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Profesor Maciej Skwarczyński urodził się w Warszawie 11 kwietnia 1944 roku.
Ukończył Liceum im. Bolesława Limanowskiego.
Będąc uczniem szkoły średniej został zwycięzcą Olimpiady Matematycznej i
pierwszym polskim złotym medalistą III Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej w
1961 roku. Studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i po ukończeniu studiów
został asystentem w Katedrze Funkcji Analitycznych kierowanej przez docent Hannę
Szmuszkowicz.
Z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego
profesora Stanisława Mazura, odbył w latach 1966-1968 staż u profesora Stefana Bergmana
(Leland Stanford University, USA), gdzie przygotował pracę doktorską o funkcjach
Bergmana. Obrona odbyła się w 1969 roku na UW. Formalnym promotorem był profesor
Stanisław Mazur. Po wydarzeniach marca 1968 roku Katedra Funkcji Analitycznych na UW

została zniesiona i Profesor Skwarczyński znalazł się w Katedrze Analizy Matematycznej.
Pracował na stanowisku adiunkta. Prowadził samodzielne wykłady, zwłaszcza w dziedzinie
wielu zmiennych zespolonych co stanowiło nowość w warszawskim środowisku
matematycznym. W tym czasie z inicjatywy profesora Stanisława Mazura uruchomiono
uniwersyteckie klasy matematyczne w XIV L.O. w Warszawie. Profesor Skwarczyński
bierze aktywny udział w tej działalności, prowadząc zajęcia i przygotowując komplet
skryptów dla tych klas.
Do najważniejszych osiągnięć naukowych profesora Swarczyńskiego należało między
innymi scharakteryzowanie odwzorowań biholomorficznych, badanie
tzw. obszarów
Lu Qi-Kenga, opisanie funkcji Bergmana za pomocą metody rzutów alternatywnych,
odkrycie i efektywne obliczenie pewnych biholomorficznych niezmienników. Był
promotorem w trzech przewodach doktorskich.
Habilitował się w 1979 roku. Ponieważ na UW nie znalazł zatrudnienia jako
samodzielny pracownik naukowy, przenosi się na WSI do Radomia. Przez 20 lat poczynając
od roku 1978, co 2 lata, wspólnie z profesorem Tomaszem Mazurem tragicznie zmarłym w
2008 roku profesorze naszego wydziału (zginął w Dolomitach) organizowali
międzynarodowe konferencje z analizy klasycznej w Kazimierzu Dolnym. W roku 2001 roku
razem z profesorem Mazurem napisali i wydali piękną książkę „Wstępne twierdzenia teorii
funkcji wielu zmiennych zespolonych”. W 1986 roku przenosi się na SGGW. Uzyskuje tytuł
profesora i zostaje profesorem zwyczajnym. Pracuje tam do 2000 roku. Do najważniejszych
swoich osiągnięć z tego okresu profesor zaliczał podręcznik „Istota struktury formalnej”.
Profesor Maciej Swarczyński był aktywnym uczestnikiem i prelegentem Szkoły
Matematyki Poglądowej w Ośrodku Kultury Matematycznej w Mordach. Ośrodek Kultury
Matematycznej w Mordach jest nieformalną organizacja matematyków-wolontariuszy,
powołaną do życia w grudniu 1987 roku w Siedlcach, która propaguje obecności kultury
matematycznej w nauczaniu wszystkich szczebli.
Profesor Maciej Skwarczyński przewodniczył komitetowi redakcyjnemu i wspólnie z
Markiem Kordosem i Wacławem Zawadowskim wydał Leksykon matematyczny w Wiedzy
Powszechnej w 1993 roku.
W 2000 roku Profesor rozpoczyna pracę na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Należy do grupy założycieli Wydziału Matematycznego (późniejszy Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy). Był kierownikiem Katedry Analizy Matematycznej,
członkiem Senatu Naszej Uczelni.
Profesor Maciej Skwarczyński był pasjonatem matematyki. Wraz z odejściem
Profesora polska matematyka i nasz Wydział poniosły kolejną bolesną stratę.
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