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Dziekana WMiI UMK
Żegnamy dziś Pana Profesora Józefa Słomińskiego.
Nie wszyscy z nas – pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki – mieli okazję poznać
Profesora osobiście. Wszyscy jednak, nie tylko Jego uczniowie i współpracownicy, powinni pamiętać
o wpływie, jaki Profesor Józef Słomiński wywarł na obecny kształt Wydziału jako inicjator badań nad
matematycznymi podstawami informatyki oraz dyrektor Instytutu Matematyki. Funkcję dyrektora
pełnił w latach 1969-1975.
Był także rektorem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy w latach 1967-1971. Wspominając
Go, chcę się jednak skupić na działalności na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jego zainteresowania naukowe związane były od początku z algebrą uniwersalną. W roku 1957
obronił pierwszą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika algebraiczną rozprawę doktorską napisaną pod
kierunkiem prof. Jerzego Łosia. Po wyjeździe promotora z Torunia ówczesny Doktor Józef Słomiński
kierował badaniami w zakresie algebry uniwersalnej. W roku 1961 uzyskał stopień doktora
habilitowanego, tytuł profesora – w roku 1970.
W roku 1969 utworzył Zakład Algebry i Teorii Liczb, przekształcony po kilku latach w Zakład
Algebry Uniwersalnej i Informatyki. W tym okresie Jego zainteresowania wiązały się coraz ściślej z
zastosowaniami algebry uniwersalnej w naukach technicznych.
Kierując Zakładem przez wiele lat Profesor Józef Słomiński wychował liczne grono pracowników
naukowych, którzy kontynuowali i rozwijali Jego prace badawcze.
Był w sposób szczególny zaangażowany w działania dydaktyczne - w czasie swojej pracy na
uniwersytecie wypromował 10 doktorów i kilkuset magistrów matematyki.
Profesor Józef Słomiński był jednym z inicjatorów utworzenia pierwszego na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika Ośrodka Obliczeniowego. Współpracował z Instytutem Maszyn Matematycznych a także z
Instytutem Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymał między innymi Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrodę Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki II stopnia oraz tytuł honorowy „Zasłużony Nauczyciel PRL”.
Dzięki działalności Profesora Słomińskiego, w oparciu o stworzone przez Niego środowisko naukowe,
w czasach o wiele nam bliższych, możliwe stało się umieszczenie w nazwie naszego Wydziału słowa
„Informatyka”.
Dziś jesteśmy dumni z prowadzenia studiów informatycznych i badań naukowych w tej dziedzinie.
Pamiętamy o początkach informatyki i o roli Profesora Józefa Słomińskiego.
W tym smutnym dniu składam serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Pana Profesora.
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