
 

 

Doc. dr Andrzej Kazimierz Kapcia urodził się 3 maja 1930 roku w Gostyniu 

Wielkopolskim. Był synem Wandy z d. Kujawskiej oraz Leona Kapci. Swoje 

dzieciństwo do roku 1939 spędził w Gostyniu. Na skutek represji okupanta w 

Wielkopolsce i po rozstrzelaniu na rynku w Gostyniu przez Niemców jego ojca 21 

października 1939 roku, jego rodzina musiała uciekać z terenów Wielkopolski. W 

okresie drugiej wojny światowej i okupacji niemieckiej w latach 1940 – 1945 

mieszkał wraz matką i starszym bratem Janem w Warszawie. Po wojnie rodzina 

powróciła do Gostynia. Do roku 1954 mieszkał i uczył się w Gostyniu oraz 

Poznaniu. W latach 1950 - 1955 odbył studia na Wydziale Matematyczno - 

Fizyczno - Chemicznym Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył z tytułem magistra matematyki. W 

1968 na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał stopień doktora nauk matematycznych.  

 

Pracę w Szkole Inżynierskiej w Częstochowie rozpoczął w 1954 r. Od tamtej pory przez 38 lat był związany z 

Politechniką Częstochowską. W tym czasie przez 10 lat pełnił funkcję kierownika biblioteki Katedry 

Matematyki, 8 lat był zastępcą dyrektora Instytutu Matematyki, 3 lata dyrektorem Instytutu Matematyki, 6 

lat - kierownikiem Zakładu Analizy Matematycznej.  

Od 1957 r. działał  społecznie w Polskim Towarzystwie Matematycznym, w którym przez 4 lata był 

członkiem Zarządu Oddziału Górnośląskiego.  

Był jednym z inicjatorów powstania  Oddziału Częstochowskiego PTM i jego członkiem założycielem. 

Większość członków OC PTM stanowili matematycy zatrudnieni na Politechnice Częstochowskiej. Doc. dr 

Andrzej Kapcia przez 6 lat sprawował funkcję wiceprezesa tego oddziału, 11 lat funkcję prezesa i 6 lat 

członka Zarządu OC PTM. Z okazji XXV-lecia Politechniki Częstochowskiej współorganizował wystawę 

prezentującą dorobek uczelni, a w 1987 r. był współorganizatorem Zjazdu Naukowego PTM, który odbył się 

w Częstochowie. 

Był wspaniałym dydaktykiem, wykładowcą wielu roczników studentów, a także opiekunem młodych 

pracowników naukowo-dydaktycznych w Katedrze Matematyki.  

Na emeryturę przeszedł w 1992 r., ale nadal współpracował z Politechniką, na której przez kolejnych pięć 

lat prowadził zajęcia dla studentów.  

 

Za działalność naukową, dydaktyczną i wychowawczą otrzymał trzykrotnie Nagrodę Ministra, został 

odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji 

Edukacji Narodowej, Medalem Prezydenta Miasta Częstochowy, Srebrną Honorową Odznaką ZSP, 

Srebrnym Medalem Zasłużonemu dla Politechniki Częstochowskiej, nagrodami Rektora Politechniki 

Częstochowskiej. 

 

Jego wielką pasją zawodową była matematyka. W swojej pracy naukowej zajmował się równaniami 

różniczkowymi zwyczajnymi. Opublikował ponad 30 artykułów w kraju i za granicą. Jest również autorem 

wielu opracowań dotyczących rozwoju matematyki w regionie częstochowskim dla Oddziału Katowickiego 

PAN i PTM. O jego nieprzemijającym zamiłowaniu do matematyki świadczy fakt, że do końca życia był 

aktywny naukowo – ostatnią pracę opublikował w 2013 roku, wiele lat po przejściu na emeryturę, a kolejne 

miał w przygotowaniu.  

 

Wspólnie z żoną Ireną wychował syna Jarosława. Miał dwoje wnucząt: Malwinę i Konrada. 

Zmarł 15 października 2020 roku.  


