
Professor Lech Włodarski was born in Łódź on May 21, 1916. He 
graduates from Karol Marcinkowski High School in Poznań in 1933 
and begins study mathematics at the University of Poznań where in 
1938 he obtains Master of Science degree. Next he goes through a 
one year military service in Włodzimierz Wołyński.

In September 1939, being an officer cadet of the 17th PAL Re-
giment in Gniezno, he takes part in the defence of Warsaw. Having 
escaped falling into captivity, he immediately starts working in un-
derground organizations. Under the assumed name Lech Wisłocki, 
he works in a secret military college organized by Home Army. At 
the same time, he studies law at the secret University of Warsaw. As 
lieutenant Lech Cichocki he fights in the Warsaw Uprising and after 
its capitulation he falls into captivity.

After the release from a prisoner-of-war camp in February 1995, 
L. Włodarski returns to Łódź and starts to work as a mathematician 
at, the University of Łódź from the beginning of its existence. He 
starts as an assistant lecturer, successively getting over all steps of 
the university career.

Professor L. Włodarski begins his research under professor Sta-
nisław Mazur’s supervision. He prepares doctoral thesis at the M ath-
ematical Institute of the Polish Academy of Science where, in 1954 
he gets his Ph.D. In the period 1957-1970 he is in charge of the Chair 
of Mathematical Analysis of Łódź University as a senior lecturer at 
first, then as a professor. In 1970 he becomes the head of the Section 
of Functional Analysis in the new Institute of Mathematics of Łódź 
University, where he works till retirement in 1981.

Lech Włodarski is the author of about 30 papers in functional 
analysis, mainly its applications to summability theory. During the 
years of work at the University he was supervising 13 doctoral thesis 
and many of his pupils, i.e. R. Jajte , have successfull research in 
mathematics. In the sixties he was twice as a ’’visiting professor” at



American universitis. He is also co-author of popular academic books: 
Analiza Matematyczna w zadaniach (with W. Krysicki) and Kurs 
przygotowawczy na viyzsze uczelnie (with W. Wendorf, Z. Janikowski 
and E. Hensz).

He is not only a university professor, is also interested in teaching 
of mathematics in high schools. He is the initiator and long-standing 
supervisor of the so-called university mathematical classes in one of 
the high school in Łódź. In this class mathematics is teaching by 
the university teachers and many of the absolvent those classes are 
working as a mathematicians at the Łódź University and Technical 
University of Łódź.

Lech Włodarski, till now is an active member of the Polish M ath-
ematical Society, he also was co-founder of the Łódź Branch of the 
Society and, for many years, its president.

After retirement, he is staying couple of years in Canada, where 
he works as a professor at the University of Alberta (Edmonton) and 
at the Acadia University of Wolfville (New Scotland). In Canada he 
also works as a social worker in the Organizing Commitees of new 
Polish Schools in Edmonton and Toronto.

Lately, Prof. Lech Włodarski has contributed in an essential way to 
the making of co-operation agreement between the Canadian School 
of Management in Toronto and Łódź University.



Profesor Lech Włodarski urodził się 21 m aja 1916 roku w Łodzi. Po 
uzyskaniu matury w Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poz-
naniu w 1933 r. studiuje matematykę na Uniwersytecie Poznańskim 
gdzie w 1938 roku uzyskuje stopień magistra. Następnie odbywa 
roczną służbę wojskową w Szkole Podchorążych we Włodzimierzu 
Wołyńskim.

We wrześniu 1939 roku jako podchorąży 17 PAL’u w Gnieźnie, 
bierze udział w obronie Warszawy. Uniknąwszy niewoli, Lech Wło-
darski włącza się natychmiast w prace organizacji podziemnych. Pod 
pseudonimem Lecha Wisłockiego pracuje w konspiracyjnej Szkole 
Podchorążych w dywizjonie “Młot” Armii Krajowej. Jednocześnie 
studiuje prawo na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Jako porucz-
nik Lech Cichocki walczy w Powstaniu Warszawskim a po jego upad-
ku dostaje się do niewoli.

Po uwolnieniu z obozu jenieckiego, w lutym 1945 r., L. Włodarski 
powraca do Łodzi i związuje się z Uniwersytetem Łódzkim od począt-
ków jego istnienia. Podejmuje pracę jako matematyk na stanowisku 
starszego asystenta, przechodząc kolejno przez wszystkie szczeble uni-
wersyteckiej kariery.

Prof. L. Włodarski rozpoczyna pracę naukową pod kierunkiem 
prof. Stanisława Mazura. W 1954 r. uzyskuje w Instytucie Matem-
atycznym PAN stopień doktorski w zakresie matematyki. W lat-
ach 1957-70 kieruje Katedrą Analizy Matematycznej UL początkowo 
jako docent, a od 1963 roku jako profesor. Po utworzeniu w 1970 
roku Instytutu Matematyki zostaje kierownikiem Zakładu Analizy 
Funkcjonalnej, gdzie pracuje aż do przejścia na emeryturę w 1981 r.

Jubilat jest autorem blisko 30 prac naukowych z analizy funkcjo-
nalnej, głównie z teorii sumowalności. Teoria sumowalności to jedna 
z ważniejszych dziedzin matematyki, do której słynna polska szkoła 
matematyczna S. Banacha i jego współpracowników zastosowała stwo-
rzone przez siebie metody analizy funkcjonalnej.



W czasie pracy w Uniwersytecie Łódzkim wypromował 13 dok-
torów, z których wielu, między innymi R. Jajte, m a znaczące o- 
siągnięcia naukowe. W latach sześćdziesiątych był dwukrotnie za-
praszany na uniwersytety amerykańskie jako tzw. visiting professor. 
Jest także współautorem popularnych podręczników akademickich: 
Analiza Matematyczna w zadaniach (z W. Krysickim) i Kurs przy-
gotowawczy z matematyki na wyższe uczelnie (z W. Wendorfem, Z. 
Janikowskim i E. Hensz).

Zainteresowali swoich nie ogranicza Jubilat tylko do wyższej uczel-
ni, interesuje go także nauczanie matematyki w szkołach średnich. 
Jest inicjatorem i opiekunem tzw. klas uniwersyteckich w jednej 
ze szkół średnich w Łodzi. W klasach tych nauczycielami mate-
matyki są pracownicy uniwersytetu a nabór do nich odbywa się w 
drodze specjalnego egzaminu. Z absolwentów tych klas rekrutuje się 
wielu pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki 
Łódzkiej.

Lech Włodarski działa również w Polskim Towarzystwie M atema-
tycznym, był współzałożycielem Oddziału Łódzkiego Towarzystwa i 
jego wieloletnim prezesem.

Po przejściu na emeryturę wyjeżdża na kilka lat do Kanady, gdzie 
wykłada w University of Alberta (Edmonton) oraz Acadia University 
w Wolfville w Nowej Szkocji. W Kanadzie pracuje również społecznie 
w komitetach organizacyjnych nowych polskich szkół w Edmonton
i Toronto. Po powrocie do Polski nadal utrzymuje żywe kontakty 
z Kanadą i ostatnio przyczynił się istotnie do zawarcia umowy o 
współpracy pomiędzy Canadian School of Management w Toronto
i Uniwersytetem Łódzkim.


