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PAMIĘCI PROFESORA LEONA JEŚMANOWICZA

Prof. L. Jeśmanowicz (1914-1989)

Osobę prof. L. Jeśmanowicza upamiętnia tablica odsłonięta 23. VI. 
2010 r. w gmachu Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz sala 
wykładowa jego imienia znajdująca się na pierwszym piętrze tego 
budynku.

L. Jeśmanowicz – matematyk, poeta, karykaturzysta

L. Jeśmianowicz urodził się 27. IV. 1914 r. w Druji na Wileńszczyźnie.
Był synem urzędnika pocztowego Anatola Jeśmanowicza oraz Ireny
z Doroszków. Miał dwójkę rodzeństwa.

W 1920 r. wraz rodziną zamieszkał w Wilnie. W tym samym roku 
zmarł jego ojciec, a on z matką i rodzeństwem przeprowadził się 
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do Łodzi, a następnie do Grodna, gdzie w  1932 r. ukończył Gimnaz-
jum Humanistyczne.

Studia na Uniwersytecie Stefan Batorego (USB) w Wilnie rozpoczął 
w 1933 r. W trakcie pierwszego i drugiego roku równolegle studio-
wał dwa kierunki: matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyro- 
dniczym USB i rysunek na Wydziale Sztuk Pięknych USB. Z rysunku 
zrezygnował, a matematykę ukończył w 1937 r. 

W latach 1937-1939 otrzymywał Stypendium Kultury Narodowej  
i do wybuchu II wojny światowej pracował na stanowisku młodszego 
asystenta w Katedrze Matematyki USB.

W 1939 r. ukończył pisanie rozprawy doktorskiej, jednak wybuch  
II wojny światowej uniemożliwił mu jej obronę. Podczas okupacji 
prowadził w Wilnie komplety z zakresu matematyki na poziomie 
gimnazjum i szkoły wyższej, a także pracował fizycznie.

W marcu 1945 r. wraz z żoną i synem Andrzejem (ur. 13. V. 1944 r.) 
ewakuował się z Wilna do Lublina, gdzie w lipcu tego samego roku 
obronił rozprawę doktorską pt. ,,O jednoznaczności szeregów 
Schlömilcha”. Jego promotorem był wówczas prof. Juliusz Rud-
nicki. Z dniem 1. X. 1945 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Marii  
Curie-Skłodowskiej na stanowisku starszego asystenta.

W roku 1946 przyjął propozycję pracy na stanowisku adiunkta  
w Katedrze Matematyki UMK w Toruniu, gdzie osiedlił się na stałe 
wraz  z rodziną. Z toruńską uczelnią związany był zawodowo aż do 
emerytury. W tym czasie pracował również w Instytucie Matematyki 
Polskiej Akademii Nauk (od 1953), Wyższej Szkole Nauczycieli 
w Olsztynie, Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświaty 
w Warszawie oraz  Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań 
Oświaty w  Bydgoszczy.

L. Jeśmanowicz zmarł 29. XII. 1989 r. Został pochowany na cmen-
tarzu komunalnym przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu.
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Związki prof. L. Jeśmanowicza z UMK

Prof. L. Jeśmanowicz związany był zawodowo z UMK przez 43 
lata.  Od roku 1949 był zatrudniony w toruńskiej uczelni 
w charakterze zastępcy profesora, w 1954 r. został docentem, 
a dziesięć lat później Rada Państwa nadała mu tytuł profesora 
nadzwyczajnego. Przez cały ten czas bardzo aktywnie działał we 
władzach uniwersyteckich oraz z zapałem poświęcał się pracy  
dydaktyczno-wychowawczej  i popularyzatorskiej.   

W latach 1951-1953 oraz 1965-1969 L. Jeśmanowicz sprawował 
funkcję prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMK, zaś 
w latach 1953-1955 i 1981-1984 był dziekanem tego Wydziału. 
Od roku 1965 do 1969 kierował Katedrą Matematyki UMK, 
a w latach 1969-1984 – Zakładem Analizy Matematycznej UMK. 
Od roku 1978 do 1987 był kierownikiem Zakładu Metodyki Naucza-
nia Matematyki UMK, a  w 1965 r. w Katedrze Matematyki UMK  
stworzył sekcję metod numerycznych oraz ośrodek obliczenio-
wy. 

Pracując na UMK prof. L. Jeśmanowicz bardzo wiele uwagi poświę-
cał studentom. Interesował się warunkami ich      ży cia, a od swoich 
współpracowników wymagał nie tylko solidnego przygotowywania 
się do prowadzonych  zajęć  dydaktycznych, ale także pochylenia się 
nad problemami, z którymi borykają się ich podopieczni w życiu 
codziennym. W okresie stanu wojennego bronił prześladowanych 
studentów. W toruńskim środowisku naukowym krąży anegdota 
dotyczącą jego rozmowy z Komendantem Wojewódzkim Milicji 
Obywatelskiej  w Toruniu, według której po zatrzymaniu przez 
funkcjonariuszy Milicji kolejnego studenta, prof. L. Jeśmanowicz 
udał się na umówione spotkanie z ówczesnym Komendantem. 
W niezapiętym płaszczu, nie dając się zatrzymać wartownikowi  przy 
wejściu do Komendy Wojewódzkiej, poszedł do pokoju komendanta, 
lekceważąco potraktował próby powitania i oznajmił 
w charakterystyczny dla siebie sposób: ,,Panie Kolego, zginął mi 
student. Od trzech dni go nie ma. Nie wie Pan może, gdzie on się 
znajduje?"
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Prof. L. Jeśmanowicz nie ograniczał się wyłącznie do kształcenia 
studentów, ale wiele uwagi poświęcał również  młodzieży  szkolnej.  
W 1956 r. zapoczątkował na UMK niedzielne zajęcia międzyszkol-
nych kół matematycznych. Z upływem czasu w prowadzenie tychże 
zajęć  zaangażowało się grono młodszych pracowników naukowych 
Instytutu Matematyki UMK oraz nauczyciele z Torunia i pobliskich 
miejscowości. Ta wspaniała tradycja trwa po dziś dzień z małą  
zmianą – obecnie zajęcia nie odbywają się w niedziele, lecz w dni 
powszednie. 

W drugiej połowie lat 60., podczas pobytu w Moskwie, prof.  
L. Jeśmanowicz brał udział w zajęciach prowadzonych przez
prof. Andrieja Kołmogorowa oraz innych znakomitych matematyków
z Uniwersytetu Łomonosowa. Zajęcia te odbywały się w szkole,
w której w kilku klasach zgromadzono młodzież o wybitnych
zdolnościach matematycznych. W Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich istniało kilka takich specyficznych placówek
przy ośrodkach uniwersyteckich, m.in. w Nowosybirsku, ówczesnym
Leningradzie i Kijowie. Po powrocie do Ojczyzny prof.
L. Jeśmanowicz postanowił przenieść tę inicjatywę na grunt polski
i w 1967 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu
otworzył pierwszą uniwersytecką klasę matematyczną w kraju.
Na początku zajęcia w tej klasie prowadził wspólnie z prof. Lechem
Dubikajtisem, a z upływem czasu dołączyli do nich także młodsi
wykładowcy toruńskiej uczelni. Należy w tym miejscu odnotować,
że w IV LO w Toruniu, będącym jednym z najlepszych liceów
w kraju, nadal funkcjonują klasy uniwersyteckie. Patronat nad nimi
sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki UMK, a zajęcia
z informatyki oraz matematyki prowadzone są w nich przez pra-
cowników naukowych UMK, będących w dużej mierze byłymi uczniami
i wychowankami prof. L. Jeśmanowicza.

Prof. L. Jeśmanowicz był także pomysłodawcą utworzenia przy 
UMK Gimnazjum Akademickiego o zasięgu ogólnopolskim. Niestety 
podjęta przez profesora inicjatywa nie została zrealizowana za jego  
życia. Jednakże dzięki staraniom toruńskiego środowiska akademi- 
ckiego i oświatowego idea prof. L. Jeśmanowicza została 
zrealizowana  i 1 września 1998 r. słynne Gimnazjum Akademickie 
(obecnie Gimnazjum i Liceum Akademickie) oficjalnie rozpoczęło 
swoją działalność.
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Sala im.  prof. L. Jeśmanowicza
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Prof. L. Jeśmanowicz we wspomnieniach 
studentów i współpracowników

• Profesor	był	postacią	niezwykle	popularną	w	Toruniu 
i w	polskim	 środowisku	matematycznym.	Bardzo	 towarzy-	
ski,	 posiadał	 ogromne	 poczucie	 humoru.	 Przed	 oczyma 
staje	 postać	 uśmiechającego	 się	 mężczyzny	 z	 wielką 
grzywą siwych	 włosów,	 chyba	 od	 zawsze,	 w	 rozpiętym 
płaszczu, patrzącego	dobrotliwie	na	rozmówcę,	jakby ciągle	
szukał i	 pytał:	 Co	 chcesz	ważnego	powiedzieć, człowieku?
prof. Brunon Kamiński

• Aby	 ocenić,	 jak	 traktował	 On	 swojego	mistrza,	 prof. 
Juliusza	 Rudnickiego,	 wystarczy	 przypomnieć	 uczczenie 
jego	 pamięci	 przez	 zainspirowanie	 ufundowania	 stypen-
dium	 jego	 imienia	 oraz	 ogrom	pracy	włożony	w	napisanie 
książki	 Rudnickiego.	 W	 obecnych	 czasach,	 gdy	 co	 krok 
spotyka	 się	 (nawet	 na	 UMK)	 z	 ordynarnymi	 plagiatami, 
wprost niewiarygodna	 wydaje	 się	 decyzja	 Jeśmanowicza 
uznania Rudnickiego	za	jedynego	autora	owej	książki	oraz 
oddanie całego	 honorarium	 wdowie	 po	 nim.	 Omówiwszy 
wyżej	 sto-sunek	 Profesora	 jako	 ucznia	 do	 swego	mistrza, 
spójrzmy na	 odwrotną	 stronę	 medalu.	 Zobaczmy	 tym 
razem	 jak, On	 sam	odnosił	 się	 do	 swoich	 uczniów. Różnił	
się	 zaś	 tym znacznie	 od	 wielu	 innych	 naukowców, którzy	
z	 reguły	 nie mieli	 czasu	 dla	 swych	 młodszych kolegów	
i	 studentów. Okazywał	 też	 często zainteresowanie 
warunkami,	 w	 jakich żyją	 jego	 studenci	 i asystenci. 
Dopomagał	 im	 w	 konkretny sposób.	 Mieszkając 
z	 sześcioosobową	 rodziną,	 sam	 zaproponował	 mi 
zamieszkanie	 w	 Jego	 pokoju.	 Później	 wyszukał dla	 mnie 
studenta,	 który	 przyjął	 mnie	 do	 wspólnego	 pokoju,	 za 
pomoc	 w	 nauce.	 Często	 też	 wyręczał	 asystentów w	 ich 
obowiązkach	 administracyjnych,	 jak	 np.	 układanie 
rozkładu	zajęć.	
prof. Lech Dubikajtis  
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• Prof.	 Jeśmanowicz	 był	 absolutnie	 moim	 najpil-	
niejszym	 studentem,	 przychodził	 na	 wszystkie	 moje	
wykłady. Robił	 notatki	 systematycznie,	 a	 także	 często	
przerywał mój	 wykład,	 zadając	 wiele	 pytań,	 w	 sytuacji	
niezrozumienia	 matematycznego	 wywodu.
prof. Lech Górniewicz

• Burza	 siwych	 włosów,	 charakterystyczny	 akcent,
uśmiech	 błąkający	 się	 gdzieś	 pomiędzy	 pobłażliwością 
a zachętą,	skórzana	teczka,	ostrzone	scyzorykiem	ołówki, 
zamyślenie…	 Takim	 zobaczyłem	 Go	 na	 pierwszych	 zaję-	
ciach	Kółka,	takim	pożegnałem	Go	po	latach	w	pociągu.	
o. Jacek Dembek

• Profesor	nie	mógł	rysować	osób	nieobecnych	(…),	dla
niego	 niezbędny	 był	 uśmiech,	 błysk	 oczu	 itd.
prof. Zbigniew Leszczyński

Ciekawostki

• L. Jeśmanowicz bardzo wiele energii poświęcał działalności
społecznej i popularyzatorskiej. W latach 1949–1952 pełnił funkcje
przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) na
UMK. Od roku 1957 do 1959 zasiadał w Miejskiej Radzie
Narodowej w Toruniu. W latach 1954–1974 piastował stanowisko
prezesa Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Matematycznego
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(PTM) oraz był członkiem Zarządu Głównego PTM. Przewodniczył 
także Wojewódzkiemu Zarządowi Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej (1962–1976). 
• L. Jeśmanowicz stworzył program komputerowy dotyczący
historii dynastii Piastów, wzbudzając tym samym zainteresowanie
zawodowych historyków.

• L. Jeśmanowicz cieszył się uznaniem ze strony środowisk
teatralnych. Na przełomie lat 40. i 50. pisywał recenzje teatralne
publikowane w lokalnej prasie.

• L. Jeśmanowicz z zapałem rozpowszechniał ideę olimpiad
matematycznych, które uważał za znakomitą metodę wyszukiwania
talentów matematycznych. Kiedy w 1954 r. w Toruniu powstał
Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej, wziął na siebie obo- 
wiązki przewodniczenia mu i sprawował tę funkcję aż do śmierci.
W 1972 r. współorganizował Międzynarodową Olimpiadę Mate- 
matyczną, którą przeprowadzono równocześnie w Warszawie i Toru-
niu.

Tablica upamiętniająca prof. L. Jeśmanowicza
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• W 1990 r. w uznaniu zasług L. Jeśmanowicza dla miasta
Torunia, Rada Miejska nazwała jedną z ulic miasta jego imieniem.

• L. Jeśmanowicz był również autorem prac z zakresu
dydaktyki matematyki, publikacji o charakterze popularno-
naukowym oraz skryptów i podręczników, jak np.: „Algebra 
wyższa” (Wilno 1936),  „Zbiór zadań z ciągów i szeregów 
nieskończonych” (Wilno 1937) czy „Geometria różniczkowa” (Łódź, 
1955).

• L. Jeśmanowicz był autorem licznych karykatur, będących
według niego „(…) odwzorowaniem niekonforemnem, którego nie- 
zmiennikiem jest charakter”. Tworzył je korzystając z każdej na-
darzającej się okazji, m.in. w czasie spotkań towarzyskich, wykładów
czy konferencji naukowych (podczas XII Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Matematycznego w Łodzi w 1979 r. powstał duży cykl
karykatur matematyków jego autorstwa). Karykatury narysowane
przez L. Jeśmanowicza ukazały się w 1988 r. nakładem
Wydawnictwa UMK w zbiorze pt. „Karykatury Matematyków
Toruńskich”,  w 1994 r. z okazji 75-lecia PTM pozycję tę wydano w
języku angielskim. Obecnie niektóre z jego prac można oglądać w
Internecie pod adresem: http://www.matematycy.interklasa.pl/
karykatury/nazwisko. php?str=steinhaus

• L. Jeśmanowicz cenił poezję i sam pisał wiersze.
W toruńskim środowisku naukowym znane były fraszki 
okolicznościowe, które wpisywał do wręczanych przyjaciołom 
rozpraw doktorskich. I choć spuścizna literacka L. Jeśmanowicza nie 
została jeszcze wydana, to wśród matematyków szczególną 
popularnością cieszy się napisana przez niego „Oda do ścisłości”, 
będąca parafrazą  „Ody do młodości” Adama Mickiewicza:  

Oda	do	ścisłości

Bez	liczb,	bez	figur	-	to	szkieletów	księgi.
Ścisłości,	podaj	mi	skrzydła.



10

Niech	nad	płaskim	wzlecę	światem
w	przestrzeń	do	n-tej	potęgi,
kędy	Mobius	skręca	wstęgi,
abstrakcji	potrząsa	kwiatem
i	rozkłada	na	warstwy	złote	malowidła.

Jeśli	kogo	zauroczy
za	sprawą	metryk	kwadratowe	koło,
schyli	z	pokorą	poradlone	czoło,
bo	rację	ma	intelekt	nie	oczy.

Ścisłości!	Ty	nad	poziomy
wylatuj!	Myśleniem	czystym
luźnych	spostrzeżeń	ogromy
w	jeden	pozbieraj	system.

Patrz	w	dół,	kędy	egoizm	zaciemnia
wartość	odkrycia	i	niszczy	talenty.
To	ziemia!

Patrz	jak	nad	przesądy	głupie
wzbił	się	jakiś	Gauss	w	skorupie.
Sam	sobie	sterem	żeglarzem	okrętem.
Raz	skręci	w	lewo,	raz	skręci	w	prawo.
Nie	chciał	z	Bolyajem	podzielić	się	sławą
i	doprowadził	młodzieńca	do	zguby.
To	samoluby.

Ścisłości!	Tobie	nektar	sukcesu
natenczas	słodki,	gdy	z	innymi	dzielę.
Wspólnych	pomysłów	na	świecie	tak	wiele,
że	pozostają	często	bez	adresu.

Razem	młodzi	przyjaciele.
Trafić	na	pomysł	jest	wszystkich	celem.
W	dedukcję	silni,	spragnieni	dowodów,
Razem,	młodzi	przyjaciele.
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Ten	szczęśliwy,	kto	podczas	zawodów
dopomógł	ściągą	miłej	koleżance.
Zdobędzie	całus	na	najbliższej	randce
bez	obowiązku	fundowania	lodów.

Razem	młodzi	przyjaciele!
Choć	droga	stroma	i	śliska.
Obrona	pracy,	otwarcie	przewodu!
Znośmy	w	pokorze	niechęć	środowiska,
a	z	recenzentem	walczyć	uczmy	się	za	młodu.

Dzieckiem	w	kolebce	kto	darł	ojca	książki
ten	młody	drzeć	ich	nie	będzie.
Będzie	na	książki	kradł	ojcu	pieniążki.
W	konkursach	laury	zdobędzie.

Tam	sięgaj,	gdzie	nikt	nie	sięgnął.
Łam,	czego	nikt	nie	przełamał.
Ścisłości,	kto	tobie	przysięgał,
nigdy	nie	będzie	kłamał.

Hej!	Ramię	do	ramienia.	Niech	olbrzymi	kabel
opasze	ziemskie	kolisko.
Niech	płoną	ogniska	elips	i	hiperbol
i	jeno	parabol	ognisko.

Witaj	nowa	mapo	świata.
Bez	autostrad,	kolejowych	torów.
Zredukowana	do	czterech	kolorów
zapomnij,	że	byłaś	pstrokata.

A	jako	w	baśniach	1001	nocy
skłóconych	mnogością	wątków,
jednym	"sklej	się"	z	bourbakistów	mocy
świat	pojęć	stanął	na	baczność.
Zmalała	nagle	wątków	wieloznaczność
I	przywrócono	chaos	do	porządku.
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W	sprawach	mniej	ścisłych	jeszcze	noc	głucha.
Setki	hipotez	jeszcze	są	w	wojnie.
Oto	Wezuwiusz	drzemie	spokojnie,
a	taki	groźny	kiedy	wybucha.
Ścisłość	zapewnia	święty	spokój	ducha,
wysiłek	myśli	wynagradza	hojnie.

Niech	znikną	luki	w	dowodzie
i	rotacje	przyszłość	ćmiące.
witaj	doktorski	przewodzie!
Zbawienia	za	tobą	słońce.

Przykłady karykatur (i wierszowanych dedykacji) 
autorstwa prof. L. Jeśmanowicza

Plakat w formie karykatury wykonany przez prof. L. Jeśmanowicza 
podczas pierwszego powojennego zjazdu matematyków we Wrocławiu 

(1946 r.)
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Starożytnych	grafów	uścisk	i	tyranię	
Zmieniła	Misia	w	para-grafo-manię



14

Twój	tytuł	doktorski	nie	przez	to	jest	cenny,	że	
został	zdobyty	w	pierścieniach	przemiennych,	lecz	

głównie	dlatego,	że	w	stanie	wojennym.
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