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Daniel Simson (Toruń)

Stanisław Balcerzyk – życie i twórczość

5 marca 2015 roku minie dziesiąta rocznica śmierci Stanisława Balcerzyka
(29VI 1932 – 5 III 2005), wybitnego algebraika toruńskiego o bardzo szerokim
zakresie zainteresowań naukowych, autora dwóch monograûi naukowych, pro-
fesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletniego pracownika
Instytutu Matematycznego PAN wWarszawie, prezesa Polskiego Towarzystwa
Matematycznego w latach 1985–1987. Zmarł w wieku 73 lat w Toruniu, gdzie
spoczął na cmentarzu św. Jerzego. Był uczniem i doktorantem profesora Jerzego
Marii Łosia.

Stanisław Piotr Balcerzyk urodził sięw Płocku jako drugie z dwojga dzieci
Antoniego i Haliny Balcerzyków. Jego ojciec był prawnikiem (przed wojną był
wiceprokuratorem Sądu Apelacyjnego w Lublinie, po wojnie prezesem Sądu
Apelacyjnego w Toruniu, wykładowcą naWydziale Prawa iAdministracji UMK
oraz sędzią Sądu Najwyższego w latach 1949–1950, tzn. przed przejściem na
„przymusową emeryturę”),matka ukończyła gimnazjum zakończonematurą,
nie pracowała zawodowo. Jak dowiedziałem się od starszej siostry Stanisława
Balcerzyka, pani Hanny Józeûak (chemika, absolwentki Politechniki Łódzkiej),
oboje odziedziczyli talent matematyczny po matce.

Okres wojny i okupacji spędził z rodzicami w Lublinie i tam uczęszczał
do szkoły podstawowej. Po wyzwoleniu ukończył w Lublinie pierwszą klasę
Gimnazjum im. Zamojskiego. W latach 1945–1950 roku uczył się w Gimna-
zjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego
nauczycielem matematyki był mgr Maksymilian Bylicki.
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Stanisław Balcerzyk

W 1950 roku został jednym z dwudziestu laureatów I Ogólnopolskiej
Olimpiady Matematycznej.1 Po maturze zamierzał studiować naWydziale Elek-
trycznym Politechniki Łódzkiej na kierunku Transport Kolejowy. Wkrótce
jednak zmienił zdanie (podwpływem rozmów z profesoramimatematyki zWar-
szawy zaangażowanymi w organizację Olimpiady Matematycznej) i w 1950
roku rozpoczął studiamatematyczne pierwszego stopnia na UniwersytecieMi-
kołaja Kopernika w Toruniu (utworzonym w 1945 roku). Po ich ukończeniu
w 1953 roku odbył dwuletnie studia drugiego stopnia na UniwersytecieWro-
cławskim, zakończone 15 czerwca 1955 roku egzaminem magisterskim oraz

1 Oto pełna lista laureatów:Witold Bogdanowicz, Andrzej Ehrenfeucht, Stanisław Basiń-
ski, Stanisław Balcerzyk, Czesław Bessaga, Grzegorz Białkowski, Jerzy Hallay, Tadeusz Pawlęty,
Aleksander Pełczyński, Stefan Rolewicz, Ryszard Sosnowski, Jerzy Tyszka, Edmund Igras,Maria
Kączkowska,WitoldKołodziej,KonradPiwnicki,Henryk Przysambor, Barbara Sawicka,Piotr Uss
oraz Jan Żylicz. W protokole końcowym Jury czytamy: „Komitet Główny uchwalił jednomyślnie
przyznać nagrody 20 zawodnikom. (...) Trzej pierwsi spośród powyżej wymienionych (nr 1–3)
rozwiązali wszystkie trzy zadania z oceną bardzo dobrą, przy czym niektóre z nich rozwiązali
w sposób zasługujący na szczególne wyróżnienie. Dziewięciu następnych (nr 4–12) rozwiązało
większość zadań bardzo dobrze, niektórew sposóbwyróżniający się. Pozostali (nr 13–20) osiągnęli
również wyniki bardzo dobre przy mniejszej liczbie rozwiązanych zadań.”
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pracąmagisterską O zbiorach wolnych w grupach topologicznych napisaną pod
kierunkiem StanisławaHartmana. W archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego
zachowała się teczka studenta Stanisława Balcerzyka z własnoręcznie napisanym
życiorysem.

W 1963 roku poślubił Mirosławę Czarnowską, która była lekarzem-pedia-
trą. Jedyny ich syn Marcin, urodzony w 1964 roku, jest doktorem nauk ûzycz-
nych; do 2010 roku pracował w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, potem
wyjechał do Hiszpanii i pracuje w Sewilli.

Młodość i całe dorosłe życie Stanisław Balcerzyk spędził w Toruniu, gdzie
od wczesnych lat pięćdziesiątych (jeszcze jako student) prowadził intensywne
prace badawcze, działalność dydaktyczną oraz mozolnie tworzył podstawy
toruńskiej algebry, której podwaliny zbudował profesor Jerzy Łoś.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że znana w świecie polska szkoła
matematyczna stworzona w okresie dwudziestoleciamiędzywojennego XX wie-
ku całkowicie zaniedbała rozwój algebry.W konsekwencji, po drugiej wojnie
światowej nie prowadzono w Polsce prac badawczych o charakterze algebraicz-
nym. To poważne zaniedbanie dostrzegło kierownictwo Państwowego Instytutu
Matematycznego wWarszawie2 (przekształconego później w IMPAN), które
na posiedzeniu 4 października 1952 roku podjęło uchwałę3 w sprawie zorgani-
zowania grupy algebry. W protokole z tego posiedzenia zapisano m.in.

Uznano utworzeniewPIMgrupy algebry za celowe i możliwe. Podkreślono
przy tym doniosłość, jaką dla całokształtu prac PIM w zakresie matematyki
teoretycznej będzie miało rozwijanie znajomości nowoczesnej algebry wśród
możliwie wielu pracowników.

Dnia 28 października 1952 roku profesor Kazimierz Kuratowski oûcjalnie
utworzył grupę algebry w Toruniu i powierzył kierownictwo nad tym zespo-
łem Jerzemu Łosiowi, który w lutym 1952 roku przeniósł się z Wrocławia do
Torunia. Pracował na UMK do 1961 roku, kierując jednocześnie Zakładem
Algebry IMPANw Toruniu. Zespół stworzony przez Łosia skoncentrował prace
badawcze głównie na teorii modeli, teorii grup przemiennych, algebrze ogólnej
i teorii pierścieni. Inne interesujące informacje o tym okresiemożna znaleźć
w artykułach Balcerzyka [39,40] oraz w artykule D. Simsona [42].

Balcerzyk był jednym z pierwszych i najmłodszych członków grupy al-
gebry, do której Jerzy Łoś włączył również kończących w tym czasie studia
matematyczne Edwarda Sąsiadę, Józefa Słomińskiego, Pawła Jarka orazMarię

2 Pełniącym obowiązki dyrektora PIM był Kazimierz Kuratowski.
3 Zgodnie z postanowieniami I Kongresu Nauki Polskiej obradującego w Warszawie

od 29 czerwca do 2 lipca 1951 roku.
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Król. W początkowym okresie swej pracy twórczej, pracując pod kierunkiem
Jerzego Łosia, koncentrował się głównie na problemach klasyûkacji i struktury
grup przemiennych. Z tej tematyki doktoryzował się w IMPAN w 1959 roku na
podstawie rozprawy O grupach ilorazowych pewnych podgrup zupełnej sumy
prostej beztorsyjnych grup abelowych, której promotorem był Jerzy Łoś (opubli-
kowanej jako praca [7]), aw 1962w roku habilitował sięw IMPANna podstawie
rozprawy [12] On Classes of Abelian Groups.

Po doktoracie został zatrudniony w InstytucieMatematycznym PAN (ko-
lejno na stanowiskach asystenta, adiunkta, docenta i profesora), kierując od
1961 roku ZakłademAlgebry PANw Toruniu i pracując jednocześnie na drugim
etacie na UniwersytecieMikołaja Kopernika w Toruniu. W InstytucieMatema-
tyki UMK prowadził wykłady kursowe, wykłady monograûczne, seminariama-
gisterskie i opiekował się doktorantami. W 1993 roku przeniósł się na pierwszy
etat do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pracował na stano-
wisku profesora zwyczajnego do 2002 roku (tzn. do przejścia na emeryturę),
a po przejściu na emeryturę pracował na UMK w niepełnym wymiarze godzin,
prowadzącwykładymonograûczne i seminariummagisterskie.W okresie pracy
na UMK wypromował ponad osiemdziesięciu magistrów.

Oceniając znaczenie badań podjętych w latach pięćdziesiątych przez Bal-
cerzyka (oraz pozostałych toruńskich uczniów Łosia) z satysfakcją można
stwierdzić, że ich wyniki o grupach abelowych odegrały istotną rolę w roz-
woju tej teorii, wiele z nich weszło na stałe do literatury światowej z tej dzie-
dziny, do dzisiaj są wysoko cenione, stosowane i cytowane (zob. monogra-
ûa L. Fuchsa [47]). Szczególne znaczenie odegrały wyniki Balcerzyka o gru-
pach algebraicznie zwartych opublikowane w pracy [6]. Publikacja ta była
inspiracją do rozwoju nowych kierunków badań w teorii grup abelowych
oraz w teorii modułów nad pierścieniami z jedynką. Opinie na ten temat
przekazywali mi w bezpośrednich rozmowach i dyskusjach algebraicy wło-
scy z uniwersytetów w Padwie i Ferrarze oraz algebraicy niemieccy i ame-
rykańscy, a w szczególności Laszlo Fuchs z Tulane University w USA, który
w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku blisko współpracował z algebraikami
toruńskimi.

W końcu lat pięćdziesiątych XX wieku Balcerzyk (wraz z Sąsiadą), konty-
nuując i rozszerzając program Łosia, rozpoczął w Toruniu prace samokształ-
ceniowe i badawcze nad problemami teorii pierścieni, modułów, liniowych
reprezentacji grup, algebry homologicznej i jej zastosowań w topologii. For-
malnym efektem tej działalności i współpracy algebraików z topologami by-
ła zorganizowana w czerwcu 1962 roku w Toruniu przez Andrzeja Granasa
(przy współudziale Balcerzyka oraz Sąsiady) konferencja naukowaMetody alge-
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braicznew topologii.4 Materiałami z tej konferencji są trzy skrypty:Teoria snopów
A. Białynickiego-Biruli, Przestrzenie włókniste A. Granasa oraz Podstawowe
pojęcia algebry homologicznej S. Balcerzyka i E. Sąsiady.

Od początku lat sześćdziesiątych XX wieku działalność naukowa Balce-
rzyka koncentrowała się głównie na zastosowaniach metod homologicznych
w algebrze, topologii algebraicznej, algebraicznej K-teorii, algebrze przemiennej,
teorii modułów, algebraicznej teorii liczb,metodach kategoryjnych w algebrze
i geometrii algebraicznej. Był to okres jego najbardziej intensywnej i efektyw-
nej działalności naukowej. Uzyskał wówczas wiele oryginalnych i ważnych
wyników, z których najbardziej znane na świecie są rezultaty o wymiarach
homologicznych algebr grupowych zawarte w pracach [15–20]. W tym okre-
sie napisał też obszernąmonograûęWstęp do algebry homologicznej [21], któ-
ra jest pierwszą polską książką zawierającą postawy algebry homologicznej
i omawiającą jej związki z topologią algebraiczną oraz geometrią algebraicz-
ną. W połowie lat sześćdziesiątych stworzył w Toruniu prężny zespół badaw-
czy zajmujący się tą tematyką, w którego skład weszli m.in. Tadeusz Józeûak,
Roman Kiełpiński (1939–1987, doktorant Sąsiady), Daniel Simson oraz An-
drzej Tyc. Działalność ta opierała się głównie na pracach toruńskiego semi-
narium algebraicznego zapoczątkowanego przez Łosia w 1952 roku i konty-
nuowanego przez Balcerzyka od 1961 roku, kiedy to Łoś przeniósł się z Toru-
nia do Warszawy. Prace tego seminarium omówione są dokładniej w artyku-
le [39].

Jednym z ważnych efektów tej oûarnej i owocnej działalności, kontynu-
owanej przez następne dziesięciolecia, było wypromowanie przez Balcerzyka
następujących jedenaściorga doktorów: Tadeusza Józeûaka (1969), Andrzeja
Tyca (1970), Daniela Simsona (1970), Andrzeja Prószyńskiego (1974), Phan
Huu Chan (1974), Adeli Świątek (1975),Marka Golasińskiego (1978), Andrzeja
Nowickiego (1978), Tomasza Bortnika (1980), Ryszarda Żuchowskiego (1982)
orazGrzegorzaGromadzkiego (1983), z których sześciu uzyskało tytuł naukowy
profesora.

Uhonorowaniem tej bardzo intensywnej pracy Balcerzyka, jego głębokich
wyników naukowych oraz poważnych osiągnięć w kształceniu młodej kadry
naukowej było nadaniemu przez Radę Państwa (na wniosek Rady Naukowej
IMPAN) tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego w 1967 roku oraz tytułu
naukowego profesora zwyczajnego w 1974 roku.

Problemy badane przez Stanisława Balcerzyka i uzyskane przez niego wy-
niki na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku były w po-

4 Jednym z jej uczestników był profesor Karol Borsuk.
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ważnym stopniu inspirowane rozwiązaniem w 1963 roku przez Paula J. Cohena
(zob. artykuł [46]) hipotezy continuum sformułowanej przez Georga Cantora
w 1878 roku. Jej prosta postać sformułowana w 1900 roku przez D. Hilberta
na Kongresie w Paryżu (znana jako pierwszy z dwudziestu trzech problemów
Hilberta) orzeka, że nie ma mocy pośrednich pomiędzy ℵ0 oraz continuum
c = 2ℵ0. Ten wynik (wraz z metodą forsingu Cohena – zob. praca [43]) był
wielkim wydarzeniem w świeciematematycznym połowy lat sześćdziesiątych
XX wieku i inspirował matematyków wielu specjalności do nowych zaskakują-
cych wyników zależnych od przyjęcia uogólnionej hipotezy continuum lub jej
zaprzeczenia. Jedną z takich niespodzianek w badaniach algebraicznych tego
okresu było odkrycie równoważności uogólnionej hipotezy continuum z faktem
znikania syzygii dla pewnych specjalnych R-modułów nad pierścieniami R
z jedynką.

Problem ten fascynował m.in. Balcerzyka, który w 1968 roku udowodnił
analogiczną zależność dla syzygii modułów nad algebrami grupowymi R[G]
grup abelowych G o współczynnikach w ciele R liczb rzeczywistych.

Przypomnijmy, że prawym homologicznym wymiarem globalnym alge-
bry R[G] (oznaczanym symbolem r.gl.dimR[G]) nazywamy liczbę naturalną
s ⩾ 0 lub∞ określoną przez następujący warunek: „r.gl.dimR[G] ⩽ s wtedy
i tylko wtedy, gdy dla dowolnego prawego R-modułu M,moduł jego s-tych syzygii
Ker εMs jest alboR[G]-modułem wolnym, albo jest składnikiem prostym pewnego
R[G]-modułu wolnego.”

Z rezultatówBalcerzykawpracach [15–20]wynika, że liczba r.gl.dimR[G]
zależy odmodelu teorii mnogości, w którym „żyjemy”. Dokładniej, jeśli G jest
grupą torsyjnąmocy c = 2ℵ0 oraz m ⩾ 1 jest dowolną ustaloną liczbą naturalną,
to równość r.gl.dimR[G] = ∣G∣ + m + 1 zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy
zachodzi uogólniona hipoteza continuum c = ℵm.

Podobnymproblemem zajął się Balcerzykwwyjątkowo uroczej pracy [30]
zawierającej rozwiązanie problemu B. Mitchella o wymiarze kohomologicznym
c.h.dimR zbioru liczb rzeczywistych, traktowanego jako zbiór częściowo upo-
rządkowany przez naturalny porządek liniowy.W 1972 rokuMitchell udowodnił
w pracy [50], że 2 ⩽ c.h.dimR ⩽ 3, przy założeniu prostej hipotezy continuum
c = ℵ1. Nie potraûł jednak obliczyć wymiaru c.h.dimR. Przez zastosowanie
bardzo ûnezyjnychmetod i konstrukcji Balcerzyk rozwiązał problemMitchella –
udowodnił bowiem równość c.h.dimR = 3, konstruując rezolwentę projektyw-
ną zbioru R w odpowiedniej kategorii funktorów.

Dokładniejsze omówienie natury problemów i wyników Stanisława Bal-
cerzyka o związkach wymiarów homologicznych pierścieni i modułów z uogól-
nioną hipotezą continuum można znaleźć w artykule D. Simsona [52].
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Kotas trzyma karykaturę Balcerzyka autorstwa Leona Jeśmanowicza; stoi Roman Kiełpiński
(zdjęcie z 1976 roku)

Innymważnymproblemem, któryBalcerzyk próbował rozwiązaćw końcu
lat sześćdziesiątych XX wieku (we współpracy z Sąsiadą), była następująca
hipoteza Serre’a (znana obecnie jako Quillen–Suslin heorem).

Twierdzenie. Jeśli m ⩾ 3 oraz R = K[t1, . . . , tm] jest K-algebrą wielomianów
zmiennych t1, . . . , tm o współczynnikach w ciele K, to dowolny skończenie ge-
nerowany R-moduł projektywny P jest wolny. Dokładniej, jeśli R-moduł P jest
składnikiem prostym pewnego wolnego R-modułu Rn = R⊕⋯⊕ R (suma prosta
n egzemplarzy K-algebry R, traktowanej jako R-moduł), to P jest izomorûczny
z R-modułem wolnym postaci Rs, gdzie s ⩽ n.

Jednym z narzędzi, jakie Balcerzyk i Sąsiada zamierzali zastosować w roz-
wiązaniu tego problemu, były rugowniki oraz teoria eliminacji. Niestety, próby te
nie zakończyły siępowodzeniem.W grudniu 1973 rokuBalcerzyk zakończył zma-
gania z dowodem hipotezy Serre’a ze względu na opisane poniżej następujące
historyczne wydarzenie, kórego byłem świadkiem w czasie pobytu naukowego
w Moskwie naMGU w listopadzie 1973 roku.

Przypomnijmy, że jeszcze na początku lat siedemdziesiątych próby udo-
wodnienia hipotezy Serre’a podejmowało wielu znanych matematyków, a wśród
nich był Hyman Bass, który część swych przemyśleń i wyników uzyskanych
przy zmaganiach z tą hipotezą zawarł w książce Algebraic K-heory wydanej
w 1968 roku. Jamiałem szczęście uczestniczyć w seminarium I.R. Szafarewicza
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naMGU wMoskwie w końcu listopada 1973 roku, na którym to seminarium
dwóch młodych matematyków, A.A. Suslin zMoskwy oraz L.N. Vasserstein
z Leningradu, przedstawiło dowód hipotezy Serre’a dla pierścieniawielomianów
R = K[t1, . . . , tm] conawyżejm = 8 zmiennych t1, . . . , tm nad dowolnym ciałem
liczbowym K. Ich wyniki zostały opublikowane w artykule [54]. Maszynopis
tej czterostronicowej pracy przywiozłem do Polski (nielegalnie, bez zezwolenia
odpowiednich władz cenzury ZSRR) i zgodnie z prośbą autorów przesłałem
w styczniu 1974 roku H. Bassowi do Columbia University w Nowym Jorku
wraz z wyjaśnieniem okoliczności z tym związanych. W styczniu 1974 roku
otrzymałem odH. Bassa odpis jego listu przesłanego do Suslina i Vassersteina
z podziękowaniem zamaszynopis i wyjaśnieniem stanu badań nad hipotezą
Serre’a w USA.

Ponieważ sprawa jest ciekawa i jej kulisy nie są znane poza ośrodkiem
toruńskim, na końcu tego artykułu zamieszczam korespondencję z L.N. Vas-
sersteinem oraz z H. Bassem ze stycznia 1974 roku dotyczącą tego epizodu.
Z informacji, jakie posiadam, zamieszczony tu list Bassa do Suslina i Vasser-
steina nigdy do nich nie dotarł (prawdopodobnie został skonûskowany przez
cenzurę ZSRR). Kilka lat później obaj wyjechali na stałe do USA, gdzie owocnie
pracują do dzisiaj.

Inne ciekawe informacje o zmaganiach matematyków z hipotezą Serre’a
można znaleźć w dwóch pracach T.Y. Lama [48,49]. DowódHipotezy Serre’a
podali niezależnie od siebie D. Quillen w artykule [51] oraz A. Suslin w artyku-
le [53].

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku Stanisław Bal-
cerzyk zajmował się wieloma trudnymi problemami z pogranicza algebry ho-
mologicznej, topologii algebraicznej, algebry kategoryjnej, algebry przemiennej
(zob. m.in. prace [28,29,31,33,34,38]), choćw tych obszarach badań nie uzyskał
już tak znaczących wyników, jak te omówione powyżej. Badał m.in. algebry
Hopfa, koalgebry, klasy grup kwantowych, grupy warkoczy, algebryHecke i inne
ciekawe obiekty algebraiczne.

W końcu lat osiemdziesiątych Balcerzyk skoncentrował się głównie na
pewnych trudnych problemach algebry przemiennej. Choć w tym zakresie
nie osiągnął wyników wysokiej klasy, to pozostawił trwały ślad swej działalno-
ści w postaci bardzo ładnej monograûi [32] Pierścienie przemienne, napisanej
wspólnie z Tadeuszem Józeûakiem. Jej wersja uzupełniona ukazała się 1989
roku w przekładzie angielskim jako dwutomowamonograûa [36,37]. Jednym
z najważniejszych osiągnięć tej monograûi jest bardzo oryginalny i ładnie napi-
sany rozdział Dywizory i pierścienie Krulla zawierający nowatorskie i w miarę
całościowe przedstawienie najważniejszych wyników o pierścieniach Krulla
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i ich związkach z klasycznymi wynikami E. Kummera z połowy XIX wieku,
a także ze znanymi klasami pierścieni, w tym z pierścieniami z jednoznaczno-
ścią rozkładu, pierścieniami Dedekinda, pierścieniami waluacji dyskretnej oraz
normalnymi pierścieniami noetherowskimi. Oprócz wielu ciekawych wyników
zawartych w tym rozdziale warto wspomnieć o rezultatach dotyczących realiza-
cji grup przemiennych jako grup klas dywizorów Cl(R) ∶= Div(R)/Prin(R)
pierścieni Krulla R. Opracowanie to wyśmienicie uzupełniło pewną lukę w lite-
raturze światowej tamtego okresu, gdyż poza książką N. Bourbakiego, Algébre
commutative, Paris, 1961–1965, nie było całościowego i głębokiego opracowania
pierścieni Krulla.

Omówienie działalności Stanisława Balcerzyka zakończymy najważniej-
szymi informacjami o jego pracy dydaktycznej, działalności na rzecz nauki oraz
udziale w polskim życiu naukowym. Przypomnijmy, że od chwili ukończenia
studiów Balcerzyk był zatrudniony na pierwszym etacie w InstytucieMatema-
tycznym PAN w Warszawie, a na drugim etacie na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Po wyjeździe profesora Łosia z Torunia do Warszawy
w 1961 Balcerzyk kierował toruńską Pracownią Algebry IMPAN. Na UMK
prowadził seminaria doktoranckie, wykłady, ćwiczenia i seminaria prawie ze
wszystkich przedmiotów matematycznych, w tym z algebry, geometrii, równań
różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, funkcji analitycznych, topologii
algebraicznej, geometrii algebraicznej, teorii kategorii, algebraicznej teorii liczb.
Wypromował jedenastu doktorów oraz ponad osiemdziesięciu magistrów. Przez
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ponad czterdzieści lat kierował seminarium algebraicznym, którego prace zapo-
czątkował Jerzy Łoś (zob. artykuł [40]).

W roku akademickim 1960/1961 przebywał na Uniwersytecie w Kentucky
(w Lexington w USA), gdzie prowadził wykłady (m.in. z analizy zespolonej).
Z tego okresu pochodzi jego publikacja [13]. Przez dziesięć lat pełnił funkcję
Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Matematyki UMK w Toruniu,
a osiem lat funkcjęKierownika ZakładuGeometriiw tymże Instytucie.W latach
1991–2001 był Przewodniczącym Komitetu Okręgowego OlimpiadyMatema-
tycznej w Toruniu. W 1972 roku, podczas XIV Międzynarodowej Olimpiady
Matematycznej, był przewodniczącym jury złożonego z przewodniczących de-
legacji poszczególnych krajów uczestniczących wOlimpiadzie. Odbywała się
ona wWarszawie i Toruniu, natomiast zawody i posiedzenie jury odbywały się
w Toruniu.

Przez kilkanaście lat był członkiem Centralnej Komisji Kwaliûkacyjnej,
apóźniejCentralnej Komisjids.Tytułów i StopniNaukowych.W latach 1985–1987
pełnił funkcję prezesa PTM.

Za działalność naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu Stanisława Balcerzyk został wyróżniony przez Senat UMK
medalem Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni, natomiast za osiągnięcia
naukowe i dydaktyczne został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

Przez wiele lat był członkiem komitetów redakcyjnych dwóch polskich
czasopism, FundamentaMathematicae oraz CommentationesMathematicae. Był
autorem dwóch monograûi [21] oraz [36,37], a także redaktorem dwutomowej
publikacji książkowej Topics in Algebra (zob. książki [44,45]). Przetłumaczył na
język polski dwiemonograûematematyczne: Topologia algebraiczna E. Spaniera
oraz Reprezentacje liniowe grup skończonych J. P. Serre’a.

Stanisław Balcerzyk był wszechstronnym i bardzo dobrze wykształco-
nym matematykiem o obszernej wiedzy, niezwykłej wnikliwości i wyjątkowej
kulturzematematycznej oraz osobistej. Był bardzo cierpliwy, wrażliwy, wielce
taktowny i w zasadzie bezkon�iktowy – niektórzy nazywali go „człowiekiem
nie do końca życiowym”. Posiadał wyjątkowy dar jasnego i eleganckiego formu-
łowaniamyśli, co przekładało się na głębię, niezmierną przejrzystość i wysoką
jakość prowadzonych przez niego wykładów. Potraûł w sposób przystępny
objaśniać zawiłości teorii matematycznych z jednoczesnym zwracaniem uwagi
na estetykę i piękno skomplikowanych konstrukcji i formuł kombinatorycznych.
Po przejściu na emeryturę sporo czasu poświęcał na studiowanie oryginalnych
prac Abela, Kroneckera, Liego, czy Feliksa Kleina publikowanych w XIX wieku
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w Crelle’s Journal w języku „gotycko-niemieckim”. Widać było, że studia te
sprawiały mu wielką przyjemność. W szczegolności z dużym zaangażowaniem
i wytrwałością studiował prace Kleina zawierające skomplikowane obliczenia
niezmienników działania konkretnych grup na przestrzeniach funkcji klasy C∞.
Z podziwem oceniał fakt, że ponad sto lat temu Klein był w stanie „ręcznie”
obliczać bardzo skomplikowane funkcje niezmiennicze oraz uzasadniać ich
algebraiczną niezależność. Pewnego razu, pod koniec lat dziewięćdziesiątych
Balcerzyk poprosił mnie, by sprawdzić prawdziwość obliczeń i otrzymanych
przez Kleina wyników w jednej z jego prac, gdyż miał kłopot z weryûkacją
poprawności obliczeń Kleina. Ponieważ nie potraûłem tych obliczeń sprawdzić
samodzielnie, pomogłem sobie obliczeniami symbolicznymi z użyciem kom-
putera.Wykorzystując algorytmy Gröbnera i standardowe biblioteki systemu
Maple otrzymałem w ciągu kilku minut formuły obliczone przez Kleina. Podziw
Balcerzyka dla efektywności obliczeń komputerowych wMaple był ogromny,
alemoją propozycję wytłumaczeniamu zasad stosownia algorytmów Gröbnera
i komputerowego obliczania niezmienników delikatnie odrzucił. Bał się kompu-
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terów, choć wykorzystywał je do pisania tekstów i oczywiście korzystał z poczty
elektronicznej.

Na zakończenie pragnę dodać kilka ciekawostek z życia Stanisława Balce-
rzyka. Nie palił tytoniu, w zasadzie nie pił piwa i wysokoprocentowych alkoholi.
Z przyjemnością sięgał po ûliżankę pachnącej kawy, kawałek dobrego ciasta,
czy lampkę szlachetnego wina. Bardzo lubił dania z dziczyzny.

Bardzo dużo czytał. Wyjątkowo lubił literaturę historyczną, ûlozoûcz-
no-logiczną, biograûe oraz książki o sztuce. Wśród książek, do przeczytania
których mnie owocnie zachęcił, były m.in. Jana Parandowskiego Alchemia wie-
dzy (o trudach pracy twórczej) oraz Jana BaszkiewiczaMłodość uniwersytetów
(o genezie, historii i rozwoju uniwersytetów w Europie).

Mieszkał w Toruniu w trzypokojowym mieszkaniu w bloku wielorodzin-
nym (w pobliżu rozgłośni RadiaMaryja). Jednym z jego hobby była stolarka
i fotograûa artystyczna. Od problemów dnia codziennego i matematyki odpo-
czywał w swojej małej, dobrze wyposażonej pracowni stolarskiej umieszczonej
w piwnicy, gdziem.in. wytwarzał śliczne ramy do obrazów.

Inną z form jego odpoczynku była gra na pianinie i słuchanie muzyki
klasycznej. Podstaw teorii muzyki oraz gry na fortepianie uczył się prywatnie
w okresie szkolnym. Mimo uzdolnień muzycznych nie został przyjęty do szkoły
muzycznej, gdyż nie zdał egzaminu wstępnego z solfeżu.

Posiadał ogromną płytotekę z muzyką symfoniczną i operową, choć ope-
rą interesował się dość powierzchownie. Część jego kolekcji stanowiły płyty
winylowe z lat 1960–1990, natomiast podstawowa część zawierała płyty CD,
często z muzyką w bardzo unikatowym wykonaniu orkiestrowym, wokalnym,
czy wirtuozowskim. Z wykonań, które cenił wysoko, były pieśni Schuberta
w wokalnym wykonaniu ErnstaHae�igera, Elisabeth Söderstöm oraz Felicity
Lott, a także Die Kunst der Fuge Jana Sebastiana Bacha w wirtuozowskim wyko-
naniu pianistki rosyjskiej Tatiany Nikolayevej. Uwielbiał twórczość J. S. Bacha,
omuzyce któregomógł opowiadać godzinami – niewyłączając analizy teoretycz-
no-logicznej konstrukcji wybranych jego utworów czy nawet poszczególnych
fraz z Die Kunst der Fuge lub z pewnych kantat. Bardzo cenił jego muzykę
organową. Zgłębiał opracowania teoretyczne dotyczące kompozycji J. S. Bacha,
L. van Bethovena,W.A. Mozarta, F. Chopina, F. Schuberta, K. Szymanowskiego
i innych wybitnych kompozytorów.

Wraz z żoną uczestniczył w większości koncertów symfonicznych i reci-
tali organizowanych w Toruniu. Bardzo często też wyjeżdżał do Filharmonii
w Bydgoszczy.

Żywo interesował się polityką, ale nie uczestniczył czynniew życiu publicz-
nym i działalności politycznej (nawet w latach 1980–1981 oraz w okresie stanu
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wojennego).Ciekawostkąmoże być zapewne następujące zdarzenie o udzieleniu
Balcerzykowi nagany. W czasie stanu wojennego w lutym 1982 roku, w wyniku
weryûkacji przez Komisję Kontroli Partyjnej członków PZPR zatrudnionych na
UMK w Toruniu, Balcerzyk otrzymał pismo z Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Toruniu następującej treści (poniższy fragment cytuję z pamięci).

Towarzysz prof. Stanisław Balcerzyk, zam. w Toruniu, ul. Popiela 11. Komi-
sjaKontroli Partyjnej PZPRw Toruniu udziela Towarzyszowi nagany za nietermi-
nowe opłacanie składek partyjnych, brak dyscypliny partyjnej oraz podważanie
zasad ideowych Partii.

Mimo, że Balcerzyk nie był nigdy członkiem PZPR, przyszedł do mnie
(byłem dyrektorem Instytutu) bardzo poruszony i przestraszony z pytaniem,
co teraz począć. Poradziłem, by „sprawę przeczekać” i cieszyć się z faktu, że
choć raz w życiu otrzymał karę nagany. Później okazało się, że przez pomyłkę
administracji partyjnej pismo o karze przysłano bezpartyjnemu Balcerzykowi,
zamiast Balcerzakowi (członkowi PZPR),mieszkającemu też przy ulicy Popiela
w Toruniu.

Dodane w korekcie

Jeden z recenzentów tego artykułu w liście do mnie bardzo ciekawie
skomentował informację zawartą na stronie 3 o utworzeniu Grupy Algebry
w Toruniu przez prof. K. Kuratowskiego w 1952 roku. Pisze on m.in.:

Tekst czyta się dobrze. Zasadniczo niemam istotnych uwag, ale pragnę
podzielić się z Panem swoimi re�eksjami wynikającymi z uchwały w sprawie
zorganizowania Grupy Algebry w Toruniu. Choć nie byłem nigdy zwolennikiem
poprzedniego ustroju, to muszę przyznać, że planowanie przynosiło czasami do-
bre rezultaty. Trudno sobie teraz wyobrazić „Jak powołać jakąś grupę?Ktomiałby
to zrobić?” Może w nauce potrzebne są jakieś odgórne inicjatywy; przed wojną
był Janiszewski. Po wojnie, jedyną osobą zajmującą się z urzędu szkolnictwem
wyższym, która chciała jakoś zorganizować naukę był generał Kaliski,Minister
Nauki i SzkolnictwaWyższego w latach siedemdziesiątych XX wieku. Za jego
urzędowaniawykłady z danego przedmiotumogła prowadzić osoba z doktoratem
z tego przedmiotu. Wtedy to, nawet w wyższych szkołach oûcerskich wykładali:
B. Gleichgewicht,K. Głazek oraz R.Duda. Ten ostatni napisał nawet dwutomowy
podręcznik z matematyki dla szkół oûcerskich; teraz zapewne nie przyznaje się
do tego, ale ja ten podręcznik mam i uważam, że jest bardzo dobry. Obecnie na
wyższych uczelniach często wykładamatematykę „kto chce” lub, jak to określił
jeden z moich znajowych, „matematyk (myślący) inaczej”.
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Pierwsza strona listu Hymana Bassa do Leonida N. Vassersteina oraz Andreja A. Suslina
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Druga strona listu Hymana Bassa do Leonida N. Vassersteina oraz Andreja A. Suslina
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Trzecia strona listu Hymana Bassa do Leonida N. Vassersteina oraz Andreja A. Suslina
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Czwarta strona listu Hymana Bassa do Leonida N. Vassersteina oraz Andreja A. Suslina
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Piąta strona listu Hymana Bassa do Leonida N. Vassersteina oraz Andreja A. Suslina
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Szósta strona listu Hymana Bassa do Leonida N. Vassersteina oraz Andreja A. Suslina




