ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO
Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XL (2004)

Odpowiedź na recenzję Witolda Więsława
Ponieważ kopię recenzji Słownika biograﬁcznego matematyków polskich
(zamieszczonej w tym tomie Wiadomości Matematycznych), wydanego
w 2003 roku, otrzymaliśmy dopiero 28 października 2004, więc nasze uwagi
nie będą zawierały szczegółów. Nie było zresztą możliwości konsultacji z
całym zespołem redakcyjnym i poszczególnymi autorami. W tej sytuacji
zastrzegamy sobie prawo do bardziej szczegółowego wystąpienia później.
Autorami biogramów w Słownika biograﬁcznego matematyków polskich
są: K. Bałachowski, Z. Bobiński, A. Derkowska, S. Domoradzki, B. Gleichgewicht, L. Jeśmanowicz, S. Kolankowski, Z. Pawlikowska-Brożek, W. Piotrowski, A. Schinzel, Z. Semadeni, M. Sękowska, M. Uscki, A. Wachułka,
D. Węglowska.
Każdy, kto opracowywał biograﬁe, wie, jak trudno uchronić się od błędów, szczególnie w datach, które bywają różne w różnych źródłach. W wielu
przypadkach udało się, sięgając do metryk, dzienników urzędowych, materiałów archiwalnych, autobiograﬁi poszczególnych osób itp. ustalić daty
prawidłowe. Istniejące nadal różnice (w objęciu stanowiska, otrzymaniu doktoratu, habilitacji, profesury itp.) mogą być związane z tym, że od decyzji
rady wydziału do jej zatwierdzenia mijało nieraz kilka miesięcy. Czasem sam
autor podał raz datę wcześniejszą, drugi raz datę zatwierdzenia. W opracowaniu redakcyjnym Słownika z materiałów publikowanych w preprintach
Instytutu Matematycznego PAN uwzględniono także przysłane nam uwagi.
We Wstępie określono, jakie hasła są w Słowniku i co zawiera hasło. Długość hasła miała odpowiadać znaczeniu osoby (stąd nie wszystkie publikacje,
tytuły, w tym liczba wydań podręczników do szkół średnich, były zamieszczone). Przestrzegaliśmy zasady podawania wiadomości sprawdzonych, a nie
domniemanych.
Prace nad biogramami publikowanymi w preprintach ocenia Recenzent
z bardzo daleka. Zarzut, że „po pierwszym okresie ... aktywność zespołu
wyraźnie zmalała” nie jest prawdziwy, o czym świadczą choćby daty wydawanych kolejnych preprintów. Zapał zespołu, podtrzymywany życzliwością środowiska matematycznego, pozostał mimo, że w tym okresie zmarli
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Leon Jeśmanowicz i Adam Wachułka, Stanisław Kolankowski był już bardzo
chory, a Walerian Piotrowski odszedł z zespołu.
Jesteśmy przekonani, że uczyniliśmy właściwie publikując rozproszone
w preprintach materiały, które we współpracy z szerokim środowiskiem naukowym przygotowywaliśmy od ponad 20 lat. Przed publikacją książka była
recenzowana przez historyka nauki prof. dr hab. Juliana Dybca. Znakomitą
większość uwag recenzenta uwzględniliśmy, a w przypadku, gdy nie udało
się dotrzeć do odpowiednich źródeł, odstępowaliśmy od publikacji hasła.
Zamieszczone zdjęcia były robione na nasze zamówienie ze zbiorów Archiwum Matematycznego w Sopocie i Biblioteki Jagiellońskiej. W kilku przypadkach zdecydowaliśmy się na publikację zdjęć, których stan techniczny
budził zastrzeżenia, a to ze względu na ich unikalny charakter.
Po opublikowaniu Słownika zespół redakcyjny otrzymał wiele istotnych
uzupełnień, uwag i sprostowań od profesorów Jerzego Mioduszewskiego, Andrzeja Schinzla, Krzysztofa Tatarkiewicza, Andrzeja Pelczara. Jesteśmy za
nie niezwykle wdzięczni.
Trudno nam zrozumieć napastliwe i złośliwe stwierdzenie Recenzenta, że
„matematycy polscy nie powinni korzystać ze Słownika”. Jest to obraźliwe
zwłaszcza dla tych autorów haseł, którzy nie mogą się już bronić, bo odeszli.
Pracujemy nad możliwością przedstawienia szczegółowych uwag i poprawek w internecie tak, aby szeroki krąg Czytelników mógł się z nimi zapoznać.
Kraków, 29 października 2004 r.
Stanisław Domoradzki,
Zoﬁa Pawlikowska-Brożek

