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Kilka słów od Prezesa PTM

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Mijająca kadencja 2020–2022 władz PTM upłynęła pod znakiem epi-
demii, a następnie w cieniu wojny w Ukrainie. Musieliśmy modyfiko-
wać nasze plany, przenieść naszą działalność do cyberprzestrzeni. 

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować koleżankom i kolegom  
w ZG, ZD i w oddziałach za pomoc we wszelkich działaniach, za pracę 
na rzecz PTM i całego środowiska matematycznego. 

Powoli przechodzimy do spotkań i innych aktywności w rzeczy-
wistej przestrzeni fizycznej. Już niedługo spotkamy się podczas 
Zjazdu Hiszpańsko-Polskiego w Łodzi (4–8 września 2023 r.). 

Jak co roku, została ogłoszona kolejna edycja konkursów o nagrody 
PTM, wnioski przyjmowane są do 31 stycznia 2023 r., szczegóły na 
portalu PTM.

Na początku 2023 r. ogłosimy nową edycję  Międzynarodowej Nagro-
dy im. Stefana Banacha dla wybitnych rozpraw doktorskich.

Laureaci dwóch poprzednich edycji zaprezentują swoje osiągnię-
cia naukowe podczas mini-konferencji PTM w Centrum Banacha 
w Warszawie w dniach 18-19 maja 2023 roku. Serdecznie zapraszamy 
do udziału w tym spotkaniu.

Nie zapominajmy o nowych możliwościach integracji naszego śro-
dowiska. Chciałbym podziękować oddziałom, które przesyłały wia-
domości do naszego biuletynu, i jednocześnie prosić o bardziej sys-
tematyczny przepływ informacji. Pracujmy razem w nadchodzącej 
kadencji. 

Powierzono mi prowadzenie PTM przez następne 3 lata. Dziękuję za 
zaufanie. Realizacja planów będzie możliwa tylko dzięki wspólnemu 
działaniu. Bardzo liczę na wszelkie pomysły i inicjatywy.

Z serdecznymi życzeniami
 pogodnych Świąt Bożego Narodzenia!

W imieniu Redakcji,

Jacek Miękisz

Prezes PTM

http://es-pl.math.uni.lodz.pl/
https://www.ptm.org.pl/zawartosc/konkursy-o-nagrody-ptm-za-rok-2022
https://ibp.ptm.org.pl/
https://ibp.ptm.org.pl/
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Wystawa Matematyka w obiektywie
w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

„Jestem niezwykle rad, że taka oryginalna wy-
stawa, która swoją niezwykłością bije na głowę
wszystkie wystawy, które do tej pory organizowa-
liśmy w Senacie, jest wyrazem naszego szacun-
ku dla matematyków, dla ludzi nauki. Dla ludzi,
dla których umysł ścisły, racja i rozum ciągle ma-
ją znaczenie w świecie populizmu, w świecie po-
wierzchownej wiedzy i fake newsów.”

Marszałek Senatu RP
prof. Tomasz Grodzki

Na wniosek Marszałka Senatu RP prof. Tomasza
Grodzkiego w setną rocznicę opublikowania roz-
prawy doktorskiej wybitnego matematyka Stefana
Banacha wystawa Matematyka w obiektywie zago-
ściła w parlamencie. Uroczysty wernisaż odbył się
7 września 2022 roku. Polskie Towarzystwo Ma-
tematyczne reprezentowali Prezes PTM prof. dr
hab. Jacek Miękisz i przewodnicząca jury, kierow-
nik projektu dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof.
US. Relacja video z uroczystości znajduje się tutaj.

Matematyka w obiektywie (www.mwo.usz.edu.pl)
to konkurs fotograficzny, który jest organizowany
od 13 lat przez Uniwersytet Szczeciński i Akade-
mię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzew-
skiej w Warszawie. Współorganizatorami są urzę-
dy marszałkowskie województw zachodniopo-
morskiego oraz mazowieckiego. Inicjatywę wspie-
ra ok. 30 instytucji i firm ogólnopolskich. Archi-
wum konkursu liczy ponad 100 tys. fotografii
z różnych krajów świata. Konkurs ma charakter
powszechny i jest całkowicie bezpłatny. W ciągu

kilku lat rozwinął się on w Międzynarodowy Pro-
jekt Naukowo–Dydaktyczny Mathematics in Focus.
W jego ramach organizowane są wystawy, szko-
lenia, warsztaty; prowadzone są badania pedago-
giczne, wydawane są artykuły, monografie i wy-

Wystawa Matematyka w Obiektywie
w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

Wystawa Matematyka w Obiektywie w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

https://www.smp.uph.edu.pl
https://www.youtube.com/watch?v=mmhJoAvxN5s
https://www.mwo.usz.edu.pl
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dawnictwa popularyzujące naukę.
Uczestnicy wysyłają zdjęcia, którym przypisują

nazwy związane z matematyką. Fotografie przed-
stawiające architekturę, rośliny, zwierzęta, przed-
mioty, zjawiska przybliżają obserwatorom abs-
trakcyjne pojęcia matematyki. Aby wziąć udział w
konkursie, należy zarejestrować się za pośrednic-
twem strony internetowej www.mwo.usz.edu.pl
i wysłać w formularzu maksymalnie sześć zdjęć
wraz z tytułami i opisami. Na zwycięzców XIII
edycji czekają atrakcyjne nagrody (w dwóch gru-
pach wiekowych): laptopy Apple, ufundowane
przez Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A. (www.zchpolice.grupaazoty.com) i
Uniwersytet Szczeciński, smartfony, ufundowane
przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie, oraz nagrody pie-
niężne o wartości 2 tys. zł, ufundowane przez Sa-
morząd Województwa Mazowieckiego.

Do wystawy w Senacie RP nominowanych zo-
stało 27 najciekawszych fotografii ze wszystkich
dotychczasowych edycji. Każdego dnia na stro-
nach FB prezentowana jest jedna z nich.

Fotografie nadesłane na konkurs ocenia jury
w składzie:

• prof. dr hab. Konrad Czerski,

• prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski,

• dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS,

• mgr Jerzy Kołodziejczyk,

• Janusz Piszczatowski ze Związku Polskich
Artystów Fotografików,

• dr Sergiusz Sachno, prof. WSSiP,

• dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS,

• dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS,
prof. US.

Każdego roku jedna z fotografii uzyskuje wy-
różnienie specjalne Prezesa Polskiego Towarzy-
stwa Matematycznego za najciekawszy opis ma-
tematyczny. Obok nagród rzeczowych, oryginal-
nych dyplomów i zaświadczeń finaliści otrzymują
nagrody w postaci nominacji do wystaw i publika-
cji. Fotografie publikowane są w książkach, kalen-
darzach, w galeriach fotograficznych w kraju i za
granicą, na stronach internetowych i w mediach
społecznościowych.

https://www.smp.uph.edu.pl
https://www.zchpolice.grupaazoty.com
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Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki
podkreślił rangę matematyki słowami: „Matema-
tyka była i jest mi niezwykle bliska. [. . . ] Całko-
wicie utożsamiam się z Galileuszem, który stwier-
dził, że matematyka jest alfabetem, za pomocą któ-
rego Stwórca opisał świat. I to jest prawda, ale oka-
zuje się, że nauka w połączeniu ze sztuką, co uda-
ło się połączyć Pani Profesor, twórcom tej wysta-
wy i jurorom daje nam jeszcze coś więcej. Kształ-
tami, fotografiami, wizjami opisuje tematy, które
teoretycznie nie są do opisania, bo dotyczą stric-
te matematyki. Gratuluję twórcom tych pięknych
fotografii, z których każda niesie przesłanie. [. . . ]
Jestem niezwykle rad, że taka oryginalna wysta-
wa, która właśnie swoją niezwykłością bije na gło-
wę wszystkie, które w tej kadencji organizowali-
śmy w Senacie. Jest wyrazem naszego szacunku
dla matematyków, dla ludzi nauki, dla ludzi, któ-
rych umysł ścisły, racja i rozum ciągle mają zna-
czenie w świecie populizmu, w świecie powierz-
chownej wiedzy i fake – newsów”.

Senator Jerzy Fedorowicz wysoko ocenił po-
ziom artystyczny wystawy i w dniu wernisażu
zwrócił się do społeczeństwa z następującym ape-
lem: „Chcę wam powiedzieć, że matematyka jest
królową nauk. Wszystko, co dzieje się tu i teraz,

zawdzięczamy matematyce. Niemożliwe jest ja-
kiekolwiek działanie związane z produkcją cze-
gokolwiek bez zastosowania równań matematycz-
nych. I proszę ludzi, którzy mówią, że matematy-
ka była im do niczego niepotrzebna, że im się uda-
ło zdać egzamin i tak dalej, żeby tak nie mówili.
Nie szerzcie takich wiadomości! Mówcie o tym, że
bez matematyki świat nauki i w ogóle nasz świat
jest pusty” (www.youtube.com).

Podczas uroczystości Kanclerz Uniwersytetu
Szczecińskiego mgr inż. Andrzej Jakubowski od-
czytał list od JM Rektora Uniwersytetu Szczeciń-
skiego prof. Waldemara Tarczyńskiego. W liście
czytamy m.in.: „W imieniu swoim i całej społecz-
ności Uniwersytetu Szczecińskiego pragnę złożyć
serdeczne podziękowania za możliwość wysta-
wienia wybranych prac finalistów dwunastu edy-
cji Międzynarodowego Konkursu fotograficzne-
go Matematyka w obiektywie w siedzibie Senatu
RP. Wydarzenie, za sprawą organizatorów: Uni-
wersytetu Szczecińskiego i Akademii Pedagogi-
ki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w War-
szawie, łączy Pomorze Zachodnie z Mazowszem.
Jego popularność potwierdza corocznie kilkana-
ście tysięcy zgłoszeń fotografii z różnych krajów
świata. W roku 2022 przypada setna rocznica opu-
blikowania doktoratu przez wybitnego polskiego
matematyka – Stefana Banacha. Dorobek uczone-
go jest znany, cytowany i stosowany na całym
świecie, gdyż zapoczątkował on rozwój analizy
funkcjonalnej. Matematyka przecież jest językiem
współczesnej nauki. Przedstawiane dziś fotografie
oraz ich autorskie nazwy odsłaniają matematykę
przyjazną każdemu człowiekowi, bliską, użytecz-
ną i piękną. Wystawa, zorganizowana w tak waż-
nym dla Polaków miejscu i czasie, jest wyrazem
zainteresowania władz problematyką nauki i roz-
wijania kultury poznawczej społeczeństwa”.

https://www.youtube.com/watch?v=HiKmlSdKboM
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Po uroczystości wszyscy goście zostali zapro-
szeni przez Marszałka na kawę i rozmowę. Dys-
kutowano o nauce i jej upowszechnianiu, o war-
tościach, które niesie ze sobą matematyka, o ko-
nieczności kształcenia logiki, wypowiadania się i
prowadzenia dyskursów.

Podczas uroczystości odbyła się również pro-
mocja unikatowej serii dziewięciu znaczków pocz-
towych, którą dla uświetnienia XIII edycji konkur-

su wydała Poczta Polska.
Zapraszamy instytucje oświaty, kultury, przed-

stawicieli biznesu do współpracy. Chętnie zapre-
zentujemy wystawę w Państwa siedzibie. Zapra-
szamy również osoby, które zechcą innym po-
magać w zgłoszeniu fotografii. Dla ambasadorów
przygotowujemy dyplomy i nagrody w ramach
projektu MEiN Fotoedukacja – matematyczny kon-
kurs fotograficzny z programem ambasadorskim.

Z ostatniej chwili: Matematyka w obiektywie uzy-
skała LAUR UNIWERSYTECKI w kategorii Naj-
lepszy projekt naukowy roku 2022. To już drugi
taki laur po sukcesie w roku 2019.

Małgorzata Makiewicz
Uniwersytet Szczeciński

Akademia Pedagogiki Specjalnej
mmakiewicz@aps.edu.pl

Transformacja położenia  
przez przeniesienie 
Kamila Sammler-Kotys
I miejsce w konkursie 
Matematyka w obiektywie 2022

mailto:mmakiewicz%40aps.edu.pl?subject=
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LXV Szkoła Matematyki Poglądowej

Od 26 do 29 sierpnia 2022 roku miała miejsce
LXV Szkoła Matematyki Poglądowej. Tym razem
jej temat przewodni brzmiał Uogólnienia, a wy-
darzenie zostało objęte patronatem prezesa PTM,
prof. Jacka Miękisza.

Szkoły Matematyki Poglądowej to ogólnopol-
skie konferencje, które mają na celu propagowanie
matematyki i kultury matematycznej. Wygłaszane
na nich wykłady poświęcone są matematyce ży-
wej, nie kryjącej się wśród formalizmów, przystęp-
nej dla niespecjalistów. „Szkoły” organizuje Ośro-
dek Kultury Matematycznej przy wsparciu mate-
matyków z uczelni wyższych całego kraju. Są one
otwarte dla wszystkich związanych z matematy-
ką, niezależnie od tego, czy jej uczą, uprawiają ją,
piszą o niej, czy tylko się nią pasjonują. Szczegól-
nie mile widziani są młodzi matematycy, którzy
pracują, bądź chcą pracować, na uczelniach.

Przytoczmy tu słowa Marka Kordosa — pol-
skiego matematyka, historyka matematyki, zało-
życiela i wieloletniego redaktora naczelnego mie-
sięcznika Delta oraz współzałożyciela Ośrodka
Kultury Matematycznej.1

Zapewne wszyscy czytający te słowa zauważyli, że
wszystko na świecie, co nie jest rutynowe, powstało w
ten sposób, że ktoś opowiedział piękną bajkę, a zrobił to
tak porywająco, że wśród jego słuchaczy znalazło się kil-
kunastu takich, którzy nie tylko chcieli żyć w opisanym
przez niego bajkowym świecie, lecz także uwierzyli, że
w takim świecie właśnie żyją, choćby inni nie byli w
stanie tego świata dostrzegać.

Tak było i tym razem. Trzydzieści lat temu, 5 grudnia
1987 roku, w Siedlcach opowiedzieliśmy sobie wzrusza-
jącą bajkę o tym, jak wygląda świat pięknej, wzniosłej,
pociągającej, kolorowej, zrozumiałej, wzbogaconej ca-
łym dorobkiem ludzkiej kultury i cywilizacji matema-
tyki, i zdecydowaliśmy, że chcemy w tym świecie żyć.
Ba, mało — chcemy zapraszać wszystkich do tego na-
szego świata.

Bajka była tak porywająca, że zrozumieli ją nie tyl-
ko matematycy. Ci, którzy w nią uwierzyli i chcieli w
niej żyć. Było ich kilkanaścioro (różnej płci i wieku od
trzydziestu do sześćdziesięciu lat), chcieli się najpierw
przekonać, czy dorośli do godności głosicieli nowej ma-

1Cytowany tu tekst to fragmenty artykułu opublikowane-
go w 2018 roku w „Wiadomościach Matematycznych”, a jego
całość, za pozwoleniem autora i wydawnictwa, znaleźć można
na stronie internetowej www.smp.uph.edu.pl.

tematycznej prawdy. Dlatego na początek postanowi-
li odwiedzać różne miejscowości i opowiadać tam, jak
piękna, zrozumiała i barwna jest matematyka. W pierw-
szą podróż wybrali się do Lublina. Pojechali w jede-
naście osób, choć odczyty miały być trzy — pozostali
mieli czerpać z nich poradę dla swoich przyszłych wy-
stąpień i nie szczędzić krytyki tym, którzy wykładali. I
tak wędrowali przez rok po Polsce, odwiedzając w tym
czasie ponad pięćdziesiąt różnych miejscowości (oczy-
wiście, często w mniejszych grupkach).

Pierwszą imprezę, właśnie nazwaną Szkołą Matema-
tyki Poglądowej, urządziliśmy we wrześniu 1988 ro-
ku w Siedlcach dla „szerokiego ogółu”. Nazywamy ją
„Szkołą zerową”. Tak to z wędrówek po Polsce, jak i z tej
pierwszej szkoły nauczyliśmy się, wywnioskowaliśmy,
jak działać powinniśmy. No i w działaniu się zaprawi-
liśmy.

Wracając do szkoły tegorocznej, napiszmy kil-
ka słów o jej temacie. Nie byłaby zbytnią przesa-
dą konstatacja, że uogólnienia są kwintesencją ma-
tematyki. Zazwyczaj bardziej interesujące i przy-
datne są twierdzenia, które mówią coś o całej kla-
sie obiektów, niż te poświęcone pojedynczemu jej
reprezentantowi. Te, które podają własności liczb
pierwszych, a nie tylko liczby 631; rozmaitości, a
nie tylko sfery; funkcji ciągłych, a nie tylko funkcji
rzeczywistej danej wzorem f �x� � sin x � 5.

Uogólnienia sprawiają, że pozornie bardzo od-
ległe zastosowania wyprowadzamy z jednej teo-
rii matematycznej, wręcz pojedynczego twierdze-
nia. Własności wektorów i wartości własnych opi-
sane w twierdzeniu Frobeniusa–Perrona stanowią
klucz zarówno do konstrukcji mostów, układów
elektrycznych, jak i tworzenia przeglądarek in-
ternetowych. Pojęcie stanu równowagi Nasha po-
zwala wyjaśnić mechanizmy ewolucji w świecie
przyrody, zachowanie inwestorów na giełdzie i
uczestników ruchu drogowego. Twierdzenia teorii
liczb można wykorzystać w kryptografii, zaawan-
sowanej fizyce teoretycznej, jak i do komponowa-
nia muzyki, a równanie falowe opisuje równie do-
brze dynamikę płynu, co rozchodzenie się dźwię-
ku.

Z drugiej strony jednak, teorie matematyczne
prawie nigdy nie powstają od razu w swojej naj-
bardziej ogólnej formie. Nim całą gamę proce-
sów fizycznych opisano jednolicie przy pomocy
rachunku różniczkowego, rozważano większość

LXV Szkoła Matematyki Poglądowej

LXV Szkoła Matematyki Poglądowej

https://www.smp.uph.edu.pl
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z nich osobno, w oderwaniu od reszty; dopie-
ro znacznie później powstała teoria równań róż-
niczkowych zwyczajnych, cząstkowych i stocha-
stycznych. Do zdefiniowania ogólnych struktur
algebraicznych zapewne by nie doszło, gdyby nie
wcześniejsze badania poświęcone zbiorom liczb
całkowitych, rzeczywistych, czy zespolonych. Po-
dobnie analizę geometrii rozmaitości musiały po-
przedzić wieki zmagań z geometrią płaszczyzny i
przestrzeni trójwymiarowej.

Co ciekawe, czasem łatwiej niż dany problem
rozwiązuje się jego uogólnienie: matematyczni
olimpijczycy nieraz spotykali się z zadaniami, w
których żądaną własność danej, bardzo dużej licz-
by naturalnej, najprościej dowodziło się przy po-
mocy indukcji matematycznej jako twierdzenie o
całym zbiorze takich liczb. W przypadku Wielkie-
go Twierdzenia Fermata co prawda nie można mó-
wić o łatwości, ale faktem jest, że zostało ono udo-
wodnione jako wniosek z Twierdzenia Shimury–
Taniyamy–Weila.

Uogólnienia rzucają wreszcie wyzwanie na-
szej intuicji, często niewłaściwie ukształtowanej
w prostszych sytuacjach. Na przykład z perspek-
tywy zbiorów skończonych niektóre operacje na
zbiorach nieskończonych wydają się paradoksal-
ne. Topologia przestrzeni nieskończenie wymia-
rowych nie jest także prostym przeniesieniem za-
sad znanych z przypadku wymiaru skończone-
go, a dynamika płynu o nawet niewielkiej lepko-
ści niekoniecznie jest podobna do dynamiki płynu
dokonałego.

W trakcie 65. Szkoły wysłuchaliśmy 21 prelekcji.

Przeszliśmy między innymi od iterowanych ukła-
dów funkcyjnych do dynamiki holomorficznej i
zbiorów Fatou, Julii i Mandelbrota. Omówiliśmy
także pojęcie entropii i jego zastosowania w teorii
układów dynamicznych, szczególnie w teorii er-
godycznej i dynamice topologicznej. Dowiedzieli-
śmy się też czym są gry zagęszczeniowe i w jaki
sposób modelowany jest proces uczenia się: zaczę-
liśmy od jego postaci najbardziej naiwnej, a skoń-
czyliśmy na bardziej realistycznej, która wymaga
istotnych generalizacji. Poznaliśmy także intuicje
stojące za pojęciem homologii osobliwych i dwa
ciekawe uogólnienia teorii im poświęconej. Dzię-
ki jednemu z nich dowiedzieliśmy się, czy funk-
cje gładkie na rozmaitościach muszą mieć minima
pomiędzy maksimami. Drugie zaprowadziło nas
aż do całek, podstawowego twierdzenia analizy, a
nawet do twierdzenia Stokesa. Różnorodność ma-
tematycznych tematów była tak wielka, że trudno
jest opisać wszystko. Dziękujemy bardzo wszyst-
kim organizatorom, prelegentom i uczestnikom.

Szkoły Matematyki Poglądowej to wydarzenie
„kultowe”, które odbywa się nieprzerwanie od 35
lat, a przygotowania kolejnej edycji już trwają. Na-
stępna konferencja odbędzie się w sierpniu 2023
roku; więcej informacji o niej znaleźć można na
stronie internetowej www.smp.uph.edu.pl oraz na
Facebooku.

Paulina Baczyńska
Instytut Badań Systemowych PAN

pczubaj@ibspan.waw.pl

https://www.smp.uph.edu.pl
mailto:pczubaj%40ibspan.waw.pl?subject=
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Mikołaj Frączyk obronił w 2017 doktorat na Uniwersytecie Paris–Sud, pod 
kierunkiem Emmanuela Breillarda. Obecnie zajmuje pozycję Dickson 
Instructor na Uniwerystecie Chicagowskim. Wcześniej był postdokiem 
 w Instytucie Renyiego w Budapeszcie i członkiem Institute for Advanced 
Studies w Princeton. Od 2023 będzie kierował prestiżowym Centrum Di-
scouri w Krakowie.

Do tej pory Mikołaj napisał 17 artykułów dotyczących m.in. geometrii  
i topologii przestrzeni lokalnie symetrycznych i ekspanderów, związa-
nych z teorią liczb i rachunkiem prawdopodobieństwa.

W swojej znakomitej pracy doktorskiej na temat zbieżności w sensie 
Benjaminiego i Schramma przestrzeni lokalnie symetrycznych uzyskał 
głęboki wynik z geometrii tychże przestrzeni, używając wielu metod geo-
metrycznych i teoriogrupowych. W 2018 otrzymał za to Nagrodę za Roz-
prawę Doktorską Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal we Francji. 
W przełomowej pracy z Galanderem udowodnił słynną hipotezę Margu-
lisa o nieistnieniu jednostajnie cienkich podgrup nieskończonej koobjęto-
ści w przestrzeniach symetrycznych wyższej rangi. W niedawnej pracy z 
Hurtado i Raimbaultem rozstrzygnął ważną hipotezę Gelandera o typie 
homotopii lokalnie symetrycznych przestrzeni arytmetycznych.

W wolnym czasie maluje.

Więcej o nagrodzie i poprzednich laureatach można znaleźć na stronie:
http://kamil.math.uni.wroc.pl/pl/matematycznych/nagrodzeni/

Nagroda im. Kamila Duszenko w roku 2022

Celem Nagrody imienia Kamila Duszenko jest 
uhonorowanie i  nagrodzenie młodego naukow-
ca, którego prace lub badania w dziedzinie nauk 
matematycznych przyczyniły się do pogłębienia 
wiedzy i perspektyw poznawczych oraz stanowią 
wybitne osiągnięcie w tej dziedzinie.

Organizatorem Nagrody jest Fundacja Matematyków 
Wrocławskich. Do Kapituły Nagrody swoich delegatów 
wyznacza Wydział Matematyki i  Informatyki Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, Instytut Matematyczny Polskiej Aka-
demii Nauk, Komitet Główny Olimpiady Matematycznej 
oraz Fundacja Matematyków Wrocławskich.

Nagroda im. Kamila Duszenko

Konkursy i nagrody

Konkursy i nagrody

Mikołaj Frączyk

http://kamil.math.uni.wroc.pl/pl/matematycznych/nagrodzeni/
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Jingyin Huang obronił w 2015 doktorat pod kierunkiem Bruce'a Kleinera 
w Instytucie Couranta na Uniwersytecie Nowojorskim. Był postdokiem 
na Uniwersytecie McGilla i w Instytucie Maxa Plancka w Bonn. Obecnie 
jest adiunktem na Uniwersytecie Ohio State..

Jingyin wniósł imponujący wkład w rozumienie kwaziizometrycznej 
sztywności różnorakich rodzajów grup z pewnymi własnościami nie-
dodatniej krzywizny. Intensywnie badał prostokątne grupy Artina za 
pomocą CAT(0) kompleksów kostkowych, grupy Artina dużego typu za 
pomocą systoliczności i grupy Artina typu FC używając własności Hel-
ly'ego. Ostatnio zainteresował się równoważnością miarową, poszerzając 
jeszcze bardziej zakres swoich badań. Jego dotychczasowe i oczekiwane 
osiągnięcia w geometrycznej teorii grup zaowocowały przyznaniem mu 
Stypendium Naukowego Sloana w 2022.

W wolnym czasie komponuje klasyczną muzykę chińską.

Więcej o nagrodzie i poprzednich laureatach można znaleźć na stronie:
http://kamil.math.uni.wroc.pl/pl/matematycznych/nagrodzeni/

Nagroda im. Kamila Duszenko w roku 2021

 Jingyin Huang

Wierzchołek Trójkąta, Jan Sokala
I miejsce w konkursie Matematyka w obiektywie 2022

http://kamil.math.uni.wroc.pl/pl/matematycznych/nagrodzeni/
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44. Konkurs Uczniowskich Prac 
z Matematyki im. Pawła Domańskiego44. Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki
im. Pawła Domańskiego

Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki, or-
ganizowany przez Polskie Towarzystwo Matema-
tyczne oraz miesięcznik „Delta”, ma na celu za-
chęcenie uczniów do stawiania pierwszych kro-
ków we własnej, matematycznej pracy badawczej.
Z założenia prace biorące w nim udział powin-
ny przedstawiać autorskie wyniki ucznia — kryte-
rium to brzmi bardzo restrykcyjnie i tym bardziej
imponuje nam fakt, że spełniają je młodzi ludzie,
którzy się do nas zgłaszają. Prace zakwalifikowa-
ne do finału (zgodnie z regulaminem nie więcej
niż 5) są prezentowane przez autorów w formie
15-minutowych referatów, a jakość prezentacji nie
pozostaje bez wpływu na ostateczny ranking me-
dalowy.

W tym roku finał mógł wreszcie (po trzylet-
niej przerwie) odbyć się w formie stacjonarnej.
Wydarzenie to miało miejsce 24 września 2022 r.
w ramach 8. Kongresu Młodych Matematyków
w Łodzi. Jury w składzie: Andrzej Komisarki –
przewodniczący, Adam Dzedzej, Andrzej Grze-
sik, Zdzisław Pogoda, Łukasz Rajkowski i Daniel
Strzelecki oraz zgromadzona publiczność wysłu-
chali prezentacji pięciu finalistów, którym (po nie-
krótkiej naradzie Jury) przyznano następujące me-
dale.

Medale Złote (i nagrody 1500 złotych):

• Bartłomiej Bychawski, uczeń Akademickie-
go Liceum Ogólnokształcącego Politechniki
Wrocławskiej, za pracę Trzecia liczba pitago-
rejska ciał liczbowych stopnia 2, napisaną pod
opieką Tomasza Kowalczyka,

• Szymon Perlicki, uczeń Liceum Ogólno-
kształcącego nr V im. Generała Jakuba Jasiń-
skiego we Wrocławiu, za pracę A Novel Me-
thod of Constructing Block Ciphers Provably
Resistant to Differential and Linear Cryptana-
lysis, napisaną pod opieką Damiana Matusza-
ka.

Medal Srebrny (i nagroda 1100 złotych):

• Jakub Pawlak, uczeń III Liceum Ogólno-
kształcącego im. Marynarki Wojennej RP w
Gdyni, za pracę O pewnym przekształceniu
geometrycznym, napisaną pod opieką Małgo-
rzaty Ilewicz.

Medale Brązowe (i nagrody 700 złotych):

• Piotr Kuc, uczeń I Ogólnokształcące-
go Liceum Akademickiego im. Janiny
Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach, za
pracę Twierdzenie Helly’ego i zbiory na
płaszczyźnie, napisaną pod opieką Pawła i
Macieja Dziubów,

• Jakub Zieliński, uczeń IV Liceum Ogólno-
kształcącego im. Tadeusza Kościuszki w To-
runiu, za pracę Pewne uogólnienia teorii Fo-
uriera, napisaną pod opieką Roberta Skiby.

Warto zaznaczyć, że Bartłomiej Bychawski zdobył
złoty medal również podczas zeszłorocznej edycji
konkursu. Jego ówczesna praca, Szczególne pod-
grupy skończonego indeksu w grupie warkoczy
B3, zdobyła później złoty medal w polskich elimi-
nacjach do Europejskiego Konkursu dla Młodych
Naukowców (EUCYS), w którym z kolei otrzyma-
ła jedną z trzecich nagród głównych.

Organizatorzy serdecznie dziękują Polskiemu
Wydawnictwu Naukowemu, Wydawnictwu Ak-
sjomat, Wydawnictwu Copernicus Center Press,
Wydawnictwu Szkolnemu Omega i Wydawnic-
twu Uniwersytetu Warszawskiego za ufundowa-
nie nagród rzeczowych oraz recenzentom prac
konkursowych za wsparcie Jury wnikliwymi opi-
niami o zgłoszeniach.

Z pracami finalistów można zapoznać się, kli-
kając na ich tytuły powyżej lub odwiedzając stro-
nę miesięcznika Delta, na której opisany jest rów-
nież regulamin konkursu oraz lista dotychcza-
sowych finalistów. Przede wszystkim jednak po-
lecamy uwadze kolejny, 45. Konkurs Uczniow-
skich Prac z Matematyki (szczegóły na stronie Del-
ty oraz, skrótowo, na zamieszczonym w biulety-
nie plakacie). Przeglądając finałowe prace można
przekonać się, jak wysoki poziom merytoryczny
reprezentują młodzi uczestnicy; jesteśmy przeko-
nani że wspieranie takich młodych talentów może
być źródłem dużej satysfakcji.

Łukasz Rajkowski
Uniwersytet Warszawski

l.rajkowski@uw.edu.pl

https://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/pdf/BartlomiejBychawski-trzeciaPitagorejska.pdf
https://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/pdf/BartlomiejBychawski-trzeciaPitagorejska.pdf
https://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/pdf/SzymonPerlicki-krypto.pdf
https://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/pdf/SzymonPerlicki-krypto.pdf
https://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/pdf/SzymonPerlicki-krypto.pdf
https://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/pdf/JakubPawlak-przeksztalcenieT.pdf
https://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/pdf/JakubPawlak-przeksztalcenieT.pdf
https://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/pdf/PiotrKuc-helly.pdf
https://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/pdf/PiotrKuc-helly.pdf
https://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/pdf/JakubZieli%C5%84ski-fourier.pdf
https://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/pdf/JakubZieli%C5%84ski-fourier.pdf
https://www.deltami.edu.pl/2021a/konkurs_prac_uczniowskich/Bartlomiej_Bychawski.pdf
https://www.deltami.edu.pl/2021a/konkurs_prac_uczniowskich/Bartlomiej_Bychawski.pdf
https://www.deltami.edu.pl/2021a/konkurs_prac_uczniowskich/Bartlomiej_Bychawski.pdf
mailto:l.rajkowski%40uw.edu.pl?subject=
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IV Edycja Konkursu 
o Nagrodę im. Edyty Szymańskiej

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu ogłasza IV edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na 
najlepszy wynik naukowy (lub serię takich wyników) z zakresu matematyki 
 i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2021-2022 przez kobietę związaną 
z polskim środowiskiem matematycznym. 

Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nieposiadających do 31-12-2022 
stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek.

Zgłoszenia kandydatek zawierające krótki opis wyników (do 2 stron), pliki kon-
kursowych prac naukowych oraz oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych 
należy wysyłać na adres rucinski@amu.edu.pl do 22 stycznia 2023 roku. Kon-
kurs jest objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce.

Zgłoszenia może dokonać zarówno sama zainteresowana, jak i dowolna inna 
osoba zaznajomiona z jej wynikami. Spośród zgłoszonych kandydatek kapituła 
konkursu wybierze jedną laureatkę. Otrzyma ona nagrodę pieniężną i zostanie 
zaproszona do wygłoszenia wykładu wydziałowego w marcu lub kwietniu 2023 
roku. Ogłoszenie nazwiska laureatki nastąpi nie później niż 22 marca 2023 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie oraz na stro-
nie poświęconej konkursowi.

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem wśród kobiet związanych  
z polskim środowiskiem matematycznym, kapituła zwraca się z uprzejmą prośbą  
o wsparcie finansowe.

Darowizny prosimy wpłacać przelewem na subkonto:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr rachunku bankowego: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
tytułem „Nagroda w konkursie matematycznym im. Edyty Szymańskiej"

mailto:rucinski%40amu.edu.pl?subject=
https://wmi.amu.edu.pl/zycie-naukowe/konkurs-im.-edyty-szymanskiej
https://wmi.amu.edu.pl/zycie-naukowe/konkurs-im.-edyty-szymanskiej
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Nominacje profesorskie

Grzegorz Bobiński
Data nominacji: 4 lipca 2022 r.

Grzegorz Bobiński urodził się 16 listopada
1975 r. w Toruniu. W latach 1991–1994 był uczniem
uniwersyteckiej klasy matematycznej prowadzo-
nej we współpracy z Wydziałem Matematyki i In-
formatyki UMK w IV Liceum Ogólnokształcącym
w Toruniu. W roku 1994 zdobył złoty medal na
35. Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycz-
nej w Hongkongu. W tym samym roku podjął
studia matematyczne na Wydziale Matematyki i
Informatyki UMK, w ramach których od 1997
r. pozostawał pod opieką prof. Andrzeja Skow-
rońskego. Za swoje osiągnięcia z okresu studiów
został wyróżniony tytułem Najlepszego Studen-
ta UMK (1997), Najlepszego Absolwenta UMK
(1999), a także trzykrotnie otrzymał stypendium
Ministra Edukacji Narodowej. Za przygotowaną
pod kierunkiem prof. Skowrońskiego pracę magi-
sterską zatytułowaną Algebry odwrócone oswojonego
typu reprezentacyjnego otrzymał I nagrodę w kon-
kursie Polskiego Towarzystwa Matematycznego
im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę stu-
dencką z matematyki.

Po zakończeniu studiów Grzegorz Bobiński
kontynuował pracę naukową pod opieką prof.
Skowrońskiego jako pracownik Wydziału Mate-
matyki i Informatyki. Zwieńczeniem tego okre-
su pracy naukowej była obroniona w roku 2001
rozprawa doktorska zatytułowana Geometria roz-
maitosci modułów nad oswojonymi algebrami kwa-
ziodwróconymi, która została wyróżniona nagro-
dą Ministra Edukacji Narodowej. Za swoje osią-
gnięcia w początkowym okresie kariery naukowej
Grzegorz Bobiński otrzymał również stypendium
im. Stanisława Saksa Fundacji Stypendialnej Ma-
tematyków Wrocławskich, stypendium Fundacji
na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców
(dwukrotnie) oraz Nagrodę im. Kazimierza Kura-
towskiego (2005).

Po uzyskaniu stopnia doktora odbył dwa długo-
terminowe zagraniczne staże naukowe: roczny na
Uniwersytecie w Bernie, w grupie Christine Riedt-
mann, oraz dwuletni w ramach stypendium Fun-
dacji Alexandera von Humboldta na Uniwersyte-

cie w Bielefeld, w grupie Clausa Michaela Ringe-
la. Wyniki naukowe uzyskane w trakcie tych po-
bytów złożyły się w dużym stopniu na rozprawę
Składowe nieprzywiedlne i zbiory zer półniezmienni-
ków w rozmaitościach modułów nad algebrami kwa-
ziodwróconymi, która była podstawą nadania mu
stopnia doktora habilitowanego przez Radę Wy-
działu Matematyki i Informatyki UMK w roku
2010.

Badania Grzegorza Bobińskiego koncentrują się
wokół dwóch głównych tematów: własności roz-
maitości modułów i reprezentacji kołczanów oraz
kategorii pochodnych kategorii modułów. Naj-
bardziej znaczącym wynikiem uzyskanym w ra-
mach pierwszego z nich jest udowodnione wspól-
nie z Grzegorzem Zwarą twierdzenie mówiące,
że domknięcia klas izomorfizmu (bedących orbita-
mi ze względu na działanie produktu grup linio-
wych) w rozmaitościach kołczanów typów Dyn-
kina A i D są normalnymi rozmaitościami Cohe-
na–Macualaya. Normalność tych rozmaitości, któ-
rych szczególną wersją są rozmaitości komplek-
sów badane wcześniej m.in. przez Corrado De
Conciniego and Elisabeth Strickland, była otwar-
tym problemem opierającym się tradycyjnym na-
rzędziom geometrii algebraicznej. Dowód Bobiń-
skiego i Zwary wykorzystywał rozwinietą przez
Zwarę technikę funktorów hom-kontrolowanych
opierającą się na interpretacji punktów badanych
rozmaitości jako reprezentacji kołczanów.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Profesor nauk ścisłych 
i przyrodniczych 

data nominacji:  
4 lipca 2022 

Grzegorz
Bobiński

Profesury

Profesury
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Inne prace Grzegorza Bobińskiego w ramach te-
matyki geometrycznej dotyczyły globalnych wła-
sności rozmaitości modułów, takich jak ich nor-
malność oraz nieprzywiedlność, a także półnie-
zmienników oraz ich zbiorów zer. W ostatnim
okresie wspólnie z Janem Schroerem z Bonn Grze-
gorz Bobiński zainicjował badanie algebr geome-
trycznie nieprzywiedlnych, dla których wszystkie
stowarzyszone rozmaitości modułów są nieprzy-
wiedlne. Uzyskane znaczące rezultaty spotkały się
z dużym zainteresowaniem i uznaniem specjali-
stów.

Najczęściej cytowaną pracą Grzegorza Bobiń-
skiego jest wspólna z Christofem Geissem oraz
Andrzejem Skowrońskim praca poświęcona kla-
syfikacji algebr pochodnie dyskretnych, dotycząca
drugiej głównej tematyki pracy badawczej Grze-
gorza Bobińskiego. Praca ta wspólnie z wcześniej-
szą pracą Dietera Vossiecka zwróciła uwagę na
klasę algebr pochodnie dyskretnych, które stały
się tematem badań wielu matematyków, w tym
także kolejnych prac Grzegorza Bobinskiego. In-
nym ważnym osiągnięciem z tego zakresu jest
praca opisująca trójkąty Auslandera–Reiten w ka-
tegoriach pochodnych algebr delikatnych. Wyni-
ki z przywołanych powyżej prac Grzegorza Bo-
bińskiego wywarły znaczący wpływ na badania
w tym obszarze teorii reprezentacji i doczekały się

ciekawych, ważnych zastosowań.
Grzegorz Bobiński dwukrotnie otrzymał grant

OPUS Narodowego Centrum Nauki. Zasiadał też
kilkukrotnie w panelach oceniających wnioski
o granty Narodowego Centrum Nauki.

Grzegorz Bobiński nie stroni od obowiązków
organizacyjnych. Od 2012 r. jest kierownikiem stu-
diów doktoranckich w zakresie matematyki na
Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, a od
2020 r. pełni funkcję prodziekana Wydziału ds.
naukowych. W 2019 r. został wybrany do Komi-
tetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk, a od
2014 r. pełni funkcję przewodniczącego Komite-
tu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w To-
runiu. Przez dwa lata był członkiem zespołu do-
radczego do oceny wniosków o przyznanie sty-
pendium ministra dla studentów i wybitnych mło-
dych naukowców.

Grzegorz Bobiński jest żonaty, ma dwójkę dzie-
ci. Jest wielkim miłośnikiem wycieczek górskich;
z przyjemnoscią grywa towarzysko w brydża.

Piotr Dowbor
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dowbor@mat.umk.pl

Amplituda, Malwina Bajas
II miejsce w konkursie Matematyka w obiektywie 2022
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Akademia Górniczo-Hutnicza

Profesor nauk ścisłych 
i przyrodniczych 

data nominacji:  
4 sierpnia 2022 

Maciej
Capiński
Nominacje profesorskie

Maciej Capiński
Data nominacji: 1 sierpnia 2022 r.

Maciej Capiński ukończył studia magisterskie,
obronił doktorat i otrzymał habilitację na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, odpowiednio w latach 2000,
2005 i 2016. Obecnie jest zatrudniony na Wydziale
Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie.

Nowy profesor tytularny zajmuje się badaniem
obiektów niezmienniczych dla układów dyna-
micznych, używając metod topologicznych i geo-
metrycznych. Metody te stosować można w do-
wodach wspieranych komputerowo, w analizie
układów hamiltonowskich i dynamiki ciał nie-
bieskich. Pozwalają one otrzymywać wyniki dla
układów z parametrami występującymi w ruchu
ciał niebieskich, których badanie często znajduje
się poza zakresem klasycznej analizy i teorii per-
turbacji.

Metody stosowane w dowodach wspieranych
komputerowo zwykle wymagają nowego, twór-
czego podejścia do jakościowej teorii układów dy-
namicznych. Założenia twierdzeń dostosowywać
trzeba w szczególności do skończonej liczby osza-
cowań wykonywanych przez komputer. M. Ca-
piński koncentruje się na sposobach rozwiązywa-
nia problemu wyznaczania rozmaitości normalnie
hiperbolicznych. Badanie oddziaływań i przecięć
między rozmaitościami stabilnymi i niestabilnymi
pozwala mu odkrywać ciekawe globalne własno-
ści układów dynamicznych i konstruować intere-
sujące orbity.

Najlepsze i najciekawsze wyniki M. Capińskie-
go poświęcone są problemowi powstawania dy-
fuzji Arnolda w układach hamiltonowskich, któ-
ry opisuje się następująco. W układach autono-
micznych obowiązuje prawo zachowania energii,
ale w obecności okresowych perturbacji przesta-
je ono obowiązywać. W głośnej pracy [1] z 1964
roku, V. Arnold przedstawił na prostym przykła-
dzie mechanizm powstawania makroskopowych
zmian energii pod wpływem dowolnie małych
perturbacji i postawił hipotezę, że mechanizm po-
dobny pojawić się może w zagadnieniu trzech ciał.
Ilościowe zmiany energii w mechanizmie Arnolda
badał później, w latach osiemdziesiątych ubiegłe-

go wieku, B. V. Chirikov [2], który postawił hipote-
zę, że prowadzą one do stochastycznego procesu
dyfuzji energii i nazwał go dyfuzją Arnolda.

Tak postawiony problem wymaga subtelnych
rozważań, ponieważ przesunięcia wzdłuż rozwią-
zań nieautonomicznych układów hamiltonow-
skich są symplektyczne. Oznacza to, że gdy wystę-
puje obszar, w którym energia rozwiązań rośnie,
musi istnieć jego odpowiednik, w którym będzie
ona maleć. Znalezienie takich, dla których moż-
na kontrolować zmiany energii orbit jest więc pro-
blemem delikatnym, gdyż przechodzą one sukce-
sywnie przez obszary, w których energia raz ro-
śnie, a raz maleje.

Najważniejsze osiągnięcie M. Capińskiego sta-
nowi publikacja [3], w której opracował on geo-
metryczną metodę dowodu powstawania dyfuzji
w ograniczonym problemie trzech ciał, to znaczy
w przypadku układu, w którym asteroida poru-
sza się pod wpływem grawitacji planety i księży-
ca, ale nie wpływa na ich ruch. Parametry tego
układu odpowiadały asteroidzie poruszającej się
pod wpływem grawitacji Neptuna i jego księży-
ca Trytona. M. Capiński pokazał dodatkowo, że
dyfuzja ta może przebiegać zaskakująco szybko,
w przedziale czasowym rzędu dziesiątek lat, oraz
że istnieją zbiory warunków początkowych, dla
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których zmiany energii zbiegają asymptotycznie
do ruchu Browna. Co więcej, zgodnie z przewi-
dywaniem Chirikova [2], można otrzymać dowol-
ne skalowanie tego procesu stochastycznego, od-
powiednio dobierając zbiór warunków początko-
wych. Wyniki te są istotnym krokiem w kierunku
udowodnienia hipotez Arnolda i Chirikova z cy-
towanych artykułów [1, 2].

Bibliografia

[1] V. Arnold, Instability of dynamical systems
with several degrees of freedom. Sov. Math. Do-
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[2] B. V. Chirikov, A universal instability of many-
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Quantitative Estimates and Stochastic Beha-
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Piotr Zgliczyński
Uniwersytet Jagielloński
umzglicz@cyf-kr.edu.pl

A rolling die - from games to chaos theory, Giuseppe Di Salvo
III miejsce w konkursie Matematyka w obiektywie 2022 i wyróżnienie Prezesa PTM
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Adam
Osękowski
Nominacje profesorskie

Adam Osękowski
Data nominacji: 4 lipca 2022 r.

Adam Osękowski jest absolwentem Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Pracę doktorską Nierówności
martyngałowe wynikające ze słabej dominacji, napisa-
ną pod kierunkiem prof. Stanisława Kwapienia,
obronił w 2004 r. Stopień doktora habilitowane-
go otrzymał w 2013 r., na podstawie rozprawy
Nierówności z optymalnymi stałymi dla martyngałów
i semimartyngałów. Tytuł naukowy profesora nadał
mu Prezydent RP w 2022 roku.

Przez cały okres swojej kariery naukowej Adam
Osękowski jest zatrudniony na Wydziale Matema-
tyki, Informatyki i Mechaniki UW. W tej jedno-
stce przechodził przez wszystkie szczeble awan-
su zawodowego — od asystenta, poprzez adiunk-
ta, profesora nadzwyczajnego, profesora uczelni
aż do profesora tytularnego. Odbył też szereg sta-
ży zagranicznych, w tym roczny staż podoktor-
ski w Université de Franche-Comté (Besançon,
Francja), semestralny pobyt w Purdue University
(West Lafayette, USA) i szereg wizyt badawczych
w Central South University (Changsha, Chiny).

Większość wyników Adama Osękowskiego do-
tyczy nierówności probabilistycznych i analitycz-
nych, ze stałymi optymalnymi lub bliskimi opty-
malnych. W swoich pracach prof. Osękowski roz-
winął — pochodzącą z teorii optymalnego stero-
wania — tzw. metodę Bellmanna, która polega
na konstruowaniu funkcji wielu zmiennych speł-
niających pewne warunki wypukłościowe i ma-
joryzacyjne, dopasowane do nierówności dowo-
dzonych przy pomocy tej funkcji. Podobną meto-
dę wykorzystywał też w latach 80. XX w. wybit-
ny probabilista Dawid Burkholder w pracach do-
tyczących nierówności martyngałowych. Główna
trudność w stosowaniu metody Bellmanna pole-
ga na tym, że dla każdej nierówności trzeba kon-
struować inną funkcję, co wymaga nie tylko bar-
dzo dobrego opanowania warsztatu analityczno-
probabilistycznego, ale też niezwykłej pomysło-
wości. W pracach Osękowskiego wykorzystuje się
bardzo nieraz skomplikowany technicznie zestaw
metod analitycznych i probabilistycznych, używa

technik pochodzących z teorii martyngałów i ca-
łek stochastycznych, analizy harmonicznej i ze-
spolonej, równań różniczkowych oraz rozważań
geometrycznych i algebraicznych.

Przed habilitacją Adam Osękowski badał głów-
nie oszacowania probabilistyczne, dowodząc sze-
regu nierówności z optymalnymi stałymi dla
transformacji martyngałowych, semimartyngałów
i całek stochastycznych (o wartościach zarów-
no rzeczywistych, jak i wektorowych) oraz zwią-
zanych z nimi funkcji kwadratowych i maksy-
malnych. Ten nurt badań znalazł podsumowanie
w monografii naukowej Sharp martingale and semi-
martingale inequalities, Birkhäuser, 2012 (cytowanej
wg bazy MathSciNet już prawie 100 razy).

Po habilitacji Adam Osękowski skierował swoją
uwagę na nierówności analityczne — szacowania
całek singularnych, operatorów mnożnikowych,
funkcji maksymalnych. Uzyskał między innymi
szereg nowych i bardzo ciekawych oszacowań
dla norm klasycznych operatorów — transforma-
cji Hilberta i Riesza oraz transformacji Beurlinga-
Ahlforsa. Wiele wyników dotyczy też nierówności
z wagą, w których zamiast miary Lebesgue’a roz-
waża się miary z gęstościami. Inny ciekawy nurt
jego badań jest związany z nierównościami w nie-
przemiennej probabilistyce i analizie harmonicz-
nej, w których zamiast zmiennych losowych na
przestrzeni probabilistycznej rozważa się opera-
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tory na algebrze von Neumanna, a rolę wartości
oczekiwanej pełni funkcjonał śladu.

Poza autorskim opracowaniem monografii
o nierównościach martyngałowych Adam Osę-
kowski przygotował we współautorstwie dwie
inne książki; opublikował też blisko 200 arty-
kułów naukowych. Jego prace ukazywały się
w wielu bardzo dobrych pismach, w tym w tak
prestiżowych, jak „Advances of Mathematics”,
„American Journal of Mathematics”, „Annals
of Probability”, „Duke Mathematical Journal”,
„International Mathematics Research Notices”,
„Journal de Mathématiques Pures et Appliquées”,
„Journal of Functional Analysis”, „Probability
Theory and Related Fields” oraz „Transactions of
the American Mathematical Society”. Większość
prac Osękowskiego jest samodzielna, ale nie uni-
ka on też współpracy z innymi matematykami —
warto tu przede wszystkim wspomnieć o kilkuna-
stu pracach wspólnych z Rodrigiem Bañuelosem
z Purdue University. Adam Osękowski wypromo-
wał dwóch doktorów (Michała Brzozowskiego,
Mateusza Rapickiego), a trzeci doktorant (Tomasz
Gałązka) złożył już rozprawę.

Działalność naukowa Adama Osękowskiego
została wyróżniona szeregiem nagród — nagro-

dą im. Sierpińskiego Wydziału III PAN, stypen-
dium MNiSW dla wybitnych młodych naukow-
ców, dwukrotnie stypendium START Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej oraz nagrodą Prezesa Rady
Ministrów za rozprawę doktorską.

Adam Osękowski jest doskonałym dydakty-
kiem. Jego zajęcia są regularnie bardzo wysoko
oceniane w ankietach studenckich. Przygotował
on doskonałe skrypty do prowadzonych przez
siebie zajęć kursowych z rachunku prawdopodo-
bieństwa oraz wykładów monograficznych. Z ma-
teriałów tych korzystają studenci i wykładowcy,
nie tylko z Uniwersytetu Warszawskiego. Anga-
żuje się też w działalność popularyzatorską. Przez
wiele lat był członkiem Komitetu Głównego Olim-
piady Matematycznej, obecnie wchodzi w skład
Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej
Juniorów. Regularnie wygłasza wykłady popula-
ryzatorskie dla młodzieży szkolnej oraz studen-
tów.

Więcej informacji (w tym wiele bardzo użytecz-
nych materiałów dydaktycznych) można znaleźć
na stronie www.mimuw.edu.pl/~ados/.

Rafał Latała
Uniwersytet Warszawski

rlatala@mimuw.edu.pl

Kolorowa geometria, Wojciech Wosik
Wyróżnienie w konkursie Matematyka w obiektywie 2022
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Uniwersytet Warszawski 

Profesor nauk ścisłych 
i przyrodniczych 
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1 czerwca 2022 

Jacek 
Pomykała
Nominacje profesorskie

Jacek Pomykała
Data nominacji: 1 czerwca 2022 r.

Jacek Pomykała urodził się w Różanie w 1958
roku. Ukończył elitarne warszawskie XIV Liceum
Ogólnokształcące (wówczas im. K. Gottwalda,
obecnie S. Staszica), a potem Wydział Matema-
tyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu War-
szawskiego. Już na studiach rozpoczął współpracę
z Henrykiem Iwańcem, jednym z najlepszych spe-
cjalistów z analitycznej teorii liczb. Profesor Iwa-
niec przebywał wtedy jeszcze w Polsce i Jacek
Pomykała napisał pod jego kierunkiem zarówno
magisterium, jak i doktorat. W obu przypadkach
chodziło o doskonalenie subtelnych metod sito-
wych stworzonych przez Profesora Iwańca w la-
tach 70. i rozwijanych na całym świecie do dziś
w głównym nurcie analitycznej teorii liczb. I tak
np. w pracy Averages of twisted elliptic L-functions
(wspólnej z A. Perellim, a opublikowanej w „Ac-
ta Arithmetica” w 1997 r.) autorzy uzyskali bar-
dzo interesujące wyniki bezwarunkowe (tzn. nie-
korzystające z Uogólnionej Hipotezy Riemanna)
dotyczące rangi skręceń krzywej eliptycznej, ulep-
szając m.in. rezultat H. Iwańca. Wyniki te są waż-
kie, gdyż dotyczą bezpośrednio jednego z proble-
mów milenijnych: hipotezy Bircha–Swinnertona–
Dyera.

Po doktoracie zainteresowania naukowe Jacka
Pomykały przesunęły się nieco w kierunku zasto-
sowań teorii liczb w kryptografii (wypromował on
zresztą w tej dziedzinie 3 doktorów). Warto się tu-
taj zatrzymać i podać więcej szczegółów. Od za-
wsze teoria liczb stanowiła źródło bardzo trud-
nych i jednocześnie naturalnych problemów ob-
liczeniowych. Prototypem jest oczywiście rozkład
na czynniki pierwsze dużej liczby naturalnej: bar-
dzo łatwo można (za pomocą komputera) pomno-
żyć dwie kilkusetcyfrowe liczby i podać światu ich
iloczyn. Nie sposób w skończonym (czyli nieastro-
nomicznym) czasie rozłożyć ten iloczyn na nietry-
wialne czynniki. Na idiomatycznej trudności obli-
czeniowej tego problemu ufundowane są zresztą
najpopularniejsze systemy zabezpieczeń np. w fi-
nansach i wojskowości.

W kryptografii występują również inne typo-

we zagadnienia teorioliczbowe, takie jak wyzna-
czanie logarytmu dyskretnego, obliczanie warto-
ści funkcji arytmetycznych czy też liczby punktów
na krzywej eliptycznej modulo n. Aktywnym ob-
szarem badań są związki między trudnością ob-
liczeniową tego typu problemów. Na uwagę za-
sługuje tu najnowszy preprint J. Pomykały i J. Ji-
meneza Factoring numbers with elliptic curves: przy
założeniu Uogólnionej Hipotezy Riemanna wyka-
zali oni, że pełna faktoryzacja liczby bezkwadra-
towej n jest probabilistycznie wielomianowo rów-
noważna obliczeniu liczby punktów na krzywej
eliptycznej modulo n. Z drugiej strony wyniki ba-
dań dotyczące jednokierunkowości odwzorowań
zadanych przez wartości współczynników funk-
cji typu L w argumentach pierwszych zaprezen-
towane są we wspólnej pracy z A. Dąbrowskim
i S. Pujahari On signatures of elliptic curves and mo-
dular forms, przyjętej do druku w „The Ramanu-
jan Journal” (wzmocniono lub rozszerzono tu nie-
które wyniki opublikowane wcześniej przez A.
Dąbrowskiego i J. Pomykałę w „Proceedings of
the American Mathematical Society” i „Journal of
Number Theory”).

W życiorysie każdego matematyka zawsze war-
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to dostrzec jego interakcje z otaczającą nas rzeczy-
wistością, czyli społeczeństwem. Zasługi Profeso-
ra Pomykały są tutaj istotne i przedstawię tylko
najważniejsze.

Najbardziej znany jest on z organizacji, wspól-
nie z kryptologami z Wojskowej Akademii Tech-
nicznej, konferencji i seminariów naukowych po-
święconych kryptografii i służących obronności
kraju. Przewodniczy również Komitetowi Steru-
jącemu cyklicznej konferencji międzynarodowej
Number Theoretic Methods in Cryptology poświęco-
nej teorioliczbowym aspektom kryptologii.

Warto też podkreślić jego mniej znaną, wielolet-
nią, owocną współpracę z profesorem Brunonem
Hołystem, twórcą polskiej kryminologii i wikty-

mologii. Jacek Pomykała publikował z nim prace
i współredagował kilka wydawnictw konferencyj-
nych.

Wiem, że poza matematyką nowy profesor tytu-
larny uprawia sport (siatkówkę i turystykę rowe-
rową). W Instytucie Matematyki UW na Banacha
dzieli gabinet z człowiekiem, który też interesuje
się teorią liczb — bardzo cenię to, że na co dzień je-
stem beneficjentem jego łagodności, ugodowości,
chęci do współpracy i w ogóle dobrego charakte-
ru.

Mariusz Skałba
Uniwersytet Warszawski

skalba@mimuw.edu.pl

Fil(harmonia) geometrii
Marek Miłoszewski
II miejsce w konkursie  
Matematyka w obiektywie 2022
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Habilitacje

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

Bartosz Kołodziejek 
Politechnika Warszawska 
Asymptotyka ogonów rozwiązań  
stochastycznych równań punktu stałego.
więcej informacji

Kamil Szpojankowski 
Politechnika Warszawska
Kumulanty boolowskie w wolnej probabilistyce.
więcej informacji

Habilitacje

ODDZIAŁ KRAKOWSKI

Arkadiusz Lewandowski
Uniwersytet Jagielloński
Stabilność transformacji obszarów  
ściśle pseudowypukłych.

ODDZIAŁ TORUŃSKI

Adam Kanigowski
Uniwersytet w Marylandzie
Dynamiczne niezmienniki dla układów  
o wzroście podwykładniczym. 
więcej informacji

Wojciech Rejchel 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
M-estymatory z karą w wyborze modelu. 
więcej informacji

http://biuletyn.ptm.org.pl/Habilitacje/AdamPrzezdziecki.pdf
http://biuletyn.ptm.org.pl/Habilitacje/BartoszKołodziejek.pdf
http://biuletyn.ptm.org.pl/Habilitacje/KamilSzpojankowski.pdf
http://biuletyn.ptm.org.pl/Habilitacje/AdamKanigowski.pdf
http://biuletyn.ptm.org.pl/Habilitacje/WojciechRejchel.pdf


27Biuletyn PTM

Doktoraty

ODDZIAŁ KRAKOWSKI

Adam Białożyt
Medial axis and singularities. 
promotor: dr hab. Maciej Denkowski
więcej informacji

Justyna Mokrzycka
Bayesowskie modele Copula-GARCH w analizie  
zależności finansowych szeregów czasowych. 
promotor: dr hab. Anna Pajor
promotor pomocniczy: dr hab. Maciej Kostrzewski
więcej informacji

Jakub Wojdyła 
Nieparametryczne pasy ufności  
w problemach odwrotnych. 
promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik

ODDZIAŁ LUBELSKI

Agnieszka Gdula
Mocne Prawo Wielkich Liczb dla sum 
zmiennych losowych i pól losowych.
promotor: dr hab. Andrzej Krajka
więcej informacji

Maryia Shpak
Structure learning and parameter estimation  
for graphical models via penalized maximum 
likelihood methods. 
promotor: dr hab. Mariusz Bieniek
więcej informacji

Mariola Walczyk 
Zbiory diametralnie zupełne z pustym wnętrzem.
promotor: dr hab. Monika Budzyńska
więcej informacji

 

Doktoraty

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

Aneta Augustynowicz
Prawie pewne własności asymptotyczne 
statystyk porządkowych.
promotor: dr hab. inż. Anna Dembińska
więcej informacji

Jacek Krajczok
Modular properties of locally  
compact quantum-groups
promotor: prof. dr hab. Piotr Sołtan

Łukasz Maślanka
Asymptotic properties of Robinson-Schensted-Knuth 
algorithm and Jeu de Taquin. 
promotor:  prof. dr hab. Piotr Śniady

Nataliya Petryshyn
Zakorzenione upakowania grafów 
i ich zastosowania. 
promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc
więcej informacji

Krzysztof Rudaś
Linear Regression for Uplift Modeling.
promotor: prof. dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz
więcej informacji

Katarzyna Ryszewska
A semigroup approach to the space-fractional dif-
fusion and the analysis of fractional Stefan models.
promotor: prof. dr hab. Piotr Rybka
promotor pomocniczy: dr Adam Kubica
więcej informacji

 ODDZIAŁ TORUŃSKI

Bartosz Makuracki
Kongruencje nieujemnych bigrafów 
Cox-regularnych.
promotor: dr hab. Andrzej Mróz
więcej informacji

http://biuletyn.ptm.org.pl/Doktoraty/AdamBiałożyt.pdf
http://biuletyn.ptm.org.pl/Doktoraty/JustynaMokrzycka.pdf
http://biuletyn.ptm.org.pl/Doktoraty/AgnieszkaGdula.pdf
http://biuletyn.ptm.org.pl/Doktoraty/MaryiaShpak.pdf
http://biuletyn.ptm.org.pl/Doktoraty/MariolaWalczyk.pdf
http://biuletyn.ptm.org.pl/Doktoraty/AnetaAugustynowicz.pdf
http://biuletyn.ptm.org.pl/Doktoraty/NataliyaPetryshyn.pdf
http://biuletyn.ptm.org.pl/Doktoraty/KrzysztofRudaś.pdf
http://biuletyn.ptm.org.pl/Doktoraty/KatarzynaRyszewska.pdf
http://biuletyn.ptm.org.pl/Doktoraty/BartoszMakuracki.pdf
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Adam Tyc
Zigzag structure in triangulations of surfaces.
promotor: dr hab. Mark Pankov

Michał Zwierzyński
Nierówności izoperymetryczne  
i geometria kaustyki Wignera.
promotor: dr hab. inż. Wojciech Domitrz
więcej informacji

Tomasz Łukasz Żynda
Selected reproducing kernels: admissible 
weights and dependence on parameters. 
promotor: dr hab. inż. Zbigniew Pasternak Winiarski
promotor pomocniczy: dr Paweł Wójcicki
więcej informacji

Kula, nie wpisana w cylinder
Vladyslava Shapoval
III miejsce w konkursie  
Matematyka w obiektywie 2022

http://biuletyn.ptm.org.pl/Doktoraty/MichałZwierzyński.pdf
http://biuletyn.ptm.org.pl/Doktoraty/TomaszŻynda.pdf
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Spotkania naukowe

ODDZIAŁ KRAKOWSKI 
Sesja naukowo-wspomnieniowa w setną rocznicę 
urodzin profesor Ireny Łojczyk-Królikiewicz
11 października 2022, Kraków, hybrydowo

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matema-
tycznego i działające w ramach Katedry Matematy-
ki Stosowanej Politechniki Krakowskiej Seminarium 
z Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki 
przy współudziale Muzeum Politechniki Krakowskiej 
zorganizowały 11 października 2022 roku w budynku 
GALERII GIL Politechniki Krakowskiej sesję nauko-
wo-wspomnieniową w setną rocznicę urodzin pro-
fesor Ireny Łójczyk-Królikiewicz. Można było w niej 
uczestniczyć również on-line za pośrednictwem plat-
formy MS Teams.

Sesja naukowo-wspomnieniowa z okazji 
120. rocznicy urodzin profesora Stanisława Gołąba
18 października 2022, Kraków, hybrydowo

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Mate-
matycznego, Instytut Matematyki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie oraz Wydział Matematyki 
Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
zorganizowały 18 października 2022 roku na Wydzia-
le Matematyki Stosowanej AGH sesję naukowo-wspo-
mnieniową z okazji 120. rocznicy urodzin profesora 
Stanisława Gołąba. Można w niej było uczestniczyć 
również on-line za pośrednictwem platformy MS Te-
ams.

Sesja naukowo-wspomnieniowa poświęcona profe-
sorowi Zenonowi Mosznerowi w pierwszą rocznicę 
śmierci, 25 października 2022, Kraków, hybrydowo

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matema-
tycznego i Instytut Matematyki Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. KEN w Krakowie zorganizowały 25 
października 2022 roku sali konferencyjnej hotelu 
Novotel w Krakowie sesję naukowo-wspomnienio-
wą poświęconą profesorowi Zenonowi Mosznerowi  
w pierwszą rocznicę jego śmierci. W wydarzeniu tym 
można było uczestniczyć również on-line za pośred-
nictwem platformy Zoom.

Sesja naukowo-wspomnieniowa z okazji 115. rocz-
nicy urodzin profesora Godzimira Mirosława Krzy-
żańskiego, 15 listopada 2022, Kraków, hybrydowo

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Mate-
matycznego i działające w ramach Katedry Mate-
matyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej Semi-
narium z Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych 
i Techniki przy współudziale Muzeum Politechniki 
Krakowskiej zorganizowały 15 listopada 2022 roku  
w budynku GALERII GIL Politechniki Krakowskiej se-
sję naukowo-wspomnieniową z okazji 115. rocznicy 
urodzin profesora Godzimira Mirosława Krzyżań-
skiego. Można w niej było uczestniczyć również on-
-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Spotkania naukowe

INSTYTUT MATEMATYKI 
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
I POLSKIE TOWARZYSTWO  
MATEMATYCZNE
Sesja naukowo-wspomnieniowa pamięci  
Profesora Tadeusza Ważewskiego  
22 listopada 2022, WMiI UJ, Kraków, hybrydowo 

22 listopada 2022 roku (wtorek) na Wydzia-
le Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie przy 
ul. Łojasiewicza 6, odbyła się Sesja naukowo-

-wspomnieniowa pamięci Profesora Tadeusza Wa-

żewskiego w 50. rocznicę  jego śmierci. Wydarzenie organi-
zował Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie i Polskie Towarzystwo Matematyczne. 
Szczegółowe informacje pod  tym adresem www.

https://www.ptm.org.pl/zawartosc/sesja-naukowo-wspomnieniowa-pami%C4%99ci-profesora-tadeusza-wa%C5%BCewskiego-w-50-rocznic%C4%99-%C5%9Bmierci-2
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ODDZIAŁ WARSZAWSKI 
Spotkanie naukowe on-line w ramach cyklu  
Poznajmy się – przypomnijmy się sobie nawzajem,
16 listopada 2022, Jan Obłój (University of Oxford, UK) 
Warszawa, on-line

16 listopada 2022 roku profesor Jan Obłój (University of 
Oxford, UK)  wygłosił odczyt  zatytułowany Na rozstajach 
probabilistyki, matematyki finansowej, optymalnego 
transportu i statystyki.

Wykład odbył się za pośrednictwem platformy Zoom. Jego 
streszczenie dostępne jest na portalu Oddziału Warszaw-
skiego PTM pod tym adresem www.

Wykład w ramach posiedzeń naukowych  
Komisji Nauk Technicznych PAU
6 grudnia 2022, on-line

6 grudnia 2022 roku Oddział Krakowski PTM i Oddział 
Krakowski PTS oraz Komisja Nauk Technicznych PAU 
zorganizowały spotkanie w ramach Seminarium Za-
stosowań Matematyki Oddziału Krakowskiego PTM i 
posiedzenia Komisji Nauk Technicznych PAU.

Odczyt zatytułowany Bayesowska analiza proce-
sów sezonowo skointegrowanych. Propozycja roz-
kładu a priori dla zespolonych przestrzeni kointe-
grujących wygłosiła dr hab. Justyna Wróblewska,  
prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach zorganizo-
wanych w Oddziale Krakowskim PTM dostępne są 
na portalu Oddziału pod tym adresem www.

Geometria - symetria, Aneta Pielak
Wyróżnienie O .Szcz. ZPAF.  w konkursie Matematyka w obiektywie 2022 

https://owptm.mimuw.edu.pl/
 https://www.facebook.com/events/447968180669360?active_tab=about 
 https://www.facebook.com/events/447968180669360?active_tab=about 
https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/
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XXXIX Konferencja Metod Geometrycznych w Fizyce

Między 19 a 25 czerwca 2022 r. odbyła się w Bia-
łymstoku XXXIX Konferencja Metod Geometrycz-
nych w Fizyce (Workshop on Geometric Methods
in Physics). Zorganizowano ją w formule hybry-
dowej: 43 osoby uczestniczyły w niej osobiście,
a 27 – zdalnie. W konferencji wzięli udział wy-
bitni matematycy i fizycy z całego świata, m.in.
Esteban Andruchow (Buenos Aires), Almut Beige
(Leeds), Iwo Białynicki-Birula (Warszawa), Kenny
De Commer (Brussels), Paweł Kasprzak (Warsza-
wa), Hitoshi Konno (Tokyo), Karl-Hermann Ne-
eb (Erlangen), Gestur Olafsson (Baton Rouge), Tu-
dor Ratiu (Shanghai), Sergei Tabachnikov (Pen-
nsylvania), Alexander Veselov (Loughborough),
Xiaomeng Xu (Beijing). Wyniki swoich prac zapre-
zentowali również młodzi naukowcy.

W czasie konferencji wygłoszono 55 wykładów,
w tym 12 plenarnych. Koncentrowano się na na-
stępujących tematach: klasyczna i kwantowa teo-
ria pola, nieprzemienna geometria, nieskończenie
wymiarowe grupy, grupy kwantowe, geometria
poissonowska i symplektyczna, kwantyzacja, gru-
poidy i algebroidy Liego, układy całkowalne, al-
gebry operatorowe, teoria reprezentacji.

W ramach konferencji odbyła się również sesja
poświęcona pamięci zmarłego w 2019 r. prof. Bog-
dana Mielnika, wieloletniego przyjaciela i uczest-
nika konferencji, oraz sesja Infinite Dimensional

Geometry (w ramach projektu NCN/FWF Banach
Poisson-Lie groups and integrable systems).

Od 1982 r. konferencję organizował co roku
w Białowieży prof. dr. hab. Anatol Odzijewicz.
Tym razem współpracownicy zmarłego w kwiet-
niu Profesora postanowili zaprosić uczestników
konferencji do kampusu Uniwersytetu w Białym-
stoku.

W roku 2023, w dniach 2–8 lipca, zaplanowano
w Białowieży jubileuszową XL Konferencję Metod
Geometrycznych w Fizyce, w czasie której odbę-
dzie się sesja specjalna poświęcona pamięci prof.
Odzijewicza. W tygodniu poprzedzającym biało-
wieskie wydarzenie w Białymstoku będzie mia-
ła miejsce szkoła School on Geometry and Phy-
sics, skierowana do studentów matematyki i fizyki
oraz doktorantów. Zapraszamy!

Aktualne informacje można znaleźć na stronie
internetowej wgmp.uwb.edu.pl.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Alina Dobrogowska, prof. UwB
Sekretarz naukowy: dr Tomasz Goliński

Aneta Sliżewska
Uniwersytet w Białymstoku

anetasl@uwb.edu.pl

XXXIX Konferencja
Metod Geometrycznych w Fizyce

XXXIX Konferencja Metod Geometrycznych w Fizyce

https://www.wgmp.uwb.edu.pl
mailto:anetasl%40uwb.edu.pl?subject=
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Popularyzacja  
matematyki 

ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI
IV edycja Międzynarodowego Konkursu  
Studenckich Drużyn Matematycznych 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
4-5 listopada 2022, hybrydowo  

Międzynarodowy Konkurs Studenckich Drużyn 
Matematycznych organizowany jest corocznie od  
2019 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 
przez Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (wcze-
śniej Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii) oraz 
Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Ma-
tematycznego. Od samego początku uczestniczą  
w nim drużyny również spoza Polski. W 2020 r. 
wprowadzono wariant zdalny uczestnictwa w kon-
kursie, stąd też od tego roku przebiega on w for-
mule hybrydowej.
 W konkursie stacjonarnym wzięło udział 
60 uczestniczek i uczestników z 15 różnych wyż-
szych uczelni z Polski, Austrii, Niemiec, Słowacji  
i Turkmenistanu. W trybie on-line uczestniczyło 80 
studentek i studentów z Polski, Niemiec i Turkme-
nistanu, jak jak również osoby z Czech, Finlandii, 
Malezji, Rosji, Szwajcarii i Ukrainy. Podsumowując, 
w tegorocznym konkursie uczestniczyło 28 drużyn 
reprezentujących 27 uczelni wyższych z całego 
świata. Szczegóły pod tym adresem www.

ODDZIAŁ KRAKOWSKI 
Komisja Popularyzacji Matematyki i Współpracy 
ze Szkolnictwem Oddziału Krakowskiego PTM we 
współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towa-
rzystwem Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Mło-
dzieży im. dra H. Jordana organizowała wykłady 
o matematyce skierowane do wszystkich zaintere-
sowanych, a zwłaszcza uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych.W okresie od 1.07.2022 do 
31.2.2022 odbyły się 2 spotkania: pierwsze miało 
miejsce 17 listopada, wykład Matematyk  w kasy-
nie wygłosił - dr Andrzej Grzesik (UJ). Natomiast 
prelegentem podczas drugiego spotkania w dniu 
15 grudnia był dr Zdzisław Pogoda (UJ), którego 
wystąpienie było zatytułowane Czy matematyka 
ma historię?. 

ODDZIAŁ LUBELSKI
Oddział Lubelski PTM patronował następującym wy-
darzeniom popularyzującym matematykę:
a) w dniach 10-16 września 2022 r. odbył się Lubelski 
Festiwal Nauki.
b) w dniach 10 i 17 października 2022 r. odbyły się 
wykłady on-line z matematyki w ramach XXX edycji 
Spotkań z Fizyką i Matematyką. Plakat w załączeniu.

ODDZIAŁ ŁÓDZKI 
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Matema-
tycznego we współpracy z Instytutem Matematyki 
Politechniki Łódzkiej oraz Wydziałem Matematyki i 
Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego przy wsparciu 
finansowym Centrum OPUS i Urzędu Miasta Łodzi 
zorganizowali cykl spotkań z matematyką pod na-
zwą Akademicka Łódź Matematyczna. Składały się 
nań różnorodne wydarzenia (wykłady, prezentacje i 
spotkania w szkołach), które rozpoczęły się w maju i 
trwały do listopada 2022 roku. Celem projektu było  
zachęcenie uczniów z regionu łódzkiego do studio-
wania matematyki właśnie w Łodzi, przekonanie ich 
o uniwersalności matematycznego wykształcenia 
oraz przedstawienie perspektyw zawodowych po 
ukończeniu studiów matematycznych.

ODDZIAŁ POZNAŃSKI 
X konkurs matematyczno-informatyczny KOALA

5 grudnia 2022 r. rozpoczęły się zapisy do X drużyno-
wego konkursu matematyczno-informatycznego KO-
ALA, skierowanego do uczniów szkół podstawowych 
i średnich. Pierwszy etap rozpoczyna się 5 stycz-
nia 2023 roku. Udział jest bezpłatny. Wydarzenie 
przygotowano z uwzględnieniem dzieci i młodzieży 
z Ukrainy – zadania będą miały także ukraińską wer-
sję językową. Konkurs jest współorganizowany przez 
Oddział Poznański PTM i objęty honorowym patro-
natem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. X edycję 
dofinansowała Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego 
Łukasiewicza. 
Szczegóły, w tym zasady zapisów, regulamin i har-
monogram,  znajdują się na stronie www.

Popularyzacja matematyki

https://us.edu.pl/wydzial/wnst/2022/11/10/miedzynarodowy-konkurs-studenckich-druzyn-matematycznych-2/
https://www.festiwal.lublin.pl
https://www.festiwal.lublin.pl
https://koala.poznan.pl/
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ODDZIAŁ WARSZAWSKI 
VI Ogólnopolski Dzień Popularyzacji Matematyki 

15 września 2022 r. na Wydziale Matematyki i Nauk In-
formacyjnych Politechniki Warszawskiej odbył się VI 
Ogólnopolski Dzień Popularyzacji Matematyki.  Polskie 
Towarzystwo Matematyczne patronowało tej imprezie. Or-
ganizatorzy zaprosili uczniów i nauczycieli starszych klas 
szkół podstawowych, liceów oraz wszystkich pasjonatów 
matematyki i informatyki na zajęcia popularnonaukowe 
przygotowane specjalnie dla nich przez wybitnych wy-
kładowców z całej Polski. Program VI Dnia Popularyza-
cji Matematyki znajduje się na stronie www. Tam również 
znaleźć można informacje o podobnych imprezach orga-
nizowanych w latach ubiegłych.
Wydarzenie ma też stronę na Facebooku. 

Oddział Poznański PTM kontynuuje akcję tworze-
nia Bazy Pamięci Matematyków Wielkopolskich. 
Celem tego przedsięwzięcia jest zgromadzenie in-
formacji o miejscach pochówku matematyków, co 
umożliwi coroczne składanie kwiatów i zachowa-
nie pamięci o zmarłych koleżankach i kolegach. 
Baza będzie systematycznie uzupełniana, jest też 
możliwość wprowadzania dodatkowych informacji. 
Zgromadzone przez Oddział Poznański PTM dane 
są dostępne pod adresem www.

Czasy równoległe, Jan Sokala
Wyróżnienie w konkursie Matematyka w obiektywie 2022 

https://www.facebook.com/events/447968180669360?active_tab=about 
https://www.facebook.com/events/447968180669360?active_tab=about 
http://dpm.mini.pw.edu.pl/
https://www.facebook.com/events/447968180669360?active_tab=about 
http://mcichon-opptm.home.amu.edu.pl/?page_id=38
https://www.facebook.com/events/447968180669360?active_tab=about 
https://www.facebook.com/events/447968180669360?active_tab=about 
https://www.facebook.com/events/447968180669360?active_tab=about 
https://www.facebook.com/events/447968180669360?active_tab=about 
https://www.facebook.com/events/447968180669360?active_tab=about 
https://www.facebook.com/events/447968180669360?active_tab=about 
https://www.facebook.com/events/447968180669360?active_tab=about 
https://www.facebook.com/events/447968180669360?active_tab=about 
https://www.facebook.com/events/447968180669360?active_tab=about 
https://www.facebook.com/events/447968180669360?active_tab=about 
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Pożegnania

Oddział Białostocki
Zofia Leszczyńska  09.08.2022 

Oddział Gdański
Marian Kwapisz 06.08.2022

Oddział Górnośląski
Joanna Ger  02.07.2022

Oddział Krakowski
Henryk Górecki  12.12.2022
Bohdan Grell  26.10.2022 

Oddział Lubelski
Kazimierz Goebel 21.07.2022 
Jan Kisyński 18.11.2022 

Oddział Toruński

Andrzej Nowicki  09.09.2022

Oddział Warszawski

Adam Piskorek  17.10.2022

Matematycy nienależący do PTM zmarli 
w okresie od 01-07-2022 do 15-12-2022

Ryszard Krasnodębski  11.11.2022 

Anatol Odzijewicz  18.04.2022 

Piotr Pragacz  25.10.2022 

Członkowie PTM zmarli w okresie  
od 01-07-2022 do 15-12-2022

Pożegnania

 https://www.ptm.org.pl/zawartosc/zmar%C5%82-zofia-leszczy%C5%84ska-1941-2022
https://www.ptm.org.pl/zawartosc/zmar%C5%82-marian-kwapisz-1935-2022
https://www.ptm.org.pl/zawartosc/zmar%C5%82-joanna-ger-1944-2022
https://www.ptm.org.pl/zawartosc/zmar%C5%82-henryk-g%C3%B3recki-1927-2022
https://www.ptm.org.pl/zawartosc/zmar%C5%82-bohdan-grell-1937-2022
https://www.ptm.org.pl/zawartosc/zmar%C5%82-adam-piskorek-1928-2022
https://www.ptm.org.pl/zawartosc/zmar%C5%82-ryszard-krasnod%C4%99bski-1925-2022
https://www.ptm.org.pl/zawartosc/zmar%C5%82-piotr-pragacz-1954-2022
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Kazimierz Goebel (1940-2022)

Pożegnania

Kazimierz Goebel (1940–2022)

21 lipca 2022 r. odszedł od nas prof. dr hab. Ka-
zimierz Goebel, wybitny matematyk i były rektor
UMCS.

Kazimierz Goebel urodził się 21 października
1940 r. w Warszawie, ale całe jego życie związa-
ne było z Lublinem. W naszym mieście ukończył
szkołę podstawową i Liceum im. Stanisława Sta-
szica. W latach 1958–1963 studiował matematykę
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS.
Jednym z jego wykładowców był prof. Adam Bie-
lecki, który po powstaniu naszego Uniwersyte-
tu współorganizował Katedrę Zespołowej Mate-
matyki. Szybko dostrzegł on talent matematycz-
ny studenta Goebla, który rozwijał, zadając mu
dodatkowe lektury i stosując wobec niego więk-
sze wymagania niż wobec innych studentów. Jak
wspominał prof. Goebel, wyszło mu to na do-
bre. Już jako student rozpoczął pracę naukową. Po
ukończeniu studiów został asystentem najpierw
w Katedrze Zespołowej Matematyki, a potem po
jej przekształceniu – w Zakładzie Równań Róż-
niczkowych. Stopień doktora otrzymał w 1967 r.
na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem
prof. Bieleckiego. Zaledwie cztery lata po doktora-
cie, w 1971 r. uzyskał stopień doktora habilitowa-
nego, w roku 1977 (w wieku 36 lat) tytuł profeso-
ra nadzwyczajnego, zaś w 1988 r. tytuł profesora
zwyczajnego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że
w 2017 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w podnio-
słej uroczystości odnowienia doktoratu prof. Go-
ebla. O naukowej drodze, jaką Profesor przeszedł
w ciągu pięćdziesięciu lat, świadczyły liczne li-
sty gratulacyjne od współpracowników i przyja-
ciół z wielu uniwersytetów polskich i zagranicz-
nych.

Początkowo prof. K. Goebel zajmował się rów-
naniami różniczkowymi i podstawami teorii ste-
rowania. W tym okresie uczestniczył w semina-
rium prof. Jana Mikusińskiego w Instytucie Ma-
tematycznym PAN w Warszawie. Następnie za-
interesował się problemami nieliniowymi analizy
funkcjonalnej i rozpoczął badania miar niezwarto-
ści zbiorów oraz ich zastosowań. Badania te przy-
czyniły się w istotny sposób do nadania zagadnie-
niom dotyczącym miar niezwartości kształtu ca-

łościowej teorii. Znaczna jej część została przed-
stawiona w książce Measures of Noncompactness in
Banach Spaces, napisanej wspólnie z Józefem Ba-
nasiem, doktorantem profesora Goebla w 1980 r.
Szczególnie wartościowe są opisane w niej za-
stosowania miar niezwartości do dowodzenia ist-
nienia rozwiązań równań różniczkowych w prze-
strzeniach Banacha, gdzie zawodzą klasyczne me-
tody teorii równań różniczkowych. Innym orygi-
nalnym pomysłem prof. Goebla było użycie miar
niezwartości w geometrii przestrzeni Banacha.

Ważną rolę w rozwoju jego kariery naukowej
odegrała współpraca z Williamem A. Kirkiem
z University of Iowa. Jej początkiem był wyjazd
do Iowa City w roku akademickim 1971/1972, sfi-
nansowany dzięki stypendium Fundacji Kościusz-
kowskiej. Ich wspólne prace miały decydujący
wpływ na współczesny kształt metrycznej teo-
rii punktów stałych. Zawierały przełomowe dla
tej teorii wyniki i wyznaczały nowe kierunki ba-
dań. Obecnie jest to jeden z podstawowych dzia-
łów analizy nieliniowej, mający liczne zastosowa-
nia w teorii równań różniczkowych i całkowych,
w teorii przekształceń holomorficznych i teorii
grafów.

Podsumowaniem współpracy Goebla z Kirkiem
była ich książka — Topics in Metric Fixed Point The-
ory, wydana przez Cambridge University Press
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w 1990 r. Jej polskie tłumaczenie zostało wyda-
ne nakładem Wydawnictwa UMCS w 1999 r. Jest
napisana w żywy, zajmujący sposób, charaktery-
styczny dla stylu publikacji prof. Goebla. Zawiera
wiele ciekawych przykładów pozwalających do-
strzec różne aspekty omawianych zagadnień. Mi-
mo upływu lat wciąż pozostaje podstawową lek-
turą na temat metrycznej teorii punktów stałych.
Została nagrodzona Nagrodą Ministra Edukacji
Narodowej. Ukoronowaniem współpracy Goebla
z Kirkiem było nadanie profesorowi Kirkowi tytu-
łu doktora honoris causa naszego Uniwersytetu w
2004 r. Specjalnie na tę uroczystość przyjechali do
Lublina liczni współpracownicy i przyjaciele obu
profesorów z kraju i wielu zagranicznych ośrod-
ków.

Jednym z kamieni węgielnych metrycznej teorii
punktów stałych jest klasyczne twierdzenie Bana-
cha o punkcie stałym. W swoich pracach prof. Go-
ebel wielokrotnie korzystał z tego twierdzenia. Po-
dał także jego nowy dowód, oparty na innym po-
myśle niż dowód standardowy. Te odniesienia do
dorobku Banacha, ale także styl uprawiania ma-
tematyki i pisania o matematyce przez Profesora
w pełni uzasadniają uznanie go za kontynuato-
ra wspaniałej tradycji przedwojennej polskiej ma-
tematyki, powszechnie kojarzonej z nazwiskiem
Stefana Banacha.

Istotne znacznie dla rozwoju metrycznej teorii
punktów stałych miały badania Profesora doty-
czące własności tzw. zbiorów minimalnych. Oka-
zały się one kluczowe, gdy w latach 80. XX w. za-
częto stosować w tej teorii tzw. metody niestan-
dardowe. Był to przełom w badaniach nad proble-
mem istnienia punktów stałych dla przekształceń
nieoddalających. Obecnie w każdej pracy, w któ-
rej stosowane są te metody, przytaczane jest twier-
dzenie zwane lematem Goebla–Karlovitza. Jest to
wynik opublikowany przez prof. Goebla w „An-
nales UMCS” w 1975 r. i niezależnie przez L. Kar-
lovitza rok później.

Wielkim wkładem w rozwój metrycznej teorii
punktów stałych było także zastosowanie przez
Profesora metod geometrycznych do dowodze-
nia istnienia punktów stałych dla różnych klas
przekształceń. Dzięki jego oryginalnemu pomy-
słowi rozwiązany został postawiony kilkanaście
lat wcześniej problem istnienia punktu stałego dla
przekształceń holomorficznych kuli w przestrzeni
Hilberta. Dalsze intensywne badania w tym kie-

runku zaowocowały napisaną wspólnie z Sime-
onem Reichem książką Uniform Convexity, Hyper-
bolic Geometry and Nonexpansive Mappings, wydaną
w 1984 r. Stały się one także inspiracją dla innych
badaczy na całym świecie, w tym dla doktoran-
tów Profesora. Dwóch z nich uzyskało habilitacje
w oparciu o rozprawy z tej tematyki.

Profesor Goebel opublikował 75 artykułów na-
ukowych i 5 książek. Trzy z nich zostały już wspo-
mniane. Na podstawie wykładów dla doktoran-
tów prowadzonych w Tokyo Institute of Technolo-
gy powstała jego czwarta książka Concise Course on
Fixed Point Theorems, wydana w Japonii w 2002 r.
Jej polskie tłumaczenie ukazało się w 2005 r. nakła-
dem Wydawnictwa UMCS. Miałem przyjemność
być współautorem ostatniej książki Profesora —
monografii Elements of Geometry of Balls in Banach
Spaces, wydanej przez Oxford University Press w
2018 r. Profesor Goebel należy więc do elitarne-
go grona polskich naukowców mających w swo-
im dorobku książki wydane zarówno przez Cam-
bridge, jak i Oxford University Press. Na potwier-
dzenie wagi dorobku prof. Goebla można jeszcze
wspomnieć o liczbie cytowań jego publikacji, któ-
ra według bazy MathSciNet wynosi ponad 3800
i szybko rośnie. Równie imponujące są liczby cy-
towań w innych bazach danych.

Warto podkreślić, że Profesor nie był typem na-
ukowca pracującego samotnie w zaciszu swoje-
go gabinetu. Był wspaniałym wykładowcą. Jego
błyskotliwe wykłady przyciągały młodych ludzi
do uprawianej przez niego tematyki badawczej.
Prowadził seminarium naukowe poświęcone teo-
rii punktów stałych, ale nie ograniczał się do dys-
kusji w ramach seminarium. Rozmowy naukowe
odbywały się często w jego gabinecie lub po pro-
stu podczas spacerów po korytarzu. Dbał o dobrą
atmosferę w naszej grupie badawczej. Na zakoń-
czenie roku akademickiego organizował ognisko
w Ogrodzie Botanicznym UMCS, gdzie w swo-
bodnej atmosferze robiliśmy podsumowanie mija-
jącego roku.

Wypromował 15 doktorów, z których 3 ma obec-
nie tytuł profesora, a dalszych 4 stopień dok-
tora habilitowanego. Był recenzentem w wielu
przewodach doktorskich (w tym zagranicznych),
przewodach habilitacyjnych, a także wielokrot-
nym opiniodawcą i superrecenzentem w Central-
nej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Profesor udzie-
lał się również w przedsięwzięciach popularyzu-
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jących matematykę. Przez kilka lat był członkiem
komitetu redakcyjnego popularnego czasopisma
matematyczno-fizycznego „Delta”. Chętnie podej-
mował się prowadzenia popularnych wykładów
dla młodzieży i nauczycieli. Jak wspominał, jed-
nymi z najtrudniejszych w jego karierze akade-
mickiej były 2 wykłady dla słuchaczy Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Przez szereg lat był prze-
wodniczącym Lubelskiego Okręgowego Komite-
tu Olimpiady Matematycznej. Za tę działalność
otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dorobek naukowy prof. Goebla zyskał uznanie
w kraju i za granicą. Wymownym tego dowodem
było przyznanie mu w 2011 r. Nagrody Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt do-
robku naukowego. O międzynarodowym uznaniu
świadczyły liczne zaproszenia do zagranicznych
ośrodków w charakterze wykładowcy. Był zapra-
szany na wiele konferencji i seminariów nauko-
wych, wykładał na zorganizowanych specjalnie
dla niego minikursach z metrycznej teorii punk-
tów stałych. Istotną rolę w nawiązywaniu kon-
taktów odgrywała jego osobowość. W środowisku
międzynarodowym znany był po prostu jako Kaz.
Był duszą towarzystwa podczas mniej lub bardziej
formalnych spotkań, a jego udział ożywiał każ-
dą dyskusję. Był nieprzebraną skarbnicą proble-
mów matematycznych, ale potrafił też w pięć mi-
nut, przy kawie, rozwiązać problem, nad którym
inni głowili się godzinami.

Specjaliści metrycznej teorii punktów stałych
zbierali się co kilka lat w różnych światowych
ośrodkach na cyklicznych konferencjach poświę-
conych tej tematyce. Pierwsza z nich odbyła się
w Marsylii w 1989 r., zaś ostatnia w Xinxiang
w Chinach w 2019 r. Profesor Goebel był jedyną
osobą, która brała udział we wszystkich tych spo-
tkaniach, w wielu jako członek komitetów nauko-
wych, a także jako główny mówca. Z jego inicja-
tywy jedna z tych konferencji została zorganizo-
wana w Kazimierzu Dolnym w 1997 r. Był także
pomysłodawcą i organizatorem konferencji, w ra-
mach których w Lublinie gościli specjaliści me-
trycznej teorii punktów stałych z Włoch (2016 r.)
i Hiszpanii (2018 r.). Z okazji 70. urodzin Profeso-
ra zorganizowano uroczyste sesje w czasie 2 kon-
ferencji naukowych: VI Symposium on Nonlinear
Analysis w Toruniu w 2011 r. i The 10th Interna-
tional Conference on Fixed Point Theory and Its
Applications w Cluj-Napoca w 2012 r.

Prof. K. Goebel wielokrotnie podróżował w ce-
lach naukowych do USA, odwiedzając zwykle
swojego przyjaciela Arta Kirka. Podróżował tak-
że do Meksyku, Hiszpanii, Włoch, Tajlandii, Ko-
rei, Australii i na Tajwan. Jak podkreśla prof. To-
mas Dominguez Benavides z Sewilli, wizyty prof.
Goebla odegrały ważną rolę w rozwoju kierowa-
nej przez niego grupy badawczej. W ostatnich la-
tach ulubionym celem jego zagranicznych podró-
ży naukowych stała się Japonia. Miałem przyjem-
ność podróżować z nim do tego kraju na konferen-
cję w 2013 r. Podziwiałem wtedy swobodę, z jaką
poruszał się w skomplikowanej sieci komunikacji
miejskiej w Tokio. Poznałem go też jako smako-
sza japońskiej kuchni, który zawsze potrafił zna-
leźć najlepszą restaurację w okolicy.

Profesor miał rzadką umiejętność łączenia in-
tensywnej pracy naukowej z owocną działalnością
organizacyjną. Od roku 1980 aż do przejścia na
emeryturę kierował Zakładem Równań Różnicz-
kowych. Jego talenty organizacyjne zostały do-
cenione przez społeczność uniwersytecką. Przez
dwie trzyletnie kadencje (1984–1987 i 1990–1993)
był prorektorem, a następnie w latach 1993–1999
rektorem UMCS. Przez wiele lat był prezesem Od-
działu Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Ma-
tematycznego, zaś w latach 1993–1999 sprawo-
wał funkcję prezesa PTM. W latach 2005–2007
był członkiem Prezydium Państwowej Komi-
sji Akredytacyjnej i przewodniczył Zespołowi
Matematyczno-Fizyczno-Chemicznemu PKA, or-
ganizując jego prace, wizytacje i proces ocenia-
nia wniosków uczelni o otwarcie nowych kierun-
ków studiów. W październiku 2006 r., w wyni-
ku kontaktów między PKA a jej odpowiednikiem
w Szwajcarii, został powołany na eksperta tej or-
ganizacji i w tym charakterze uczestniczył w wi-
zytacji Politechniki Federalnej w Lozannie. Przez
wiele lat był członkiem Rady Naukowej Instytutu
Matematycznego PAN, członkiem Komitetu Ma-
tematyki PAN i przewodniczącym Rady Nauko-
wej Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza P.
Schaudera w Toruniu. Za wybitne osiągnięcia na
polu nauki oraz za działalność społeczną prof. Ka-
zimierz Goebel został odznaczony Krzyżem Ka-
walerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.

Matematyka była największą pasją Profesora.
Przekazał ją swojemu synowi Rafałowi, który
jest profesorem matematyki w Loyola University
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w Chicago. Zamiłowania Profesora nie ogranicza-
ły się jednak do matematyki. W młodości upra-
wiał jazdę figurową na lodzie i grał w szachy. Jego
pasją było pływanie i żeglarstwo. Za młodu star-
tował w zawodach pływackich, a potem co roku
brał udział w sztafecie pływackiej z okazji rozpo-
częcia roku akademickiego. Miał uprawnienia ka-
pitana jachtowego, a jego największym wyczynem
jako żeglarza było poprowadzenie jachtu Roztocze
w rejsie dookoła Islandii w 1976 r. Był 18. w ko-
lejności członkiem Mesy Kaprów Polskich – pol-
skiego oddziału międzynarodowego bractwa Her-
mandad de la Costa, które kultywuje tradycje że-
glarskie. W latach 1997–1999 pełnił funkcję kapita-
na Mesy.

Jako matematyk prof. K. Goebel zajmował się

przestrzeniami nieskończenie wymiarowymi. Ja-
ko człowiek był niezwykły w wielu wymiarach.
Liczne grono jego współpracowników i przyja-
ciół na całym świecie zachowa ciepłe wspomnie-
nia o nim, a wchodząc na jego profil w MathSciNet
będziemy mogli obserwować, jak pomysły z jego
prac żyją w umysłach wielu matematyków.

Stanisław Prus
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

stanislaw.prus@mail.umcs.pl

Artykuł pierwotnie ukazał się w miesięczniku
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: „Wiado-
mości Uniwersyteckie” 2022, nr 8 (290), s. 62-65.

mailto:stanislaw.prus%40mail.umcs.pl?subject=
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Jan Maria Kisyński (1933-2022)

Pożegnania

Jan Maria Kisyński (1933–2022)

Kilka miesięcy temu, gdy zmarł p. prof. Kazi-
mierz Goebel, lubelski matematyk Tomasz Komo-
rowski powiedział, że w naszym mieście skończy-
ła się pewna epoka. To bardzo celne spostrzeżenie.
Ale jeśli tak, to co powiedzieć dziś, gdy odszedł
p. prof. Kisyński?1

Określenie „koniec epoki” jest zapewne po-
wodem do zadumy, skłania do przyjrzenia się
ponownie osiągnięciom gigantów, którzy jeszcze
wczoraj żyli pośród nas. Ale nie sprawia, że po po-
liczku płynie nam łza.

� � �

Bezspornie, w przypadku Profesora Kisyńskie-
go, mieliśmy do czynienia z naukowcem wiel-
kim, przerastającym swym umysłem nas wszyst-
kich razem wziętych. Głębokim analitykiem two-
rzącym działa sztuki, które dziś zadomowiły się
w specjalistycznych podręcznikach z różnorod-
nych dyscyplin matematyki: teorii miary, analizy
harmonicznej, teorii półgrup operatorów i analizy
funkcjonalnej, znanych i czytanych na całym świe-
cie — wymienić tu trzeba chociażby fundamental-
ną monografię Kosaku Yosidy.

Nie przesłyszeli się Państwo: powiedziałem
„dzieła sztuki”. W rękach Profesora Kisyńskiego
matematyczna materia, sama w sobie oporna i ma-
towa, powoli odsłaniała swą ukrytą fakturę, we-
wnętrzne piękno, i mieniła się kolorami jaspisu.
W tym sensie praca wybitnego matematyka nie
różni się od pracy wybitnego rzeźbiarza, malarza
czy kompozytora.

Jako najmłodszy i niestety ostatni uczeń miałem
przywilej przyglądać się temu procesowi w kil-
ku przypadkach. Na przykład na poczatku lat 90.
ubiegłego wieku Pan Profesor zwrócił moją uwagę
na prace niemieckiego matematyka W. Arendta,
które rzucały zupełnie nowe swiatło na stare, zna-
ne od pół wieku, a doniosłe twierdzenie Hille’a–
Yosidy. Wspomniane tu twierdzenie, nawiązujące
do idei Cauchy’ego, Peano, Hilberta i Hadamarda,

1Powyższy tekst jest zapisem wystąpienia Adama Bobrow-
skiego, ucznia Profesora Kisyńskiego, w trakcie uroczystego
pożegnania Zmarłego, które miało miejsce 25 XI 2022 w Poli-
technice Lubelskiej.

jest mianowicie kamieniem wegięlnym całej teorii
tzw. półgrup operatorów, która pozwala rozwią-
zywać złożone odpowiedniki równań różniczko-
wych w przestrzeniach Banacha. Dodać należy, że
nie jest to tylko teoria abstrakcyjna — dzięki jej
zastosowaniom możemy lepiej zrozumieć proce-
sy fizyczne, biologiczne i ekonomiczne, również te
z inherentną strukturą losową.

I to właśnie twierdzenie W. Arendt ukazał z zu-
pełnie nieoczekiwanej perspektywy. Zarówno Pan
Profesor jak i ja byliśmy pod wrażeniem tego wy-
niku. To było trochę tak, jak gdybyśmy patrzyli
od lat na kunsztowny fresk, ale dzięki nowemu
światłu ujrzeli ukryte pod nim malowidło jeszcze
wspanialsze, jakby jego bardziej misterny orygi-
nał. Byłem zachwycony, bo zrozumiałem coś wię-
cej, głębiej; pozornie przypadkowe fakty z litera-
tury przedmiotu zaczęły tworzyć spójną całość.
Ale, jak się okazuje, nie wiedziałem jeszcze, co
mnie naprawdę czeka.

Niedługo później bowiem dostałem do ręki
artykuł Pana Profesora poświęcony tej tematy-
ce. Pan Profesor mówił w nim jakby: popatrz,
twierdzenie Hille’a–Yosidy, to tylko część znacz-
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nie większego fresku, który rozciąga się na całe
pomieszczenie, nie tylko na tę ścianę, na którą do
tej pory patrzyliśmy. Ten większy obraz zawiera
w sobie ukryte dotąd, a naturalne struktury mate-
matyczne, pozornie odległe od teorii półgrup ope-
ratorów; co więcej, samo twierdzenie jest tylko od-
biciem znacznie bardziej ogólnych, choć prostych,
zasad.

Bo to, proszę Państwa, nieprawda, że matema-
tyka to coś zastanego, stałego: matematyka jest ta-
ka, jaką stworzył i jak ją widzi ludzki umysł. Nie
chodzi też tylko o to, by wiedzieć jak coś udo-
wodnić, choć to ważne; ważniejsze jest jeszcze to,
by wiedzieć co udowodnić, to znaczy unaocznić,
trzeba. Ja przecież patrzyłem na te same kartki
papieru zadrukowane tymi samymi formułami, a
jednak wspomnianych tu struktur, większego fre-
sku, nie zauważyłem ani nawet ich istnienia nie
przeczuwałem. Dziś oczywiście je „widzę”, ale
najpierw musiał być ktoś, kto mi otworzył na nie
oczy — Pan Profesor Kisyński.

� � �

Proszę mi wybaczyć tę być może zbyt osobistą
historię: ale jestem przekonany, że uwypukla ona
charakterystyczną cechę Profesora, który potrafił
każde interesujące go zagadnienie zrozumieć do-
głębnie i zobaczyć znacznie więcej i piękniej niż
przeciętny pasjonat twierdzeń i dowodów.

Oto inny przykład: znany matematyk z Wrocła-
wia Krzysztof Bogdan, od niedawna członek Pol-
skiej Akademii Nauk, z którym rozmawiałem kil-
ka dni temu, wspomina recenzję swojej rozprawy
habilitacyjnej, poświęconej tak zwanemu ułamko-
wemu laplasjanowi. Otóż opiniodawca, Profesor
Kisyński, zamieścił w niej szereg charakterystyk
tego obiektu, o których habilitant, powszechnie
szanowany specjalista, nie miał wcześniej zielone-
go pojęcia. Nie dziwi w tym kontekście fakt, że
Profesor nieustannie proszony był o recenzje prac
doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków pro-
fesorskich — przygotował ich ponad 120!

Nikt z tych, którzy się z nim matematycznie ze-
tknęli, nie ma wątpliwości co do wyjątkowości Pa-
na Profesora. Zresztą pomyślmy tylko: od roku
1944, w którym powstał UMCS i można zaczynać
mówić o początkach środowiska matematyczne-
go w Lublinie, minęło 78 lat, a poza Profesorem
Kisyńskim ani jeden matematyk z naszego miasta
nie został zaproszony do elitarnej PAN, a potem

także do odnowionej PAU. Do PAU, ale przed woj-
ną, należał tylko prof. Mieczysław Biernacki, który
potem był pierwszym kierownikiem katedry ma-
tematyki na UMCS.

� � �

Ale czy mieliśmy przywilej spotkania tylko
z wielkim uczonym? Zawiadamiając środowisko
o śmierci Pana Profesora, napisaliśmy: „uznany
matematyk, ale przede wszystkim porządny, nor-
malny człowiek”.

Profesor Jerome Goldstein, amerykański specja-
lista z teorii półgrup operatorów, jeden z najwięk-
szych, który przecież naszego polskiego tekstu nie
znał, pisze do mnie, jakby czytał w moich myślach
Jan was a great mathematician and a great man.

Profesor Irena Lasiecka, amerykańska matema-
tyk polskiego pochodzenia, laureatka prestiżowe-
go Richard E. Bellman Control Heritage Award,
która poznała Pana Profesora jeszcze w latach 70.
ubiegłego wieku w Warszawie, w odpowiedzi na
nasz list krzyczy wielkimi literami, z wielkim ża-
rem: To był człowiek ogromnych wartości (...). Mate-
matyk jak rownież Normalny Człowiek.

Roberto Triggiani, Amerykanin pochodzenia
włoskiego, pisze we are crushed to learn about the
passing of Professor Kisynski i dodaje It was too easy
for me to have both supreme professional respect and
warm affection for such a wonderful person.

Z listu Profesora Pleśniaka z PAU, wybitnego
polskiego matematyka, przebija ten sam podwój-
ny smutek: straty wybitnego matematyka i kogoś
bliskiego.

Wreszcie Wolfgang Arendt, niemiecki matema-
tyk, o którego twierdzeniu wspominałem wcze-
śniej pisze I am most sad to hear that Jan Kisynski
passed away. We shared some beautiful experiences. He
was a wonderful person.

Przytoczone powyżej słowa nie są typowe dla
pożegnań ludzi wielkich, ale przez to jakże od nas
dalekich. Nawiasem mówiąc, sam Pan Profesor,
zawsze słysząc cokolwiek o swojej wielkości, we-
wnętrznie się zżymał. Na przykład, gdy podczas
laudacji na jego cześć powiedziałem tu na uczel-
ni, że jest znany na całym świecie, rzucił pod no-
sem „o, to ten świat zrobił się niepokojąco mały”.
Ja również, pisząc niniejsze słowa, nie odnajdywa-
łem w sobie ani odrobiny patosu, żadnej chęci sta-
wiania go na piedestale. Zresztą by się nie dało,
nie kłamiąc Jego pamięci.

mailto:pjedrzej%40mat.umk.pl?subject=
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Nikt się tu nie obrazi, gdy powiem, że — jak
przecież każdy z nas — Profesor miał swoje wady,
czasami nieznośne. Ale nawet z nimi nie można
było go nie lubić. Po prostu znajdowaliśmy przy-
jemność w przebywaniu z nim, słuchaniu co mó-
wił o matematyce i o wszystkim innym; „polowa-
liśmy” na rzadką sposobność odprowadzania go
z uczelni do domu, by chwile z nim przedłużyć.

Swoją drogą w pracy nie bywał często, za to czę-
sto, aż nazbyt często, pracował. Bo matma była je-
go pasją. Gdy jako młody asystent, przyszedłem
kiedyś na Politechnikę, by go spotkać, wziął mnie
na stronę i rzekł „Panie magistrze, niech pan tu nie
przychodzi. Niech pan idzie do domu i udowod-
ni jakieś twierdzenie.” Tej rady, Panie Profesorze,
trzymam się do dziś i parę twierdzeń udowodnić
mi się udało.

Wszystkich osobistych spotkań z Panem Pro-
fesorem opowiedzieć tu oczywiście nie zdołamy.
Ale porozmawiajcie Państwo po zakończeniu uro-
czystości z p. drem Szusterem, p. dr Murat, p. prof.
Bankiem czy p. prof. Wacem-Włodarczykiem —
usłyszą Państwo te same ciepłe słowa.

� � �

Być może to, co powiedziałem wcześniej, pozo-
stawia wrażenie, że Profesor, lubiany i szanowa-
ny przez wszystkich, miał w życiu łatwo, lekko
i przyjemnie. Nic bardziej mylnego: przeszedł w
życiu wiele. Ale nie mnie o tym mówić. Nadmie-
nię tylko, że może z tego powodu rozumiał zmar-
twienia innych.

Na uczelni, czemu dawał często wyraz w roz-
mowach, był niedoceniany i niezrozumiany. I to
mimo tego, że nie wymagał czołobitności, a zwy-
kłego szacunku. Byłem wtedy zbyt młody, by zro-
zumieć motywy tych, którzy bezinteresownie rzu-
cali mu kłody pod nogi. Dziś myslę, że przede
wszystkim nie zdawali sobie sprawy z tego, z kim
mają do czynienia. Nie mogli, bo ich wyobraźnia
tak wysoko nie sięgała.

Na to wszystko nakładała się matematyczna sa-
motność: niemożność dzielenia się swoimi pasja-
mi z nikim poza bardzo wąskim gronem uczo-
nych, raczej spoza Lublina (stąd korespondencja
z wielkimi matematykami zagranicznymi). Pro-
szę sobie wyobrazić, że po latach wytężonych stu-
diów biegle władają Państwo wymarłym językiem
starożytnych Etrusków czy Sumerów i napisali
w nim poemat. Kto będzie w stanie docenić jego

piękno? Ileż czasu trzeba, by laik poznał choć zna-
czenie słów! Ja nawet dziś, po 35 latach studiów,
rozumiem, na swoją miarę, góra marną część osią-
gnięć Profesora.

Jeśli dołożymy do tego ciężką, bardzo ciężką
pracę, której nie potrafi docenić nikt, kto nigdy
się poważną matmą nie parał ... Nie raz widzia-
łem Profesora Kisyńskiego pojawiającego się po
dwóch-trzech tygodniach niebytności na uczelni,
z podkrążonymi oczami, ziemistą twarzą, kom-
pletnie wyczerpanego mentalnie i fizycznie. Przy-
nosił wypracowaną przez ten czas recenzję kolej-
nej habilitacji, z której — jak już wiemy — niejed-
nokrotnie rozumiał więcej niż autor, lub nowy ar-
tykuł. Czasami się wtedy odprężał i zaczynał roz-
mawiać, jedząc przygotowaną mu przez troskli-
wą żonę kanapkę, zawsze starannie zapakowaną
i równie starannie odpakowywaną. Prosił o herba-
tę. Rzucał bon-moty takie jak „swieże spojrzenie,
nieobciążone znajomością rzeczy” albo „procedu-
ra została tak znakomicie uproszczona, że prze-
stała służyć do czegokolwiek”. Mówił ucieszony
„Napisał do mnie Wojtuś”, mając na myśli swe-
go ucznia, prof. Wojciecha Chojnackiego, i śmiały
mu się oczy. Czasem opowiadał z pasją o tym, że
dowody autorstwa innego jego ucznia, prof. Jana
Rusinka są niezwykłe — nie potrafiłby ich skom-
ponowac nikt, kto jak prof. Rusinek nie zajmuje się
profesjonalnie szachami.

Ale innym razem był nastroszony jak jeż, nie-
przystępny, poddenerwowany, bo wpadł tylko po
jakieś materiały, a w głowie kłębiły mu się nieupo-
rzadkowane jeszcze myśli, które trzeba przecież
jakoś spisać. Rozmawiał niechętnie i leciał do do-
mu, by wrócić do przerwanej pracy.

� � �

Wszystkich wspomnień przywołać tu nie mo-
żemy, a kiedyś trzeba skończyć to wystąpienie.
Wróćmy więc do pytania zadanego na wstępie. Co
możemy powiedzieć dziś, gdy odszedł Pan Profe-
sor Kisyński?

Przypomnę w tym celu znaną być może nie-
którym z Panstwa historię z końca dziewiętnaste-
go wieku, ze Szkocji. Pewien protestancki pastor
przemawiał kiedyś z podwyższenia na tak zwa-
nym spotkaniu przebudzeniowym w biednym
miasteczku górniczym. Przeszkadzał mu w tym
młody człowiek, który ciągnął go za ubranie i pro-
sił, by ten pozwolił mu coś powiedzieć. Był nim Ja-
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mes M’Kendrik, później, jak się okazuje, dość zna-
na postać, autor książki „Seen and Heard”. Jego
ojciec zginął w kopalni, a on sam niedawno uwie-
rzył w Pana Jezusa. Nękany tak pastor w końcu
pozwolił mu wejść na podium. Tyle tylko, że mło-
dzieniec nie potrafił wykrztusić z siebie więcej niż
kilka słów. W zasadzie tylko płakał. Na skutek te-
go płakać zaczęli wszyscy i wielu tego dnia zwró-
ciło swe serce do Pana, który jest Duchem.

Opowiadając tę historię, abstrahuję od kon-
tekstu ewangelicznego, mimo że jest on w niej
kluczowy. Chcę jedynie zaznaczyć, że lepiej by-
łoby gdybym, zamiast mówić to wszystko, stanął

przed Państwem i zapłakał. Nie robię tego z wielu
powodów, chociażby dlatego, że nie stać mnie
na płacz publiczny. Chciałbym jednak Państwu
wyznać, że od soboty, odkąd usłyszałem o śmierci
Pana Profesora, płacz prywatny jest moją stałą
praktyką.

Adam Bobrowski
Politechnika Lubelska

a.bobrowski@pollub.pl

mailto:a.bobrowski%40pollub.pl?subject=


43Biuletyn PTM 

Andrzej Nowicki (1949-2022)Andrzej Nowicki (1949–2022)

9 września 2022 r. w wieku 73 lat zmarł prof. An-
drzej Nowicki. Był emerytowanym pracownikiem
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu, matematykiem
uznanym w Polsce i za granicą, czołowym specja-
listą w zakresie algebry różniczkowej, ekspertem
w dziedzinach algebry przemiennej i geometrii al-
gebraicznej. Od 1975 r. należał do grona członków
Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Andrzej Nowicki urodził się 26 lipca 1949 r.
w Żninie, uczył się w tamtejszym Liceum Ogól-
nokształcącym im. Braci Śniadeckich. Studia na
UMK ukończył w 1972 r., po czym rozpoczął pra-
cę na tej uczelni. Stopień doktora uzyskał w 1978 r.
na podstawie rozprawy Ideały i pierścienie różnicz-
kowe; jej promotorem był prof. Stanisław Balce-
rzyk. Stopień doktora habilitowanego A. Nowicki
otrzymał w 1995 r. na podstawie rozprawy Poly-
nomial derivations and their rings of constants. W ro-
ku 2005 nadano mu tytuł profesora nauk matema-
tycznych.

Główną tematyką jego pracy naukowej była teo-
ria derywacji (różniczkowań), a szczególnie struk-
tura pierścieni oraz ciał stałych tych operacji. Cen-
tralne miejsce wśród jego zainteresowań zajmo-
wały słynne otwarte lub długo nierozwiązane pro-
blemy algebraiczne, takie jak hipoteza jakobiano-
wa czy czternasty problem Hilberta. Interesowała
go również problematyka teorii liczb, a także bazy
Gröbnera.

Profesor Nowicki był autorem lub współauto-
rem ponad 100 prac matematycznych opubliko-
wanych w renomowanych czasopismach między-
narodowych. Współpracował z naukowcami z ca-
łego świata, w tym z Jeanem Moulin Ollagnierem,
Arno van den Essenem, Kazuo Kishimoto, Jean-
Marie Strelcynem, Miguelem Ferrerą, Yoshikazu
Nakai, Leonidem Makar-Limanovem. Współauto-
rem jednej z jego publikacji był światowej sła-
wy specjalista w zakresie teorii niezmienników
prof. Masayoshi Nagata. Wielokrotnie zaprasza-
no prof. Nowickiego do znanych zagranicznych
ośrodków matematycznych, m.in. na kilkunasto-
miesięczne pobyty w uniwersytetach w Japonii
(lata 1986–1987 oraz 1992–1993). Jako profesor wi-
zytujący przebywał on również w École Poly-
technique (Palaiseau, Francja), Université Paris 13
(Francja), Université de Rouen Normandie (Fran-

cja), Uniwersytet w Porto Alegre (Brazylia) oraz
w Radboud Universiteit Nijmegen (Holandia).

W 1996 r. został członkiem Amerykańskiego To-
warzystwa Naukowego (AMS), a w 2001 r. rozpo-
czął swoją przynależność do Towarzystwa Upo-
wszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
w Toruniu. W latach 1987–1989 pełnił funkcję za-
stępcy dyrektora ds. dydaktycznych w Instytu-
cie Matematyki UMK. W latach 2002–2014 był
przewodniczącym Toruńskiego Oddziału Olim-
piady Matematycznej. Pracował również dodat-
kowo w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informaty-
ki i Zarządzania. Wypromował czterech doktorów
nauk matematycznych oraz 140 magistrów mate-
matyki.

Profesor Nowicki zajmował się również popula-
ryzacją matematyki oraz elementarną teorią liczb.
Napisał 15 książek z popularnonaukowej serii Po-
dróże po Imperium Liczb. Ukazało się już drugie wy-
danie tych książek, zawierające łącznie ok. 3000
stron. Prowadził także zajęcia Międzyszkolnych
Kół Matematycznych w Toruniu i uczestniczył
w organizacji międzynarodowego konkursu Kan-
gur Matematyczny. W 2011 r. został odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi, a w roku 2020 wyróż-
niono go prestiżowym tytułem Honorowego Pro-
fesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu.

Był człowiekiem niezwykle koleżeńskim i towa-
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rzyskim, o dużym poczuciu humoru. Jego gabinet
zawsze stał otworem dla wszystkich, którzy chcie-
li porozmawiać o matematyce i nie tylko. Przez
kilkadziesiąt lat regularnie uczestniczył w łódz-
kich konferencjach z geometrii analitycznej i alge-
braicznej, na których miał liczne grono przyjaciół.
Do jego zainteresowań pozamatematycznych na-
leżały wędrówki po górach, filatelistyka oraz mu-
zyka: grywał na pianinie, fortepianie oraz orga-
nach. Bardzo wiele osób darzyło Profesora sym-

patią, wielu wspomina go jako świetnego Nauczy-
ciela, dla licznych był wspaniałym Przyjacielem.

Piotr Jędrzejewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

pjedrzej@mat.umk.pl

Janusz Zieliński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ubukrool@mat.umk.pl
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Anatol Odzijewicz (1947-2022)Anatol Odzijewicz (1947–2022)

18 kwietnia 2022 r. zmarł prof. dr hab. Ana-
tol Odzijewicz, wieloletni pracownik Uniwersyte-
tu w Białymstoku.

Anatol Odzijewicz urodził się 6 października
1947 roku. Był przedstawicielem szkoły fizyki ma-
tematycznej wywodzącej się od prof. Krzyszto-
fa Maurina, twórcą jej białostockiego odgałęzie-
nia. Główne obszary jego badań dotyczyły kwan-
tyzacji układów fizycznych metodą odwzorowa-
nia stanów koherentnych, nieskończenie wymia-
rowej geometrii Poissona, teorii grupoidów i al-
gebroidów Banacha Liego, a także kwantowych
i klasycznych układów całkowalnych.

W 1975 r. ukończył studia doktoranckie na Wy-
dziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, bro-
niąc rozprawę doktorską Conformal kinematics of
particle with mass m � 0. W 1987 r. za pracę A Con-
formal Holonomic Field Theory otrzymał na tym sa-
mym wydziale stopień doktora habilitowanego.
Tytuł profesora nauk fizycznych uzyskał 12 paź-
dziernika 2006 roku.

Anatol Odzijewicz był związany z Białymsto-
kiem od 1979 r., kiedy rozpoczął pracę na sta-
nowisku adiunkta na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego —
Filii w Białymstoku, która dała początek dzisiej-
szemu Uniwersytetowi w Białymstoku. Pracował
aktywnie na rzecz wydziału, pełniąc m.in. funkcje
dziekana i dyrektora. Przez wiele lat kierował na
UwB Katedrą Fizyki Matematycznej (wcześniej-
szym Zakładem Metod Geometrycznych w Fizy-
ce). Wychował liczną grupę fizyków i matematy-
ków.

Od prawie 40 lat organizował coroczną między-
narodową konferencję Workshop on Geometric Me-
thods in Physics (w 2023 r. planowana jest jej 40.

edycja). Wydarzenie to skupia naukowców z ca-
łego świata i jest jednym z najbardziej rozpozna-
walnych spotkań matematyków i fizyków.

Anatol Odzijewicz był zawsze osobą aktywną
społecznie. Założył Białostocki Oddział Towarzy-
stwa Opieki Nad Zabytkami, któremu przez wie-
le lat przewodniczył. Był pomysłodawcą i współ-
twórcą Skansenu w Białowieży, słynnego także ja-
ko miejsce imprez towarzyszących ww. konferen-
cji. Za swoje liczne zasługi i działalność otrzy-
mał wiele nagród i odznaczeń, został wyróżniony
m.in. Złotą Odznaką Ministra Kultury za ratowa-
nie zabytków architektury drewnianej.

Aneta Sliżewska
Uniwersytet w Białymstoku

anetasl@uwb.edu.pl
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Niewiadomą jest Y, Łucja Konik
Wyróżnienie w konkursie Matematyka w obiektywie 2022 
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