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Matematyka jest najpiękniejszym 
i najpotężniejszym tworem 

ducha ludzkiego.
Matematyka jest tak stara 

jak stary jest człowiek.

Stefan Banach



Stefan Banach
W wieku 3 lat na krakowskich 
Plantach.

Stefan Banach
W wieku 27 lat.

Kraków 1919 rok

Prof. Stefan Banach
Ostatnie zdjęcie wykonane 

w 1944 roku.

22

11

33



Stefan Banach

Urodził się w 1892 roku w Krakowie, a zmarł w 1945 roku we Lwowie

1902–1910 Gimnazjum humanistyczne
1911–1913 Studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim
1916 – spotkanie z prof. Steinhausem



Idąc letnim wieczorem r. 1916 wzdłuż 
plant krakowskich, usłyszałem rozmowę, 

a raczej tylko kilka słów;
wyrazy "całka Lebesgue'a" były tak nieoczekiwane, 

że zbliżyłem się do ławki i zapoznałem się z dyskutantami; 
to Stefan Banach i Otton Nikodym rozmawiali o matematyce.

Hugo Steinhaus 

Matematyk prof. Steinhaus usłyszał rozmowę Stefana Banacha z Ottonem Nikodymem o całkach Lebesgue’a

Steinhaus poprosił Banacha o pomoc w rozwiązaniu pewnego zagadnienia matematycznego nad którym pracował od dłuższego czasu. 

Banach uporał się z tym zagadnieniem, a rozwiązanie umieścili w publikacji w "Biuletynie Akademii Krakowskiej". 



Stefan Banach

Wykładowca: 
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie
Autor wielu naukowych publikacji i podręczników
Geniusz matematyczny

Doświadczenie zawodowe1921 - Doktorat Uniwersytet Jana Kazimierza 
(rozprawa doktorska 
,,O operacjach na zbiorach abstrakcyjnych i ich zastosowaniach do równań całkowych”)

1922 - Profesor nadzwyczajny
1924 - Członek Akademii Umiejętności 
1939 - Prezes Towarzystwa Matematycznego

Był głową i sercem Lwowskiej Szkoły Matematyki, ojcem analizy funkcjonalnej, wtedy rozwijającą się dziedziną matematyki.



Algebra
Banacha

Granica 
uogólniona

Banacha

Pojęcia wprowadzone 
przez Stefana Banacha

Przestrzeń

Banacha

Całka 
Banacha

Paradoks 
Banacha-Tarskiego



Był głową i sercem Lwowskiej Szkoły Matematyki, ojcem analizy funkcjonalnej, wtedy rozwijającą się dziedziną matematyki.

Kawiarnia Szkocka

Położona w centrum miasta, 
przy Placu Akademickim w Lwowie

miejsce spotkań matematyków lwowskich
Twierdzenia i dowody zapisywali na marmurowych blatach stolików. 
Niestety znikały pod ścierkami sprzątaczek i nie były możliwe do odtworzenia. 
Żona Banacha kupiła zeszyt, w którym zaczęto zapisywano zagadnienia matematyczne.
Zeszyt z tymi zapiskami był przechowywany u barmana, 
każdy matematyk mógł wpisać do niego swój matematyczny problem. 
Zeszyt ten zawierał 192 problemy, nazwano go Księgą Szkocką.



Wpisy:
Banacha

Aleksandrowa,
Sobolewa, 

Schaudera, 
Mazura, 

Kuratowskiego, 
von Neumanna

Relikwia polskich matematyków.

Znana na całym świecie 
i przez wielu uważana za zaginioną! 

Zbiór problemów i rozwiązań tych problemów, 
powstałych w kręgu lwowskich matematyków. 

Księga Szkocka, otoczona już dziś legendą, 

wspominana w tysiącu anegdot, bezcenna! 

Księga Szkocka



Rękopis Księgi Szkockiej

http://slides.sage-fox.com/
http://slides.sage-fox.com/


Księga Szkocka



Ciekawostki z Księgi Szkockiej

Najdziwniejszą nagrodą za rozwiązanie problematu Mazura była żywa gęś. 
(problem ten postawił latem 1936 roku, 
a rozwiązania doczekał się w 1972 roku)

Nagrodą za rozwiązanie problematu Stanisława Saksa był obiad 
w najlepszej restauracji we Lwowie.

Nagrodą za rozwiązanie problematu Rolin Wavre 
było foundie a la crème w Genewie.

Nagrodą za rozwiązanie problematu Banacha była butelka wina.

Przy twierdzeniu Mazura-Auerbacha-Ulama-Banacha widnieje wniosek: 
„Kilogram kartofli da się umieścić w worku”



Studia
Mathematica
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Poświęcone analizie funkcjonalnej

Problem ze znakami matematycznymi

Do II Wojny Światowej wydano 8 tomów

Wydawane w języku polskim, francuskim, niemieckim, 
angielskim i 1 praca po włosku.
Po roku 1939 wydawane również po rosyjsku.

Ponad połowa prac od matematyków lwowskich

W 1929 roku Stefan Banach i Hugo Steinhaus rozpoczęli 
wydawanie czasopisma " Studia Mathematica", 

ukazującego się do dnia dzisiejszego. 

http://slides.sage-fox.com/
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W 1936 roku w Oslo odbył się  
odczyt plenarny 

Stefana Banach na
Międzynarodowym 

Kongresie Matematycznym.



Publikacje
Stefana Banacha

Stefan Banacha posiadał umiejętność przejrzystego tłumaczenia 
każdego zagadnienia matematycznego.



Podręczniki szkolne
Stefana Banacha



Matematyka jest najpiękniejszym 
i najpotężniejszym 

Tworem ducha ludzkiego. (…)
Tylko państwa, które pielęgnują matematykę,

Mogą być silne i potężne.

Stefan Banach

Książkę tę można dziś polecić jako lekturę dla zdolniejszych uczniów. 



Stefan Banach był geniuszem i wielkim patriotą. 

Sława Banacha szybko rozeszła się poza granice Polski. 

Do Lwowa kilkakrotnie przyjeżdżał prof. John von Neumann, 

(późniejszy współtwórca pierwszego komputera). 

Prosił Stefana Banacha, aby pracował w Stanach Zjednoczonych,

w zespole Norberta Wienera, nazywanego ojcem cybernetyki. 

Stefan Banach był geniuszem i wielkim patriotą. 

Sława Banacha szybko rozeszła się poza granice Polski. 

Do Lwowa kilkakrotnie przyjeżdżał prof. John von Neumann, 

(późniejszy współtwórca pierwszego komputera). 

Prosił Stefana Banacha, aby pracował w Stanach Zjednoczonych,

w zespole Norberta Wienera, nazywanego ojcem cybernetyki. 

Są ludzie, których kupić nie można.

1937 rok

Rozmowa między Banachem, a Neumannem wyglądała tak:

- Banach zapytał. - Ile daje prof. Wiener?

Neumann wręczył mu czek z napisaną jedynką i powiedział.

- Prof. Wiener prosił, żeby dopisać tyle zer, ile pan uzna za stosowne.

- To za mała suma, aby opuścić Polskę - stwierdził Banach.



Order Orła Białego
Zasłużonym w 100-lecie niepodległości
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Andrzej Baranowski
Szkoła Podstawowa w Łochowie

Opiekun merytoryczny
Kamila Tkaczyk - Struk

Dziękuję za uwagę.

Stefan Banach
Niezwykłe życie. 


