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 �	�� �
Na posiedzeniu w dniu 2.03.2007 RadaWydziaªu rozpatrywaªa spraw¦ wszcz¦-
cia post¦powania o nadanie tytuªu naukowego drowi hab. Augustynowi
Markiewiczowi, profesorowi nadzwyczajnemu w Katedrze Metod Matema-
tycznych i Statystycznych Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego
w Poznaniu. Rada powoªaªa komisj¦ w tej sprawie w nast¦puj¡cym skªadzie:
prof. dr hab. Jerzy K¡kol (przewodnicz¡cy), prof. dr hab. Paweª Doma«ski
(zast¦pca przewodnicz¡cego) oraz prof. dr hab. Henryk Hudzik, prof. dr
hab. Mirosªaw Krzy±ko, prof. dr hab. Tomasz �uczak, prof. dr hab. Wacªaw
Marzantowicz i prof. dr hab. Andrzej Ruci«ski (czªonkowie).

? ? ? ? ?

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziaªu rozpatrywaªa spraw¦ wszcz¦cia
przewodu habilitacyjnego dra Michaªa Sadowskiego z Wydziaªu Matema-
tyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gda«skiego. Proponowany temat
rozprawy habilitacyjnej brzmi: �Niezmienniki stowarzyszone z dziaªaniami
torusów i p-grup na rozmaito±ciach sferycznych i ich zastosowania�. Rada
powoªaªa komisj¦ w nast¦puj¡cym skªadzie: prof. dr hab. Jerzy K¡kol
(przewodnicz¡cy), prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz (zast¦pca przewod-
nicz¡cego) oraz prof. UAM dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. dr hab. Paweª
Doma«ski, prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof. UAM dr hab. Krzysztof
Pawaªowski, prof. UAM dr hab. Andrzej Soªtysiak i prof. UAM dr hab.
Leszek Skrzypczak (czªonkowie).

? ? ? ? ?

W dniu 2.03.2007 Rada Wydziaªu wszcz¦ªa przewód doktorski mgra Ra-
dosªawa Kaczmarka, sªuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym Wy-
dziale. Rada zatwierdziªa temat rozprawy doktorskiej, który brzmi: �Moduªy
i charakterystyki monotoniczno±ci w niektórych przestrzeniach funkcji ska-
larnych i wektorowych�. Rada powoªaªa na promotora prof. dra hab. Hen-
ryka Hudzika oraz wyznaczyªa nast¦puj¡cy zakres egzaminów doktorskich:
dyscyplina podstawowa � analiza matematyczna, dyscyplina dodatkowa �
historia matematyki, j¦zyk obcy � angielski.

1



? ? ? ? ?

Na tym samym posiedzeniu Rada powoªaªa komisj¦ w przewodzie doktorskim
mgra Marcina Gogolewskiego, sªuchacza Studium Doktoranckiego przy na-
szym Wydziale, w nast¦puj¡cym skªadzie: prof. UAM dr hab. Marek Na-
wrocki (przewodnicz¡cy), prof. dr hab. Zygmunt Vetulani (zast¦pca prze-
wodnicz¡cego), prof. dr hab. Mirosªaw Kutyªowski (PolitechnikaWrocªawska;
promotor), prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski (recenzent i egzaminator),
prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska (egzaminator), prof. UW dr hab.
Damian Niwi«ski (Uniwersytet Warszawski; recenzent), dr hab. Maciej Kan-
dulski (czªonek).

? ? ? ? ?

Na posiedzeniu Rady Wydziaªu w dniu 2.03.2007 Dziekan prof. UAM dr
hab. Marek Nawrocki zªo»yª sprawozdanie z wykonania bud»etu Wydziaªu
w roku 2006. Sprawozdanie zostaªo przyj¦te.

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu zaopiniowaªa nast¦puj¡ce kandydatury do tegorocznych na-
gród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy»szego oraz JM Rektora UAM. Do
nagrody Ministra zaproponowano prof. dra hab. Andrzeja Ruci«skiego. Do
nagród JM Rektora UAM zaproponowano: prof. dra hab. Zygmunta Ve-
tulaniego (nagroda I stopnia), dra hab. Dariusza Bugajewskiego, dra hab.
Mieczysªawa Cichonia, dra hab. Artura Michalaka i dra hab. Jerzego Szy-
ma«skiego (nagrody II stopnia) oraz dra Michaªa Jasiczaka i zespóª w skªa-
dzie: dr Stanisªaw Gawiejnowicz, dr Wiesªaw Kurc i dr Lidia Pankowska
(nagrody II stopnia).

? ? ? ? ?

Na posiedzeniu w dniu 2.03.2007 Rada Wydziaªu podj¦ªa uchwaª¦ w sprawie
powoªania specjalno±ci matematyka teoretyczna na studiach pierwszego stop-
nia na kierunku matematyka.

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu przyj¦ªa uchwaª¦ w sprawie upowa»nienia adiunktów i star-
szych wykªadowców do prowadzenia prac magisterskich.

? ? ? ? ?
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MATEMATYKA: uczy¢ si¦ matematyki � bogactwo.

Sennik domowy, opr. Mirosªaw Hajnos, Lublin

? ? ? ? ?

W dniach 14�15.04.2007 odb¦dzie si¦ na naszym Wydziale mi¦dzynarodowa
konferencja po±wi¦cona j¦zykom programowania Ruby i Pythonowi. Orga-
nizuje j¡ Koªo Naukowe Informatyków.

? ? ? ? ?

W ko«cu kwietnia odb¦dzie si¦ kolejny wykªad wydziaªowy. Wygªosi go prof.
UAM dr hab. Leszek Skrzypczak z Zakªadu Teorii Funkcji Rzeczywistych.
Tytuª wykªadu: �Falki, wªo»enia Sobolewa i warto±ci wªasne operatorów
Schrödingera�.

? ? ? ? ?

W semestrze letnim bie»¡cego roku akademickiego odb¦d¡ si¦ nast¦puj¡ce
wykªady dla doktorantów:

• 9.03.2007 � prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz (Zakªad Geometrii
i Topologii): �Zwi¡zki mi¦dzy funkcjami gªadkimi na rozmaito±ciach
a struktur¡ topologiczn¡ tych rozmaito±ci�,

• 16.03.2007 � prof. UAM dr hab. Grzegorz Banaszak (Zakªad Arytmety-
cznej Geometrii Algebraicznej): �Funkcja dzeta Riemanna i K-teoria
ciaªa liczb wymiernych Q�,

• prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawaªowski (Zakªad Geometrii i Topolo-
gii): �Od Poincarégo do Perelmana, czyli jak sªynna hipoteza staªa si¦
twierdzeniem�,

• prof. dr hab. Mirosªaw Kutyªowski (Politechnika Wrocª¡wska): �E-
voting�,

• dr Stanisª¡aw Gawiejnowicz (Zakªad Algorytmiki i Programowania):
�Wybrane zagadnienia teorii szeregowania zada« czasowo-zale»nych�.
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Z historii . . .
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Jean Leray: matematyk francuski, urodziª si¦ 17 listopada 1906 roku
w Nantes (Loire-Inférieure), zmarª 10 listopada 1998 roku w La Baule.

Studiowaª w École Normale Supérieure w Pary»u. Tam te» uzyskaª
stopie« doktora za prac¦ z hydrodynamiki.

W roku 1933, gdy Juliusz Schauder przyjechaª do Pary»a na stypendium
Rockefellera, aby pracowa¢ pod kierunkiem Hadamarda, szybko doszªo do
wspóªpracy pomiedzy Schauderem i Leray'em. Zaowocowaªa ona wspóln¡
prac¡ �Topologie et équations fonctionelles� o topologii i równaniach ró»nicz-
kowych cz¡stkowych opublikowan¡ w Annales scienti�ques de l'École Nor-
male Superieure. Zostaª w niej wprowadzony niezmiennik zwany dzi± stop-
niem Leray'a-Schaudera. Niezmiennik ten zostaª u»yty w bªyskotliwy sposób
do dowodu istnienia rozwi¡za« skomplikowanych równa« ró»niczkowych cz¡st-
kowych. Po kolejnych pracach, które dotyczyªy topologii i geometrii przestrze-
ni Banacha, Leray wróciª do analizy, dokªadniej do równa« ró»niczkowych
cz¡stkowych pochodz¡cych z hydromechaniki stosuj¡c rozwi¡zania zagadnie-
nia pocz¡tkowego dla trójwymiarowego równania Naviera-Stokesa. Badaª
on nie tylko istnienie i jednoznaczno±¢ rozwi¡za«, ale pokazaª tak»e, »e
rozwi¡zania te pozostaj¡ gªadkie tylko w pewnym sko«czonym czasie, po
którym pojawia si¦ turbulencja. W tym celu musiaª wypracowa¢ wiele nowych
narz¦dzi z analizy funkcjonalnej obecnie powszechnie u»ywanych.

W roku 1936 Leray otrzymaª stanowisko profesora na Wydziale Nauk
�cisªych Uniwersytetu w Nancy. W czasie II wojny ±wiatowej sªu»yª w
armii francuskiej jako o�cer. Wzi¦ty do niewoli w roku 1940 reszt¦ wojny
sp¦dziª w obozie jenieckim dla o�cerów, gdzie zorganizowaª tajny uniwer-
sytet, którego byª rektorem. Aby nie zosta¢ zatrudnionym do prac na rzecz
Niemców, ukrywaª fakt znajomo±ci hydromechaniki nazywaj¡c siebie topolo-
giem � zreszt¡ wªa±nie nad topologi¡ pracowaª naukowo w obozie. Zaraz
po wyzwoleniu w roku 1945 opublikowaª wykªady z topologii algebraicznej
powstaªe w niewoli. W roku 1947 zostaª profesorem College de France w
Pary»u. Kontynuowaª badania w zakresie topologii i opublikowaª prace, w
których wprowadziª snopy i ci¡g spektralny odwzorowania ci¡gªego. Pracu-
j¡c w wielu dziedzinach badaª m.in. hiperboliczne równania ró»niczkowe
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cz¡stkowe zale»ne od czasu oraz zagadnienie Cauchy'ego. Zaproponowaª wte-
dy globalne spojrzenie na to zagadnienie najpierw w przypadku zespolonym,
pó¹niej rzeczywistym hiperbolicznym o wspóªczynnikach analitycznych za-
czynaj¡c od równa« zwyczajnych, a ko«cz¡c na cz¡stkowych. W tym celu
rozwin¡ª teori¦ residuum (residuum Leray'a).

Leray otrzymaª wiele nagród i odznacze«. Od roku 1953 byª czªonkiem
Francuskiej Akademii Nauk, w roku 1965 zostaª wybrany do National Aca-
demy of Sciences Stanów Zjednoczonych. W roku 1966 zostaª czªonkiem
Akademii Nauk ZSRR. Byª tak»e czªonkiem belgijskiej Królewskiej Akademii
Nauk, Royal Society w Londynie oraz czªonkiem honorowym akademii w
Mediolanie, Bostonie, Getyndze, Turynie, Palermo oraz Academia dei Lin-
cei. Byª te» czªonkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
W roku 1967 zostaª doktorem honoris causa Uniwersytetu w Chicago. W
roku 1938 otrzymaª nagrod¦ Malaxa, w 1971 nagrod¦ Feltrinelli, w 1979 na-
grod¦ Wol�a, a w 1988 Zªoty Medal Uniwersytetu �omonosowa w Moskwie.
Byª tak»e kawalerem Legii Honorowej.

Zako«czmy uwag¡ na temat sposobu wykªadania Leray'a. Byª szczupªym,
zamkni¦tym w sobie czªowiekiem o du»ych w¡sach i nienagannych manie-
rach. Wykªadaª patrz¡c z ukosa na sªuchczy . . . i do±¢ szybko ich gubiª.
Niewzruszenie pisaª jednak dalej na tablicy w peªnej podziwu ciszy wierz¡c,
»e matematyka zawarta w tym, co wykªada, jest zrozumiaªa dla wszystkich
i nie wymaga dodatkowych wyja±nie«.

�ródªo: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Refrences/

Leray.html (tªumaczenie: Wacªaw Marzantowicz)

Warto doda¢, »e Jean Leray utrzymywaª kontakty z polskim ±rodowiskiem
matematycznym praktycznie a» do ±mierci b¦d¡c jeszcze w latach 90-tych
czªonkiem redakacji czasopisma Topological Methods in Nonlinear Analy-
sis. Osobi±cie miaªem przyjemno±¢ sªucha¢ jego wykªadu na temat indeksu
Maslowa, który wygªosiª w Centrum Banacha w latach 80-tych. Aby up-
ami¦tni¢ setn¡ rocznic¦ urodzin Leray'a polskie ±rodowisko matematyczne
we wspóªpracy z matematykami i rz¡dem francuskim zorganizowaªo w cz-
erwcu 2006 roku w B¦dlewie du»¡ konferencj¦ mi¦dzynarodow¡ po±wi¦con¡
jego pami¦ci.

Je±li chodzi o dorobek naukowy Leray'a to warto doda¢, »e na przykªad
tylko na temat teorii residuum Leray'a istnieje w tej chwili kilka, je±li nie
kilkana±cie monogra�i, a znaczenie teorii snopów w geometrii algebraicznej
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czy teorii ci¡gów spektralnych w topologii algebraicznej i twierdze« Leray'a
w nich jest fundamentalne. Ta pierwsza teoria zostaªa ju» w latach 50-
tych rozwini¦ta przez A. Grothendiecka (Medal Fieldsa w 1966 roku) jako
podstawowy j¦zyk geometrii algebraicznej, a ta druga zostaªa wykorzystana
w rozprawie doktorskiej J.P. Serra o ci¡gu spektralnym rozwªóknienia, za
któr¡ otrzymaª Medal Fieldsa w roku 1954.

Prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz

? ? ? ? ?

Prof. UAM dr hab. Wojciech Gajda z Zakªadu Arytmetycznej Geometrii
Algebraicznej przebywa¢ b¦dzie w dniach 1.02�30.06.2007 w Instytucie Maxa
Plancka w Bonn (Niemcy), gdzie prowadzi¢ b¦dzie badania naukowe.

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

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