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Streszczenie

Antoni Marian Łomnicki (1881-1941) był matematykiem, który napisał wiele ksią-
żek, a zwłaszcza świetnych podręczników szkolnych i akademickich. Na jego podręcz-
nikach gimnazjalnych z geometrii elementarnej, trygonometrii i geometrii analitycz-
nej kształciły się całe generacje młodzieży. Jego podręcznik akademicki do rachunku
różniczkowego i całkowego, jeśli uaktualnić w nim oznaczenia i język polski, mógł-
by być nadal używany jako podręcznik i to nawet dla studentów matematyki. Tablice
matematyczno–fizyczne, jego autorstwa, były wydane 13 razy w latach 1926-1951. Na-
zwisko Łomnickiego jest znane w związku z wprowadzeniem teorii miary do prawdopo-
dobieństwa oraz z twierdzeniem o funkcjach okresowych. W opisie omówione zostanie
jego życie i związek z Politechniką Lwowską, gdzie pracował ponad 20 lat, od 1919
r. do 1941 r., także jako dziekan i dwa razy prorektor. Cała jego działalność naukowa,
dydaktyczna i organizacyjna związana była z tą uczelnią i lwowskim ośrodkiem matema-
tycznym. Opisany został też jego dorobek naukowy, włączając w to napisane przez niego
książki. Oprócz prac matematycznych z analizy i rachunku prawdopodobieństwa, napi-
sał on również prace ze statystyki, dydaktyki matematyki i kartografii matematycznej.
Zebrany też został pełen spis jego książek, prac naukowych oraz artykułów dotyczących
jego osoby.

1. Wstęp

W roku 2006 przypada 125-ta rocznica urodzin Antoniego Mariana Łomnickiego
(1881-1941). W związku z tym odczyt wygłoszony na konferencji w 2005 roku został
znacznie rozszerzony. Opisane zostało jego życie i praca naukowa w matematyce, staty-
styce, dydaktyce matematyki i kartografii matematycznej. Przed II wojną Łomnicki był

1 Jest to rozszerzona wersja godzinnego odczytu wygłoszonego w dniu 7 czerwca 2005 na XIX
Ogólnopolskiej Szkole Historii Matematyki Wokół Bernoullich, Lublin–Zamość, 6-10 czerwca 2005.
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znany głównie z podręczników szkolnych i akademickich. Napisał ich ponad dwadzie-
ścia, a jego Rachunek Różniczkowy i Całkowy z 1935 roku był tak dobrze napisany, że
gdyby uaktualnić w nim oznaczenia i język polski, to nadal mógłby być używany jako
podręcznik akademicki i to nawet dla studentów matematyki.

Praca składa się z 4 części. W pierwszej części zaprezentowane zostało życie,
praca i rodzina Łomnickiego. Żył on w interesującym okresie i w ważnym miejscu (tzn.
we Lwowie) dla matematyki polskiej. Jego życie jest raczej mało opisane w literatu-
rze matematycznej (co zostało skolekcjonowane w części 5a), ale mimo to udało się
zgromadzić w części pierwszej wiele ważnych i nowych faktów z życia Łomnickiego.

Druga część opisuje dorobek naukowy Łomnickiego z uwzględnieniem jego pod-
ręczników i książek. Część została podzielona na 4 podpunkty. W pierwszym z nich
omawiane są podręczniki szkolne i akademickie. Zwrócono uwagę na ich sukces pedago-
giczny. W drugim podpunkcie wybrane zostały najważniejsze osiągnięcia Łomnickiego
w matematyce, łącznie z jego twierdzeniem z 1918 roku o funkcjach okresowych, popar-
te wieloma przykładami. Następny podpunkt to osiągnięcia w matematyce stosowanej
i kartografii. Przytoczono w nim opinię Łomnickiego o matematyce stosowanej. Kończy
się ta część omówieniem jego wkładu w dydaktykę matematyki.

Trzecia część to wybrane opinie innych matematyków o Łomnickim. Czwartą część
stanowi spis podręczników, książek oraz prac Łomnickiego. Można mieć nadzieję, że
jest to spis kompletny.

Ostatnia, piąta część, dotyczy artykułów o Łomnickim, łącznie z recenzjami jego
książek, a także prac innych matematyków cytowanych w tym artykule.

2. Życie, praca i rodzina Antoniego Łomnickiego

Antoni Marian Łomnicki urodził się 17 stycznia 1881 roku we Lwowie. Rodzicami
jego byli Marian Łomnicki i Maria ze Szczuckich.

Zdjęcie 1. Zdjęcie Antoniego z indeksu z 1899 roku
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Ojciec, Marian Alojzy Łomnicki (ur. 1 IX 1845 r. w Baworowie k. Tarnopola –
zm. 25 IX 1915 r. we Lwowie), znany zoolog, paleontolog i geolog, był profesorem
gimnazjalnym we Lwowie, Tarnowie, i ponownie we Lwowie. W latach 1905-1915 był
kustoszem Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. Ponadto był prezesem Polskie-
go Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, organizatorem słynnych prac paleonto-
logicznych w Staruni k. Kołomyi, gdzie w 1907 roku wykopano mamuta i nosorożca.
Antoni miał dwóch młodszych braci: Jarosława Ludomira (1873-1931) i Maksymiliana
(1877-1947).

Antoni rozpoczął naukę w 1888 r. we Lwowie, a 30 czerwca 1899 r., zdając maturę,
ukończył IV Gimnazjum we Lwowie.

Zdjęcie 2. Świadectwo ukończenia ósmej klasy z odznaczeniem

Studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego odbył w latach 1899-1903.
Uczyli go: Józef Puzyna (1856-1919), Jan Rajewski (1857-1906), Stanisław Kępiński
(1867-1908), Marian Smoluchowski (1872-1917) i Kazimierz Twardowski (1866-1938).
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Zdjęcie 3. Świadectwo dojrzałości z 1899 roku

Zdjęcie 4. 1899: Zdjęcie Antoniego w indeksie z jego własnoręcznym podpisem

19 października 1899 roku powstało Kółko Matematyczno-Fizyczne Studentów
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza, na którym obecny był Łomnicki. Na posiedzeniach
Kółka referował on trzy tematy: 1. Teoria spektralna (chodzi o dział fizyki, 25 I 1900), 2.
Rachunek różnic skończonych (3 XII 1900), 3. O funkcjach symetrycznych (6 III 1902).
6 marca 1902 roku został wybrany przewodniczącym Koła.

8 listopada 1903 roku Łomnicki obronił doktorat O odwzorowaniach cząsteczko-
wych funkcji hipergeometrycznych, którego promotorem był Józef Puzyna. Już 23 listo-
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Zdjęcie 5. Indeks (książka legitymacyjna) nr 2044 z podpisami Puzyny, Smoluchowskiego,
Twardowskiego

pada 1903 roku został dyplomowanym nauczycielem szkół średnich, uzyskując dyplom
nauczyciela matematyki i fizyki jako przedmiotów głównych w gimnazjach i w szkołach
realnych z językiem wykładowym polskim. We wrześniu 1903 roku został zastępcą
nauczyciela w VI Gimnazjum we Lwowie a od następnego roku do września 1907 roku
był nauczycielem rzeczywistym w I Gimnazjum w Tarnowie.

W 1905 roku zawarł związek małżeński z Władysławą z domu Baecker i 29
sierpnia 1906 roku urodziła im się pierwsza córka – Irena.

W latach 1906-1907 przebywał w Getyndze celem dalszego kształcenia się w dzie-
dzinie matematyki. Było to stypendium ministerialne, tzn. Ministerstwa Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego (Ministerstwa WRiOP). Będąc w Getyndze, słuchał
wykładów: Davida Hilberta (1862-1943), Felixa Kleina (1849-1925), Hermanna Min-
kowskiego (1862-1943), Gustava Herglotza (1881-1953) i Carla Rungego (1856-1927).
Brał udział w seminarium, na którym zajmowano się teorią funkcji automorficznych,
powierzchniami minimalnymi, równaniami całkowymi i rachunkiem wariacyjnym. Za-
obserwował silny zwrot ku arytmetyzacji.

Łomnickiego znajdujemy na liście członków Koła Matematyczno-Fizycznego z dnia
1 stycznia 1909 r. Mieszkał on wtedy we Lwowie przy ul. Krzyżowej 11.

Od 1 września 1907 roku do końca sierpnia 1920 roku był profesorem gimnazjal-
nym w VII Gimnazjum we Lwowie, a w roku szkolnym 1916/17 pełnił nawet obowiązki
dyrektora. W roku akademickim 1913/14 wykładał matematykę jako docent prywatny na
Wydziale Budowy Maszyn Szkoły Politechnicznej, a w 1914/15 wykładał matematykę
ubezpieczeniową w Szkole Handlowej we Lwowie.

W latach 1918-1919, jako ochotnik w stopniu szeregowca, brał udział w obronie
Lwowa, za co otrzymał Krzyż Obrony Lwowa. 19 sierpnia 1919 roku uzyskał veniam
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Zdjęcie 6. Świadectwo nauczyciela dyplomowanego z 1903 roku

docenti (habilitację) z zakresu matematyki w Szkole Politechnicznej we Lwowie (uchwa-
ła grona Profesorów z 17 VI 1919; zatwierdzenie Ministerstwa WRiOP – 19 VII 1919)
na podstawie dwóch prac z lat 1918 i 1919. W dwa dni później został powołany na
zastępcę profesora w Szkole Politechnicznej we Lwowie na rok 1919-1920 za dra Zdzi-
sława Krygowskiego i jednocześnie został urlopowany z gimnazjum celem odbywania
wykładów matematyki.

9 czerwca 1920 roku urodziła się druga córka Łomnickiego – Ewa.
1 sierpnia 1920 roku został profesorem nadzwyczajnym Politechniki Lwowskiej

i kierownikiem Katedry II.
W 1920 roku brał udział w wojnie polsko-sowieckiej w stopniu podporucznika.

W tym też roku Łomnicki, za silną namową Steinhausa, przyjął Stefana Banacha na
asystenta, mimo iż Banach nie miał ukończonych studiów. Przypomnijmy, że z powodu
wybuchu I wojny światowej w 1914 roku Banach skończył tylko 2 lata studiów na
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Zdjęcie 7. Dwie strony z książki rejestracyjnej Łomnickiego nr 34 z podpisami Herglotza,
Hilberta, Kleina i Minkowskiego

Zdjęcie 8. 1914: Antoni z żoną i córką Ireną
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Zdjęcie 9. Antoni Łomnicki Zdjęcie 10. 1930: Antoni z córką Ewą

Politechnice Lwowskiej (1911-1913). Wstawiennictwo Steinhausa było ważne i możliwe,
gdyż Łomnicki i Steinhaus znali się jeszcze z czasów studenckich i z Getyngi.

Wspomina Irena Wachlowska – starsza córka Łomnickiego ([Kł92], str. 49):

Byłam kilkunastoletnią panną, kiedy Banach przyjechał w roku 1920 do Lwowa
i zamieszkał w naszym domu przy ulicy Nabielaka 19. Nasze mieszkanie składało
się z trzech pokoi – jadalni, sypialni i gabinetu ojca oraz kuchni i łazienki. Banach
prawdopodobnie nocował w gabinecie ojca. Mieszkał u nas niedługo – może
kilka miesięcy, zanim nie urządził się we Lwowie. Ubrany był nader skromnie:
w pocerowanym garniturze, w połatanych butach. Pozostawił wrażenie miłego,
nie przeszkadzającego domownikom pana.

27 sierpnia 1921 roku Łomnicki został profesorem zwyczajnym Politechniki Lwowskiej.
W latach akademickich 1922/23 i 1937/38 był Dziekanem Wydziału Mechanicznego
Politechniki Lwowskiej.
Zdjęcie 15 podpisane jest własnoręcznie przez Antoniego Łomnickiego. Zapis pod nim
jest jego interesującym mottem:

Symbol mojej działalności w całym życiu: prowadzić młodzież na szczyty!
(Młodości! Ty nad poziomy wylatuj itd.)

W dniach 3-10 września 1928 r. brał udział w VIII Międzynarodowym Kongresie Ma-
tematycznym w Bolonii we Włoszech, jednak nie miał tam żadnego odczytu.
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11. 1920: nominacja profesorska

Od 1929 roku, z inicjatywy Banacha i Steinhausa i pod ich redakcją, zaczęto
wydawać we Lwowie czasopismo Studia Mathematica, Jak pisze Orlicz [Or81, str. 229]:
nazwa czasopisma została zaproponowana przez Antoniego Łomnickiego.

W 1930 roku Łomnicki przebywał 8 miesięcy na studiach naukowych w Rzymie
(luty-maj), Paryżu (maj-czerwiec), Getyndze (czerwiec-lipiec) i w Berlinie (lipiec-wrze-
sień). Było to stypendium Funduszu Kultury Naukowej. W roku akademickim 1930/31
był Dziekanem Wydziału Ogólnego Politechniki Lwowskiej a w 1933 roku kandydatem
na Rektora. Został wybrany przez zebranie delegatów 23 maja 1933 r., ale nie został
zatwierdzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej (decyzja z 7 czerwca 1933 r.).

W latach 1935-1939 Łomnicki prowadził wykłady i ćwiczenia z matematyki stoso-
wanej na Wydziale Inżynierii Politechniki Lwowskiej a w latach akademickich 1938/39
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12. 1921: nominacja Łomnickiego na profesora zwyczajnego Politechniki Lwowskiej

i 1939/1940 był Prorektorem Politechniki Lwowskiej. W drugiej kadencji został zdjęty
z posady we wrześniu 1939, po wkroczeniu Rosjan do Lwowa.
Pierwsze prace naukowe opublikował Łomnicki w latach 1911 i 1918.

Wróćmy tutaj jeszcze do spraw rodzinnych. Łomnicki był dwukrotnie żonaty. Naj-
pierw z Władysławą (1882-1941 lub 19422) z domu Baecker. Mieli oni dwie córki:

1. Irenę (29 VII 1906 – 1987), po mężu Wachlowską, a później po drugim mężu
Bombową. Była ona zesłana do Kazachstanu. Następnie mieszkała w Kanadzie, Anglii,
a od 1971 w Polsce. Nie miała dzieci.

2. Ewę (9 VI 1920 – 5 V 2000), po mężu Broszkiewiczową. Była ona docentem
psychiatrii na Akademii Medycznej w Krakowie. Mężem jej był Jerzy Broszkiewicz
(1922-1993), znany pisarz i literat. Pani Ewa łączyła pracę kliniczną z badaniami na-
ukowymi i dydaktyką. Przez długi czas była docentem, a na propozycję by zostać pro-

2 zmarła na serce w 1941 lub 1942 r., wkrótce po rozstrzelaniu Antoniego.
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Zdjęcie 13. Zdjęcie Łomnickiego

Zdjęcie 14. 1925: profesorowie Politechniki Lwowskiej

fesorem nieoficjalnie mawiała żartem, iż z dzieciństwa wyniosła przekonanie, że docent
jest zawsze młodzieńczy, a profesor musi zawsze być stary.
Dodatkową interesującą informacją jest fakt, że córka Ewy i Jerzego Broszkiewiczów,
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Zdjęcie 15. Lato 1927 – na szczycie Kościelca

Pani Irena Broszkiewicz (ur. w 1954 r.) w 1983 roku obroniła na Uniwersytecie Ja-
giellońskim pracę doktorską Iloczyny tensorowe półgrup kontrakcji na przestrzeniach
Hilberta, której promotorem był Wacław Szymański, a opiekunem Włodzimierz Mlak.

Łomnicki z rodziną mieszkał we Lwowie, najpierw przy ul. Nabielaka 19, a później
przy ul. Kosynierskiej 18.

Drugą żoną Łomnickiego od 1935 r. była Maria (1906-19794) z domu Turowiczówna5.
Małżeństwo to było bezdzietne.

Wróćmy do życia Łomnickiego związanego z Politechniką i z matematyką. Czy
jest jakiś związek Łomnickiego z Kawiarnią Szkocką i Księgą Szkocką? Otóż Łomnicki

3 Podobno w przewodniku po Lwowie jest o tym domu informacja.
4 W liście K. Szałajki do Władysława Orlicza z 13 IV 1979 można znaleźć: Maria Łomnicka umarła

niedawno w Kazimierzu n/Wisłą, gdzie kilka lat temu przeniosła się na stałe z Gliwic.
5 W. Orlicz pisze w [0r73, str. 389]: „z domu Wysoczańska”; w [AŁ86, str. 553] jest również

„z d. Wysoczańska”; S. Kolankowski [Ko86, str. 74] pisze „W r. 1935 ożenił się po raz drugi z Marią
z d. Woszczyńską primo voto (tzn. z pierwszego małżeństwa) Wysoczańską”; W liście [IB05] wnuczka
Łomnickiego, Irena Broszkiewicz napisała do mnie w maju 2005: „Druga żona mojego dziadka nazywała
się z domu Turowiczówna i była dokładnie w wieku mojej cioci Ireny, a więc urodziła się w roku 1906,
niestety nie wiem kiedy zmarła.
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16. Pismo Prezydenta Rzeczypospolitej z 7 czerwca 1933 r. odmawiające powołania Łom-
nickiego na rektora

bywał w Kawiarnii Szkockiej, ale żadnego problemu do Księgi Szkockiej nie wpisał.
Roman Kałuża (1949-1998) pisze w książce [Kł92, str. 88]:

Okolice ulicy Akademickiej i placu Akademickiego były jednymi z najbardziej
uczęszczanych miejsc ówczesnego Lwowa. Pod numerem 22 ulicy Akademickiej
mieściła się cukiernia Ludwika Zalewskiego, gdzie zachodzili profesorowie Łom-
nicki i Kuratowski. Cukiernia Zalewskiego należała do najelegantszych we Lwo-
wie, w południe była przepełniona, a fama głosiła, że są tam najlepsze ciastka
w całej Polsce.

Natomiast we Lwowie (lub na Politechnice) mówiło się, że ([AŁ86], [Sz70], [Sz79],
[Sz90]):

1. Łomnicki był jednym z najprzystojniejszych mężczyzn w kręgach ówczesnej inteli-
gencji lwowskiej; do anegdot przeszły jego wykłady przepełnione podkochującymi
się w nim studentkami innych wydziałów i uczelni;

2. Najgroźniejszym profesorem, z którym nie można zadzierać, jest prof. Bartel. Ale
równocześnie mówiło się, że prof. Bartla boją się także wszyscy profesorowie z wy-
jątkiem jednego, a mianowicie prof. Łomnickiego. Taka opinia była niewątpliwie
wynikiem wielkiego autorytetu, jakim cieszył się na Politechnice prof. Łomnicki;

3. Obaj profesorowie, Łomnicki i Stożek, to wielcy przyjaciele, chociaż zupełnie róż-
nych usposobień;
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17. 1925: nominacja Łomnickiego na Prorektora Politechniki Lwowskiej

4. Najbliższym i chyba najdłuższym czasowo współpracownikiem profesora Łomnickie-
go był docent Stefan Kaczmarz, człowiek o wysokim autorytecie w swoim otoczeniu,
życzliwy i uczynny dla swych młodszych kolegów;

5. Prof. Łomnicki woli pracować sam w zaciszu swego gabinetu, a raczej swego miesz-
kania, bo w „Katedrze zbyt długo nie przebywał” (w przeciwieństwie na przykład
do Prof. Banacha i innych matematyków na Uniwersytecie).

Wybuch II wojny światowej stał się ważny dla Lwowa dopiero w dniu 12 września
1939 r., kiedy to nastąpił atak niemiecki na miasto. Już 22 września 1939 r. Niemcy prze-
kazują miasto wojskom radzieckim na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow (o podziale
stref wpływów w Europie), podpisanego 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie). Politechnikę
Lwowską przemianowano na Lwowski Instytut Politechniczny, którym początkowo rzą-
dził mianowany komisarzem ppłk Jusimow. Popławski [Po92] tak opisuje jedno ze starć
Łomnickiego z Jusimowem:

Jedno z zebrań między 15 a 20 października 1939 roku na Wydziale Mechanicz-
nym prowadził Jusimov, rozpoczynając od niewybrednego ubliżania narodowi i państwu
polskiemu, armii polskiej, a także profesorom Politechniki, którzy rzekomo nie brali

192



Antoni Łomnicki (1881-1941) – matematyk lwowski

Zdjęcie 18. Zdjęcie Łomnickiego

Zdjęcie 19. Antoni Łomnicki z żoną
Władysławą, teściową oraz córkami Ireną

i Ewą

Zdjęcie 20. Łomnicki z żoną Władysławą i
córką Ewą w ogrodzie przy domu przy ul.

Kosynierskiej Zdjęcie 21. Wygląd domu w 2004 roku
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wzorów z nauki i techniki radzieckiej, studentom zaś za uleganie podszeptom faszy-
zmu. Przed katedrą siedzieli profesorowie i w otwartej dyskusji zabrał głos prof. Antoni
Łomnicki, prostując zarzut nieutrzymywania kontaktów z nauką radziecką, gdyż wła-
śnie w jego specjalności – matematyce – były one szczególnie żywe i udokumentowane.
Wtedy wściekły Jusimow – brudny prymityw, w brudnej rubaszce przepasanej pasem,
o haczykowatym nosie, oblatujących hajdawerach częściowo wpuszczonych do nieczysz-
czonych, wysokich butów rzucił się w kierunku eleganckiego, kulturalnego, rzeczowego
prof. Łomnickiego i wymachując mu palcem przed nosem, wykrzykiwał

se ne tak, profesor Lomnićkij, se ne tak buło, my łuczsze znajem.

Obecni na sali zamarli wobec takiego zachowania, ale blady prof. Łomnicki nie
dał się sprowokować i zachował zimną krew. Zebranie zaś po tym incydencie zamknięto.

1 listopada 1939 r. dyrektorem Instytutu został M. P. Sadowskij, były dyrektor
kijowskich tramwajów i on już zachowywał się grzeczniej. Po zweryfikowaniu kadry
nauczającej przez komisję z Moskwy do nauczania dopuszczono 80 osób. Polacy wy-
kładali po polsku, Ukraińcy po ukraińsku, a marksizm-leninizm wykładano po rosyjsku.
Polacy stanowili tylko około 25 % ogółu studentów.

I jeszcze ciekawostka (pisze o niej Szałajko [Sz90, str. 122]): „Na początku czerw-
ca 1941 roku został utworzony punkt konsultacyjny, a może nawet filia Instytutu Naf-
towego w Azerbejdżanie. Łomnicki został kierownikiem tej filii. Miały być przepro-
wadzone egzaminy wstępne wśród kandydatów z ośrodka naftowego w Drohobyczu
i Borysławiu, bo właśnie w tych miastach miało być centrum filii, ale wojna przerwała
te plany”.

30 czerwca 1941 r. we Lwowie zjawili się ponownie Niemcy (po wybuchu wojny
niemiecko-sowieckiej). W nocy z 3 na 4 lipca 1941 r. Łomnicki został aresztowany (nie
pozwolono mu wziąć ani płaszcza, ani kapelusza!). Grupa Einsatzkommando dowodzona
przez wykształconego SS-Brigadenführera dra Eberharda Schoengartha aresztowała 40
osób spośród inteligencji lwowskiej, w tym 25 profesorów lwowskich uczelni, a także
tych, którzy znajdowali się w ich mieszkaniach. By nie mieć kłopotów, jak w przypadku
krakowskich profesorów, z opinią międzynarodową natychmiast, tzn. 4 lipca 1941 roku,
prawie wszystkich rozstrzelano na stokach Wzgórz Wuleckich.

Prawdopodobnie egzekucję męża, nie przeczuwając tego, obserwowała z okien
swego mieszkania przy ulicy Nabielaka, naprzeciw Wzgórz Wuleckich, Pani Maria
Łomnicka. Oto jej przeżycia tej tragicznej nocy po aresztowaniu męża (patrz [BR54]):

[. . . ] O śnie nie było mowy, stałam struchlała przy oknie długie godziny, czekając
dnia, by wyjść i starać się o wyjaśnienie tej napaści. Gdy nastał świt, zobaczyłam
z okna mego mieszkania na trzecim piętrze, jak na Wzgórzach Wuleckich zaczął
się jakiś ruch. Ukazały się sylwetki ludzi; potem grupa osób oddzieliła się od
reszty pozostających pod bursą Abrahamowiczów i zeszła po pochyłości terenu
niżej i skryli mi się za domem dr. Nowak-Przygodzkiego. Usiadłam na tapczanie,
nie rozumiejąc, co oznacza ten ruch o tak wczesnej godzinie, a było to około
4 rano. W tej sekundzie usłyszałam pierwszą salwę – zrozumiałam – wybiegłam
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na klatkę schodową, której okna wysunięte nieco na prawo dawały mi możność
szerszego widzenia, i wtedy zobaczyłam, że ludzie, którzy schodzili z góry, zatrzy-
mywali się mniej więcej w połowie wzgórza w niewielkiej kotlinie. Rozpoznałam
żołnierzy niemieckich, następnie mężczyzn w cywilnych ubraniach, były również
jakieś kobiety, a jedna postać zrobiła na mnie wrażenie księdza w sutannie. Póź-
niej zostało wyjaśnione, że był to ksiądz Komornicki, gość profesora Tadeusza
Ostrowskiego. Widziałam postać w popielatym ubraniu. Zupełnie odcień męża –
ale nie chciałam nawet dopuszczać tej myśli do siebie. Kilkakrotnie sprowadzano
po pięć osób i widziałam jak po salwie karabinowej ludzie ci padali. Stałam przy-
kuta do miejsca, nieprzytomnie patrząc na to katowskie widowisko, a przy mnie
dwie panie z sąsiedztwa – tj. Janina Więckowska, później żona sędziego Zeneka
w Krakowie i p. Sołecka, żona prof. gim. Lwów ul. Kazimierzowska. Czy byli
to aresztowani tej nocy profesorowie? Czy był między nimi mój mąż? Z powodu
odległości nie mogłam rozpoznać [. . . ].

Z 40 osób zgładzonych 25 było profesorami:
— 10 było związanych z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie, w tym 8 profeso-

rów: Antoni Cieszyński, Jan Grek (z żoną), Henryk Hilarowicz, Roman Longchamps
de Berier (z 3 synami), Witold Nowicki (z synem), Stanisław Progulski (z synem),
Roman Rencki, Włodzimierz Sieradzki.

— 13 było związanych z Politechniką Lwowską, w tym 7 profesorów: Włodzimierz
Krukowski, Antoni Łomnicki, Stanisław Piłat, Włodzimierz Stożek (i jego dwaj
synowie), Kazimierz Vetulani, Kacper Weigel (z synem) i Roman Witkiewicz.

— Wśród zabitych był także Tadeusz Boy-Żeleński (pisarz, publicysta i krytyk literacki).
Zamordowano jeszcze później dwóch matematyków: Stanisława Ruziewicza (12

VII 1941) i Kazimierza Bartla (26 VII 1941). Wszyscy oni zostali pogrzebani na Wzgó-
rzach Wuleckich. Jednak 9 października 1943 r. hitlerowcy w popłochu przed zbliżającą
się Armią Czerwoną zaczęli zacierać ślady swych zbrodni i Sonderkommando 1005 (były
to specjalne oddziały utworzone na rozkaz Himmlera z młodych Żydów pozostających
w gettach) odkopało zwłoki, ułożyło je na stosie, oblało benzyną i spaliło, a popioły
zostały rozrzucone po okolicznych polach.

4 lipca 2001 roku odbyły się uroczystości 60-lecia „Zbrodni Lwowskiej”, które
zostały przygotowane przez Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Jagielloński wraz
z przedstawicielami uczelni lwowskich. Miało to miejsce przy pomniku z napisem po
polsku: W tym miejscu 4 lipca 1941 r. hitlerowscy oprawcy rozstrzelali polskich profe-
sorów lwowskich uczelni i członków ich rodzin, który jest przed napisem po ukraińsku,
co jest niezgodnie z miejscowymi przepisami.

W latach 1922-1924 i 1939 Łomnicki był Prezesem Oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Matematycznego we Lwowie. Był też członkiem-korespondentem Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego (od 1922 r.) i na Wydziale Nauk Matematyczno-Fizycznych
Akademii Nauk (od 1939 r.). Otrzymał szereg medali i odznaczeń, m. in. Medal Nie-
podległości (1932), Krzyż Obrony Lwowa, Brązowy i Srebrny Medal za Długoletnią
Służbę Politechnice Lwowskiej (1938).

Łomnicki uprawiał taternictwo. Brał udział w pierwszych przejściach nowych szla-
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22. Pomnik pomordowanych we Lwowie

ków na Szczyrbską Przełęcz (1917) i na Sławkowski Szczyt (1921). Głośne było ura-
towanie przez niego życia rannemu turyście na Mięguszowieckim Szczycie Czarnym
w 1924 r.

3. Dorobek naukowy i publikacje Łomnickiego

Na dorobek naukowy Antoniego Łomnickiego składają się książki, podręczniki,
prace naukowe a także odczyty wygłoszone na konferencjach. Zakres zainteresowań
Łomnickiego był szeroki – obejmował analizę, rachunek prawdopodobieństwa, statysty-
kę, kartografię i dydaktykę. W czasie 38-letniej kariery naukowej (1903-1941) opubliko-
wał ponad 20 podręczników i książek oraz około 30 prac naukowych. Wśród jego ksią-
żek popularne są podręczniki szkolne i akademickie oraz Tablice matematyczno-fizyczne
wydane 13 razy. Na prace naukowe składają się prace z: matematyki (razem 11 prac
opublikowanych w latach 1903, 1918, 1919, 1920, 1921, 1923 – dwie prace, 1924, 1925,
1929 – dwie prace), kartografii matematycznej (łącznie 7 prac opublikowanych w latach
1905, 1927 – trzy prace, 1928 – dwie prace, 1934), dydatyki matematyki (razem 6
prac opublikowanych w latach 1906, 1911, 1922, 1928, 1929, 1931), statystyki (łącznie
3 prace opublikowane w latach 1928, 1930 – dwie prace), historii matematyki (jedna
wspólna praca ze Stanisławem Ruziewiczem opublikowana w roku 1921 i dotycząca
jego promotora Józefa Puzyny), filozofii (jedna praca opublikowana w 1922 r.) oraz
jedna recenzja książki opublikowana w 1913 roku.

Łomnicki uczestniczył też aktywnie w reformie nauczania matematyki zarówno
w zaborze austriackim, jak i w niepodległej Polsce. Odczyty na ten temat wygłaszał
przy różnych okazjach, na kongresach i konferencjach.
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Przegląd dorobku rozpoczniemy od omówienia podręczników i książek.

3a. Podręczniki i książki Łomnickiego

W latach 1911–1941 Antoni Łomnicki napisał łącznie 23 książki, w tym 12
podręczników gimnazjalnych i 4 podręczniki akademickie. Opublikowane one zostały
w latach 1911-1947.

Podręczniki do szkół średnich [Ł1]–[Ł5], [Ł9]–[Ł10], [Ł14]–[Ł17] i [Ł19] były
popularne w latach 1911-1939 i wiele z nich doczekało się wielu wydań. Przykładowo,
podręczniki szkolne Geometria, cz. I i II i Geometria, cz. III i IV oraz Geometria elemen-
tarna i Trygonometria były nie mniej niż czterokrotnie wydawane w latach 1911-1930.
Na tych podręcznikach kształciły się całe generacje młodzieży. Należy jeszcze doliczyć
13 wydań Tablic matematyczno-fizycznych w latach 1926-1951.

Lucjan Zarzecki6 w recenzji [Za12, str. 128] podręcznika Łomnickiego [Ł1] na-
pisał: Przyjemnie jest czytać książkę, wybiegającą ponad szarzyznę czegoś zwykłego,
stereotypowego. Taką książkę trudno bardzo napisać, ale niełatwo również dobrze ocenić
i dalej na str. 136: [. . . ] książka prof. Łomnickiego niewątpliwie jest zjawiskiem dodat-
nim: wieje od niej duch świeży, wnosi ona bezwarunkowo nowe prądy myśli, a dlatego
zająć musi stanowisko ważne w naszej literaturze podręcznikowej. Ten sam recenzent
w recenzji [Za13] podręcznika Łomnickiego [Ł2] stwierdza na końcu: Książkę, jak już
zaznaczyłem na początku, zaliczam do wybitnych zjawisk w naszej literaturze podręcz-
nikowej.

Podręcznik [Ł1] recenzował także Stanisław Zabielski [Zb12], który na samym
początku, na str. 222, pisze: Nasza literatura podręcznikowa może się pochlubić nowym,
dobrym nabytkiem, by dalej na str. 228 napisać: Język książki jest zupełnie dostosowany
do poziomu młodzieży. Dowodzenia są po największej części bardzo jasne i zrozumiałe
a przystępne przez to, że nie są zbiorem znaków i symboli oraz lakonicznych uwag, lecz
raczej żywym wykładem. Pożytek stąd, że uczeń będzie mógł korzystać z tekstu książki,
nawet nieraz bez pomocy nauczyciela. Nie będzie książka niepotrzebnym balastem, który
uczeń kupuje za drogie pieniądze, dźwiga do szkoły, a używa z niej tylko zbioru zadań,
któryby się dał pomieścić na kilkunastu, najwyżej kilkudziesięciu stronach.

Łomnicki napisał też 4 podręczniki akademickie [Ł7], [Ł11]–[Ł13]. Na szczególną
uwagę zasługuje nowoczesny podręcznik Rachunek różniczkowy i całkowy dla potrzeb
przyrodników i techników, składający się z trzech części (Kraków 1935 i 1936, t. I-III;
Katowice 1947 i 1948, t. I-III; Katowice 1949, t. I-II). Książka ta była tak dobrze
napisana, że jeśli uaktualnić w niej oznaczenia i język polski, to mogłaby być nadal

6 Lucjan Zarzecki (1873-1925), pedagog i matematyk. W latach 1915-1918 był dyrektorem Gimna-
zjum im. J. Zamoyskiego i członkiem zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej, Prof. Wolnej Wszechnicy Pol-
skiej. Był jednym z twórców koncepcji wychowania narodowego, zajmował się także dydaktyką, zwłaszcza
dydaktyką matematyki. Był wydawcą czasopism Wychowanie w Domu i w Szkole, Polska Macierz Szkolna
od 1917 r. i Przeglądu Pedagogicznego – organu Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych
wydawanego w Warszawie od 1919 r. Napisał książki z pedagogiki: Dydaktyka ogólna, czyli kształce-
nie charakteru przez nauczanie (1920) i Charakter i wychowanie (1924). Należał do najwybitniejszych
twórców polskiej pedagogiki w początkach XX stulecia.
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używana jako podręcznik akademicki i to nawet dla studentów matematyki. Jak pisał
A. Alexiewicz (1917-1995) w [A38]: jest to najlepszy podręcznik w języku polskim
z tej dziedziny, przeznaczony dla techników i przyrodników, a niewiele równie dobrych
znajdzie się w literaturze światowej.

W 1938 roku w „Mathesis Polska” przy omawianiu [P38] podręcznika [Ł11] na-
pisano: Podręcznik analizy dla przyrodników i techników odznacza się nieprzeciętnymi
walorami. Autorowi, jak czytamy w przedmowie, chodziło przede wszystkim o to, „aby
nauczyć czytelnika naprawdę różniczkować i całkować, rozwijać funkcje w szeregi, roz-
wiązywać najprostsze równania różniczkowe i przeprowadzać dyskusję nad funkcjami”,
aby czytelnik „posiadł pojęcie granicy, pochodnej, całki, krzywizny, itp. tak gruntownie,
by je mógł następnie samodzielnie stosować do ujmowania przebiegu zjawisk we wzory
matematyczne”, i aby wreszcie „nauczyć czytelnika rozwiązywać każde z poruszonych
w tekście zagadnień aż do szczegółowych wyników włącznie”. To zadanie udało się
autorowi znakomicie. Podręcznik jest przy tym popularny, w najlepszym sensie tego
słowa, i nawiązuje wprost do wiadomości zdobytych przez czytelnika w szkole średniej.
Nie jest też obarczony wywodami abstrakcyjnymi, które są zbyteczne dla tych, dla któ-
rych analiza matematyczna jest tylko nauką stosowaną. Dzieło to wyróżnia się swymi
zaletami nawet na tle bogatej literatury podręcznikowej, zwłaszcza niemieckiej, i jest
cennym nabytkiem polskiego piśmiennictwa naukowego.

Podręcznik z kartografii matematycznej, omówiony zostanie w części 3c, natomiast
książeczka Wielościany Umiarowe [Ł18] (dzisiaj powiedzielibyśmy wielościany forem-
ne) ukazała się w Biblioteczce Matematycznej pod numerem 9, a [Ł20] nie jest znana.
Trzy książki oddane do druku: O wielościanach umiarowych gwiaździstych [Ł21]7,
Pojęcie wielkości [Ł23] i Zwięzła Encyklopedia Matematyki [Ł22]8 (której manuskrypt
nie wiadomo, czy się zachował) byłyby zapewne cenne, gdyby zostały wydrukowane.

3b. Prace matematyczne Łomnickiego

A. Łomnicki ma w matematyce zasadniczo dwa ważne osiągnięcia. Pierwsze, to
użycie teorii miary w rachunku prawdopodobieństwa (w pracy opublikowanej w 1923
roku), natomiast drugie, to twierdzenie o funkcjach okresowych, udowodnione w pracy
z 1918 roku.

Jako jeden z pierwszych przedstawił próbę sformułowania pojęcia prawdopodo-
bieństwa na gruncie ogólnej teorii miary. Praca została złożona do druku w 1920 roku,
a opublikowana w 1923 roku.

Omówmy dokładniej sytuację obu teorii w tamtym czasie. E. Borel napisał w swo-
jej pracy w 1909 roku o ważności ogólnej teorii miary w konstrukcji podstaw teorii
prawdopodobieństwa, jednak te ogólne idee były rozwijane przez Łomnickiego. Łom-
nicki znał następujące książki:

7 Łomnicki napisał w [AŁ20, str. 4]: jest to przekład prac Poinst’a, Cauchy’ego, Cayleya, Bertranda
i Wincza opatrzony wstępem historycznym i uwagami, Lwów 1914-15. Rękopis był złożony do

Archiwum Kasy im. Mianowskiego. Możliwe, że jest to przekład pracy [PCBC06].
8 Łomnicki wręcz pisze w [AŁ20, str. 4]: Opracowałem również Zwięzłą encyklopedię matematyki

w układzie alfabetycznym, którą zamierzam uzupełnić i wydać, gdy się poprawią warunki druku.
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1. E. Czuber, Prawdopodobieństwo geometryczne i wartości średnie, Leipzig 1884,
2. E. Borel, Elementy teorii prawdopodobieństwa, Paris 1909,
3. H. Poincare, Rachunek prawdopodobieństwa, Paris 1912,
4. A. Markoff, Prawdopodobieństwo, Leipzig 1912,
5. M. R. von Mises, Rachunek prawdopodobieństwa, Berlin 1919.

Miały one wpływ na to, że Łomnicki dyskutuje prawdopodobieństwo systematycznie
i w detalach tylko w dwóch przypadkach, gdy Ω jest skończonym zbiorem i gdy Ω jest
nieprzeliczalny.

Odnotujmy, że wczesne próby aksomatyzacji prawdopodobieństwa były czynione
przez: Georga Bohlmanna (1900), Rudolfa Laemmela (1904), który dyskutował aksjo-
maty na prawdopodobieństwo całej przestrzeni i przekroju zdarzeń, jednakże to drugie
tylko w przypadku niezależności zdarzeń; Emila Borela (1905), który badał prawdo-
podobieństwo na przeliczalnej przestrzeni lub prawdopodobieństwo geometryczne, gdy
miara była subaddytywna. Szczególnej uwagi wymagają rezultaty Ugo Broggiego, któ-
ry w 1907 roku w Getyndze napisał pracę doktorską pod kierunkiem Hilberta [Br07],
gdzie podał dwa aksjomaty: aksjomat zdarzenia pewnego, że ma prawdopodobieństwo
równe 1 i wzór na skończoną addytywność. Broggi fałszywie sądził, że skończona
addytywność implikuje przeliczalną addytywność. Łomnicki, jak wiemy, był w tym
czasie w Getyndze, a w 1920 roku zaproponował, że prawdopodobieństwo powinno być
rozumiane relatywnie do gęstości ρ na zbiorze Ω z miarą Careothodory’ego. Z definicji
prawdopodobieństwo podzbioru A ⊂ Ω jest stosunkiem miary wykresu ρ po A do miary
wykresu po Ω. Prawdopodobieństwo Ω jest więc równe 1. Podobnie jak Broggi, Łomnic-
ki traktuje prawdopodobieństwo przekroju jako iloczyn prawdopodobieństw w produkcie
kartezjańskim. Nie rozważa on tego jako aksjomatu, ponieważ to zachodzi tylko, gdy
gęstość na całym zbiorze jest iloczynem gęstości. Steinhaus w artykule [St56], będącym
odczytem na VIII Zjeździe Matematyków Polskich w Warszawie w dniu 9 września
1953 r., stwierdził, że:

A. Łomnicki zaproponował w 1923 roku definiowanie prawdopodobieństwa przez
całkę Lebesgue’a i chciał nadać pojęciu niezależności zmiennych losowych cha-
rakter matematyczny.

Inne próby aksjomatyzacji czynili jeszcze: Sergei Bernstein w 1917 roku, który
zbiór zdarzeń traktował jako algebrę Boole’a, Hugo Steinhaus w 1923 r. w pracy [St23],
Stanisław Ulam i Zbigniew Łomnicki (bratanek Antoniego) w 1932 r. i ostatecznie An-
drei Nikolaevich Kolmogorov w 1929 roku, w mało znanej pracy, a następnie w 1933
roku w dobrze znanej książce Podstawowe Koncepcje Teorii Prawdopodobieństwa (wy-
danej przez Springer-Verlag po niemiecku Grundbegriftfe der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung) podał aksjomatykę teorii prawdopodobieństwa przy pomocy teorii miary i to
w pełnej ogólności.

Osiągnięcie Łomnickiego, by użyć teorii miary w prawdopodobieństwie a dokład-
niej by termin „prawdopodobieństwo” był funkcją zbioru, jest zauważane w litera-
turze światowej, co można odnaleźć np. w [Ma85], [Sh00, str. 22], [Gi04] i [SV05, str.
31].
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Drugim ważnym osiągnięciem Łomnickiego w matematyce było jego twierdzenie
z 1918 roku o funkcjach okresowych. Twierdzenie to zostało udowodnione przez Burstina
[Bu15, Tw. 3, str. 234-236] w 1915 roku, jednakże dowód ten nie był poprawny. Zostało
ono niezależnie odkryte i udowodnione przez Łomnickiego w 1918 roku w pracy [6] (Tw.
V w pracy [6] na str. 820). Twierdzenie bywa więc czasami nazywane twierdzeniem
Burstina (jak w [St23, str. 294], [HK37], [Ac57], [Ka59, str. 32], [CH78] i [He80]),
twierdzeniem Łomnickiego (jak w [Se64], [Se69], [GKS85], [Xe88] i [Ku89]) oraz, co
chyba jest najwłaściwiej, twierdzeniem Burstina-Łomnickiego (jak w [Do69]). Różne
dowody tego twierdzenia zostały podane w: [HK37, str. 815], [Bo53, str. 30-31], [Ka59,
str. 32], [Se64], [Do69], [CH78], [He80], [GKS85] i [Ku89].

TWIERDZENIE 1 (BURSTINA–ŁOMNICKIEGO). Każda funkcja f : R → R ∪
{−∞,+∞} mierzalna w sensie Lebesgue’a, posiadająca dowolnie małe okresy jest prawie
wszędzie stała, tzn. stała dla wszystkich punktów z wyjątkiem co najwyżej zbioru miary
Lebesgue’a zero.

Łomnicki (1918, Tw. III) udowodnił jeszcze, że funkcja wielookresowa, różna od stałej,
jest nieciągła w każdym punkcie, lub równoważnie: jeżeli funkcja, różna od stałej, jest
ciągła chociażby w jednym punkcie, to nie może posiadać okresów dowolnie małych.

Łomnicki (1918, str. 814-815) podał też ciekawe przykłady w [6]. Ponadto zauwa-
żył, że funkcja Hamela jest niemierzalna o nieprzeliczalnej ilości okresów i skonstruował
(przy pomocy liczb Liouville’a) funkcję mierzalną o nieprzeliczalnej ilości okresów.
Udowodnił też, że funkcja mierzalna, różna od stałej, może posiadać nieprzeliczalną
ilość okresów, jednak miara tego zbioru musi być zerem.

Inne prace matematyczne, jakie napisał Łomnicki, zawierają na przykład: [19]
– prosty dowód twierdzenia Gaussa-Laplace’a w rachunku prawdopodobieństwa, [16]
– szacowanie wielkości pierwiastków wielomianów, [15] – uogólnienia trójkąta Pasca-
la, [17] – prosty dowód wzoru asymptotycznego Stirlinga z 1764 r. orzekającego, że
n! ≈

√
2πnn+1/2e−n dla n → ∞, [18] – o wzorach Sterna i Sierpińskiego na rozwinię-

cia pierwiastków kwadratowych w iloczyny nieskończone, gdzie w dowodzie Łomnicki
zastosował uogólniony wzór Wallisa używany w rachunku prawdopodobieństwa.

3c. Łomnicki w matematyce stosowanej i w kartografii

W latach 1914-15, tzn. w czasie inwazji rosyjskiej, Łomnicki zajął się teorią
prawdopodobieństwa i matematyką ubezpieczeniową, a następnie wykładaniem tego
przedmiotu na kursie arbiturientów w Szkole Handlowej we Lwowie.

Łomnicki był gorliwym propagatorem metod statystycznych i probabilistycznych
poprzez wykłady na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej i publikacje przeglą-
dowe w czasopiśmie „Kosmos” (czasopismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.
Kopernika wydawane we Lwowie od 1876 r.), w serii B. Przeglądu Zagadnień Na-
ukowych, gdzie opublikował prace [22], [23] i [27]. Praca [23] dotycząca statystyki
matematycznej, była przedmiotem jego wykładu na Kursie Naukowo-Dydaktycznym dla
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nauczycieli matematyki i fizyki w szkołach średnich wygłoszonego 22 października 1928
roku.

W 1931 roku Łomnicki napisał artykuł o potrzebach matematyki stosowanej, który
ukazał się w Nauce Polskiej [29]. Oto kilka wybranych zdań z tego artykułu:

1. W matematyce czystej idzie nam zawsze o wyniki zupełnie dokładne, ścisłe, a w ma-
tematyce zaś stosowanej poprzestajemy najczęściej na wynikach przybliżonych, wy-
starczających do celów praktycznych.

2. Zagadnienia matematyki stosowanej są, być może, mało ważne w ogólnej harmonijnej
strukturze matematyki czystej, należą jednak do niej bezsprzecznie.

3. Na ogół wśród matematyków czystych panuje skłonność do traktowania matematyki
stosowanej z pewnym lekceważeniem, jako nauki drugorzędnej, niepełnowartościo-
wej.

4. Niezawodnym środkiem, któryby mógł wydźwignąć matematykę stosowaną z tego
opłakanego stanu, w jakim się ona u nas obecnie znajduje, byłoby wprowadzenie
regularnych cyklów wykładów z tej dziedziny.

5. Brak podręcznika uważam za najdotkliwszy brak matematyki stosowanej.
6. Rozpowszechnienie matematyki stosowanej może być dość poważnym czynnikiem

kształcenia naszego charakteru narodowego w tym kierunku, aby naszą skłonność
do marzycielstwa i do mistycyzmu, naszą wybujałą częstokroć fantazję zrównoważyć
kształceniem zdolności do czynu, do konkretnego ujmowania zagadnień życiowych,
właściwego ludom anglosaskim i skandynawskim. U tych właśnie narodów spoty-
kamy się z nader silnym rozwojem matematyki stosowanej, czasem nawet kosztem
równoczesnego zaniedbywania matematyki czystej.

Ponadto znane były zmagania prof. Łomnickiego na terenie Politechniki Lwowskiej
z niemal całą niematematyczną profesurą na temat kto ma wykładać studentom technicz-
ne zastosowania matematyki. Prof. Łomnicki stał twardo na stanowisku, że matematykę
powinien wykładać matematyk (mowa o matematyce na uczelniach technicznych) i ten
powinien przytaczać przykłady z techniki, ale jedynie na tyle, ile jest mu to potrzebne
do ilustracji wykładanej teorii, natomiast tematykę typowo techniczną z zastosowaniem
matematyki, należy omawiać na wykładach przedmiotów specjalistycznych. Taki po-
gląd reprezentował człowiek, który był, można powiedzieć, prekursorem matematyki
stosowanej (ale chyba jedno z drugim nie pozostaje w sprzeczności). Prof. Łomnicki
uważał, że matematyk, a nie kto inny, powinien dać studentowi podstawy teoretyczne
i praktyczne do stosowania jej w dziedzinach technicznych.

Łomnicki był wybitnym specjalistą i znawcą zagadnień z zakresu kartografii mate-
matycznej. W 1905 roku ogłosił rozprawę Podstawy matematyczne kartografii [2], której
tematem było zastosowanie teorii powierzchni do odwzorowań kuli na płaszczyznę.
Łomnicki w [2, str. 3] zaczyna od odpowiedzi na pytanie, co jest zadaniem kartografii,
pisząc: możliwie najwierniejsze przedstawienie całej powierzchni ziemi i jej części na
rysunku płaskim – oto zadanie kartografii.

Zainteresowania kartograficzne rozwijał w późniejszym okresie, co znalazło swój
wyraz w podręczniku Kartografia matematyczna (Warszawa 1927).
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W swoich pracach [20], [21] i [22] opublikowanych w 1927 roku Łomnicki kry-
tykował projekcję kartograficzno-matematyczną, użytą przy opracowywaniu Międzyna-
rodowej Mapy Świata w skali 1:1 000 000 . Następnie wprowadził nowe, poprawne
metody rzutowania przy opracowaniu międzynarodowej mapy świata, które zamieścił
w pracach [21] Matematyczna analiza projekcji mapy międzynarodowej w skali 1:1 000
000 i [22].

W 1934 roku w pracy [31] zebrał informacje i dokładnie omówił nowe projekcje
z dwoma punktami wyróżnionymi, w tym projekcję Close’go z 1934 roku.

Jego, już wspomniana, książka Kartografia matematyczna z 1927 r. była pierwszą
książką w Polsce z tej dziedziny. W recenzji tejże książki Prof. L. Grabowski9, kierownik
Obserwatorium Politechniki Lwowskiej (opublikowanej w 1927 roku) pisze:

Książka prof. Łomnickiego powstała z jego wykładów na Politechnice Lwowskiej
pod tyt. Odwzorowania kartograficzne, przeznaczonych dla studentów Oddziału
Mierniczego. Książka jest też w zupełności up to date. Książkę prof. Łomnickiego
czyta się z prawdziwą przyjemnością.
[. . . ] Ale pragnę na zakończenie jeszcze zaznaczyć, że w wysokim stopniu przy-
czynia się do tego także szczera, poprawna polszczyzna. W dzisiejszych czasach
jest prawdziwą ulgą czytać książkę tak zupełnie wolną od rusycyzmów, które od
niejakiego czasu niestety tak bujnie się krzewią w naszej literaturze naukowej
i urzędowej, i coraz szerzej się rozpowszechniają.

Działalność Łomnickiego w zakresie kartografii przyczyniła się do powołania go
na eksperta w Międzynarodowym Komitecie Żeglugi Powietrznej (CINA).

3d. Łomnicki i dydaktyka matematyki

Łomnicki był 16 lat profesorem gimnazjalnym, w latach 1903-1919. Napisał dwu-
tomowy podręcznik Geometria cz. I i II oraz cz. III i IV używany przez wiele lat
w Polsce. Podręczniki geometrii i trygonometrii Łomnickiego stanowiły punkt zwrotny
w dydaktyce tych przedmiotów w zaborze austriackim, jak i w niepodległej Polsce.

Uczestniczył aktywnie w reformie nauczania trygonometrii i geometrii elementar-
nej, szerząc swe poglądy drogą referatów, na konferencjach i kongresach oraz artykułami
w czasopismach: Muzeum, Wektor i Wiadomosci Matematyczne.

Brał udział w reformie nauczania matematyki jako członek galicyjskiej podkomi-
sji Międzynarodowej Komisji Nauczania Matematyki. Uczestniczył w pracach polskiej
komisji planów naukowych Ministerstwa WRiOP w Warszawie

9 Lucjan Grabowski (1871-1941), był wszechstronnie wykształcony (studia astronomiczne na UJ,
fizyka w Bonn i Monachium, geodezja w Stuttgarcie i Poczdamie oraz specjalne działy astronomii w Puł-
kowie pod Moskwą). Władał siedmioma językami, grał na fortepianie i nie założył rodziny, całe swe
życie wypełniając nauką. Zostawił ogromny dorobek naukowy i organizacyjny w geodezji. Zorganizował
we Lwowie działającą, w latach 1919-1939, stację regularnego pomiaru czasu, ciągłej służby sejsmicznej
i stałej – meteorologicznej. Sprawił ponadto włączenie stacji „Lwów” do światowej sieci obserwacyjnej
jako jedynej stacji na obszarze Polski. W 1925 r. został członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej.
Opracował wariant odwzorowania Roussilhe’a, przystosowany do warunków Polski. Zmarł 24 października
1941 roku.
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Już w 1906 roku ukazała się w Muzeum jego pierwsza praca dydaktyczna [3]
o nauczniu trygonometrii. W 1911 roku ukazała się jego kolejna praca dydaktyczna
[7] w Wiadomościach Matematycznych, o rozszerzaniu liczb przez łączenie ich w pary
celem definicji nowego rodzju liczb, tak jak to robili Grassmann i Hamilton.

Napisał nowoczesny trzytomowy podręcznik akademicki do nauki analizy Rachu-
nek Różniczkowy i Całkowy, który już chwaliłem w części 3a.

Łomnicki miał pedagogiczne podejście do studenta i znany był jako sprawiedliwy,
choć równocześnie bardzo wymagający egzaminator. Jak pisze Szałajko w liście do
Orlicza [Sz79]:

„Zdarzyło się jednemu dobremu studentowi, że podczas egzaminu stale ktoś prze-
szkadzał Prof. Łomnickiemu (telefony, interesanci itp.). W pewnym momencie Prof.
Łomnicki popatrzył na zegarek i powiedział: już godzinę Pana pytam i właściwie nie
wiem, co Pan umie, proszę przyjść do mnie za dwa tygodnie. Noty niedostatecznej nie
wpisał, a po dwóch tygodniach student zdał na bardzo dobry”.

Łomnicki doceniał poglądowość w wykładach, czego dowodem jest między innymi
to, że polecił swoim asystentom opracowanie plansz i wykresów, dotyczących np. analizy
harmonicznej i nomografii. Katedra jego miała więc dość pokaźny zbiór różnego rodzaju
wykresów.

Odnośnie odczytów na konferencjach i kongresach to wiadomym jest, że w dniach
18-22 lipca 1911 Łomnicki uczestniczył w XI Zjeździe Lekarzy i Przyrodników Polskich
w Krakowie, w grupie matematycznej sekcji nauk ścisłych wygłosił odczyt O pewnikach
geometrycznych Hilberta w nauczaniu w szkołach średnich. W styczniu 1922 roku miał
wykłady na kursie dokształcającym nauczycieli matematyki we Lwowie pt. O równo-
ważności figur płaskich. Wykłady te ukazały się prawdopodobnie drukiem w [12], ale
czasopismo nie jest znane (pisze o tym Łomnicki w swojej pracy [11], str. 145).

Ponadto w dniach 7-10 września 1927 r. Łomnicki uczestniczył w Pierwszym
Polskim Zjeździe Matematycznym, który odbył się we Lwowie. W sekcji dydaktyki
matematyki wygłosił odczyt O programach nauczania w szkołach średnich. Odczyt Łom-
nickiego wywołał ożywioną dyskusję, dotyczył bowiem, będącej na porządku dziennym,
sprawy programu matematyki w szkole średniej. Łomnicki zwracał uwagę na najsłabszy
punkt programu, którym jest całkowite rozdzielenie geometrii od arytmetyki i algebry.
Ponadto uważał on program za zbyt abstrakcyjny, a przez to niedostępny dla ucznia
szkoły średniej. Wynikiem tej ożywionej dyskusji były następujące przyjęte wnioski:

1. „Stwierdzając nadmierną wybujałość tendencji abstrakcyjnych w obowiązują-
cych programach szkolnych, przeładowanie planów kwestiami nader subtelnymi i trud-
nymi oraz szereg innych niewłaściwości, Zjazd domaga się gruntownej rewizji i reformy
programów nauczania pod względem celów, zakresu i uporządkowania materiału ze
współudziałem jak najszerszego koła znawców, tak dydaktycznych, jak naukowych z ca-
łej Polski”.

2. „Sekcja dydaktyczna Polskiego Zjazdu Matematycznego domaga się natychmia-
stowego usunięcia z programu ścisłej teorii równoważności figur i geometrycznej teorii
odcinków proporcjonalnych”.
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Pierwszy wniosek został przyjęty przez ogólne zebranie Zjazdu, drugi – przez
sekcję dydaktyczną. Odczyt ten został opisany w [Wa27] i opublikowany w [27].

Łomnicki uczestniczył też w Kongresie Matematyków Krajów Słowiańskich w War-
szawie (23-27 IX 1929). W dziale I. Podstawy Matematyki, Historia, Dydaktyka Mate-
matyki wygłosił odczyt Uwagi o geometrycznej analizie zadań konstrukcyjnych a w dzia-
le V. Matematyka Stosowana – odczyt O wiernokątnych i wiernopowierzchniowych od-
wzorowaniach elipsoidy obrotowej.

W odpowiedzi na ankietę w sprawie zamierzanej reformy studiów na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Lwowskiej z 30 maja 1939 roku Łomnicki napisał między
innymi (wybrałem tylko niektóre z punktów):

19. „Studentów można doprowadzić do systematycznej ciągłej pracy za pomocą
ćwiczeń, przydzielając jednej sile pomocniczej najwyżej 30 studentów – o ile chodzi
o matematykę”.

28. „Wyczekiwanie (nadmierne) studentów na terminy egzaminów uważam za
niedopuszczalne i kwalifikujące się do wytoczenia profesorowi dyscyplinarki za niedo-
pełnienie obowiązków”.

31. „Studium, zdaniem moim, nie wymaga gruntownej reformy, lecz dostosowania
się profesorów do realnych możliwości”.

34. „Powinny powstać w Polsce dwie lub trzy Politechniki”.
36. „Należy usunąć z pierwszego i drugiego roku wszystkie przedmioty zawodo-

we”.

4. Inni o Antonim Łomnickim

Wybrane zostały opinie 10 osób, zwykle znanych matematyków, o Antonim Łomnickim.

1. Andrzej Alexiewicz pisze [Al38], str. 221:

Łomnicki miał dar jasnego i zajmującego wykładu, obowiązki dydaktyczne trak-
tował z zapałem. Cieszył się wielką popularnością i sympatią młodzieży.

2. Władysław Orlicz pisze w [Or73], str. 389:

Był utalentowanym i sugestywnym wykładowcą i jego wykłady w Politechnice
Lwowskiej cieszyły się niesłabnącą popularnością.

3. Stanisław Ulam pisze w książce [Ul76, str. 27], co w wersji polskiej z 1996 r. jest na
str. 58:

Antoni Łomnicki, matematyk o arystokratycznych rysach, który specjalizował się
w teorii prawdopodobieństwa i jego zastosowaniach w kartografii. Jego bratanek,
Zbigniew Łomnicki, został potem moim dobrym przyjacielem i współpracowni-
kiem.

4. Władysław Orlicz pisze w [Or80], str. 282:
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Prof. Łomnicki starał się zawsze o pozyskanie dla lwowskiego środowiska mate-
matycznego wybitnych matematyków. Np. Stefan Banach rozpoczął swą karierę
we Lwowie od asystentury u Łomnickiego. W Katedrze Łomnickiego znalazło
się też miejsce dla Stefana Kaczmarza, a następnie dla jednego z czołowych
przedstawicieli Szkoły Banacha, Stanisława Mazura.

i dalej jako o swoim szefie:

Łomnicki był świetnym dydaktykiem. Bardzo lubiany przez studentów, był do-
skonałym wykładowcą. Był autorem pierwszego polskiego dwutomowego pod-
ręcznika dla potrzeb przyrodników i techników. Był również autorem poważnej
liczby podręczników gimnazjalnych, z których uczyły się całe pokolenia naszej
młodzieży, a ja sam w dużej mierze zawdzięczam studiowaniu jego podręczni-
ków to, że rozwinęły się u mnie zainteresowania matematyczne. Był gorliwym
propagatorem metod probabilistycznych i statystycznych. Był prekursorem idei
aksjomatycznego ujęcia rachunku prawdopodobieństwa, formułując te idee już
w 1923 r. w pracy umieszczonej w Fundamenta Mathematicae. Cały szereg prac
poświęcił zbadaniu i krytyce projekcji, użytej do Międzynarodowej Mapy Świata
w skali 1:1 000 000. W tych sprawach był ekspertem, będąc autorem znakomitej
Kartografii Matematycznej. Od 1935 r. objął wykłady z matematyki stosowanej
i zajął się należytą organizacją tego studium. Razem ze Stefanem Kaczmarzem
prowadziliśmy ćwiczenia do tego wykładu. To było jednym z powodów, że razem
z Kaczmarzem zaczęliśmy się interesować matematyką stosowaną.

5. Kazimierz Kuratowski pisze w książce [Ku81], str. 96:

Do grona mych najbliższych przyjaciół należeli też Antoni Łomnicki i Włodzimierz
Stożek, matematycy nie tak wysokiego lotu, jak Banach czy Steinhaus, obaj jednak
bardzo dla mnie serdeczni i powszechnie lubiani i cenieni.

6. Roman Kałuża pisze w książce [Kł92], str. 48:

W roku 1920 prof. Antoni Marian Łomnicki, powołany na profesora Politechniki
Lwowskiej, autor cenionych podręczników szkolnych i akademickich oraz prac
z dziedziny geometrii i kartografii, proponuje Banachowi asystenturę (wiązały
się z tym zresztą różne obowiązki w domu profesora np. opieka nad córeczką-
-niemowlęciem).

7. Kazimierz Szałajko pisze w [Sz93, str, 54]:

Prof. Łomnicki zasłużył się przede wszystkim jako dydaktyk i przedstawiciel ma-
tematyki stosowanej. Był jednym z pierwszych, co należy specjalnie podkreślić,
który opracował teoretycznie podstawy rachunku prawdopodobieństwa w opar-
ciu o teorię mnogości i teorię miary. Równie ważnym osiągnięciem naukowym
Antoniego Łomnickiego był jego podręcznik Kartografia matematyczna, wydany
w roku 1926. W dziedzinie podstaw teoretycznych kartografii był bowiem znawcą
na skalę europejską i z tej racji był członkiem Międzynarodowego Towarzystwa
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Kartograficznego z siedzibą w Paryżu. Łomnicki położył wielkie zasługi dla dy-
daktyki matematyki w szkołach średnich i wyższych.

8. Kazimierz Szałajko pisze w [Sz94], str, 262:

Profesor Łomnicki jako pierwszy wprowadził do programu nauczania matematy-
ki w wyższych szkołach technicznych laboratorium matematyczne, oczywiście ze
skromnymi środkami, a angażował do prowadzenia tego laboratorium cały ze-
spół matematyków z obu katedr. Z inicjatywy Profesora powstał w jego katedrze
dość duży zestaw plansz obrazujących analizę harmoniczną, przedstawiających
rzuty kartograficzne i nomogramy siatkowe i drabinkowe. Plansze te wykorzy-
stywał na swoich wykładach. Jeśli chodzi o kartografię matematyczną, to w tej
dziedzinie był znawcą na skalę europejską i z tej racji był członkiem Między-
narodowego Towarzystwa Kartograficznego z siedzibą w Paryżu. Był Łomnicki
jednym z pierwszych, co należy specjalnie podkreślić, pionierów aksjomatycznej
teorii prawdopodobieństwa. A któż nie znał jego podreczników z geometrii? Wiele
miłych chwil przeżyłem w towarzystwie profesora Łomnickiego, np. będąc kilka
razy gościem w jego mieszkaniu i spotkawszy się z nim w Zakopanem.

9. Teodor Błachut (1915-2004) geodeta, kartograf, twórca instrumentów fotogrametrycz-
nych i kartograficznych. Studiował geodezję na Politechnice Lwowskiej (1932-1938). Od
1951 mieszkał w Kanadzie, a w 1971 obronił doktorat w ETH w Zurychu. W czaso-
piśmie Geodeta (marzec 2000, str, 262) zapytano go: W życiu zawodowym zetknął się
Pan z wieloma ludzmi. Którzy z nich wywarli na Pana największy wpływ?

Jeszcze w czasach studiów na Politechnice Lwowskiej to chyba słynny matema-
tyk prof. Łomnicki (jak wiadomo, został zamordowany w więzieniu z wieloma
innymi uczonymi Politechniki Lwowskiej). Profesor łączył kolosalną wiedzę ma-
tematyczną z wyjątkową kulturą osobistą. Opublikował m.in. zwięzły podręcznik
Kartografia matematyczna, który uważam za najlepszy w świecie w tym zakresie.

10. Stefan Banach w tygodniku „Wolna Polska” (18 XII 1944) napisał:

Tej strasznej nocy przyszli mordercy hitlerowscy po profesora Antoniego Łomnic-
kiego. Lwowianin, przez dwadzieścia kilka lat pracował na Politechnice Lwow-
skiej jako profesor matematyki. Setki inżynierów przygotował do zawodu. Byłem
jego asystentem. On pierwszy wskazał mi jak wielkie i odpowiedzialne jest zada-
nie profesora. Był to wybitny pedagog, jeden z największych, jakich znałem, autor
wielu popularnych podręczników dla szkół średnich, autor jednego z najlepszych,
przewyższającego zagraniczne, podręczników analizy wyższej dla techników. Na
wysokim poziomie stoi jego dzieło traktujące o kartografii. Równie wielka jak
pedagogiczna była działalność naukowa prof. Łomnickiego. Najważniejsza praca
jest znana i cytowana w świecie naukowym, podaje związek między rachunkiem
prawdopodobieństwa a miarą Lebesgue. Prof. Łomnicki był człowiekiem ogrom-
nej energii i pracy. Wielu jego byłych asystentów, będących dzisiaj profesorami
wyższych zakładów naukowych, zawdzięcza mu przygotowanie do zawodu pe-
dagogicznego. Prof. Łomnicki był powszechnie lubiany i poważany, miał wielu
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przyjaciół, którzy wysoko cenili jego zalety duchowe. Niemcy zamordowali pro-
fesora Łomnickiego, bo – chociaż był uczonym – w ich tępych, skarłowaciałych
umysłach był tak samo niebezpieczny jak żołnierz uzbrojony w karabin.

Prof. Dr Stefan Banach
Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Redaktor czasopisma Studia Mathematica
Laureat Polskiej Akademii Nauk w roku 1939

Podziękowania

Pragnę podziękować Archiwum IMPAN w Sopocie, a szczególnie Pani Janinie
Potockiej-Schwartz, za kserokopie wielu stron dokumentów o Antonim Łomnickim,
które ono posiada w swoich zbiorach oraz za zeskanowanie i przesłanie mi wielu zdjęć.
Chciałbym też gorąco podziękować wnuczce Antoniego Łomnickiego, Pani Irenie Brosz-
kiewicz z Krakowa za zdjęcia rodzinne jak również za informacje o rodzinie Łomnickich.
Ponadto dziękuję Panu Witoldowi Więsławowi za kserokopie kilku prac A. Łomnickiego
ze zbiorów biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdjęcia i reprodukcje dokumentów
1–7, 11–12, 14, 16–17 pochodzą ze zbiorów Archiwum IMPAN w Sopocie a zdjęcia
8–10, 15, 19–21 z prywatnych zbiorów Pani Ireny Broszkiewicz.

5a. Spis podręczników i książek Łomnickiego

[Ł1] Geometrya. Podręcznik dla szkół średnich. Część I. Planimetrya-Stereometrya, Książnica Pol-
ska Tow. Naucz. Szkół Wyższych, Lwów-Warszawa 1911, 1–289; 2 wyd.Geometrya. Część
I i II. Planimetrya. Stereometrya 1914, 1–309; 3 wyd. 1920, 1–306; 4 wyd. 1923, 1–313.

[Ł2] Geometrya. Podręcznik dla szkół średnich. Część III i IV. Trygonometrja. Geometrja anali-
tyczna, Lwów 1912, 1–302.

[Ł3]∗ Trygonometrja. Podręcznik dla szkół średnich, Lwów-Warszawa 1920, 1–194; 3 wyd. 1923,
1–186; 4 wyd. 1930, 1–184.∗10

[Ł4] Początki geometrji analitycznej, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych,
Lwów-Warszawa 1921, 1–188; 3 wyd. 1923, 1–200.

[Ł5] Geometrja Elementarna: Podręcznik dla Klas Wyższych Szkół Średnich, Książnica-Atlas,
Lwów-Warszawa, 5 wyd. 1924, 1–370; 6 wyd. 1929, 1–387.

[Ł6] Tablice Matematyczno-Fizyczne Czterocyfrowe, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1926, xxii
+ 74 str.; 2 wyd. 1927; 3 wyd. 1938; 4 wyd. 1946; 5-7 wyd.: 1947, 1948, 1949; 9 wyd.
1949, 73 str.; 11 wyd. poprawione, Książnica-Atlas, Wrocław-Warszawa 1950, 86 str.; 12
wyd. 1950, 73 str.; 13 wyd. 1951.

[Ł7] Kartografja Matematyczna, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1927, viii + 191 stron (2 wyd.
zmienione, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956, 156 str.).

[Ł8]∗ Zagadnienia statystyki matematycznej, Lwów 1929-1930.
[Ł9]∗ Geometrja: dla klasy II gimnazjalnej, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1934, 128 str.; 1939,

128 str..

10 Gwiazdka ∗, w tej części i następnych, będzie oznaczać, że ja nie widziałem tej książki bądź pracy,
ale wiem o niej z innych źródeł.
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[Ł10] Geometrja. Dla 3 klasy gimnazjalnej, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1935, 112 str.
[Ł11] Rachunek Różniczkowy i Całkowy: dla Potrzeb Przyrodników i Techników, Tom I, Rachunek

Różniczkowy, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1935, v+648 str.; 2 wyd. Wydawnic-
two Universum, Katowice 1947; cz. 1, wyd. 2, Katowice 1947, 208 str.; wyd. 3, Katowice
1949, v+208 str.; cz. 2, Katowice 1948; wyd. 3, Katowice 1950, 209-424 str.; 3 wyd. Wy-
dawnictwo Universum, Katowice 1949.

[Ł12] Rachunek Różniczkowy i Całkowy: dla Potrzeb Przyrodników i Techników, Tom II, Rachunek
Całkowy, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1936, 310 str.; 2 wyd. Zastosowania
Rachunku Różniczkowego, Katowice 1947, str. 425-648; 2 wyd. Wydawnictwo Universum,
Katowice 1948; 3 wyd. „Rachunek Całkowy”, Wydawnictwo Universum, Katowice 1949,
310 str.

[Ł13] Rachunek Różniczkowy i Całkowy: dla Potrzeb Przyrodników i Techników, Tom III, Szeregi
Nieskończone – Równania Różniczkowe, Geometria Różniczkowa, Polska Akademia Umie-
jętności, Kraków 1936, 217 stron; 2 wyd. Wydawnictwo Universum, Katowice 1948, 216
str.

[Ł14] Geometrja. Dla 4 klasy gimnazjalnej, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1936, 103 str.
[Ł15] Algebra dla I kl. Liceum Ogólnokształcącego: Wydział Humanistyczny, Przyrodniczy i Kla-

syczny, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1938, 103 str.; 2 wyd. Ministerstwo Wyznań Re-
ligijnych i Oświecenia Publicznego, Londyn 1944, 103 str.; 3 wyd. Książnica-Atlas, Wro-
cław-Warszawa 1947, 103 str..

[Ł16]∗ Trygonometria. Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa
1938.

[Ł17] Matematyka dla Liceów Mechanicznych, Elektrycznych, Drogowych, Wodno-Melioracyjnych
i Telekomunikacyjnych: Geometria Analityczna, Zasady Rachunku Różniczkowego i Całko-
wego, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1939; 2 wyd. Wydawnictwo Universum, Katowice
1947, 219 str.

[Ł18] Wielościany Umiarowe, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1939, 72 str.
[Ł19] Matematyka dla Liceów Przemysłowych Męskich: Algebra i Trygonometria, Wydawnictwo

Universum, Katowice 1947, 232 str.
[Ł20]∗ Wzory Matematyczno-Fizyczne, Łódź 1947, 203 str.

Ponadto opracował lub oddał do druku:

[Ł21]∗ O wielościanach umiarowych gwiaździstych, przekład prac Poinst’a, Cauchyego, Cayleya,
Bertranda i Wincza opatrzone wstępem historycznym i uwagami, Lwów 1914-15, rękopis
był złożony do Archiwum Kasy im. Mianowskiego.

[Ł22]∗ Zwięzła Encyklopedia Matematyki, Lwów 1915-1916, układ alfabetyczny (nie wiem czy
zachował się manuskrypt).

[Ł23]∗ Pojęcie wielkości, Lwów-Warszawa 1920.

5b. Spis prac Łomnickiego

1. ∗ O odwzorowaniach cząstkowych funkcji hipergeometrycznych, Lwów 1903, doktorat.
2. Podstawy matematyczne kartografii, Sprawozdania Gimnazjum I w Tarnowie za rok 1904/5,

Tarnów 1905, 1–34.
3. Wstępne lekcje trygonometryi, Muzeum, Rocznik XXII, Tom I, Zeszyt 4 (1906), 341–349.
4. Kolejne rozszerzanie zakresu pojęcia liczby, Wiadom. Mat. 15 (1911), 53–78.
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5. Recenzja książki A. E. H. Love, Zasady rachunku różniczkowego i całkowego, tłumaczyli
St. Kalinowski i Wł. Wojtowicz, Warszaw 1913, 225 str., w: Wektor, Rok II, nr 6 (1913),
293–298.

6. O wielookresowych funkcjach jednoznacznych zmiennej rzeczywistej, Sprawozdania z Posie-
dzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział III Nauk Matematycznych i Przy-
rodniczych 11 (1918), 807–846.

7. O układach zasad koniecznych i dostatecznych, służących do definicji pojęcia wielkości,
Wiadom. Mat. 23 (1919), 37–70.

8. Uogólnienie wzoru interpolacyjnego Lagrange’a, Rozprawy Wydz. Matem.-Przyrodn. Pol-
skiej Akademii Umiejęności w Krakowie, Serja III, Tom 20A(1920), 173–179 [zbiór ogólny
Tom 60, 1921].

9. Uogólnienie wzoru interpolacyjnego Lagrange’a – Généralisation du polynome ordinaire de
Lagrange, Bulletin International de l’Académie Polonaise des Sciences et Letters, Classe des
Sciences Mathématiques et Naturelles, Série A: Sciences Mathématiques 60 (1920), Cracovie
1921, 109-110 (po francusku).

10. (wspólnie z S. Ruziewiczem) Józef Puzyna, Wiadom. Mat. 25 (1921), 113–119.
11. O zasadzie dysjunkcji w logistyce i matematyce, Ruch Filozoficzny, Lwów, T. VI, Nr. 8-10

(1922), 144–146.
12. ∗ O równoważności wielokątów płaskich, wykłady dla nauczycieli matematyki we Lwowie

w styczniu 1922 roku (czasopismo nieznane; patrz [11], str. 145).
13. Sur les fonctions multipériodiques d’une variable réelle, l’Enseignement Math. 23 (1923),

96–97.
14. Nouveaux fondements du calcul des probabilites (Definition de la probabilite fondee sur la

theorie des ensembles), Fundamenta Math. 4 (1923), 34–71.
15. Sur quelques généralisations du triangle arithmétique de Pascal, C. R. Acad. Sci. Paris 179

(1924), 1587–1589.
16. Sur les méthodes qui servent à limiter supérieurement les modules des racines des équations

algébriques, l’Enseignement Math. 24 (1925), 84–91.
17. Prosty dowód wzoru Stirlinga oraz streszczenie w jęz. franc., Archiwum Towarzystwa Na-

ukowego Lwowskiego, Wydz. III Mat.-Przyrod., Tom IV, z. 3(1926), 1–6; cały tom Lwów
1929, 21–26.

18. O wzorach Sterna i Sierpińskiego podających rozwinięcie pierwiastków kwadratowych na
iloczyny nieskończone oraz streszczenie w jęz. franc., Archiwum Towarzystwa Naukowego
Lwowskiego, Wydz. III Mat.-Przyrod., Tom IV, z. 4(1926), 7–13; cały tom Lwów 1929,
27–33.

19. Démonstration élémentaire de la loi de Gauss dans le calcul des probabilités, l’Enseignement
Math. 25 (1926), 103–111.

20. Projekcja międzynarodowej mapy świata: The International Map Projection 1/M, Polski
Przegląd Kartograficzny, T. 3, Nr 17 (1927), 1–14 (po angielsku z polskim streszczeniem).

21. Matematyczna analiza projekcji mapy międzynarodowej w skali 1:1 000 000, Wiadomości
Służby Geograficznej, Nr 1, 1927, 3–31 (po polsku z francuskim streszczeniem).

22. W sprawie projekcji mapy międzynarodowej 1/M; A reply to the criticisms of Dr. Antoni
Łomnicki on the projection of the International map on the scale of 1/M, Polski Przegląd
Kartograficzny, T. 3, nr 18-20 (1927), 33–38 (po angielsku z polskim wstępem).

23. Łuki południka na elipsoidzie międzynarodowej, Wiadomości Służby Geograficznej, Nr 3
i 4, 1928, 62–66.
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24. Sur le choix de la projection pour la carte du monde au millionième (matériaux pour la
discussion) [O wyborze projekcji dla międzynarodowej mapy świata w skali 1: 1 000 000
(Materiały do dyskusji)], Wiadomości Służby Geograficznej, Nr 3 i 4, 1928, 137–196 (po
francusku z polskim streszczeniem).

25. Z zagadnień matematyki. IV. Rachunek prawdopodobieństwa i jego zastosowania, Kosmos,
Seria B, T. 53, z. 3 (1928), 325–339.

26. Zagadnienia statystyki matematycznej. Cz. I. Statystyka jednej zmiennej, Kosmos, Seria B,
T. 53, z. 4 (1928), 477–506.

27. O programach nauczania matematyki obowiązujących obecnie w gimnazjach Rzeczypospolitej
Polskiej, w: Księga Pamiątkowa Pierwszego Polskiego Zjazdu Matematycznego (Lwów, 7-10
IX 1927), Fundusz Kultury Narodowej, Kraków 1929, 190–194.

28. Zagadnienia statystyki matematycznej. Cz. II. Statystyka dwóch i więcej zmiennych. Teorja
korelacji, Kosmos, Seria B, T. 55, z. 2-3 (1930), 165–240.

29. Sulla necessita di distinguere due generi di dipendenza nella statistica a due variabili, Gior-
nale Istituto Italiano d. Attuari 1 (1930), 83–94 (po włosku).

30. Bericht über meine Studienreise nach Italien, Annales Soc. Polonaise Math. 9 (1930), Kraków
1931, 204 (po niemiecku); odczyt na Posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
Oddział we Lwowie.

31. O potrzebach matematyki stosowanej w Polsce, Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i roz-
wój 14(1931), 98–109.

32. Projekcje o dwóch punktach wyróżnionych, Polski Przegląd Kartograficzny, T. 6, Nr 47
(1934), 185–193 (po polsku z francuskim streszczeniem).

33. Über eine Interpretation von singulären Punkten, Annales Soc. Polonaise Math. 13 (1934),
Kraków 1935, 145 (po niemiecku); odczyt na Posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Matema-
tycznego, Oddział we Lwowie w dniu 20 X 1934 r.

6a. Informacje o A. Łomnickim i recenzje jego książek

[Al38] A. Alexiewicz, Antoni Łomnicki (1881-1941), Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszaw-
skiego, T. 31-38 (1938-45), 220–221.

[ABK44] A. Alexiewicz, F. Barański i J. Koroński, Koło Matematyczno-Fizyczne Studentów na Uniwer-
sytecie Jana Kazimierza we Lwowie, X Szkoła Historii Matematyki (Międzyzdroje, 1996),
Zeszyty Nauk. Uniw. Opol. Mat. 30(1997), 9–42.

[AŁ27] Antoni Łomnicki, w: L. Jaworski, Gimnazjum VI im. Stanisława Staszica we Lwowie: 1902-
-1927: dzieje i ludzie, wydana przez członków Uniwersytetu, „Książnica-Atlas”, Lwów 1927,
94–95.

[AŁ34] Antoni Łomnicki, Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, T. 27 (1934), 61–63.
[AŁ38] Antoni Marian Łomnicki, w: S. Łoza, Czy wiesz kto to jest, Wyd. Głównej Księgarni Woj-

skowej, Warszawa 1938, 442.
[AŁ65] Antoni Marian Łomnicki, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, T. 6 (1965), 703.
[AŁ86] Antoni Marian Łomnicki, w: Biogramy Uczonych Polskich, cz. III Nauki Ścisłe, opr. A.

Śródka i P. Szczawiński, Ośrodek Informacji Naukowej PAN, Ossolineum, Warszawa 1986,
216–218.

[AŁ87] Antoni Łomnicki, w: A. I. Borodin and A. S. Bugai, Eminent Mathematicians, Kiev 1987,
323 (po rosyjsku).
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[AŁ95] Antoni Marian Łomnicki, w: A. Śródka, Uczeni Polscy XIX-XX stulecia, Ag. Wyd. ARIES,
Warszawa 1995, 553–554.

[AŁAr] Antoni Łomnicki, Archiwum Matematyków Polskich przy Oddziale IMPAN w Sopocie; zbiór
dokumentów okresu nauki szkolnej, studiów uniwersyteckich, studium podyplomowego, pra-
cy zawodowej i inne. Materiały A. Łomnickiego.

[Ba44] S. Banach, Pamięci zamordowanych uczonych, Tygodnik „Wolna Polska” z 18 XII 1944, s.
2.

[Gr27] L. Grabowski, Recenzja książki Prof. A. Łomnicki, Kartografja Matematyczna, Lwów-War-
szawa 1927, 191 str., Wiad. Mat. 30(1927-1928), 109–117.

[Ko86] S. Kolankowski, Antoni Łomnicki, Materiały dotyczące Słownika Biograficznego Matematy-
ków Polskich, Instytut Matematyczny PAN, Preprint C-4, Warszawa 1986, 71–74.

[Ko01] S. Kolankowski, Matematyk z Lwowa, 2001, w:
http://www.wiw.pl/nowinki/matematyka/200101/20010117-001.asp

[Ko03] S. Kolankowski, Antoni Łomnicki, w: Słownik Biograficzny Matematyków Polskich, Red. S.
Domaradzki, Z. Pawlikowska-Brożek, D. Węglowska, Tarnobrzeg 2003, 143–144.

[IB05] List Ireny Broszkiewicz do Lecha Maligrandy dotyczący dziadka Antoniego Łomnickiego,
Kraków 13 V 2005, 2 strony.

[AŁ20] A. Łomnicki, Referat o własnych pracach naukowych i dydaktycznych, Lwów, luty 1920,
rękopis 6 stronicowy ze zbiorów [AŁAr].

[Or73] W. Orlicz, Antoni Łomnicki, Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1973, T. 18, 388–389.
[Or80] W. Orlicz, Przemówienie wygłoszone przy nadaniu doktoratu honorowego Politechniki Po-

znańskiej, Wiadom. Mat. 22(1980), 279–284.
[Or81] W. Orlicz, Lwowska Szkoła Matematyczna w okresie międzywojennym, Wiadom. Mat. 23

(1981), 222–231.
[St06] K. Strutyński, Recenzja pracy Dr. Antoni Łomnicki, Podstawy Matematyczne Kartografii,

Sprawozdanie dyrekcyi c.k. gimnazyum I. w Tarnowie za r. 1904/5, w: Muzeum, Rocznik
XXII, Tom I, Zeszyt 1 (1906), 68–69.

[Sz70] K. Szałajko, List do Władysława Orlicza zawierający informacje o prof. Łomnickim, Gliwice,
20 grudnia 1970, 5 stron.
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Math. 4(1923), 286–310; przedruk w: Hugo Steinhaus, Selected Papers, PWN, Warszawa
1985, 311–331.

[St56] H. Steinhaus, Rachunek prawdopodobieństwa jako narzędzie badań w przyrodoznawstwie
i produkcji, Prace Mat. 2(1956), 27–55; jest to polskie tłum. pracy H. Steinhaus (i T. Cze-
chowski, M. Fisz, O. Lange, J. Oderfeld, W. Sadowski), Die Wahrscheinlichkeitsrechnung
als Hilfsmittel zu Untersuchungen in Naturwissenschaften und Production, Die Hauptrefera-
te des 8. Polnischen Mathematikerkongresses 6-12 September 1953 in Warschau, Deutscher
Verlag der Wissenschaften, Berlin 1954, 69–94; przedruk polski również w książce: H.
Steinhaus, Między duchem a materią pośredniczy matematyka, PWN, Warszawa-Wrocław
2000, 131–161.

[St70] H. Steinhaus, Wspomnienia, Znak 22(1970), 42–106.
[Tsp] Tragiczna śmierć profesorów lwowskich, w: http://www.lwow.home.pl/Rocznica.htm

[Ul76] S. Ulam, Przygody matematyka, 1976; polskie tłum. Prószyński i S-ka, Warszawa 1996.
[Wa27] St. Warhaftman, Pierwszy Polski Zjazd Matematyczny, Mathesis Polska 2(1927), 84–91.
[Xe88] P. J. Xenikakis, Some results on similarities in Rn, J. Math. Anal. Appl. 131(1988), 554–564.

Lech Maligranda
Department of Mathematics
Luleå University of Technology
SE-971 87 Luleå, Szwecja
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