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Podniosła uroczystość w Getyndze

Wspólny sukces polskiego i niemieckiego 
środowiska naukowego świętowaliśmy 2 czerwca 
2018 roku w Getyndze. Tego dnia sfinalizowane zo-
stało długo oczekiwane i jakże zasłużone odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej ku czci Hugona Steinhausa. 

Odsłonięcia dokonali prezes Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego, prof. Wacław Marzantowicz oraz 
były prezydent Niemieckiego Towarzystwa Mate-
matycznego, prof. Volker Bach. Hugo Steinhaus,  
o którym w „PAUzie” w ostatnich latach pisano dużo 
i często („PAUza Akademicka” 358, 361, 369, 376), 
został uhonorowany nie tylko tablicą, ale również 
okolicznościową sesją w auli Uniwersytetu Georga 
Augusta (Georg-August-Universität, GAU). W obec-
ności prezydent GAU, pani prof. Ulrike Beisiegel, 
oraz przedstawicieli władz miasta laudacje oma-
wiające zasługi polskiego uczonego dla światowej 
matematyki wygłosili prof. Rainer Kress z Getyngi  

i prof. Aleksander Weron z Centrum im. Hugona 
Steinhausa we Wrocławiu. W swym wystąpieniu  
prof. Kress obszernie naszkicował naukowy życiorys 
Steinhausa, koncentrując się przede wszystkim na 
okresie studiów w Getyndze oraz uniwersyteckiej  

pracy we Lwowie. Przywołał postacie Davida  
Hilberta, Stefana Banacha i Józefa Puzyny jako jego 
naukowe inspiracje. Prof. Weron połączył natomiast 
przeszłość ze współczesnymi badaniami Centrum, 
ukazując jak postać tego wybitnego uczonego stała 
się intelektualnym zaczynem dla dzisiejszej nauki. 
Piszący te słowa skoncentrował się na Steinhausie 
jako humaniście, autorze wspaniałych wspomnień 
oraz aforyzmów, którego polszczyzna, wyczucie ję-
zyka i dowcip zachwycają do dzisiaj. 

Bezpośrednimi animatorami odsłonięcia tablicy 
na budynku domu przy Planckstrasse 1, w centrum 
miasta, byli alumni Uniwersytetu Georga Augusta ►
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z panem dr. Stefanem Leykumem. Ich zaangażo-
wanie dało piękny efekt w postaci spotkania bez 
mała setki osób z kilku państw. Oprócz Niemców  
i Polaków (łącznie z krewnymi wybitnego uczonego 
z Krakowa) zjawiła się grupa naukowców ze Lwowa 
a wszystkich połączyła możliwość wspólnej rozmowy. 

Getyńskie tablice, upamiętniające znaczące po-
stacie związane z Uniwersytetem, służą nie tylko przy-
woływaniu przeszłości. Dzisiaj – w epoce wznoszenia 
na świecie nowych murów i zasieków – stanowią 
one zachętę do otwartego podejścia i wspólnoty 
europejskiej nauki.  
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