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Rada Wydziaªu na posiedzeniu w dniu 2.02.2007 powoªaªa komisj¦ w przewodzie doktorskim mgra Marcina Borkowskiego, sªuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale, w nast¦puj¡cym skªadzie: prof. UAM
dr hab. Leszek Skrzypczak (przewodnicz¡cy), prof. dr hab. Lech Drewnowski
(zast¦pca przewodnicz¡cego), dr hab. Dariusz Bugajewski (promotor), prof.
dr hab. Józef Myjak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; recenzent),
prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz (recenzent i egzaminator), prof. dr hab.
Ireneusz Kubiaczyk (egzaminator), prof. dr hab. Roman Murawski (egzaminator z dyscypliny dodatkowej) oraz prof. UAM dr hab. Ryszard Urba«ski
(czªonek).

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie wniosek w sprawie dalszego przyznawania stypendium habilitacyjnego drowi Stanisªawowi Gawiejnowiczowi
z Zakªadu Algorytmiki i Programowania.

?

?

?

?

?

Na posiedzeniu w dniu 2.02.2007 Rada Wydziaªu dokonaªa zmiany programu indywidualnego planu studiów pana Rafaªa Sierakowskiego, studenta
kierunku matematyka.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu przyj¦ªa uchwaªy w sprawie programu studiów pierwszego
stopnia na kierunku matematyka oraz na kierunku informatyka.

?

?

?

?

?

Na tym samym posiedzeniu Rada przyj¦ªa uchwaª¦ w sprawie obliczania
±redniej ocen ze studiów.

?

?

?
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Cytat






Najgorsze s¡ takie kule, które s¡ kwadratowe.

Zdanie wypowiedziane na kolokwium habilitacyjnym (wyrwane z kontekstu)

?

?

?

?

?

Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski zostaª wybrany do Centralnej Komisji do
spraw Tytuªu Naukowego i Stopni Naukowych.

?

?

?

?

?

Nasz Wydziaª przedstawi sw¡ ofert¦ na odbywaj¡cych si¦ w dniach 16
18.02.2007 Targach Edukacyjnych w Hali 8 przy stanowisku 10 na terenie
Mi¦dzynarodowych Targów Pozna«skich.

?

?

?

?

?

Dno Otwarte odb¦d¡ si¦ na naszym Wydziale 21.04.2007 w godzinach 1014
w aulach A i C.

?

?

?

?







Z historii . . .






?

50 lat temu, 8.02.1957 roku zmarª w Waszyngtonie John (Janos, Johann) von Neumann (ur. 28.12.1903 w Budapeszcie). W latach 19211925
studiowaª matematyk¦ w Berlinie i Budapeszcie oraz chemi¦ w Zurychu.
Jako stypendysta Rockefellera sp¦dziª rok 1926 w Getyndzie, gdzie pracowaª
pod kierunkiem D. Hilberta. W latach 19271933 docent prywatny na uniwersytetach w Berlinie i Hamburgu i równolegle od roku 1930 docent wizytuj¡cy w Princeton (USA). Brak perspektyw otrzymania posady na jednym
z uniwersytetów niemieckich oraz rosn¡cy antysemityzm spowodowaªy, »e
w roku 1933 wyemigrowaª do USA, gdzie zostaª profesorem w nowo utworzo0nym Institute for Advanced Study w Princeton. W roku 1943 powoªany
jako konsultant projektu budowy bomby atomowej do Los Alamos. W roku
1954 mianowany przez prezydenta D. Eisenhowera czªonkiem ameryka«skiej
Komisji Energii Atomowej.
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Pierwsze prace von Neumanna byªy zwi¡zane z Hilbertowsk¡ teori¡ dowodu i z aksjomatyzacj¡ teorii mnogo±ci. Ta ostatnia byªa ju» przedmiotem
jego budapeszte«skiej rozprawy doktorskiej (1925).

Rozprawa ta wywarªa

pó¹niej wpªyw na prace Gödla po±wi¦cone hipotezie kontinuum.
Dalsze prace von Neumanna po±wi¦cone byªy m.in. podstawom mechaniki kwantowej, aksjomatycznej charakterystyce przestrzeni Hilberta  por.
jego monogra¦ Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik (1932)
istotn¡ zarówno dla zyki, jak i dla matematyki czystej.
wprowadziª poj¦cie przestrzeni lokalnie wypukªej.

W roku 1935

W napisanych wspólnie

z F. Murray'em w latach 19361940 pracach badaª struktury zwane dzi± algebrami von Neumanna. Maj¡ one istotne znaczenie zarówno dla matematyki,
jak i dla zastosowa«, w szczególno±ci dla zyki statystycznej i kwantowej
teorii pola. Odegraª te» istotn¡ rol¦ w rozwoju informatyki  byª bardzo aktywny przy konstruowaniu maszyn licz¡cych ENIAC i MANIAC. Zajmowaª
si¦ teori¡ automatów i analiz¡ danych. Byª te» twórc¡ teorii gier. Wniósª
wa»ny wkªad równie» do teorii krat, teorii miary, meteorologii i metod numerycznych.
Byª jednym z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych matematyków XX wieku.

R.M.

?

?

?

?

?

W dniach 25.01.2007 go±ciem Zakªadu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej byª prof. Gerhard Bockle z Uniwersytetu w Essen (Niemcy). W dniu
3.01.2007 wygªosiª on wykªad pt.

Compatible systems of Abelian mod

p

Galois representations over global elds

?

?

?

?

?

W dniach 1114.01.2007 go±ciem Zakªadu Matematyki Dyskretnej byª prof.
Svante Janson z Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja).

Wygªosiª on w dniu

12.01.2007 w ramach kolokwium wydziaªowego wykªad pt. Random graphs:
old and new.

?

?

?

?

?

Go±ciem Zakªadu Matematyki Dyskretnej byª w dniach 1521.01.2007 prof.
Vojtech Rödl z Emory University (Atlanta, USA).
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?

?

?

?

?

Prof. dr hab. Tomasz uczak z Zakªadu Matematyki Dyskretnej przebywaª
w dniach 1523.01.2007 na Uniwersytecie w Barcelonie (Hiszpania).

?
Prof.

?

?

?

?

dr hab. Andrzej Ruci«ski i dr Joanna Polcyn-Lewandowska uczest-

niczyli w dniach 2116.01.2007 w konferencji Quasi-Random Structures:

Regularity Lemmas and Their Applications, która odbywaªa si¦ w Budapeszcie (W¦gry).

?

?

?

?







Notatka





?

WSPOMNIENIE O PROFESORZE KARLU ZELLERZE
(19242006)
Karl Zeller, profesor matematyki na uniwersytecie w Tybindze Tübingen), byª zwi¡zany swoj¡ tematyk¡ badawcz¡, a tak»e zaprzyja¹niony, z pozna«skim ±rodowiskiem matematycznym. Wyniki bada« z ogólnej teorii sumowalno±ci metodami macierzowymi dotycz¡cych problemu zgodno±ci tych
metod, publikowane byªy w latach 1951 i 1952 w Mathematische Zeitschrift
oraz weszªy w skªad jego monograi Theorie der Limitierungsverfahren (Berlin 1958) opublikowanej u Springera w serii Ergebnisse der Mathematik und
ihrer Grenzgebiete.

Byªy one nawi¡zaniem do wspólnej notki S. Mazura

i W. Orlicza Sur les méthodes linéaires de sommation opublikowanej bez
dowodów w C.R. Paris 196 (1933), 3234, a tak»e wa»nym uogólnieniem
tych wyników. Peªn¡ wersj¦ wraz z dowodami S. Mazur i W. Orlicz opublikowali w pracy pt. On linear methods of summability w Studia Mathematica 14 (1954), 129160.

Uzyskane przez K. Zellera wyniki staªy si¦ podstaw¡ wzajemnych kontaktów Zellera z Mazurem i Orliczem, które zaowocowaªy przyja¹ni¡ i wzajemnymi wizytami.

Znalazªem si¦ tak»e w kr¦gach tej wspóªpracy, która

owocowaªa wizytami profesora Zellera w Poznaniu oraz moimi w Tybindze.
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Profesor Zeller byª niepeªnosprawny  jako 17-letni mªodzieniec zostaª
wcielony do armii niemieckiej i dwa lata pó¹niej straciª praw¡ r¦k¦. Po wojnie podj¡ª studia matematyczne na uniwersytecie w Tybindze. Jest to jeden
ze starszych uniwersytetów europejskich, zaªo»ony w roku 1477. K. Zeller
habilitowaª si¦ na nim w wieku 28 lat. Po dwukrotnym pobycie w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Póªnocnej podj¡ª w roku 1960 prac¦ na uniwersytecie w Tybindze jako docent, a nast¦pnie profesor zwyczajny  do czasu przej±cia na emerytur¦.
Prócz teorii sumowalno±ci i teorii aproksymacji zajmowaª si¦ równie»
metodami numerycznymi i zorganizowaª oraz prowadziª centrum obliczeniowe na swoim uniwersytecie.
Mieszkaª w uroczym domku przy ulicy Sªonecznej 11 wraz z »on¡ Margaret¡ i trójk¡ dzieci. Doczekaª si¦ czwórki wnucz¡t. Dom jego byª zawsze
otwarty i przyjazny dla go±ci z Polski. W maju 2006 przeszedª zawaª serca.
W czasie rekonwalescencji po udanej operacji zmarª nagle 20 lipca 2006 roku.
Stracili±my w nim dªugoletniego przyjaciela.

Em. prof. dr hab. Julian Musielak

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

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