
Str. 4 GŁOS ZNAD PREGOŁY  Nr 2 (91) luty 2004

C z y t e l n i k o m
„Głosu znad Pregoły”,
który wysoko oceniam,
podziwiam i lubię,  nie
trzeba przypominać
sylwetki profesora Kazi-
mierza Ławrynowicza
który był jedną z ostoi
Uniwersytetu w Kalinin-
gradzie, po polsku nazy-
wanym Królewcem.

Być  może nie
wszyscy jednak uzmy-
sławiają sobie, że Kazi-
mierz Ławrynowicz był w
ostatnich pięciu latach
swego życia także dosko-
nałym i wysoce cenionym
profesorem Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Był jakby
spoiwem łączącym dwa
Uniwersytety, które z całą
pew-nością odegrają  w
naszym regionie bałty-
ckim  znacząca rolę.

Jesteśmy dumni, że mog-
liśmy pracować z tym człowiekiem
o wielkiej  wiedzy i rozległym
horyzoncie. Znał doskonale mate-
matykę i astronomię.  Umia ł ją
stosować, zwłaszcza do mechaniki
nieba i ruchu sztucznych satelitów, a
gdy zachodziła potrzeba też do
bardziej praktycznych problemów,
np. optymalizacji pracy floty
rybackiej.

W ostatnich dziesięcio-
leciach zajął się z entuzjazmem
problemami historii astronomii i
matematyki, zwanej przecież królową
nauk, a także jej zastosowań.

KAZIMIERZ ŁAWRYNOWICZ:
Druga rocznica śmierci

21 lutego 2004 r. minęły dwa lata od śmierci założyciela i pierwszego redaktora naczelnego
naszego pisma profesora Kazimierza Ławrynowicza. Tego dnia przyjaciele i koledzy zebrali się na
cmentarzu przed jego mogiłą, a potem wspominali go w kaliningradzkim mieszkaniu u jego  rodziny.

Kazimierz Ławrynowicz był również wieloletnim profesorem Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, dlatego też w poniższym tekście  jego postać przedstawia Dziekan Wydziału
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - prof.  dr hab. Jan Rychlewski.

Pozostają w naszej pamięci
jego piękne wykłady dla pracow-
ników i studentów naszej Uczelni,
zwłaszcza jego głębokie przemyś-
lenia o historii i rozwoju słynnej
Albertyny – poprzedniczki Uniwer-
sytetu w Kaliningradzie, o
kosmogonii Kanta, pracach Bessela,
zalążkach związanej z tym
pułkowskiej szkoły współczesnej
astronomii.

Wszystko co tu napisałem nie
jest  w stanie wyczerpać naszej
pamięci o profesorze Ławry-
nowiczu, bo był człowiekiem

wszechstronnie wyk-
ształconym, o głębokiej
kulturze. Nie zapomnę
też nigdy jego uczy-
nności, życzliwości dla
ludzi, a także jego
czarującego, miękkiego
uśmiechu.

Był Polakiem,
synem polskiego nau-
czyciela, przywią-
zanym do kraju swych
przodków, do języka
polskiego i kultury
polskiej. Jednocześnie
umiał być twórczym i
lojalnym obywatelem
wielkiego kraju, w
którym mieszkał –
Rosji. Studia w
Leningradzie dały mu
możliwość znako-
mitego zapoznania się z
kulturą rosyjską, malar-
stwem, literaturą, bale-
tem, operą. Umiał to

cenić, łącząc w sobie wiele wątków i
kultur. To też w nim podziwiałem.

P r of es or  dr hab. K a z i -
mierz Ławrynowicz był jednym z
najbardziej cenionych i serdecznie
lubianych profesorów naszego
Wydziału.

Dziekan Wydziału Matematyki i
Informatyki Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego,

członek Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab Jan Rychlewski
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