
Słowo wstępne 

 

Jubileusz 50-lecia Wydziału Matematyki Stosowanej daje okazję do przypomnienia prze-
szłości Wydziału oraz przedstawienia stanu obecnego. Niniejszy zeszyt jubileuszowy składa 
się z dwóch części. W pierwszej części, o charakterze informacyjnym, zostały zawarte 
w syntetycznej formie: ewolucja struktury organizacyjnej, dane dotyczące stanu i rozwoju 
kadry, kierunki kształcenia, liczba studentów oraz absolwentów w kolejnych latach 
w okresie 50 lat istnienia Wydziału. Przedstawiono także aktualny stan osobowy Wydziału, 
charakterystykę problematyki naukowo-badawczej i dydaktycznej katedr oraz kierunki 
i specjalności kształcenia. Wydział Matematyki Stosowanej wrósł trwale w Politechnikę 
Śląską. Pracownicy Wydziału prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie 
(w 2017 roku Wydział otrzymał kategorię A), a także realizują proces dydaktyczny, prowa-
dząc zajęcia z matematyki na innych wydziałach (dla ponad 5000 studentów). Druga część 
składa się ze wspomnień o pracownikach naszego Wydziału. Serdecznie dziękuję wszystkim 
osobom, które zaangażowały się w przygotowanie materiałów. Bez ich pracy i wysiłku 
część ważnych i ciekawych faktów o naszym Wydziale uległaby zapomnieniu. Pragnę rów-
nież podziękować Henrykowi Glińskiemu i Damianowi Słocie, redaktorom niniejszego ze-
szytu, za zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie tomu do druku. 

Sukcesy Wydziału są rezultatem wspólnego wysiłku jego pracowników i studentów. Sty-
pendia ministra dla pracowników i studentów, nagrody rektora dla pracowników i stypen-
dia naukowe rektora dla studentów świadczą o wysokiej randze Wydziału. Nasi absolwenci 
są cenieni na rynku i znajdują pracę u najlepszych pracodawców. W roku 1975 pierwsi 
absolwenci Wydziału ukończyli kierunek matematyka stosowana (8 osób, w tym były dzie-
kan Wydziału prof. R. Grzymkowski) i kierunek fizyka techniczna (7 osób). Obecnie Wydział 
kształci ponad 600 studentów na kierunku matematyka i informatyka. Mam nadzieję, że 
zeszyt jubileuszowy pozwoli młodszym pracownikom i studentom przybliżyć drogę, którą 
Wydział przeszedł do obecnych sukcesów. 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Wydziału, w tym pracownikom 
z zagranicy, oraz studentom; to Wasza sumienna praca doprowadziła do uzyskania przez 
Wydział Matematyki Stosowanej jego obecnej rangi. Składam wszystkim Państwu serdecz-
nie życzenia dobrego zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz wielu sukcesów i satys-
fakcji z działalności zawodowej. 
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Budynek Biblioteki Głównej Pol. Śl., obecna siedziba Wydziału Matematyki Stosowanej, 
zajmującego dwa górne piętra w całości oraz część piętra trzeciego 

 w lewej połowie budynku 
 

 

Wejście do części budynku Biblioteki Głównej Pol. Śl. zajmowanej przez 
Wydział Matematyki Stosowanej 

  


