
Szanowni Państwo,

Jest dla mnie wielkim , a zarazem bardzo smutnym zaszczytem, żegnać w imieniu
Wydziału  Matematyki,  Informatyki  i  Mechaniki  UW  pana  profesora  Jerzego
Browkina, świetnego matematyka, przez wiele lat naszego nauczyciela i kolegę.

Prof. Browkin był absolwentem warszawskiego Liceum im. Reytana, które ukończył
w 1952 roku; wtedy też rozpoczął studia matematyczne na ówczesnym Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii UW. Studia ukończył w 1956 roku, kilka lat później
doktoryzował  się  pod  kierunkiem  prof.  Wacława  Sierpińskiego,  tytuł  naukowy
profesora nauk matematycznych uzyskał w 1987 roku.

Był  wybitnym matematykiem, zajmował się  algebraiczną teorią liczb,  miał  w tej
dziedzinie  wiele  świetnych  pomysłów  i  wyników,  przedstawianych  w  licznych,
zawsze doskonale napisanych i dopracowanych publikacjach. Pokolenia studentów
uczyły się i nadal uczą się algebry z jego podręczników i monografii. Jego prace
zachwycają  nie  tylko  przedstawioną  w  nich  matematyką,  ale  też  sposobem  jej
prezentacji,  niezwykle  precyzyjnym,  dopracowanym  w  każdym  szczególe,
mistrzowskim wzorem tego, jak pisać prace i książki matematyczne.

Po ukończeniu studiów w 1956 roku podjął pracę na naszym Wydziale Matematyki
i Fizyki UW. Był z nami, pracował tu nieprzerwanie przez kolejne 51 lat. To ponad
pół  wieku,  to  szmat  czasu.  Czasu pełnego nie  tylko sukcesów naukowych prof.
Browkina,  ale  też  wyśmienitej  pracy  dydaktycznej  i  ważnych  działań
organizacyjnych. Był naprawdę świetnym wykładowcą, jego wykłady były zawsze
doskonale  przygotowane  i  prowadzone,  mówił  jasno,  zrozumiale,  z  precyzją
wyrażając  dokładnie  to,  co  trzeba  powiedzieć.  Ten  pięknie  matematyczny  styl
mówienia przenosił zresztą także na inne dziedziny, pracę organizacyjną, spotkania
zawodowe, czy też i prywatne rozmowy.

Przez wiele lat był zaangażowany w sprawy Olimpiady Matematycznej (której jako
uczeń sam był laureatem). Przewodniczył warszawskiemu Komitetowi Olimpiady,
przygotowywał zadania, opracowywał ich rozwiązania. Powstały , zostały wydane
dzięki temu zbiory zadań z olimpiad z ich naprawdę wzorcowymi rozwiązaniami,
które  nie  tylko pokazywały jak rozwiązywać olimpijskie  zadania,  ale  też uczyły
jasnego  i  precyzyjnego  formułowania  myśli,  dowodów  i  wywodów
matematycznych.

Dla nas na zawsze pozostanie też ważną postacią wydziałowego środowiska, osobą
podejmującą także niewdzięczne zadania organizacyjne. Był Dziekanem Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki w kadencji 1987-1990, w ważnych i trudnych
latach,  kiedy  wiele  się  wokół  bardzo  szybko  zmieniało.  Jemu zawdzięczamy,  że
Wydział znalazł się w naszej obecnej siedzibie.

Prof.  Browkin  pozostanie  w  naszej  pamięci  jako  niezwykle  skromny,  cichy
człowiek, a przy tym świetny matematyk, naukowiec, wykładowca --- pod każdym
względem wybitny profesor Uniwersytetu Warszawskiego i naszego Wydziału. Za
lata Jego pracy, za Jego wykłady, za Jego matematykę --- DZIĘKUJEMY!


