
Wspomnienie o Piotrze Antosiku 
 

 

Piotr Antosik urodził się 27 czerwca 1929 r. w Skoczykłodach  woj. łódzkie.  

Swoją przygodę z matematyką rozpoczął od studiów w Państwowym Instytucie 

Pedagogicznym im. Lenina w Moskwie, które ukończył w 1954 roku. Po przyjeździe do 

Polski rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach.  

Na Śląsku spotkał Profesora Jana Mikusińskiego, wokół którego powstała grupa młodych 

matematyków zafascynowana badaniami swojego mistrza. W roku 1964 Piotr Antosik obronił 

doktorat, a w 1966  został zatrudniony w Instytucie Matematycznym PAN w nowo założonej 

pracowni w Katowicach. Piotr Antosik oprócz intensywnej pracy naukowej, zastępował 

Profesora Mikusińskiego w administrowaniu pracownią, która w latach siedemdziesiątych 

wchodziła w skład ciągle zmieniających się jednostek PAN, między innymi Centrum Badań 

Naukowych w Gliwicach i Zakład Automatyki Kompleksowej, a w 1977 została 

przekształcona w Oddział  Instytutu Matematycznego PAN. W roku 1973 obronił habilitację, 

a w 1988 został profesorem. Profesor Antosik prowadził intensywną współpracę naukową z 

matematykami zarówno z Europy Wschodniej jak i Stanów Zjednoczonych, a w latach 1974-

75, 1981-83 i 1988-91 pracował na różnych uczelniach amerykańskich.  

Profesor Antosik wypromował trzech doktorów w tym Piotra Mikusińskiego, obecnie 

profesora Uniwersytetu w Orlando na Florydzie oraz Józefa Burzyka i Czesława Klisia.  

Profesor Antosik prowadził badania naukowe w zakresie teorii funkcji uogólnionych i analizy 

funkcjonalnej. Opublikował około sześćdziesiąt prac naukowych i trzy książki: z profesorami 

J. Mikusińskim i R. Sikorskim z  teorii dystrybucji, z Ch. Swartzem z zastosowań metod 

macierzowych w analizie funkcjonalnej i z A. Kamińskim z teorii funkcji uogólnionych.  

Profesor Piotr Antosik aktywnie uczestniczył w życiu śląskiego środowiska matematycznego.  

W latach 1984-1986 był prezesem Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa 

Matematycznego, przewodniczącym Okręgowego Komitetu Olimpiady Matematycznej w 

Katowicach w latach 1977-1980.  Uczestniczył w popularyzacji matematyki w środowisku 

szkolnym poprzez wykłady popularnonaukowe dla uczniów i nauczycieli  szkół  średnich..   

Jego udział w Komitetach Organizacyjnych sesji i konferencji naukowych organizowanych 

przez Oddział  IM PAN w Katowicach był znaczący. Był głównym organizatorem tzw. 

seminariów górskich, tj. tygodniowych wyjazdów członków seminarium prof. Jana 

Mikusińskiego do górskich miejscowości. W roku miały miejsce dwa takie seminaria z 

udziałem matematyków zagranicznych.   

Profesor Antosik był żywo zainteresowany sprawami pracowników Oddziału i chętnie 

pomagał im w wielu  sprawach osobistych, a przy tym był człowiekiem skromnym.  

Kiedy tematyka badawcza związana z funkcjami uogólnionymi zaczęła się wyczerpywać,  

zatrudnił w  oddziale osoby zajmujące się innymi badaniami i bez przeszkód zgodził się na 

zmianę profilu naukowego oddziału. Dzięki temu miałem możliwość poznania Instytutu 

Matematycznego PAN.         

Profesor Piotr Antosik zmarł 23 października 2015 r. w Katowicach. Został  pochowany w 

grobowcu rodzinnym w Skoczykłodach.  Odszedł człowiek o wielkim sercu, przyjaciel, 

bardzo zaangażowany w rozwój matematyki  na Górnym Śląsku. 
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