Warto zapoznać się z sylwetką oraz osiągnięciami Stefana Banacha, geniusza 

matematycznego oraz wielkiego Polaka, który mimo nadzwyczajnej pracowitości, pozostawał 

skromnym. Jak wielu dzisiejszych pracowników akademickich mogłoby się na nim wzorować!!! 

Eseista miał szczęście widzieć na własne oczy oryginał Księgi Szkockiej i chodzić ulicami Lwowa, 

śladami naszego Bohatera, jego przyjaciół oraz współpracowników.  

 

Eseista zjeździł uczelnie Europy z okazji stypendiów, konferencji, zaproszonych referatów oraz 

w ramach programu ERASMUS. Zaobserwował zjawisko/zwyczaj nazywania miejsc 

uniwersyteckich imionami wybitnych naukowców. W ATH jest jedna sala imienia Prof. 

Andrzeja Włochowicza. ATH nie ma imienia, imienia nie mają także wydziały. W Wielkiej 

Brytanii nawet budynki mają patronów – w Londynie mieszkałem w Ramsay Hall, a w Glasgow 

w Bird Hall (akademiki). Warto, aby po ustaniu wirusa, życie (w tym życie akademickie) 

wybuchło ze zwielokrotnioną siłą. Proponuję uczczenie wybitnych Polaków poprzez wzięcie 

ich na patronów WYDZIAŁÓW oraz całej UCZELNI ATH w Bielsku-Białej. 
  

 
8 https://pl.wikipedia.org/wiki/Henri_Lebesgue; Henryk zmarł w Paryżu w 1941 roku. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Henri_Lebesgue
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Warszawy 
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//słynna księga po angielsku; jest też wydanie drugie, rozszerzone (!!!) 

20. OSSOWSKA, Katarzyna: Od całki Lebesgue’a do projektu Manhattan: historia lwowskiej 

szkoły matematycznej.  Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 2015, 21: 425-430. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Urbanek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawnictwo_Iskry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawnictwo_Iskry
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LINKI DO STRON INTERNETOWYCH 
 

A. http://kielich.amu.edu.pl/Stefan_Banach/publikacje.html;  

//spis publikacji Stefana Banacha – w większości po francusku, ale także po niemiecku. 

B. http://www.lwow.home.pl/politechnika/politechnika.html; 

C. https://www.impan.pl/pl/dzialalnosc/centrum-banacha;  

D. https://www.impan.pl/pl/wydawnictwa/banach-center-publications; 

//strony o politechnice oraz Centrum Banacha w Warszawie 

E. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Banach/;  

//Uniwersytet w Szkocji o Banachu. (informacja iż bywał w Kijowie oraz Moskwie!!!) 

F. http://www.lwow.com.pl/m.htm; 

G. http://www.math.lviv.ua/szkocka/; 

H. https://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Book; 

//o Księdze Szkockiej w Wikipedii 

I. https://sites.google.com/site/banachiqwewqr/stefan-banach/pamiec;  

//wiele opracowań – linki do tekstów, które można zgrać 

J. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Sza%C5%82ajko; //O Kazimerzu Szałajce 

K. https://docplayer.pl/19300538-Z-zalobnej-karty-kazimierz-szalajko-1912-2003.html; 

  

http://kielich.amu.edu.pl/Stefan_Banach/publikacje.html
http://www.lwow.home.pl/politechnika/politechnika.html
https://www.impan.pl/pl/dzialalnosc/centrum-banacha
https://www.impan.pl/pl/wydawnictwa/banach-center-publications
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Banach/
http://www.lwow.com.pl/m.htm
http://www.math.lviv.ua/szkocka/
https://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Book
https://sites.google.com/site/banachiqwewqr/stefan-banach/pamiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Sza%C5%82ajko
https://docplayer.pl/19300538-Z-zalobnej-karty-kazimierz-szalajko-1912-2003.html
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ZDJĘCIA 

 

Rys. 1. Zdjęcie Stefana Babacha ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego (Sygnatura 1-N-25) 

 

 

 

Rys. 2. Popiersie Stefana Banacha w Krakowie (ul. Reymonta 4) – padał deszcz gdy robiono zdjęcie 
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Rys. 3. Popiersie Profesora Steinhausa w Ratuszu we Wrocławiu 

 

Rys. 4. Strona archiwalna Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha w Bielsku-Białej 
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KRAKÓW – ŁAWECZKA NA PLANTACH 

 

Rys. 5. Tablica na ławeczce na Plantach w Krakowie 

 

Rys. 6. Ławeczka z wyrzeźbionym wzorem (dość skomplikowana  nierówność) 
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Rys. 7. Informacja, że firma ASTOR sfinansowała przedsięwzięcie 

 

Rys. 8. Otto Nikodym i Stefan Banach (po prawej) 
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Rys. 9.  Rzeżba Prof. Stefana Dousy przedstawiająca słynną dyskuję matematyków. 

Odsłonięto ten pomnik 14. Października 2016, w stulecie wydarzenia. 



                         SIMP Oddział w Bielsku-Białej 
 

                          💻📐📡🔨🔧🔬🔭🚀🚄🚆🚋🚍🚎🚐🚒🚓🚜🚡🚢🛦🛠🛴 

 

16 

POLITECHNIKA  LWOWSKA 

 

Rys. 10. Budynek Główny Politechniki Lwowskiej (dzisiaj, 2019) 

 

Rys. 11. Budynek Główny Politechniki Lwowskiej (dzisiaj, 2019) 
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Rys. 12.  Tablica informacyjna przy wejściu do budynku 

 

Rys. 13. Tablica w holu głównym, rok 1816 to data założenia Uczelni 
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Rys. 14. Tablica w holu głównym o utworzeniu uczelni w 1816 przez Cesarza Franciszka I 

 

 

Rys. 15. Hol wejściowy w Budynku Głównym 
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Rys. 16. Sufit w holu wejściowym 

 

Rys. 17. Główna klatka schodowa 
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Rys. 18. Główna klatka schodowa 

 

Rys. 19. Główna klatka schodowa 
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Rys. 20. Wejście do korytrza bocznego 

 

Rys. 21. Hol wejściowy 
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Rys. 22. Budynek Główny Politechniki z boku 

 

Rys. 23. Budynek Główny Politechniki z boku 
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BIBLIOTEKA 

 

Rys. 24. Biblioteka tuż obok Budynku Głównego Politechniki 

 

Rys. 25. Biblioteka tuż obok Budynku Głównego 
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UNIWERSYTET  LWOWSKI 

 

Rys. 26. Budynek Główny Uniwersytetu Lwowskiego (kiedyś Uniwersytety Jana Kazimierza) 

 

Rys. 27. Budynek Główny Uniwersytetu Lwowskiego (kiedyś Uniwersytety Jana Kazimierza) 
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Rys. 28. Budynek Główny Uniwersytetu 

 

Rys. 29. Budynek Główny Uniwersytetu – dziś Lwowski, a przed wojną Jana Kazimierza 
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Rys. 30. Główna klatka schodowa 

 

Rys. 31. Główna klatka schodowa 
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Rys. 32. Główna klatka schodowa, pierwsze piętro 

 

Rys. 33. Korytarz 
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Rys. 34. Główna Aula Uniwersytecka 

 

Rys. 35. Główna Aula 
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Rys. 36. Główna Aula 

 

Rys. 37. Główna Aula 
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KAWIARNIA  SZKOCKA 

 

Rys. 38. Budynek/kamienica w której na parterze mieści się Kawiarnia Szkocka – do dzisiaj 

 

Rys. 39. Budynek/kamienica w której na parterze mieści się Kawiarnia Szkocka 
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Rys. 40. Wejście do sąsiedniego hotelu 

 

Rys. 41. Wejście do Kawiarni Szkockiej – od frontu 
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Rys. 42. Ogródek letni przy kawiarni 

 

Rys. 43. Wejście do kawiarni 
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Rys. 44. Drzwi z holu 

 

Rys. 45. Drzwi wewnętrzne 
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Rys. 46. Lada przy wejsciu głównym 

 

Rys. 47. Stolik przy wejściu 
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Rys. 48. Jedna z sal w kawiarni 

 

Rys. 49. Pokój kameralny z portretem Stefana Banacha 
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Rys. 50. Banach z czasów Lwowskich (z papierosem) 

 

Rys. 51. Banach z czasów Krakowskich 
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Rys. 52. Inny mały pokój w kawiarni 

 

Rys. 53. Karykatura Kuratowskiego autorstwa prof. Leona Jeśmanowicza, na którego wykładzie na 

UMK w Toruniu eseista był w roku 1974; w czasach Banacha  - Jeśmanowicz pracował w 

Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, wykonał on karykatury wszystkich ówczesnych 

matematyków; były publikowane m.in. we Wiadomościach Matematycznych 
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Rys. 54. Stara kasa w Kawiarni Szkockiej – księgi trafiły zamiast pod strzechy,  

w okolice buteleczek z przyprawami 

 

Rys. 55. Rzecz niezwykła – MECHANIKA Banacha w języku ukraińskim!!!!!!! 
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Rys. 56. Można siadać i zamawiać… 

 

Rys. 57. Odchodzimy – idziemy na Cmentarz Łyczakowski 
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GRÓB  NASZEGO  BOHATERA 

 

Rys. 58. Wejście na słynny cmentarz 

 

Rys. 59. Alejka na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie 
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Rys. 60. Grób Stefana Banach, a tuż obok Marii Konopnickiej 

 

Rys. 61. Nazwisko na nagrobki oraz daty urodzenia i śmierci 
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OKŁADKI  KSIĄŻEK 

 

Rys. 62. Okładka książki Stefana Banacha -  nazywana perłą przez Prof. Romana Dudę. 

Powstała seria książek, monografii, podręczników – ta stanowiła tom pierwszy 
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Rys. 63. Okładka książki omawianej w notce, czyli  MECHANIKA 
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Rys. 63. Printscreen – Biblioteka Śląska w Katowicach. Jest tu dostępnych 35 prac Stefana Banacha,  

a jako pierwszą pozycję KATALOG ON-LINE pokazuje właśnie MECHANIKĘ dla wpisania jedynie 

nazwiska autora, poz. 36 (wstęp Stefana Banacha), a poz. 37 dotyczy innej osoby o tym nazwisku 

 

 

 

 

 

Rys. 64. Okazuje się, iż jest dostępne też tłumaczenie MECHANIKI na język angielski. 
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Rys. 65. W Bibliotece Pedagogicznej w Bielsku-Białej są dostępne dwa podręczniki Banacha!!! 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie zdjęcia wykonał eseista  Stanisław Zawiślak  

(oprócz rys. 2, które wykonała Barbara Zawiślak) 


