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 �	�� �

W dniu 16.12.2014 prof. Daria Lipi«ska-Naª¦cz � wiceminister nauki i szkol-
nictwa wy»szego wr¦czyªa nominacje nowym czªonkom Rady Narodowego
Centrum Nauki. Przewodnicz¡cym Rady zostaª ponownie prof. dr hab.
Michaª Karo«ski z naszego wydziaªu.

? ? ? ? ?

W poprzednim numerze Informatora Wydziaªowego zabrakªo informacji, »e
Rada Wydziaªu na posiedzeniu w dniu 19.12.2014 zaopiniowaªa pozytywnie
wniosek o Medal im. Stefana Banacha dla prof. dra hab. Henryka Iwa«ca,
profesora Rutgers University w New Brunswick (N.J., USA).

? ? ? ? ?

Na posiedzeniu w dniu 23.01.2015 Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie
wniosek o nagrod¦ Prezesa Rady Ministrów dla prof. dra hab. Henryka
Hudzika, kierownika Zakªadu Teorii Przestrzeni Funkcyjnych, za wybitny
dorobek naukowy.

? ? ? ? ?

Na posiedzeniu Rady Wydziaªu w dniu 23.01.2015 odbyªa si¦ dyskusja na
temat uruchomienia studiów angloj¦zycznych na naszym wydziale. Wprowa-
dzenie do dyskusji wygªosiª peªnomocnik dziekana do spraw takich studiów
dr hab. Michaª Jasiczak.

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu na tym samym posiedzeniu upowa»niªa nast¦puj¡ce osoby
spoza wydziaªu do prowadzenia zaj¦¢ dydaktycznych: Marek Banaszak (Gru-
pa Allegro), Paweª Baszuro (GFT), Ewa Gowin (Grupa Allegro), Paweª Ho-
menko (Astri Polska sp. z o.o.), Dawid Lewandowicz (Grupa Allegro), Piotr
Makowski (Grupa Allegro), Andrzej Przyborski (Grupa Allegro), Bartosz
Sokóª (GFT), Marcin Bara«ski, Anna Padawska i Piotr Szcz¦sny.

? ? ? ? ?
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Rada zatwierdziªa te» uzupeªnienie listy przedmiotów specjalizacyjnych do
wyboru.

? ? ? ? ?

Na posiedzeniu w dniu 23.01.2015 Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie
wniosek o przedªu»enie zatrudnienia na czas nie okre±lony dr Edyty Jusko-
wiak z Zakªadu Dydaktyki Matematyki.

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie wniosek o urlop naukowy dla dra
Bartosza Naskr¦ckiego z Zakªadu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej
w okresie od 1.03.2015 do 29.02.2016. W tym czasie dr B. Naskr¦cki przeby-
wa¢ b¦dzie na uniwersytecie w Bayreuth (Niemcy), gdzie b¦dzie wspóªpra-
cowaª z prof. Michaelem Stollem.

? ? ? ? ?

W dniu 23.01.2015 Rada Wydziaªu przyj¦ªa uchwaª¦ w sprawie wypªaty do-
datkowego wynagrodzenia w roku 2015 nauczycielom akademickim i pra-
cownikom nieb¦d¡cym nauczycielami akademickimi wydziaªu z dochodów
wªasnych.

? ? ? ? ?

Wdniu 23.01.2015 RadaWydziaªu wszcz¦ªa przewód doktorski dra hab. Pio-
tra Ma¢kowiaka z Katedry Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu. Rada zatwierdziªa tytuª rozprawy doktorskiej, który
brzmi �Non-linear superposition operators in the space of functions of boun-
ded variation� i powoªaªa na promotora prof. UAM dra hab. Dariusza Bu-
gajewskiego z Zakªadu Optymalizacji i Sterowania. Rada wyraziªa zgod¦ na
przedstawienie przez dra hab. P. Mackowiaka rozprawy doktorskiej w j¦zyku
angielskim. Rada wyznaczyªa tak»e nast¦puj¡cy zakres egzaminów doktor-
skich: dyscyplina podstawowa � analiza nieliniowa, dyscyplina dodatkowa �
historia matematyki oraz j¦zyk obcy � angielski.

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu powoªaªa na posiedzeniu w dniu 23.01.2015 komisje egza-
minacyjne w przewodzie doktorskim mgra Adama Przestackiego, sªuchacza
Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale:
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• komisja egzaminacyjna z dyscypliny podstawowej (analiza funcjonalna):
przewodnicz¡cy � prof. dr hab. Jerzy K¡kol, zast¦pca przewodnicz¡-
cego � dr hab. Michaª Jasiczak, egzaminator � prof. UAM dr hab.
Andrzej Soªtysiak, egzaminator � prof. dr hab. Leszek Skrzypczak,
promotor � prof. dr hab. Paweª Doma«ski,

• komisja egzaminacyjna z dyscypliny dodatkowej (�lozo�a matematyki):
przewodnicz¡cy � prof. dr hab. Jerzy K¡kol, promotor � prof. dr hab.
Paweª Doma«ski, egzaminator � prof. dr hab. Roman Murawski,

• komisja egzaminacyjna z j¦zyka obcego (j¦zyk angielski): przewodni-
cz¡cy � prof. dr hab. Jerzy K¡kol, promotor � prof. dr hab. Paweª
Doma«ski, egzaminator � mgr Tomasz Kowalewski.

? ? ? ? ?

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziaªu podj¦ªa decyzj¦ o zamkni¦-
ciu przewodów doktorskich nast¦puj¡cych osób: mgr Marii Buli«skiej, mgr
Donaty D¦bickiej, mgra Tomasza Gdali, mgra Krzysztofa Klimorowskiego,
mgra Michaªa Skorzybuta, mgr Moniki Sperling oraz mgr Beaty �wirskiej.

? ? ? ? ?

Cytat
�
�

�
�

�
�

�
�

[Ulam] zmarª 13 maja 1984 roku. We wspomnieniach o m¦»u Françoise
Ulam przypomniaªa sªowa, które powtarzaª przy ró»nych okazjach:

� Najlepszym sposobem na ±mier¢ jest nagªy atak serca lub strzaª oddany
przez zazdrosnego m¦»a.

�Miaª szcz¦±cie umrze¢ w ten pierwszy sposób, cho¢ my±l¦, »e chyba
wolaªby ten drugi� � napisaªa.

M. Urbanek, Genialni. Lwowska szkoªa matematyczna, Iskry, Warszawa 2014, s. 244.

? ? ? ? ?

W Springer Verlag ukazaªa si¦ ksi¡»ka Descriptive Topology and Functional
Analysis. In Honour of Jerzy K¡kol's 60th Birthday, eds. Juan Carlos
Ferrando, Manuel López-Pellicer, ss. 240.
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? ? ? ? ?

W serii Banach Center Publications (jako tom 102) ukazaªa si¦ ksi¡»ka Func-
tion Spaces X pod redakcj¡ Henryka Hudzika, Grzegorza Lewickiego, Juliana
Musielaka, Mariana Nowaka, Leszka Skrzypczaka i Marka Wisªy, ss. 235.

? ? ? ? ?

W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazaªa sie ksi¡»ka dr Jolanty Grali-
Michalak pt. Statystyczne metody matematyki �nansowej w zadaniach, ss.
145.

? ? ? ? ?

Pan Bazyli Klockiewicz, student matematyki (II rok studiów II stopnia)
otrzymaª stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków.

? ? ? ? ?

W dniu 7.01.2015 odbyª si¦ drugi wykªad z cyklu wykªadów otwartych po-
±wi¦conych wielowymiarowym metodom statystycznym w badaniach ekono-
micznych i spoªecznych. Cykl ten organizuj¡ Oddziaª Pozna«ski Polskiego
Towarzystwa Statystycznego, Wydziaª Nauk Przyrodniczych Pozna«skiego
Towarzystwa Przyjacióª Nauk oraz nasz wydziaª. Wykªad pt. �Translacja
demogra�czna: sk¡d si¦ wzi¡ª baby boom?� wygªosiª prof. dr hab. Jan
Paradysz, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

? ? ? ? ?

W dniu 16.01.2015 odbyªo si¦ na naszym wydziale spotkanie z przedstawi-
cielami �rmy NOKIA. Eksperci opowiedzieli o najbardziej zaawansowanych
sieciach mobilnych.

? ? ? ? ?

W dniu 20.01.2015 odbyªy si¦ na naszym wydziale wykªady inauguruj¡ce
program Samsung Tech Academy. Celem tego programu jest zapoznanie
naszych studentów z wymaganiami i oczekiwaniami wspóªczesnego rynku
IT. Wykªady wygªosili: Jacek Piekarski � �Poznaj tajniki Embedded Pro-
gramming� i dr Paweª Mazur � �Kariera programisty w centrum R&D�. Z
ramienia wydziaªu program tej wspóªpracy prowadzony jest przez mgra To-
masza Piªk¦.
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? ? ? ? ?

Wdniu 20.01.2015 odbyªo si¦ kolejne spotkanie z cykluWykªadów Otwartych
dla mªodzie»y �Po indeks z Pitagorasem�. Odczyt pt. �Kiedy kwadrat jest
koªem, czyli o ró»nych metrykach� wygªosiª dr Tomasz Karolak z Zakªadu
Dydaktyki Matematyki.
Szczegóªowe informacje na temat tego cyklu wykªadów znajduj¡ si¦ na stro-
nie http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-otwarte

? ? ? ? ?

W dniu 28.01.2015 odbyª si¦ trzeci wykªad z cyklu wykªadów otwartych
po±wi¦conych wielowymiarowym metodom statystycznym w badaniach eko-
nomicznych i spoªecznych. Wykªad na pt. �Obszary wiejskie województwa
wielkopolskiego i ich mieszka«cy� wygªosili dr Tomasz Klimanek i mgr Ewa
Kowalka.

? ? ? ? ?

W skªad Rady Samorz¡du Studentów naszego wydziaªu wchodz¡ obecnie:
Tomasz Burewicz � przewodnicz¡cy, Karina Korbaczy«ska � wiceprzewodni-
cz¡ca, Marta Smektaªa � wiceprzewodnicz¡ca, Bartªomiej Koczenasz, Ewa
Kubacka, Marcin Kuskiewicz, Miªosz Szczepaniak, Magdalena Szypura oraz
Agnieszka Wieczorek.

? ? ? ? ?

Z historii . . .
�
�

�
�

�
�

�
�

30 marca 1892 roku urodziª si¦ w Krakowie Stefan Banach. Jego ojcem
byª mªody góral sªu»¡cy jako »oªnierz w wojsku austriackim (pó¹niej pracu-
j¡cy jako urz¦dnik w Krakowie) Stefan Greczek, a matk¡ prawdopodobnie
góralka Katarzyna Banach. Wychowywaª si¦ w rodzinie zast¦pczej (wªa±ci-
cielki pralni � Franciszki Pªowej i jej córki, Marii Puchalskiej). Matematyk¦
studiowaª jako samouk. W 1916 roku zainteresowaª si¦ nim � spotkawszy
go przypadkowo na Plantach w Krakowie � Hugo Steinhaus. Mimo, »e nie
uko«czyª studiów, w roku 1922 uzyskaª doktorat na Uniwersytecie Jana Ka-
zimierza we Lwowie � jego rozprawa doktorska zawieraªa podstawowe twier-
dzenia nowej dyscypliny matematyki, analizy funkcjonalnej. W roku 1922
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habilitowaª si¦ na uniwersytecie we Lwowie i zostaª profesorem. Po zaj¦-
ciu Lwowa we wrze±niu 1939 roku przez wojska radzieckie byª profesorem
Uniwersytetu Lwowskiego, dziekanem Wydziaªu Matematyczno-Fizycznego.
W czasie okupacji niemieckiej (1941�1944) Lwowa byª karmicielem wszy
w Instytucie Bada« nad Tyfusem Plamistym i Wirusami profesora Rudolfa
Weigla. Po ponownym zaj¦ciu Lwowa przez Armi¦ Czerwon¡ w roku 1944
kontynuowaª swoj¡ prac¦ na Uniwersytecie Lwowskim jako kierownik ka-
tedry matematyki. Wykªadaª te» w Lwowskim Instytucie Politechnicznym.
Zmarª 31 sierpnia 1945 we Lwowie.

Banach byª wspóªtwórc¡ nowej dziedziny matematyki � analizy funkcjo-
nalnej. Podaª jej fundamentalne twierdzenia oraz wprowadziª terminologi¦,
któr¡ zaakceptowali matematycy na caªym ±wiecie. Byª jedn¡ z gªównych
postaci Lwowskiej Szkoªy Matematycznej.

R.M.

? ? ? ? ?

W ostatnim czasie go±¢mi wydziaªu byli:

• 12�17.01.2015 � prof. Wiesªaw Kubi±, Czechy, Praga, Czeska Akademia
Nauk (opiekun: prof. dr hab. Jerzy K¡kol),

• 19�22.01.2015 � dr Mateusz Pawlik, Austria, Salzburg, Universität Sal-
zburg (opiekun: prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski).

? ? ? ? ?

W dniu 9.01.2015 prof. UJK dr hab. Grzegorz �ysik (Instytut Matema-
tyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Instytut Matematyki Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) wygªosiª referat pt. �Sumowal-
no±¢ formalnych rozwi¡za« równa« ró»niczkowych cz¡stkowych�.

? ? ? ? ?

W dnaich 13, 15 i 16.01.2015 prof. Wiesªaw Kubi± wygªosiª cykl wykªadów
otwartych po±wieconych metodzie forcingu.

? ? ? ? ?
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W dniu 20.01.2015 dr Tomasz Kochanek (Instytut Matematyczny Polskiej
Akademii Nauk, Warszawa) wygªosiª referat pt. �Constructing twisted sums
of Banach spaces via stability properties of vector measures�.

? ? ? ? ?

W dniu 21.01.2015 dr Mateusz Pawlik z Uniwersytetu w Salzburgu wygªo-
siª referat pod tytuªem �Badanie podobie«stw mi¦dzy drzewami z u»yciem
miary Tree Edit Distance�.

? ? ? ? ?

W ostatnim okresie odbyªy si¦ nast¦puj¡ce wyjazdy naukowe pracowników
wydziaªu:

• 11�17.01.2015 � prof. dr hab. Mieczysªaw Mastyªo, Francja, Luminy,
Centre International de Rencontres Mathematiques � konferencja Ba-
nach spaces and their applications in analysis,

• 26.01�14.02.2015 � prof. dr hab. Wojciech Gajda, Niemcy, Heidelberg,
Uniwersytet w Heidelbergu � wykªady i wspóªpraca naukowa,

• 30.01�7.02.2015 � prof. Mieczysªaw Mastyªo, Korea Poªudniowa, Po-
hang, Seoul National University � konferencja The Banach Spaces and
related topics.

? ? ? ? ?

Notatka
�
�

�
�

�
�

�
�

FIFTH POLISH COMBINATORIAL CONFERENCE

W dniach 22�26 wrze±nia 2014 roku, w Centrum Konferencyjnym w B¦-
dlewie, odbyªa si¦ konferencja "Fifth Polish Combinatorial Conference"(pier-
wsza konferencja z tego cyklu odbyªa si¦ w 2006 roku pod nazw¡ �Pozna«-
Zielona Góra Workshop on Combinatorics�, kolejne odbywaj¡ si¦ co dwa lata
pod nazw¡ �Polish Combinatorial Conference�). W skªad Komitetu Progra-
mowego wchodzili profesorowie: Jarosªaw Grytczuk i Paweª Idziak z Uniwer-
sytetu Jagiello«skiego, Mariusz Wo¹niak z Akademii Górniczo-Hutniczej,
Zbigniew Lonc z Politechniki Warszawskiej oraz z naszego Wydziaªu: Mi-
chaª Karo«ski, Tomasz �uczak i Andrzej Ruci«ski. Komitet Organiza-
cyjny 5PCC stanowili prof. Jarosªaw Grytczuk i dr Piotr Micek (UJ),
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dr Paweª Naroski (PW), prof. Jerzy Jaworski i dr Katarzyna Rybarczyk-
Krzywdzi«ska (UAM) oraz dr Alina Szelecka (UZ). Konferencja �nanso-
wana byªa przez Mi¦dzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Ba-
nacha, Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych � KNOW, Politech-
nik¦ Warszawsk¡, Uniwersytet Jagiello«ski, Akademi¦ Górniczo-Hutnicz¡
i UAM.

Celem konferencji byªa prezentacja i integracja polskiego ±rodowiska
kombinatorycznego oraz jego konfrontacja z czoªówk¡ ±wiatow¡. Wzi¦ªo
w niej udziaª 114 uczestników, w tym 40 z zagranicy. Referaty plenarne
wygªosili: Alan Frieze (Carnegie Mellon University), Daniela Kühn (Bir-
mingham University), Deryk Osthus (Birmingham University), János Pach
(École Polytechnique Fédérale de Lausanne), Stanisªaw Radziszowski (Ro-
chester Institute of Technology), Piotr Sankowski (Uniwersytet Warszaw-
ski), Benny Sudakov (Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich). Tra-
dycyjnie w ostatnim dniu konferencji odbyªy si¦ warsztaty dla studentów
i doktorantów poprowadzone przez Adriana Kosowskiego z Inria and Uni-
versité Paris Diderot � �Deterministic walks on graphs: exploration and
di�usion� oraz przez Daniela Krála z University of Warwick � �Limits of
discrete structures and their applications�.

Wa»nym wydarzeniem podczas konferencji byªo rozstrzygni¦cie trzeciej
edycji konkursu �Open Mind� na najlepszego polskiego mªodego matematyka
w dziedzinie kombinatoryki. W tym roku Kapituªa Nagrody Open Mind wy-
braªa trzech �nalistów: Marka Cygana (Uniwersytet Warszawski), Aleksan-
dra M¡drego (Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne) orazBar-
tosza Walczaka (Uniwersytet Jagiello«ski oraz Georgia Institute of Techno-
logy). Spo±ród nich Alan Frieze, plenarny wykªadowca tegorocznego Mi¦-
dzynarodowego Kongresu Matematyków w Seulu, wyªoniª zwyci¦zc¦, którym
w 2014 roku zostaª Aleksander M¡dry.

Nast¦pna konferencja z tego cyklu jest planowana za dwa lata. Wi¦cej
informacji mo»na znale¹¢ na stronie http://5pcc.tcs.uj.edu.pl/

prof. dr hab. Jerzy Jaworski

Opracowanie Informatora: Roman Murawski (rmur@amu.edu.pl)

http://info.wmi.amu.edu.pl/
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