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Wac aw Kozakiewicz urodzi  si  23 stycznia 1911 roku w Warszawie. Marczew-
ski (1969) podaje, e Wac aw Kozakiewicz urodzi  si  w Z otnikach ko o J drzejowa. 
Tymczasem we w asnor cznie napisanym i podpisanym yciorysie, umieszczonym na 
odwrocie podania z dnia 5 wrze nia 1929 roku kierowanego do Jego Magni  cencji 
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, w którym prosi o zaliczenie go w poczet 
studentów Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 
pisze: Urodzi em si  23 stycznia 1911 r. w Warszawie, ochrzczony zosta em we wsi 
Z otniki powiatu J drzejowskiego. Równie  w wiadectwie Urodzin sporz dzonym 
przez proboszcza Para  i Z otniki w dniu 8 lipca 1911 r. stwierdza si , e Wac aw 
Kozakiewicz urodzi  si  23 stycznia 1911 roku w Warszawie. 

By  synem Jana Mieczys awa (1882–1945), in yniera-technologa, nauczyciela 
matematyki i  zyki i dyrektora Gimnazjum im. Miko aja Reya w Warszawie, oraz 
Taidy Marii Anny z Trószy skich. 
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Od 1 wrze nia 1920 roku by  uczniem Gimnazjum im. Miko aja Reya w Warsza-
wie. Po zdaniu egzaminu dojrza o ci typu humanistycznego, w dniu 21 maja 1929 
roku otrzyma  wiadectwo Dojrza o ci. Interesuj cy jest fakt, e Wac aw Kozakiewicz 
nie zdawa  na maturze egzaminu z matematyki, natomiast w wiadectwie Dojrza o ci 
zapisano, e w klasach VI–VIII uzyska  bardzo dobr  ocen  roczn  z matematyki.

W dniu 5 wrze nia 1929 roku z o y  dokumenty na Wydzia  Matematyczno-Przy-
rodniczy Uniwersytetu Warszawskiego stwierdzaj c: Obecnie gor cym moim pragnie-
niem jest studiowa  nauki cis e, wobec czego staram si  o przyj cie na Wydzia  
Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Warszawskiego. W dniu 1 pa dziernika 
1929 roku rozpocz  studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowa  
w studenckim Kole Matematyczno-Fizycznym i przez rok by  jego wiceprezesem. 
Wyk adów z analizy matematycznej, teorii mnogo ci i teorii liczb s ucha  u Wac awa 
Sierpi skiego, wyk adów z zasad logiki matematycznej u Jana ukasiewicza, z alge-
bry wy szej i teorii wyznaczników u Samuela Dicksteina, wyk adów z teorii funkcji 
analitycznych u Stanis awa Saksa, wyk adów z równa  ró niczkowych u Ottona 
Nikodýma, z teorii prawdopodobie stwa u Aleksandra Rajchmana oraz wybranych 
rozdzia ów teorii funkcji analitycznych i seminarium z teorii funkcji analitycznych 
u Stefana Mazurkiewicza. Interesowa  si  pocz tkowo teori  funkcji analitycznych, 
nast pnie teori  prawdopodobie stwa i statystyk  matematyczn . By  uczniem przede 
wszystkim Stefana Mazurkiewicza. W dniu 7 listopada 1933 roku przyznano mu 
dyplom magisterski. 

W roku akademickim 1933/34 studiowa  na Rocznym Studium Pedagogicznym 
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 

Od 1 listopada 1933 roku do 31 pa dziernika 1938 roku by  starszym asystentem 
w Zak adzie Statystyki Matematycznej na Wydziale Ogrodniczym Szko y G ównej 
Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, kierowanym przez znakomitego 
statystyka Jerzego Sp aw  –Neymana. 

Doktoryzowa  si  na Uniwersytecie Warszawskim. W dniu 12 grudnia 1935 roku 
z o y  egzamin z matematyki i mechaniki teoretycznej na stopie  doktora matematyki. 
Doktorat uzyska  w roku 1936. Promotorem by  profesor Stefan Mazurkiewicz.

W listopadzie 1938 roku wyjecha  jako stypendysta Funduszu Kultury Narodo-
wej do Francji, gdzie zasta a go wojna. Najpierw s u y  w utworzonym tam wojsku 
polskim, a w roku 1944 z okupowanej Francji przedosta  si  przez Hiszpani  do 
Kanady. 

Od roku 1945 wyk ada  matematyk  na uniwersytecie prowincji Saskatchewan 
w Saskatoon w Kanadzie, od roku 1949  jako profesor – na uniwersytecie francuskim 
w Montrealu. By  bratem Stefana, profesora historii sztuki Uniwersytetu Warszaw-
skiego. 

Zmar  na zawa  serca w Montrealu w dniu 8 marca 1959 roku, pozostawiaj c on  
Naonnie, Kanadyjk , i syna. 
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