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Po»egnanie Taty

Kalina Burnat-Kuijpers

córka Marka Burnata

Bardzo dzi¦kuj¦ Panu Dziekanowi Andrzejowi Tarleckiemu, Matematycznemu Klanowi
Moszy«skich wraz z przylegªo±ciami za pomysª na spotkanie w tym miejscu, o którym Tata
od wielu lat tyle my±laª. Cho¢ pewnie procentowo najwi¦cej czasu jednak zaj¡ª mu �Pekin�.
Jaka to byªa przyjemno±¢, mówi¢ w szkole, »e Tata pracuje w �Pekinie�. . . 1

Chciaªabym na pocz¡tku opowiedzie¢ przez chwil¦ o rodzinie Taty i przeczyta¢ cztery
listy: od m¦»a Kseni, Hektora, od przyjacióª z Rosji, Andrzeja Herczy«skiego i jego brata
�ukasza. Pó¹niej planuje wyst¡pi¢ DziekanWydziaªu Matematyki Informatyki i Mechaniki
UW Profesor Andrzej Tarlecki, Profesor Marek Niezgódka, twórca i szef ICM-u, uczniowie
Taty, Profesorowie Zbyszek Peradzy«ski i Andrzej Palczewski, Przyjaciele i wspóªpracow-
nicy, Joanna Gomóªka.

Na koniec wysªuchamy fragmentów Bacha wybranych przez J¦drka Granasa, najstar-
szego przyjaciela Taty. Poznali si¦ tu» po wojnie w �odzi, uczyli si¦ w jednej klasie, siedzieli
w jednej ªawce. I to on, jak Tata opowiadaª po raz pierwszy, pokazaª Tacie muzyk¦ po-
wa»n¡. Przyja¹nili si¦ caªe »ycie, Tata je¹dziª do Kanady wykªada¢ i naprawia¢ kolejne
domy J¦drka, a J¦drek regularnie odwiedzaª nas w Polsce. Dzi± niestety nie mógª by¢ z
nami.

To byª, jest, wielki przywilej by¢ córk¡ Marka Burnata. Tata pozostanie na zawsze
w moich wspomnieniach jako wielki, silny, bezkompromisowy, radykalny antyklerykaª i
komunista. Oczywi±cie byª matematykiem bez chwili przerwy, ci¡gle o czym± my±laª,
zmagaª si¦, szukaª bª¦dów, znajdywaª je, kl¡ª i cieszyª si¦ zarazem, »e mo»e wszystko
rozpocz¡¢ od nowa. Do ko«ca, poza turbulencj¡, zajmowaªa go historia, Rosja i rewolucja.
Ostatni¡ dyskusj¦ prowadziª z Rakowskim i jego opini¡ o Rosji po wojnie ojczy¹nianej,
chciaª napisa¢ razem z Adamem Józefowiczem sprostowanie.

Tata kochaª Rosj¦, nasze psy i dzieci, i kolejno±¢ nie jest tu przypadkowa, bo kochaª
silniej tych sªabszych.

Tata nie byªby tym kim byª, gdyby nie jego rodzice. Mam¦, Busi¦, Nadziej¦ Burnato-
w¡ z domu Chomiak znaªam. Byªa jedyn¡ córk¡ szlachcianki i� jak zawsze mówiªa�
mªodego i przystojnego popa. To byª mezalians. Busia pierwsz¡ wojn¦ sp¦dziªa w Wied-
niu i o tym Wiedniu, wolno±ci artystycznej, pierwszych dorosªych ksi¡»kach i rozmowach
opowiadaªa. To poczucie odr¦bno±ci, sztuka, gotowanie i wolno±¢� to daªa Tacie.

Dziusia, Leona Burnata nie znaªam. Dziu± byª najstarszym synem szewca Burka z
ulicy Goª¦biej w Krakowie, jedynym dzieckiem, na którego wyksztaªcenie zebrali pieni¡-
dze. To te» byª mezalians, tym razem bogatej mieszczki krakowskiej i syna chªopskiego.
Tu si¦ sprawy troch¦ lepiej potoczyªy, rodzina kupiªa warsztat szewski, dratw¦ mojego
pradziadka mamy w domu. W czasie pierwszej wojny ±wiatowej Dziu±, ju» jako mªody
in»ynier, tra�ª do armii austriackiej i szybko z niej zdezerterowaª. Postanowiª przez Rosj¦
przeprawi¢ si¦ do Japonii, a stamt¡d do Ameryki. Prze»yª, bo po drodze karmili go Ro-
syjscy chªopi. Doszedª a» do Moskwy, spaª w pomnikach carów zabitych deskami i wróciª,
bo w nocy ukradli mu wielki poªe¢ sªoniny. Wróciª z miªo±ci¡ do Rosjan i ze strachem
przed rewolucj¡. Wsz¦dzie widziaª chaos, bied¦ i brak porz¡dku.

Tata staraª si¦ mu udowadnia¢, »e radz¡ sobie doskonale. Z aspirantury, czyli dok-
toratu, który pisaª w Leningradzie, przywoziª Dziusiowi ró»ne zdobycze techniki Kraju

1 Dla niewtajemniczonych: Pekin to Paªac Kultury i Nauki w Warszawie - tam mie±ciª si¦ Wydziaª
Matematyki UW przez dªugie lata [przypis "Redakcji stron wspomnieniowych"].
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Rad�podobno bardzo mu si¦ podobaª aparat Zorka. Nie wiem, czy go przekonaª. Dziu±
byª przedwojennym in»ynierem COP-u. Planowaª przenie±¢ si¦ z rodzin¡ do Stanów w 40.
roku. Musiaª tylko sko«czy¢ kontrakt w Rzeszowie. Zachowaªy si¦ albumy z jego podró»y,
robiª zdj¦cia tak, »eby »ona i synowie wiedzieli dok¡d pojad¡; mamy jego kart¦ pokªa-
dow¡ z Normandie. Uwa»aª, »e jego dzieci musz¡ zna¢ j¦zyk wroga, wi¦c tata par¦ razy
si¦ uratowaª dzi¦ki znajomo±ci niemieckiego, a raz ju» z r¡k Polaków tu» po wyzwoleniu
omal»e nie zgin¡ª.

W czasie wojny dobrze sobie radzili, uciekli z Rzeszowa do Piastowa pod Warszaw¡.
Dziu± wybudowaª skrytk¦, do której wszyscy mogli si¦ schowa¢, powoli wyprzedawali me-
ble, a tata wreszcie odzyskaª wolno±¢. Zapomniano o dyktandach i nie musiaª pi¢ ohydnej
ma±lanki z solank¡. Na tajnych kompletach okazaªo si¦, »e jest dobry z matematyki.

Tata »yª przygod¡, niczego si¦ nie baª. Jak panikowaªam, to mówiª pami¦taj rób swo-
je, próbuj, jeszcze raz spróbuj, prze±pij si¦. Albo opowiadaª, ±piewaª i czytaª. Wymy±laª
zabawy. Mama próbowaªa chroni¢ mnie przed Taty fantazj¡. Ale to, »e byª Zbójem z Tatr,
»e przyja¹niª si¦ ze smokami to prawda. Ciesz¦, »e Andrzej z Jankiem dostali od niego
monety Eskimoskie, »e Ewa (wnuczka) wierzyªa, »e maczet¡ zabiª niejednego lwa i pªywaª
z krokodylami.

* * *

Mój stryj, który mieszka od kilkudziesi¦ciu lat w Stanach, Lekkoduch i Artysta wszech-
stronny, a z wyksztaªcenia w kolejno±ci zdobywania dyplomów: architekt, rze¹biarz, sce-
nograf i re»yser, �ukasz Burnat, przesªaª mi takie sªowa do przeczytania:

ALL ROCKET SHIPS WILL FLY AWAY FOREVER AND STAY IN THE SAME
PLACE. IT DOESN'T END ANYWHWERE AND IT ENDS SOMEWHERE. IT'S IN-
TERESTING TO DIE IN A PLACE THAT'S JUST AN IDEA OF SOMEONE
ABSENT-MINDED.

To byªo naukowe podej±cie do tego gdzie jest Marek, b¦dziemy i jeste±my. �ukasz
najlepiej pami¦ta czasy, kiedy byli dzie¢mi. Od wielu lat »yli osobno.

�ukasz powiedziaª mi, »e Marek b¦dzie zachwycony i nie róbmy z tego pogrzebu, wi¦c
czytam:

Marek, to mogªa by¢ interesuj¡ca wyrypa, ale nie powiniene± byª tego robi¢. Mo»e
gdyby± mi pozwoliª Ci¦ odwiedzi¢, mógªbym Ci jako± pomoc. Mógªbym Ci¦ pocaªowa¢
w dolno-tyln¡ cz¦±¢ ciaªa, jak sobie tego »yczyªe±. Mogliby±my si¦ trzyma¢ za r¡czki,
jak Busia sobie tego »yczyªa. Mogliby±my przerobi¢ pierwszy tom Winnetou. Mogliby-
±my porozmawia¢ o Twoich ulubionych westernach, o Star Wars i o D. Marynie. Mogªo
by¢ caªkiem moªowno. Niestety teraz jest troch¦ Bubakowno. Przepraszam za te worki
motocykli. Mogliby±my porozmawia¢ o Ratajcach, o Hiperkrok i Hipetang.

Kolodododom�olodododom.
Mo«cum�mo«cum.
Tasarsz�tasarsz.
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Pobyt Dziadka Marka w Meksyku

Hector Tirado

m¡» Kseni Burnat

i ojciec Iyariego Tirado Burnata,

czyli wnuka Dziadka Marka

Tªumaczyªa Agnieszka Józefowicz

Marek Burnat przybyª po raz pierwszy do Meksyku na zaproszenie meksyka«skiego
matematyka, aby wygªosi¢ wykªad w cinvestav � Centrum Bada« i Zaawansowanych
Studiów Wy»szych przy Wydziale Politechniki Pa«stwowej. Przede wszystkim jednak
przyjechaª dlatego, »e jego starsza córka Ksenia wyszªa za m¡» za Meksykanina, Hectora
Tirado, który pisze ten tekst, a co wi¦cej, miaª ju» wnuka o imieniu Iyari. Caªa nasza
trójka mieszkaªa na obrze»ach miasta Meksyk, bardzo blisko gór.

Po wygªoszeniu wykªadu w cinvestav, zostaª ponownie zaproszony, aby tym razem
poprowadzi¢ seminarium przez okres 6 miesi¦cy. Seminarium to miaªo polega¢ na wspólnej
pracy badawczej wraz z meksyka«skimi matematykami zainteresowanymi tematem. Jak
si¦ jednak pó¹niej okazaªo, temat byª na tyle trudny i skomplikowany, »e nikt nie chciaª
towarzyszy¢ Markowi w jego pracy. Zostaª wi¦c sam i jego jedynym obowi¡zkiem byªo
przychodzenie raz w tygodniu do cinvestav, aby przedstawi¢ post¦py w badaniach.

W tamtym okresie widywaªem go praktycznie codziennie. Caªe dnie po±wi¦caª swo-
jej pracy badawczej, ale raz w tygodniu szedª na wycieczk¦ po okolicznych górach. Jego
ogromne zamiªowanie do gór i przyrody sprawiªo, »e poznaª ka»dy zak¡tek pasma tatrza«-
skiego, gdzie nieopodal Zakopanego jego rodzice mieli dom. Dlatego tak»e i w Meksyku
chodziª po górach poªo»onych niedaleko naszego domu, w których nie raz zdarzaªo mu si¦
po±lizgn¡¢ czy upa±¢. Meksyka«skie góry byªy psotne i kªuªy go ko«cami swoich maguey-
es, jak nazywa si¦ tu niektóre agawy czy kaktusy. Z caª¡ pewno±ci¡ jednak nawet wtedy
my±laª o swojej pracy badawczej.

Zapami¦taªem go jako naukowca caªkowicie oddanego swojej pracy i w peªni przeko-
nanego co do sªuszno±ci swojej misji. Jego postawa wywoªaªa we mnie wielki podziw i
jednocze±nie staªa si¦ dla mnie bod¹cem, aby zwi¦kszy¢ zaanga»owanie i wysiªki w mojej
wªasnej pracy zawodowej muzyka kontrabasisty. Jedyny raz, kiedy Marek wyszedª z domu
»eby si¦ rozerwa¢, to dzie«, w którym mój przyjaciel i ja mieli±my koncert na wiolonczel¦ i
kontrabas. Chciaª nam towarzyszy¢ i posªucha¢ nas. Zawsze skupiony i po±wi¦cony pracy
a» do momentu, w którym udaªo mu si¦ zako«czy¢ badania, które cinvestav opubliko-
waª pó¹niej pod tytuªem: �On some mathematical model of turbulent �ow with intensive
selfmixing�.

Nast¦pnie miaª okres wakacji, w trakcie którego przyjechaªy do Meksyku jego »ona
�arka wraz z mªodsz¡ córk¡ Kalin¡. W ci¡gu 30 dni przemierzyli±my wtedy wspólnie
6000 kilometrów, zwiedzaj¡c pla»e Zatoki Meksyka«skiej i Morza Karaibskiego, wybrze-
»e Atlantyckie, pla»e Oceanu Spokojnego jak równie» miasta przedkolonialne Azteków i
Majów, miasta wspóªczesne epoki kolonialnej, parki naturalne� d»ungle i lasy. Niezapo-
mniana przygoda, o której Marek pó¹niej opowiadaª z wªa±ciw¡ sobie emocj¡ i fantazj¡,
poniewa» lubiª i potra�ª wspaniale opowiada¢.

Z Miasta Meksyk przesyªam pozdrowienia i na zawsze zachowuj¦ wspomienie w mej
pami¦ci.
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Na po»egnanie Marka Burnata

Andrzej Herczy«ski

Chciaªbym o Marku powiedzie¢ kilka sªów t¡ po±redni¡ drog¡. Skªania mnie do tego
potrzeba uczestniczenia w tym po»egnaniu; tak»e my±l, »e byªem jego matematycznym
wychowankiem od samego pocz¡tku, i do dzisiaj uwa»am si¦ za Jego ucznia.

Ostatni raz rozmawiali±my o matematyce (o Marka niekonwencjonalnym podej±ciu do
turbulentnych przepªywów cieczy, bez odniesienia do równa« Navier-Stokesa) ubiegªego
sierpnia, w Bojanach. A pierwszy? Chyba nad tabliczk¡ mno»enia.

Trudno zreszt¡ oddzieli¢ matematyk¦ od ogromnej roli, jak¡ Marek odgrywaª w na-
szej rodzinie. Rodzice przyja¹nili si¦ z Burnatami jeszcze zanim mój brat Janek i ja si¦
urodzili±my. Zawsze uwa»ali±my Marka i �areczk¦, a pó¹niej tak»e Kalink¦ i jej bliskich,
za cz¦±¢ naszej szerszej rodziny. Byª obecny� bezpo±rednio i poprzez to, czego udaªo mu
si¦ mnie nauczy¢�w caªym moim »yciu.

Marek byª jednym z najbardziej niezwykªych i oryginalnych ludzi jakich znaªem, byª
przy tym bardzo prosty, serdeczny i zupeªnie bezpretensjonalny. Lubiª, jak wiedz¡ wszy-
scy, którzy z nim cho¢by raz siedzieli za stoªem, opowiada¢ historie� o ludziach, o swoich
rozlicznych wyprawach i przygodach. A w tych barwnych opowie±ciach miaª swój niepo-
wtarzalny, uroczy styl. Wydaje si¦ wi¦c na miejscu opowiedzie¢ dwie anegdoty o tym,
jakim Marek byª dla mnie opiekunem i nauczycielem.

Pierwsza si¦ga lat sze±¢dsiesi¡tych, gdy miaªem 6 czy 7 lat. Marek postanowiª, »e czas
nas chªopców nauczy¢ je¹dzi¢ na rowerze� na prawdziwym rowerze, bez kóªek bocznych.
Janek i ja podziwiali±my Marka, tego ªagodnego i m¡drego olbrzyma (byª du»o wy»szy od
naszego taty Rysia) i byli±my nim zafascynowani. Marek zabraª nas pewnej soboty na za-
mkni¦ty wtedy dla ruchu odcinek ulicy �wi¦tojerskiej, obok chi«skiej ambasady. Pierwszy
lekcj¦ odbyª starszy Janek. Marek usadowiª go na rowerku, do którego z tyªu przymoco-
wany byª dªugi kij od szczotki. Janek miaª pedaªowa¢ a Marek go asekurowa¢ trzymaj¡c
kijek i biegn¡c za nim. Wkrótce Janek jechaª ju» sam i przyszªa kolej na mnie. Wiedz¡c
co si¦ szykuje, powiedziaªem Markowi, »e zgadzam si¦ na t¡ lekcj¦ pod warunkiem, »e on
nigdy, ale to nigdy, nie pu±ci kijka. Oczywi±cie, »e nie puszcz¦, odpowiedziaª Marek. Ale
czy przyrzekasz? Przyrzekam! Na wszystko? Na wszystko! Upewniony, wsiadªem na rower
i dopiero po jakich± pi¦tnastu metrach spojrzaªem w tyª i zobaczyªem, »e od dªu»szego
czasu jechaªem bez pomocy. Wtedy oczywi±cie si¦ wywróciªem. . . ale ju» umiaªem je¹dzi¢
na rowerze.

Wiele lat pó¹niej, gdy byªem nastolatkiem, Marek poszedª ze mn¡ do sklepu rowe-
rowego na Nowowiejskiej (który dalej tam jest), by pomóc mi kupi¢ �dorosªy� rower, a
potem nauczyª mnie zakªada¢ szytki, regulowa¢ ªo»yska w koªach, ustawia¢ przerzutk¦. I
na tym rowerze objechaªem caª¡ Warszaw¦.

Druga anegdota jest z czasów studiów. Na pocz¡tku trzeciego roku trzeba byªo wy-
bra¢ zakªad i profesora, z którym zamierzaªo si¦ pisa¢ prac¦ magistersk¡. Mój najbli»szy
kolega Marcin Penczek i ja, po dokªadnym omówieniu sprawy, postanowili±my si¦ zapisa¢
do Burnata, do Zakªadu Równa« Fizyki Matematycznej. Chodzili±my razem na wykªady
i seminaria, spotykali±my si¦ z Burnatem w salce zakªadu na siódmym pi¦trze w PKiN.
Kiedy± Burnat próbowaª nam co± przy tablicy wytªumaczy¢ i nagle zorientowaª si¦, w
czym tkwiªa nasza trudno±¢: nie przyswoili±my sobie geometrycznego znaczenia gradientu
funkcji. Spojrzaª na nas, u±miechn¡ª si¦, narysowaª i obja±niª. A potem skwitowaª nas jed-
nym sªowem: �matematyki!� Powiedziaª to zupeªnie bez zªo±liwo±ci, raczej ze zdziwieniem
i mo»e pewnym ubawieniem, i byªo nam okropnie wstyd. Pó¹niej regularnie odwiedzaªem
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Marka w domu na Wawelskiej, i tam cierpliwie tªumaczyª mi swoje prace o topologicznych
metodach badania równa« ró»niczkowych, pisz¡c oªówkiem na specjalnie �odle»onych�,
po»óªkªych kartkach. A gdy o co± pytaªem to mówiª: bo widzisz, to jest tak. . .

Napisaªem w ko«cu zno±n¡ prac¦ magistersk¡ z �Burnatologii�, jak nazywali±my te
geometryczne metody. Mój wkªad samodzielny sprowadzaª si¦ wªa±ciwie do jednego ilu-
struj¡cego przykªadu, ale ku mojemu zdziwieniu, Marek orzekª, »e jest ciekawy. I to byªo
moje najwi¦ksze osi¡gni¦cie w matematyce.

Przez caªe »ycie Marek uwielbiaª rze¹bi¢, »ªobiª w drewnie fantastyczne gªowy i demo-
ny. Kilka z tych rze¹b byªo u nas w domu na Freta. Powiedziaª mi kiedy±, »e te stwory
siedziaªy ju» same w drewnie, i trzeba je byªo tylko stamt¡d wyzwoli¢. Tak i u ludzi umiaª
to, co jest w ±rodku, zobaczy¢ i wydoby¢.

Grudzie« 2015
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Po»egnanie

Andrzej Tarlecki

Dziekan Wydziaªu MIM

Szanowni Pa«stwo,
przypadª mi smutny zaszczyt »egnania w imieniu Wydziaªu Matematyki, Informatyki

i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marka Burnata, ±wietnego matematyka,
emerytowanego profesora naszego Wydziaªu, dla wielu z nas nauczyciela i kolegi.

Prof. Burnat uko«czyª studia matematyczne na naszym Wydziale (wówczas: Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii) w 1952 roku, potem byª doktorat (a dokªadniej: radziec-
ki stopie« kandydata nauk) w 1956 roku, docentura/habilitacja w 1963, pierwszy tytuª
profesorski w 1971 roku i tytuª profesora zwyczajnego w roku 1988. Te kolejne stopnie
i tytuªy to tylko formalne odzwierciedlenie wielkiej aktywno±ci i jako±ci pracy naukowej
wysokiej klasy matematyka, wybitnego specjalisty w zakresie równa« ró»niczkowych i ich
zastosowa«.

W tej dziedzinie trzeba wymieni¢ przynajmniej kilka wa»nych kierunków jego prac:
geometryczn¡ teori¦ równa« mechaniki o±rodków ci¡gªych i niezmienniki Riemanna dla
tych równa«, numeryczne rozwi¡zywanie równa« dynamiki pªynów i równa« teorii pla-
styczno±ci, modele mechaniki kwantowej w nieo±rodkowych przestrzeniach Hilberta i za-
stosowania w teorii krysztaªów. Koledzy, którzy pracowali z nim bli»ej, z pewno±ci¡ po-
wiedz¡ o jego naukowych osi¡gni¦ciach wi¦cej i lepiej, ni» ja byªbym w stanie.

Prof. Burnat byª nieprzerwanie zwi¡zany z naszym Wydziaªem od czasu studiów do
przej±cia na emerytur¦ w 2000 roku; tak»e w czasie przerwy w formalnym tu zatrudnieniu,
gdy w latach 1964�72 pracowaª w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN,
systematycznie prowadziª na naszym Wydziale zaj¦cia, ±wietne wykªady, zawsze wysoko
cenione i lubiane przez studentów.

Odegraª ogromn¡ rol¦ w ksztaªtowaniu si¦ naszego ±rodowiska zastosowa« matema-
tyki, przez wiele lat kierowaª Zakªadem Równa« Fizyki Matematycznej; dwie kadencje,
w latach 1987-93, byª dyrektorem Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki. Byª
wa»n¡, znacz¡c¡ postaci¡ w naszym wydziaªowym ±rodowisku, ale i szerzej, w Polskim i
mi¦dzynarodowym ±rodowisku matematycznym.

Przyznam, »e moje osobiste kontakty z prof. Burnatem byªy raczej nieliczne, troch¦
rozmów, troch¦ spraw obgadanych i zaªatwianych� ale i w tych nielicznych rozmowach
zawsze wida¢ byªo jego ogromn¡ witalno±¢, aktywno±¢ i, mo»e przede wszystkim, otwarto±¢
i wielk¡ »yczliwo±¢ wobec ludzi i ±wiata wokóª niego. I jako takiego wªa±nie, wybitnego
naukowca i »yczliwego czªowieka b¦dziemy go zawsze pami¦ta¢.
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Marek Burnat� dziaªalno±¢ w dziedzinie

Geometryczne metody w ukªadach równa« typu hydrodynamicznego

Zbigniew Peradzy«ski

Prace w tym zakresie byªy niew¡tpliwie zwi¡zane z prawie 10 letnim pobytem Marka
w Zakªadzie Mechaniki Pªynów w IPPT a wi¦c inspiracj¡ byªa mechanika pªynów. Byªy to
lata 60. i pocz¡tek 70. Ja w owym czasie (1967) po rocznym sta»u w Katedrze Metod Mate-
matycznych poszedªem na studia doktoranckie w IPPT� jako doktorant Marka. W owym
czasie gwaªtownie rozwijaªo si¦ na ±wiecie lotnictwo, a maszyny licz¡ce, jak wi¦kszo±¢ z nas
pami¦ta, byªy bardzo sªabe. Nie mo»na byªo rozwi¡zywa¢ trójwymiarowych przepªywów.
Dlatego te» wszelka redukcja wymiaru byªa bardzo po»¡dana. Od czasów Riemanna znana
byªa w dynamice gazów metoda charakterystyk, zwana te» metod¡ inwariantów Rieman-

na. Dotyczyªa niestety tylko problemów dwuwymiarowych; byªy to wi¦c albo niestacjo-
narne przepªywy w jednym wymiarze przestrzennym, albo stacjonarne przepªywy pªaskie.
Znane byªy jednak w latach 50. nieliczne proste przykªady przepªywów trójwymiarowych,
wyznaczanie których sprowadzaªo si¦ do rozwi¡zywania metod¡ charakterystyk pewnego
problemu dwuwymiarowego. Byªy to rozwi¡zania równa« eulerowskiej dynamiki pªynów

ze zdegenerowanym hodografem �chodzi tu o to, »e poszukuje si¦ rozwi¡za«, dla których
zbiór warto±ci jest rozmaito±ci¡ wymiaru mniejszego ani»eli wymiar rozpatrywanej cza-
soprzestrzeni, czy te» przestrzeni w przypadku stacjonarnym. Najcz¦±ciej rozpatrywane
przypadki to tzw. fale proste� gdy wymiar hodografu jest równy 1 oraz fale podwójne
gdy hodograf jest dwuwymiarowy.

W drugiej poªowie lat 60. Marek zaj¡ª si¦ intensywnie badaniem takich rozwi¡za«, za-
czynaj¡c rzecz jasna od fal prostych, a wi¦c rozwi¡za« z hodografem jednowymiarowym.
Zauwa»yª, »e zarówno równania Eulera jak i równania teorii plastyczno±ci maj¡ caª¡ mas¦
takich rozwi¡za«. Opisaª ich wªasno±ci, zarówno matematyczne, jak i sens �zyczny. Bada-
nie pod tym k¡tem równa« plastyczno±ci zaowocowaªo najpierw prac¡ doktorsk¡ Franka
Labischa a potem Czy»a. O ile pami¦tam rezultaty tej pierwszej pracy byªy wykorzystane
w RFN, dok¡d zreszt¡ Labisch potem wyemigrowaª.

Pod koniec lat 60. Marek pokazaª, »e równania Eulerowskiej gazodynamiki maj¡ nie-
sko«czenie wiele mo»liwych dwuwymiarowych rozmaito±ci, które s¡ obrazami (hodogra-
fami) fal podwójnych. Rozmaito±ci te speªniaj¡ niesprzeczny ukªad dwóch równa« rz¦du
pierwszego (b¡d¹ jedno równanie rz¦du 2). Co wi¦cej, ka»da taka rozmaito±¢ jest obrazem
niesko«czonej ilo±ci rozwi¡za« opisuj¡cych pewne przepªywy. Rozwi¡zania te mog¡ byd
wyznaczone metod¡ charakterystyk innymi sªowy �metod¡ Inwariantów Riemanna�. Inwa-
riany Riemanna to funkcje zmiennych zale»nych, staªe na odpowiednich charakterystykach
ukªadu. Jak zauwa»yª Marek, w przypadku przepªywów stacjonarnych pola pr¦dko±ci s¡
styczne do rodziny powierzchni rozwijalnych, a wi¦c mo»na by poszukiwa¢ rozwi¡za«
opisuj¡cych opªywy rozwijalnych pro�li lotniczych. Warto tu zauwa»y¢, »e podobne ba-
dania byªy prowadzone równolegle w Nowosybirsku w grupie prof. Janienki. Janienko ze
wspóªautorami równie» podaª warunki w postaci równania rz¦du 2 na to, by dwuwy-
miarowa rozmaito±¢ byªa hodografem fali podwójnej. Wy»szo±¢ warunków w postaci jak¡
znalazª Marek polega na tym, »e nie ograniczaj¡ si¦ one do równa« hydrodynamiki. S¡
zapisane jako warunki na (nieliniowe) wektory falowe fal prostych, z których zbudowane
jest rozwi¡zanie. Dlatego te» stosuj¡ si¦ natychmiast do caªej rodziny jednorodnych, qu-
asiliniowych ukªadów równa« pierwszego rz¦du. To pozwoliªo zastosowa¢ je równie» do
równa« plastyczno±ci oraz równa« magneto-gazodynamiki.
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Zaraz po opublikowaniu warunków dla fal podwójnych Marek uogólniª te warunki
na przypadek fal n-krotnych. Moja praca doktorska rozwijaªa pomysªy Marka przy u»y-
ciu Cartanowskiej teorii ukªadów nadokre±lonych. Kontynuacj¡ prac Marka w dziedzinie
teorii plastyczno±ci byªa praca doktorska Jerzego Czy»a, który wyemigrowaª pó¹niej do
Kanady, a zastosowaniem w MGD zajmowali±my si¦ z Wojtkiem Zaj¡czkowskim. Marek
zajmowaª si¦ uogólnieniem wy»ej wspomnianych rozwi¡za« na rozwi¡zania sªabe z falami
uderzeniowymi.

Wad¡ naszych prac, wª¡czaj¡c w to prace Marka, byªo to, »e 1◦ Byªy publikowane w
nie najlepszych pismach. 2◦ Powstaªy z jednej strony za pó¹no, z drugiej za wcze±nie. Za
pó¹no, bo wkrótce wydajno±¢ komputerów bardzo si¦ poprawiªa i obliczenia numeryczne
zacz¦ªy wygrywa¢ ze skomplikowanymi rozwa»aniami analitycznymi. Za wcze±nie, bo dzie-
dzina równa« solitonowych zacz¦ªa si¦ dopiero rozwija¢ i zwi¡zki inwariantów Riemanna z
równaniami solionowymi czy ogólniej z ukªadami zupeªnie caªkowalnymi staªy si¦ widoczne
w zasadzie na pocz¡tku lat 90. Tak wi¦c nasze prace nie znajdywaªy wtedy specjalnego
odd¹wi¦ku. �ladami w pewnym sensie ukªadów solitonowych (zupeªnie caªkowalnych) s¡
ukªady dopuszczaj¡ce n-krotne fale dla dowolnego n. Badanie tzw. commuting �ows przez
grup¦ uczniów Novikowa doprowadziªo do ponownego odkrycia warunków Burnata 20 lat
pó¹niej znanych i cytowanych jako warunki Tsareva (cho¢ zapisywane s¡ w mniej ogólnej
postaci). Pojawiªy si¦ dziesi¡tki nowych prac, w niektórych nasze prace (które trudno
znale¹¢) s¡ nawet cytowane.

Ko«cz¡c, Marek byª w istocie czªowiekiem bardzo skromnym, cho¢ na pierwszy rzut
oka tego nie byªo wida¢. O swoich osi¡gni¦ciach czy ±wie»o otrzymanych rezultatach mówiª
jakby z pewnym za»enowaniem. Miaª natur¦ artysty. Ogl¡daªem kiedy± kolekcj¦ jego rze¹b
w drewnie, co zrobiªo na mnie du»e wra»enie. Matematyk¦ traktowaª podobnie� byª
to przedmiot jego kontemplacji i tworzenie sprawiaªo mu rado±¢. Po uko«czeniu dzieªa
patrzyª na to nieco sceptycznie. Dlatego nie wkªadaª specjalnego wysiªku w reklam¦ swoich
osi¡gni¦¢.

Po okoªo 10 latach na pracy na UW (Wydziaª Matematyki i Fizyki) przeniósª si¦ do
Zakªadu Dynamiki Cieczy i Gazów IPPT�po czym znowu po okoªo 10 latach wróciª na
Uniwersytet. Wszystko to z przerwami na wyjazdy zagraniczne: Leningrad, Nowosybirsk,
Kanada. W tym czasie zajmowaª si¦:
1. Metodami numerycznymi w szczególno±ci w zastosowaniu do dynamiki pªynów.
2. Geometrycznymi metodami w równaniach ró»niczkowych cz¡stkowych�metod¡ uogól-

nionych inwariantów Riemanna; zastosowaniami w dynamice pªynów i teorii plastycz-
no±ci.

3. Nieo±rodkowymi przestrzeniami Hilberta.
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Po»egnanie Marka Burnata

Andrzej Palczewski

Marka Burnata poznaªem w 1969 roku. Staªo si¦ to dzi¦ki Elwirze Herczy«skiej, z
któr¡ w tym czasie pracowali±my w IBJ. Kontakt, który nawi¡zaªem dzi¦ki Elwirze, miaª
by¢ dla mnie szans¡ powrotu do pracy naukowej, bo na skutek mojej postawy w 1968
r. nie miaªem mo»liwo±ci kontynuowania bada« w chemii kwantowej u prof. Koªosa. Na
pierwszym spotkaniu Marek daª mi zadanie przeczytania pewnej pracy Marcinkiewicza.
Chciaª w ten sposób sprawdzi¢, w jakim stopniu nadaj¦ si¦ do pracy w matematyce. Kiedy
po kilku tygodniach przedstawiªem efekty mojej lektury, to co prawda okazaªo si¦, »e nie
wszystko z pracy zrozumiaªem, ale zrozumiaªem na tyle du»o, »e Marek uznaª, i» mo»e
si¦ mn¡ zaj¡¢ i poleciª mi zdawa¢ na studia doktoranckie w IPPT na wiosn¦ 1970 roku.
Od momentu, kiedy dostaªem si¦ na te studia, rozpocz¦ªa si¦ moja regularna praca pod
kierunkiem Marka.

Prace matematyczne Marka Burnata

Zbyszek Peradzy«ski opowiedziaª szczegóªowo o pracach Marka dotycz¡cych inwarian-
tów Riemanna dla równa« hiperbolicznych. Ja chciaªem powiedzie¢ kilka zda« o dwóch
innych obszarach bada« matematycznych Marka.

Zaczn¦ od jego prac dotycz¡cych metod numerycznych. Bezpo±rednio nie uczestni-
czyªem w tych pracach, ale przynajmniej braªem udziaª w niektórych dyskusjach. Marka
interesowaªy rozwi¡zania numeryczne skomplikowanych ukªadów równa« dynamiki gazów
(wypªyw gazu z dyszy silnika odrzutowego) oraz teorii plastyczno±ci. Trudno±¢ znalezienia
rozwi¡za« numerycznych takich problemów wynika z faktu, »e rozwi¡zanie zachowuje si¦
w ró»ny jako±ciowo sposób w ró»nych obszarach swojego istnienia. Trudno jest wi¦c opra-
cowa¢ algorytm numeryczny, który potra�ªby automatycznie wykry¢ zmian¦ zachowania
rozwi¡zania i dostosowa¢ si¦ do tej zmiany. W tamtych czasach, na przeªomie lat 60 i
70, prace tego typu miaªy pionierski charakter. Ich rozwi¡zanie wymagaªo gª¦bokiego zro-
zumienia jako±ciowego zachowania rozwi¡za« poª¡czonego z dobr¡ intuicj¡ numeryczn¡.
Marek rozwi¡zywaª te problemy wspólnie ze swoimi doktorantami, a potem oni testo-
wali teoretyczne pomysªy, pisz¡c odpowiednie kody komputerowe. Te prace zaowocowaªy
conajmniej 2 pracami doktorskimi: Magda Bratos napisaªa prac¦ o numerycznych roz-
wi¡zaniach dla równa« dynamiki gazów, a Jurek Czy» o rozwi¡zaniach dla równa« teorii
plastyczno±ci. Jednak Marek nie kontynuowaª tych bada« w przyszªo±ci. Zapewne jedn¡ z
przyczyn zaniechania dalszych prac w tej dziedzinie byªy sªabo±ci dost¦pnego w tamtym
czasie sprz¦tu komputerowego. Ale pewn¡ rol¦ odegraª tak»e brak zainteresowania tymi
rozwi¡zaniami ze strony praktyków.

Innym obszarem zainteresowa« Marka byªy modele mechaniki kwantowej. O tych pra-
cach mog¦ mówi¢ bardziej kompetentnie, poniewa» tej tematyki dotyczyªa moja praca
doktorska napisana pod kierunkiem Marka.

Kiedy Paul Dirac przedstawiª w ksi¡»ce �Fundation of Quantum Mechanics� swój ma-
tematyczny model mechaniki kwantowej, byª to model, dla którego aparat matematyczny
istniaª tylko cz¦±ciowo. Model Diraca miaª dobre matematyczne podstawy przy opisie
pojedynczych atomów lub cz¡steczek chemicznych. Jednak opis ciaª staªych (krysztaªów)
lub cieczy byª jedynie pewnym postulatem, jaka matematyka jest do tego opisu potrzeb-
na. Nast¦pne kilkadziesi¡t lat matematycy po±wi¦cili na zamienienie tych postulatów w
tward¡ matematyczn¡ teori¦. Marek wª¡czyª si¦ do tych bada«, kiedy ju» wiele proble-
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mów zostaªo rozwi¡zanych. Zaproponowaª jednak nowe podej±cie do kwantowego opisu
krysztaªów, w moim przekonaniu najbli»sze oryginalnym postulatom Diraca.

Na czym polegaª pomysª Marka? Mechanik¦ kwantow¡ mo»na w pewnym uproszczeniu
opisa¢ jako teori¦ ruchu elektronów. W atomach i cz¡steczkach chemicznych te elektrony
poruszaj¡ si¦ wªa±ciwie w ograniczonym obszarze i dla takiego opisu istniaªa od dawna
dobra teoria matematyczna. W krysztaªach s¡ elektrony, które poruszaj¡ si¦ do �nie-
sko«czono±ci� i brak byªo dobrego aparatu matematycznego do opisu ich ruchu. Marek
dokonaª opisu ukªadu kwantowego krysztaªu (dokªadniej równanie Schroedingera, które
ukªad opisuje) w odpowiednio dobranej przestrzeni, która jak teleskop pozwala zobaczy¢
ruch elektronu w niesko«czono±ci. Wªa±ciwe przestrzenie, nazywane przestrzeniami Be-
sicovitcha, istniaªy ju» od pewnego czasu (praca Marcinkiewicza, o której wspomniaªem
wcze±niej dotyczyªa tych wªa±nie przestrzeni). Osi¡gni¦cie Marka polegaªo na zauwa»eniu,
»e mog¡ one by¢ przydatne do badania równania Schroedingera oraz przeprowadzeniu
analizy rozwi¡za« tego równania w przestrzeniach Besicovitcha. Historii tego odkrycia nie
potra�¦ opowiedzie¢, bo przyszedªem ju» na gotowe, a jako mªody doktorant oczywi±cie
nie interesowaªem si¦ histori¡. Pierwsze wyniki Marek opublikowaª w Studia Mathematica
jeszcze w 1964 r., ale mechanik¦ kwantow¡ w przestrzeniach Besicovitcha miaª napisan¡
jedynie w r¦kopisie (opublikowanym dopiero w 1973 r. jako preprint). Jednak od 1972
r. (czyli od przej±cia na UW) byªo to przez nast¦pne kilkana±cie lat gªównym tematem
prowadzonego przez niego seminarium Zakªadu Równa« Fizyki Matematycznej. W efek-
cie dziaªalno±ci tego seminarium powstaªo kilka prac doktorskich, które rozwijaªy teori¦
stworzon¡ przez Marka. W rozwój tej teorii byli zaanga»owani nie tylko doktoranci Marka,
ale tak»e inni matematycy pracuj¡cy w Zakªadzie.

Marek Burnat jako matematyk

Kiedy my±l¦ o Marku jako o matematyku, to nieodparcie nasuwa mi si¦ termin �ap-
plied mathematician� (zapewne w jego pokoleniu jeden z nielicznych w Polsce). Prace
matematyczne Marka, niezale»nie od ich matematycznej gª¦bi, miaªy zawsze odniesienie
do rzeczywisto±ci pozamatematycznej. We wcze±niejszych pracach byªy to bardzo silne
zwi¡zki z �zyka (dynamika pªynów, teoria plastyczno±ci, mechanika kwantowa). W pó¹-
niejszych pracach tak»e z chemi¡. Nie mówi¦ tu tylko o ostatnich pracach, ale tak»e o
nieco wcze±niejszych kontaktach na Wydziale Chemii UW.

Sam Marek miaª tak»e poczucie pewnej specy�czno±ci wynikaj¡cej z ch¦ci tworzenia
matematyki zakorzenionej w realnym ±wiecie. To upodobanie do uprawiania matematyki
opartej na modelu realnego ±wiata przekazaª zreszt¡ wi¦kszo±ci swoich doktorantów.

Swoje poczucie specy�czno±ci zamanifestowaª wyra¹nie w latach 1986�87, kiedy nie-
zwykle aktywnie zaanga»owaª si¦ w przeksztaªcenie istniej¡cego Instytutu Mechaniki w
Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki. Ta zmiana nie byªa zmian¡ nazwy, ale nie-
zwykle wa»n¡ zmian¡ jako±ciow¡. W efekcie przemian pokoleniowych Instytut Mechaniki,
który miaª wyra¹ny element in»ynierskiego patrzenia na mechanik¦ o±rodków ci¡gªych,
ewoluowaª w kierunku problemów matematycznych. Marek byª gor¡cym zwolennikiem
takiej zmiany, widz¡c w niej mo»liwo±¢ powstania samodzielnego o±rodka bada« mate-
matycznych powi¡zanych z realnym ±wiatem. W tamtym czasie Zakªad Równa« Fizyki
Matematycznej, którym kierowaª Marek, byª cz¦±ci¡ Instytutu Matematyki. Marek inten-
sywnie przekonywaª kolegów z Zakªadu do przej±cia do instytutu, który miaªby powsta¢
nas bazie Instytutu Mechaniki (do czego wielu z nich byªo nastawionych sceptycznie).
Kiedy wreszcie Markowi udaªo si¦ przekona¢ kolegów do przeniesienia, powstaª Instytut
Matematyki Stosowanej i Mechaniki, który byª pierwszym w Polsce instytutem ekspo-
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nuj¡cym w nazwie matematyk¦ stosowan¡ (to byªo nasze tªumaczenie terminu �applied
mathematics�). Byªo zupeªnie oczywiste, »e pierwszym dyrektorem tego nowego instytutu
powinien zosta¢ Marek Burnat. Mimo caªej niech¦ci, jak¡ miaª on zawsze do wszelkiej
biurokracji i stanowisk administracyjnych, obj¦cie tego stanowiska uznaª za swoj¡ powin-
no±¢, a rozwój Instytutu uwa»aª za wa»ny krok w zapewnieniu równomiernego rozwoju
bada« matematycznych.

Je±li w historii matematyki prace naukowe Marka Burnata maj¡ swoje miejsce, to w
historii Wydziaªu ma on zapewnione wa»ne miejsce jako wspóªtwórca Instytutu Matema-
tyki Stosowanej i Mechaniki oraz �funding father� matematyki stosowanej na Wydziale.
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O Marku

Krzysztof Moszy«ski

To byªo w roku 1952, na wiosn¦. Byªem na pierwszym roku, na Uniwersytecie Warszaw-
skim na Wydziale �mat.-fiz.-chem.�. Byªem ju» wtedy studentem matematyki; zacz¡ªem
studia na �zyce, ale po pierwszym semestrze przeniosªem si¦ na matematyk¦. Matema-
tyka byªa wtedy zakwaterowana w budynku Obserwatorium Astronomicznego w Alejach
Ujazdowskich, naprzeciw wej±cia do Ogrodu Botanicznego. Wyj¡tkowo pi¦kne miejsce!

Pi¦kna wiosenna pogoda, sªo«ce. Z jednej strony �azienki, z drugiej strony Ogród
Botaniczny, ±wie»e li±cie na drzewach, kwiaty.

Sala wykªadowa byªa na pierwszym pi¦trze, z tej sali byªo wyj±cie na du»y taras �wy-
stawiony� w stron¦ �azienek. Tam zawsze wychodziªo si¦ na przerw¦, oczywi±cie je±li nie
padaª deszcz. Pod tarasem byªa biblioteka i czytelnia. Wszedªem do biblioteki o±wietlonej
sªo«cem. Siedziaª tam tylko jeden facet: du»y. Nie znaªem go. Co± pisaª, zagl¡daj¡c do
jakiej± ksi¡»ki. Nagle zerwaª si¦ z miejsca, stukn¡ª si¦ palcem w czoªo, zawoªaª�Ale
jestem gªupi! To takie proste!� i wybiegª z biblioteki. T o b y ª M a r e k .

Od tego czasu Marek przewijaª si¦ przez moje »ycie. Stopniowo. On ko«czyª studia,
ja zaczynaªem. Byª starszy, znacznie wi¦kszy i silniejszy ode mnie. Troch¦ si¦ go baªem, z
pocz¡tku. Ja miaªem by¢ topologiem, prac¦ magistersk¡ napisaªem z topologii (1955). Ma-
rek zajmowaª si¦ zupeªnie czym innym. Nie byªo zbyt wiele powodów do jakich± bli»szych
kontaktów.

Ju» jako absolwenci, moja »ona Marysia i ja prowadzili±my ¢wiczenia do wykªadu
Marka dla �zyków. Musiaªo to by¢ mi¦dzy 1955 a 1957. To byª wykªad z analizy, troch¦
w �stylu maurinowskim�, a wi¦c nowoczesny na tamten czas. Zaj¦cia u Marka byªy powo-
dem do cz¦stszych i bli»szych kontaktów. Marek zawsze byª bardzo bezpo±redni i peªen
zara¹liwego entuzjazmu.

Oboje z Marysi¡ pisali±my prace magisterskie u Profesora Borsuka. Marysia byªa asy-
stentk¡ Profesora. Mieli±my oboje do±¢ bliski kontakt z Profesorem i Jego rodzin¡ a tak»e
z Radachówk¡, miejscem gdzie Profesor Borsuk miaª letni domek. Tam tak»e pojawiaª si¦
Marek. Pami¦tam, jak z zapaªem skakaª do stawu. Poniewa» ju» wtedy miaª kªopoty z
kr¦gosªupem, nie zawsze wychodziªo mu to skakanie na zdrowie!

Okoªo roku 1957 zwabiªa mnie (jeszcze wtedy formalnie nieistniej¡ca) informatyka.
Mój kuzyn Antoni Mazurkiewicz po studiach astronomicznych na matematyce zatrudniª
si¦ w ZAM (Zakªad Aparatów Matematycznych). Byª to zakªad w Instytucie Matema-
tycznym PAN na ul. �niadeckich 8. Na drugim pi¦trze byªa tam ogromnych rozmiarów
maszyna analogowa ARR, której niekiedy udawaªo si¦ rozwi¡za¢ jakie± równanie ró»nicz-
kowe (zwyczajne). Bywaªy to nawet zagadnienia zwi¡zane z konkretnymi zastosowaniami
w ró»nych dziedzinach »ycia. Bardzo to mi si¦ podobaªo. Kuzyn zwerbowaª mnie do ZAM.
Porzuciªem topologi¦ i zaj¡ªem si¦ numeryk¡. To zbli»yªo mnie z Markiem, tym razem na
polu zainteresowa« matematycznych.

W roku 1959 ruszyªa w ZAM pierwsza polska maszyna cyfrowa, XYZ. Otworzyªa
si¦ przed numeryk¡ zupeªnie nowa epoka. Dla nas to byª caªkiem nowy ±wiat. Marek
te» si¦ tym zainteresowaª. On próbowaª ju» swoich siª z numeryk¡ robion¡ na papierku.
Zauwa»yª wi¦c nowe mo»liwo±ci. Marek przychodziª do mnie do ZAM. Siadali±my razem
przed konsol¡ XYZ-ta, która byªa wielko±ci niezªej szafy. Pokazywaªem mu na ekranie
oscylografu, jak skacz¡ bity w rejestrach maszyny rozwi¡zuj¡cej jakie± zadanie. Mówiª, »e
czuje si¦ jak kosmonauta.
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Zacz¡ªem zajmowa¢ si¦ zagadnieniami spektralnymi operatorów liniowych. Widma
zawsze mnie poci¡gaªy! Marka te». Prac¦ doktorsk¡ napisaªem z aproksymacji spektrum
pewnych prostych operatorów samosprz¦»onych. Marek tym si¦ interesowaª.

Spotykali±my si¦ od czasu do czasu, bez specjalnego umawiania, przy ró»nych przy-
padkowych okazjach. Spotkania z Markiem byªy dla mnie zawsze inspiruj¡ce przez jego
gor¡cy i zara¹liwy entuzjazm.

Kiedy± w latach 70. (ubiegªego wieku!) byªa konferencja w Kazimierzu nad Wisª¡.
Spotkali±my si¦ tam, jak zwykle, niespodzianie. Marek powiedziaª mi, wkªadaj¡c w to
mówienie mnóstwo swojego entuzjazmu: Krzysiu, bardzo interesuje mnie mo»liwo±¢ aprok-
symacji widma, na przykªad Laplasjanu, w takich warunkach, gdy jest widmo nie tylko
punktowe. Pomy±l o tym!

Pomy±laªem (przez dªu»szy czas). Udaªo mi si¦ z tym widmem co± zrobi¢. Z tego
zrobiªa si¦ moja habilitacja zainspirowana entuzjazmem Marka. Habilitacja byªa w 1981
w IMPAN, w gor¡cych czasach powstaj¡cej Solidarno±ci.

Potem byªem dªu»szy czas w Algierii, uczyªem studentów na Uniwersytecie w Tizi
Ouzou. Bardzo dobrze wspominam te czasy w gor¡cym klimacie, na progu (pi¦knej!)
Sahary, w±ród podobnie jak my, Polacy, zbuntowanych studentów i s¡siadów kabylskich.

Po powrocie do Polski, po przeªomie roku 1989, znowu spotkaªem nagle Marka. To byªo
ju» w XXI wieku. Marek powiedziaª mi jak zwykle ze swoim zapaªem: Krzysiu, my±l¦ od
dawna nad turbulencj¡. Daª mi troch¦ zapisanego papieru. To byª jego model przepªywów
turbulentnych. Prosiª »ebym pomy±laª, czy da si¦ to jako± policzy¢. Mówiª, »e b¦dzie
okropnie szcz¦±liwy, je±li oka»e si¦, »e w tym modelu da si¦ zaobserwowa¢ wiry. Poszli±my
razem do Marka Niezgódki do ICM. Dostali±my grant obliczeniowy (G33-10), który da-
waª nam darmowy dost¦p do komputerów w ICM. Zrobiªem program, najpierw na star¡
maszyn¦ halo-2, realizuj¡cy w dwóch wymiarach kolizj¦ czterech strumieni medium.
Pokazaªy si¦ eleganckie wiry. Marek byª bardzo rad. Potem pracowali±my ju» regularnie.
�adnie wyszedª nam tak»e wtrysk masy przez w¡ski otwór do �rury� napeªnionej bardzo
rozrzedzonym medium. Wyszªy ªadne wiry wzbudzone wokóª rw¡cego strumienia masy
przez rur¦. Próbowali±my te» wª¡czy¢ reakcje chemiczne do Markowego modelu. Bardzo
wiele zawdzi¦czamy profesorowi Jerzemu Baªdydze z Politechniki Warszawskiej. Udaªo
si¦ zrobi¢ sensownie dziaªaj¡cy model matematyczny reaktora chemicznego, chwilowo w
jednym wymiarze, w którym odbywa si¦ spalanie metanolu. Stale byªo co± nowego do
zrobienia (±ci±liwo±¢, nie±ci±liwo±¢, itp. itd.!).

Z Markiem rozmawiaªem ostatni raz w dzie«, gdy od nas odszedª. Ustalili±my, co
b¦dzie robione. Traktuj¦ to jako jego testament dla mnie, który b¦d¦ realizowaª, dopóki
si¦ da.
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On Marek Burnat

Dariusz Wrzosek, Vice Dean of the Faculty

Ladies and Gentlemen dear Colleagues
I am pleased to welcome you in the Faculty of Mathematics Computer Science and

open the conference devoted to professor Marek Burnat who passed away last December.
He was a teacher and mentor for many of us� a mathematician with a very broad range
of interest in the frame of partial di�erential equations and its applications. To name few
of them: geometric methods of �uid mechanics, Rieman invariants, numerical analysis,
spectral theory and applications of quantum mechanics in the crystal theory.

Let me emphasize his activity as a group leader at the Math Faculty where he was
working for 45 years up to his retirement in the year 2000. In 70-ties and 80-ties he was a
head of Section of Equation of Mathematical Physics and in middle 80-ties he became the
�rst director of a newly created Institute of Applied Mathematics and Mechanics at our
Faculty. The role he played in mathematical community in Poland re�ected the fact that
he was appointed to the �rst Scienti�c Board of Juliusz Schauder Center for Nonlinear
Studies in Toru« in 1991.

During his professional activity he gave promotion to 8 phd students. Many of them
are now well known researchers with international reputation.

At the end let me share with you a more personalmwcls re�ection. I was really full
of admiration to him when I realized that after the retirement Marek commenced a new
research direction. He intended to create a completely new model describing turbulent
mixing in �uid dynamics. This was a joint work with Krzysztof Moszy«ski and it is a
beautiful example that it is never too late. . . I have a few conversations with Marek and
I had an impression that he was an open-minded person and in a sense, somehow inside
himself, he remained ever young and open to new challenges.

On behalf of the Dean I would like to thank the organizers for this two-day meeting
which commemorates the legacy of one of our distinguished professors.
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Marek Burnat

Zbigniew Peradzy«ski

I would like to add a few words to what Dean said. I met Marek in early 60,s as a
student. In 1967 I become his PhD student. He himself accomplished his PhD in Leningrad
under Olga Ladyzshenka supervision. From Leningrad he came not only with his PhD but
also with his Russian wife. It was good and happy marriage. Unfortunately Larka died
earlier and he was left alone.

Anyone who knew M Burnat remembers that he had a warm and friendly personality.
His work style was primarily a deep contemplation, doing from time to time some calcu-
lations. He had a well developed geometrical imagination, what probably was associated
also with his hobby: sculpture. I was impressed by his sculptures. As the mathematician
he was interested in:

1. Geometrical methods in PDE's
2. Fluid dynamics and plasticity
3. Spectral theory in non-separable Hilbert spaces.

Speaking of geometrical methods: The integrability conditions for systems describing
the non-linear superposition of Riemann waves were obtained by Marek as a result of
purely geometrical considerations. Unfortunately the results of M. Burnat are little known.
The internet was not yet existing and our papers were published in journals hardly today
available as Bulletin of Polish Academy of Sciences. In addition at that time people were
fascinated with soliton equations. Consequently, the dispersion- less equation seemed to
be less interesting. So this is the reason that for example the mentioned integrability
conditions were rediscovered again many years later by the Russian mathematician Tsarev
and are known today as Tsarev conditions. It was only many years later, that this topic
again sailed to the surface�mainly because of Russian mathematicians, principally Genii
Ferapontov and Max Pavlov, who kindly agreed to lecture at this conference. They not
only solved numerous examples, but they also found the relation of Riemann Invariants
with the integrable systems and soliton equations.
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