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At the door of Plato’s Academy reads:
Let no one ignorant of geometry enter here

Matematyka
wiedza obiektywna i uniwersalna

Matematyka wiedza obiektywna, nie zależna od czasu i przestrzeni,˙
Zauważmy, że zdanie

2 × 2 = 4

jest prawdziwe bez wzglȩdu na to kto mȯwi, kiedy mȯwi i gdzie mȯwi

Matematyka jest wiedza̧ uniwersalna̧ rȯżna̧ od przedmiotȯw science jak biologia, chemia i
fizyka, ktȯre dotycza̧ materii. Matematyka istnieje w sensie kszta ltȯw, liczb, ich relacji i
funkcyjnych zależnoṡci. Wed lug starożytnych, Platona i Pitagorasa, Matematyka istnieje w
Ṡwiecie Bytȯw Boskich.

Matematyka Starożytnych

Socrates (469-399 B.C.) z Aten Ojciec filozofii nauczyciel Platona i Arystotelesa i wielu in-
nych starożytnych zas lużonych dla pokoleṅ
Socrates naucza l bez wynagrodzenia w przekonaniu, że za nauczanie nie należy siȩ wyna-
grodzenie.
- Uważa l matematykȩ za najważniejsza̧ wiedzȩ objawiona̧ w poznawaniu rzeczywistoṡci.
- Naucza l o demokracji i sprawiedliwoṡci spo lecznej, za co zosta l skazany na ṡmierċ przez

tyranȯw w opozycji.
- Przyjaciele chcieli Socratesa wykupiċ z wiȩzienia i wywieṡċ na wyspȩ, jednak Socrates

wybra l ṡmierċ.
- Tyranie podali Socratesowi napȯj z trucizna̧, ktȯry ṡwiadomie wypi l w wiȩzieniu .
- Ca le życie przechodzi l w jednych sanda lach.

Matematyka obok Astronomii jest najstarszym obszarem wiedzy cia̧g le poznawanym, uc-
zonym i stosowanym poprzez pokolenia.

Najstarsszy tekst napisany na gliniej tablicy Plimpton 322 (Babilonia ok. 1900 p.n.e.),
zawiera tabliczkȩ dodawania i mnożenia liczb naturalnych oraz trȯjki liczb pitagorejskich.

Po upadku Imperium Aleksandra Wielkiego matematyka egipska i sumeryjska by la dalej
uczona przez Grekȯw w s lawnych szko lach
• Szko la Joṅska Astronomii i Filozofii Talesa (625-545 p.n.e.)
• Szko la Pitagorejska (569-500 p.n.e.)
• Akademia Platoṅska ( 429-348 p.n.e.)
Przy wejṡciu do Akademii wydnia l napis

”Let no one ignorant of geometry enter here”
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• Uniwersytet Aleksandryjski (330-275 p.n.e.)
Gdy Aleksander Wielki zwyciȩży l starożytny ṡwiat zbudowa l w Egipcie najbardziej kos-
mopolityczne miasto Aleksandria. Wtedy tam za loży l pierwszy uniwersytet z salami
wyk ladowymi i z s lawna̧ Biblioteka̧ Aleksandryjska̧. Nauczyciele z rȯżnych krajȯw i kultur,
grecy i izraelczycy, babiloṅczycy, syryjczycy i egipcjanie byli zatrudnieni na Uniwersytecie
Aleksandryjskim.
Miȩdzy innymi
• Euklides (330-275 p.n.e.), dziekan wydzia lu Science Arytmetyki i Geometrii,
• Archimedes (287-212 B.C.) uważany za jednego z trzech najwiȩkszych matematykȯw
wszechczasȯw obok Izaaka Newtona i Karola Gaussa.
Wymienione wyżej szko ly oparte by ly na idei doczesnoṡci materialnej w czasie i przestrzeni
oraz na idei nieṡmiertelnoṡci istnienia bytȯw boskich w Ṡwiecie Idealnym poza czasem i
przestrzenia̧ .

Matematyka w Kulturze Chrzeṡcijaṅskiej
W istocie w wiekach ṡrednich wiedza - science stworzona zosta la przez ludzi g lȩbokiej wiary
w wiȩkszoṡci wykszta lconych szko lach parafialnych, klasztornych, jezuitȯw, benydyktynȯw
i innych.
• Miko laj Kopernik, Ks. Kanonik Kapitu ly Warmiṅskiej og losi l dzie lo o prze lomowej
wartoṡci poznawczej ”O Obrotach Cia l Niebieskich” (1543r.)
• Galileusz wykszta lcony w Szkole Jezuitȯw by l cz lowiekiem g lȩbokiej wiary, jego dwie
cȯrki by ly siostrami zakonnymi,
• Johannes Kepler studiowa l teologiȩ by l g lȩboko religijnym og losi l prawa ruchu planet
(1609),

• Izaak Newton (1643−1727) by l wyznawca̧ Jedynego Boga Stwȯrcy i gorliwym badaczem
Bibli sformu lowa l prawa mechaniki oraz wprowadzi l rachunek nieskoṅczenie ma lych, pod-
stawȩ rachunku rȯżniczkowego.
• Nawet Karol Darwin (1809 − 1882) nie zaprzecza l istnienia Stwȯrcy, ktȯrego dzie lo ”O
powstawaniu gatunkȯw” ateiṡci i komuniṡci wykorzystali do swoich naiwnych interpretacji
ewolucji.

Matematycy w wiekach ṡrednich

• Blaise Pascal (1623 − 1662) francuski matematyk, fizyk i filozof religii, wyznawca idei
ṡw. Augustyna, wymyṡli l pierwsza̧ maszynȩ licza̧ca̧. Twȯrca podstaw rachunku praw-
dopodobieṅstwa.
• Rene Kartezjusz (1596 − 1650) podstawowe wykszta lcenie zdoby l w Kolegium Jezuitȯw
stworzy l podstawy Geometrii Analitycznej.
Kartezjusz og losi l nowy kierunek filozofii zwany Dualizmem Kartezjaṅskim.
Dla szweckiej ksiȩżniczki Krystyny napisa l traktat Namiȩtnoṡci Duszy.
• Leonhard Euler (1707-1783) syn pastora studiowa l filozofiȩ i teologiȩ dokona l licznych
odkryċ w rȯżnych ga lȩziach matematyki i fizyki. Og losi l wiele tomȯw w zakresie rachunku
rȯżniczkowego i ca lkowego, teorii grafȯw, mechaniki, optyki i astronomii.

• Karol Gaussa, (1777-1855) jeden z trzech najwybitniejszych matematykȯw wszechczasȯw
obok Archimedesa i Newtona w wieku 15 lat poda l kompletny dowȯd fundamentalnego
twierdzenia algebry.
Silna wiara Gaussa w najwyższego Stwȯrcȩ wszechrzeczy, w jednego, wiecznego, sprawiedli-
wego, wszystkowiedza̧cego i wszechmocnego Boga by la podstawa̧ jego religijnego życia.
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• Ludwik Cauchy (1789-1857) twȯrca teorii funkcji zespolonych. Pomimo swych ro-
zlicznych naukowych zajȩċ by l czynnym cz lonkiem Towarzystwa ṡw. Wincentego a Paulo,
ktȯre odwiedza lo i wspiera lo ubogich.
W jednej z jego broszur znajdujemy wyznanie wiary Cauchego:

Jestem chrzeṡcijaninem ze wszystkimi wielkimi astronomami i wszystkimi wielkimi matem-

atykami minionych wiekȯw. Jestem także katolikiem z ich wiȩkszoṡcia̧. A gdyby mnie ktoṡ

zapyla l o powody mojej wiary, bardzo chȩtnie wymieniȩ. Moje przekonania religijne nie

pochodza̧ z przesa̧dȯw, ale sa̧ wynikiem g lȩbokich badaṅ.

Chrzeṡcijanie pozostawali w awangardzie odkryċ naukowych aż do XIX wieku. Prze lomowe
osia̧gniȩcia dokonane w dziedzinie fizyki, elektromagnetyzmu, mikrobiologii, medycyny, gene-
tyki, chemii, teorii atomu i rolnictwa to efekt prac takich ludzi jak Columb, Franklin Faucault
John Dalton, Andre Ampere, Georg Ohm, Michael Faraday, Louis Pasteur, William Kelvin,
Gregor Mendel i George Washington.
Wymienieni wyżej uczeni wierzeli w jedynego Stwȯrcȩ, a ich osia̧gniȩcia oparte by ly na
wierze chrzeṡcijaṅskiej.

Wszyscy wspomiani uczeni, to giganci nauki, w najprawdziwszym tego s lowa znaczeniu,
odkryli i sformu lowali objawione im prawa rza̧dza̧ce ṡwietem w przekonaniu, że

”Bȯg Stworzy l i Dalej Tworzy Widzialny Ṡwiat.”

W zakoṅczeniu zauważmy, że matematyka ma powszechne zastosowanie w badaniach pod-
stawowych i w wielkich projektach.
W tym, w projektach inżynierskich budowy wierzowcȯw, mostȯw, okrȩtȯw, samolotȯw,
statkȯw kosmicznych i lotnisk, modeli matemaycznych w medycynie, w wojsku, w zarza̧dzaniu
i administracji oraz w wielu innych projektach.

Oczekiwania na nowe specjalnoṡci i odkrycia generowane przez Matematykȩ cia̧gle rosna̧.
Wiele wysoko wykwalifikowanych profesjonalnych stanowisk pracy zosta lo stworzone w przed-
miocie Matematyki i w przedmiotach pokrewnych.

Studia Matematyki to bardzo dobry wybȯr kierunku gwarantuja̧ pewna̧ stabilna̧ i atrakcyjna̧
pracȩ dla wielu ambitnych absolwentȯw szkȯ l ṡrednich.

Koṅcza̧c powiem, że studia nie koṅcza̧ nauki. Zaczyna siȩ okres pracy i dalszego kszta lcenia
za wynagrodznie.
Na drodze awansu nauczyciele maja̧ obowia̧zki cia̧g lej nauki w zakresie dydaktyki i nowych
specjalnoṡci. Nauczyciele akademiccy maja̧ wiȩksza̧ swobodȩ dysponowania czasem, jed-
nak oprȯcz obowia̧zkȯw prowadzenia wyk ladȯw i ċwiczeṅ maja̧ obowia̧zek pracy badawczej,
pisania publikacji, ṡrednio dwȯch publikacji rocznie potrzebnych do awansu zawodowego.

Po 50-ciu latach pracy w przedmiocie Matematyka opublikowa lem ponad 50 artyku lȯw
i podrȩcznikȯw akademickich, nie tylko z chȩci i dla satysfakcji, ale g lȯwnie z potrzeby
cia̧g loṡci pracy i awansu.
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