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W dniu 9.05.2008 odbyªa si¦ uroczysto±¢ odnowienia doktoratu em. prof.
dra hab. Juliana Musielaka.

? ? ? ? ?

W dniu 13.05.2008 odbyªy si¦ na naszym wydziale zebranie wyborcze. Kole-
gium elektorów dokonaªo wyboru dziekana i prodziekanów oraz przedstaw-
iciela w Senacie i w Radzie Bibliotecznej na kadencj¦ 2008�2012. Wybrano
równie» czªonków Rady Wydziaªu.

Funkcj¦ dziekana powierzono prof. UAM drowi hab. Markowi Nawrockie-
mu. Na prodziekanów wybrano: prof. dra hab. Jerzego K¡kola (sprawy
naukowe), prof. dra hab. Romana Murawskiego (granty i wspóªpraca z za-
granic¡), prof. UAM dra hab. Leszka Skrzypczaka (studia stacjonarne) i dra
Wiesªawa Kurca (studia niestacjonarne).

Czªonkiem Senatu UAM b¦dzie prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski, a Rady
Bibliotecznej � prof. dr hab. Paweª Doma«ski.

Czªonkami Rady Wydziaªu zostali wybrani: prof. UAM dr hab. Ryszard
Doman, prof. dr hab. Paweª Doma«ski, prof. dr hab. Lech Drewnowski,
prof. UAM dr hab. Wojciech Gajda, prof. dr hab. Henryk Hudzik, prof.
UAM dr hab. Jerzy Jaworski, prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, dr hab.
Maciej Kandulski, prof. dr hab. Michaª Karo«ski, prof. UAM dr hab.
Krystyna Katulska, prof. UAM dr hab. Maria Korcz, prof. dr hab. Ireneusz
Kubiaczyk, prof. UAM dr hab. Tomasz Kubiak, prof. dr hab. Tomasz
�uczak, prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz, prof. dr hab. Mieczysªaw
Mastyªo, prof. dr hab. Stanisªaw Szu�a, prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc,
prof. UAM dr hab. Ryszard Urba«ski, prof. dr hab. Zygmunt Vetulani,
prof. UAM dr hab. Maciej Wygralak.

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu na posiedzeniu w dniu 16.05.2008 wszcz¦ªa post¦powanie
o nadanie tytuªu naukowego profesora nauk matematycznych prof. UAM
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drowi hab. Witoldowi Wnukowi z Zakªadu Analizy Funkcjonalnej. Na re-
cenzentów w tym post¦powaniu Rada powoªaªa prof. dra hab. Mieczysªawa
Mastyª¦ (UAM) i prof. dra hab. Aleksandra Peªczy«skiego (Instytut Mate-
matyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie).

? ? ? ? ?

Na posiedzeniu Rady Wydziaªu w dniu 16.05.2008 wszcz¦to przewód dok-
torski mgra Tomasza Kowalskiego, sªuchacza Studium Doktoranckiego przy
naszym Wydziale. Rada Wydziaªu zatwierdziªa temat rozprawy doktorskiej,
który brzmi: �Pozyskiwanie reguª tªumaczenia z korpusów oznaczonych skªad-
niowo�. Na promotora powoªano dra hab. Krzysztofa Jassema. Ustalono
nast¦puj¡cy zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa � teo-
ria algorytmów, dyscyplina dodatkowa � �lozo�a matematyki, j¦zyk obcy �
angielski.

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu na posiedzeniu w dniu 16.05.2008 wszcz¦ªa przewód dok-
torski mgra �ukasza Pa«kowskiego, sªuchacza Studium Doktoranckiego przy
naszym Wydziale. Rada Wydziaªu zatwierdziªa temat rozprawy doktorskiej,
który brzmi: �Twierdzenia o ª¡cznej uniwersalno±ci a twierdzenie Kroneckera
o aproksymacjach diofantycznych�. Na promotora powoªano prof. dra hab.
Jerzego Kaczorowskiego. Ustalono nast¦puj¡cy zakres egzaminów doktors-
kich: dyscyplina podstawowa � teoria liczb, dyscyplina dodatkowa � �lozo�a
matematyki, j¦zyk obcy � angielski.

? ? ? ? ?

Na tym samym posiedzeniu rada zaopiniowaªa pozytywnie wniosek o prze-
dªu»enie stypendium habilitacyjnego drowi Janowi Milewskiemu z Wydziaªu
Elektrycznego Politechniki Pozna«skiej.

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu rozpatrywaªa w dniu 16.05.2008 spraw¦ nostry�kacji dy-
plomu doktorskiego dr Ilony Iglewskiej-Nowak. Rada uznaªa stopie« dok-
tora nauk matematycznych nadany dr Iglewskiej-Nowak przez Uniwersytet
w Poczdamie (Niemcy) za równorz¦dny ze stopniem naukowym doktora nauk
matematycznych w zakresie matematyki nadawanym w Polsce i odst¡piªa od
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powoªywania recenzentów i od zªo»enia przez kandydatk¦ egzaminów dok-
torskich.

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu powoªaªa komisj¦ w przewodzie doktorskim mgra Michaªa
Rena, sªuchacza Studium Doktoranckiego przy naszymWydziale, w nast¦pu-
j¡cym skªadzie: prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki (przewodnicz¡cy), prof.
dr hab. Jerzy Kaczorowski (zast¦pca przewodnicz¡cego), prof. UAM dr
hab. Jerzy Jaworski (promotor), prof. PP dr hab. Tadeusz Pankowski (Po-
litechnika Pozna«ska; egzaminator), prof. PWr dr hab. Wojciech Kordecki
(Politechnika Wrocªawska; recenzent), dr hab. Jerzy Szyma«ski (recenzent
i egzaminator), prof. dr hab. Roman Murawski (egzaminator z dyscypliny
dodatkowej) i prof. dr hab. Wojciech Buszkowski (czªonek).

? ? ? ? ?

Na posiedzeniu Rady Wydziaªu w dniu 16.05.2008 redaktor naczelny wy-
dawanego przez Wydziaª czasopisma Functiones et Approximatio prof. dr
hab. Jerzy Kaczorowski zªo»yª sprawozdanie z dziaªalno±ci redakcji w okresie
2005�2008.

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu przyj¦ªa przedstawiony przez Dziekana prof. UAM dra hab.
Marka Nawrockiego projekt bud»etu na rok 2008. Przewiduje on po stronie
dochodów dotacj¦ na dziaªalno±¢ statutow¡ 1282 tys. zª i ±rodki z roku 2007
� 517 tys. zª (w tym 210 tys. zª � celowa dotacja aparaturowa), dotacja
na badania wªasne 229 tys. zª, dotacja na dziaªalno±¢ dydaktyczn¡ 200 tys.
zª oraz wpªywy z opªat za studia pªatne 730 tys. zª i ±rodki z roku 2007 �
507 609 zª. Po stronie wydatków przewiduje si¦ m.in.: 250 tys. zª na zakup
ksi¡»ek, podr¦czników, czasopism i Mathematical Reviews, 200 tys. zª na
dodatkowe wynagrodzenia za prace badawcze, 210 tys. zª na wspóªprac¦
naukow¡ (wyjazdy pracowników i przyj¦cie go±ci) i 50 tys. na wsparcie
�nansowe konferencji.

? ? ? ? ?

Na posiedzeniu w dniu 16.05.2008 Rada Wydziaªu powoªaªa komisj¦ rekru-
tacyjn¡ na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 w nast¦puj¡-
cym skªadzie: prof. dr hab. Paweª Doma«ski (przewodnicz¡cy) oraz prof. dr
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hab. Henryk Hudzik, dr hab. Krzysztof Jassem, dr hab. Maciej Kandulski,
prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawaªowski i dr hab. Jerzy Szyma«ski.

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie wnioski o przedªu»enie zatrud-
nienia na naszym Wydziale nast¦puj¡cych osób:

• dra hab. Andrzeja Marciniaka (z Politechniki Pozna«skiej) na stano-
wisku profesora nadzwyczajnego w wymiarze 1/2 etatu,

• dra Jerzego Grzybowskiego na stanowisku adiunkta w wymiarze 1/4 e-
tatu,

• dr in». Izabeli Janickiej-Lipskiej na stanowisku adiunkta w wymiarze
1/2 etatu.

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie wniosek prof. UAM dra hab.
Krzysztofa Pawaªowskiego o udzielenie mu urlopu tzw. �siódemkowego�
w okresie od pa¹dziernika 2008 do stycznia 2009.

? ? ? ? ?

Rafa zaopiniowaªa pozytywnie wniosek dra Michaªa Jasiczaka o udzielenie
bezpªatnego urlopu naukowego w okresie od 1.10.2008 do 30.09.2009. Dr Ja-
siczak b¦dzie w tym czasie prowadzi¢ badania naukowe w Instytucie Matem-
atycznym Polskiej Akademii Nauk.

? ? ? ? ?

Cytat
�
�

�
�

�
�

�
�

Banach nie byª matematykiem �nezji; byª matematykiem siªy.
Hugo Steinhaus

? ? ? ? ?

7 maja br. zostali wyªonieni zwyci¦zcy �naªu krajowego tegorocznej edy-
cji presti»owego konkursu programistycznego Imagine Cup 2008 organi-
zowanego przez �rm¦ Microsoft. Motywem przewodnim zawodów byªo:
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�Wyobra¹ sobie ±wiat, w którym technologia pomaga chroni¢ ±rodowisko�.
Zespóª reprezentuj¡cy Wydziaª Matematyki i Informatyki, prowadzony przez
doktoranta mgra Tomasza Gdal¦, startuj¡cy w skªadzie: Szymon Majew-
ski, �ukasz Michniewicz wraz ze studentkami Wiktori¡ Szydªo i Agat¡ Cza-
pracka z Wydziaªu Biologii oraz Agat¡ Majewsk¡, studentk¡ Akademii Sztuk
Pi¦knych, zaj¡ª pierwsze miejsce. Zespóª b¦dzie jedynym reprezentantem
Polski w �nale ±wiatowym, który odb¦dzie si¦ w lipcu w Pary»u.

? ? ? ? ?

Pan Przemysªaw Grudzi«ski zostaª stypendyst¡ Fundacji Rodziny Kulczyków.

? ? ? ? ?

W dniu 24.05.2008 odb¦dzie si¦ absolutorium studentów naszego Wydziaªu.

? ? ? ? ?

Tegoroczny Wykªad im. Wojtka Pulikowskiego wygªosi w dniu 30.05.2008
o godzinie 1200 dr hab. Piotr �niady z Uniwersytetu Wrocªawskiego. Tytuª
wykªadu brzmi: �Asymptotyczna teoria reprezentacji grup permutacji�.

? ? ? ? ?

W ramach cyklu wykªadów telewizyjnych (emitowanych przez stacj¦ telewiz-
yjn¡ WTK) �Arcydzieªa, arcymy±li . . . � odbyª si¦ pierwszy wykªad przygo-
towany przez nasz Wydziaª. Byª to wykªad prof. dra hab. Romana Mu-
rawskiego pt. �O tym jak Herakles walczyª z hydr¡, czyli o pot¦dze i sªabo±-
ciach matematyki�. Planowane s¡ jeszcze trzy takie wykª¡dy, które wygªosz¡
prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski i prof.
UAM dr hab. Leszek Skrzypczak. Informacje na temat emisji tych wykªadów
znale¹¢ mo»na na gªównej stronie internetowej UAM oraz na stronie Studia
Filmowego UAM.

? ? ? ? ?

W dniu 6.06.2008 odb¦dzie si¦ w o±rodku Instytutu Matematycznego Pol-
skiej Akademii Nauk w B¦dlewie piknik wydziaªowy.

? ? ? ? ?

5



Z historii . . .
�
�

�
�

�
�

�
�

100 lat temu, 7.07.1908 roku urodziª si¦ w Almelo (zmarª 12.04.1964
w Amsterdamie (?)) logik, matematyk i �lozof holenderski Everett William
Beth. Studiowaª matematyk¦, �lozo�¦, psychologi¦ i prawo m.in. w Bruk-
seli, Lejdzie, Utrechcie i Amsterdamie. W roku 1935 doktoryzowaª si¦ w U-
trechcie na podstawie rozprawy dotycz¡cej problemów �lozo�cznych mate-
matyki. Pracowaª pocz¡tkowo jako nauczyciel gimnazjalny, od roku 1946
byª profesorem honorowym, a od 1948 � profesorem nadzwyczajnym logiki,
�lozo�i i historii matematyki Uniwersytetu w Amsterdamie.

Do roku 1950 Beth zajmowaª si¦ gªównie histori¡ logiki i problemami
�lozo�cznymi logiki oraz �lozo�¡ nauki. Po roku 1950 zaj¡ª si¦ intensywnie
logik¡ matematyczn¡. W roku 1951 podaª dowód topologiczny twierdzenia
Löwenheima-Skolema, w roku 1953 udowodniª twierdzenie o równowa»no±ci
de�niowalno±ci explicite i implicite (zwane dzi± twierdzeniem Betha o de�-
niowalno±ci). W roku 1955 podaª metod¦ tablic semantycznych, która jest
pewnym wariantem dedukcji naturalnej.

R.M.

? ? ? ? ?

Go±ciem Zakªadu Analizy Funkcjonalnej byª w dniach 30.03�5.04.2008 prof.
Michael Langenbruch z Uniwersytetu w Oldenburgu (Niemcy).

? ? ? ? ?

W dniach 9�13.04.2008 go±ciem Zakªadu Arytmetycznej Geometrii Alge-
braicznej byª prof. Victor Rotger z Politechniki Katalo«skiej w Barcelonie
(Hiszpania). Prof. Rotger wygªosiª w dniu 9.04.2008 wykªad pt. �Integral
models, automorphisms and rational points on Shimura curves�.

? ? ? ? ?

Go±ciem Zakªadu Matematyki Dyskretnej byª w dniach 14�19.04.2008 prof.
Dudley Stark z Londynu (Wielka Brytania).

? ? ? ? ?

Go±ciem Zakªadu Metod Numerycznych byª w dniach 14�16.04.2008 prof.
dr hab. in». Janusz Kacprzyk z Instytutu Bada« Systemowych Polskiej
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Akademii Nauk w Warszawie. Prof. Kacprzyk wygªosiª w dniu 15.04.2008
wykªad pt. �Czªowiek i nowoczesne systemy informatyczne: paradygmaty
obliczeniowe typu human-centric�.

? ? ? ? ?

Go±ciem Zakªadu Interpolacji i Aproksymacji byª w dniach 28.04�4.05.2008
prof. Andreas Defant z Uniwersytetu w Oldenburgu (Niemcy). Prof. De-
fant wygªosiª w dniu 29.04.2008 wykªad pt. �Bohr's strip for vector valued
Dirichlet series�.

? ? ? ? ?

Prof. dr hab. Jerzy K¡kol z Zakªadu Analizy Funkcjonalnej przebywaª w o-
kresie 2.03�5.04.2008 wWalencji (Hiszpania) w ramach wspóªpracy naukowej.

? ? ? ? ?

Dr hab. Artur Michalak z Zakªadu Analizy Funkcjonalnej przebywaª od
31.03 do 3.04.2008 w Ostrawie (Czechy), gdzie byª opiekunem grupy stu-
dentów uczestnicz¡cych w XVIII Mi¦dzynarodowych Zawodach Studenckich
im. Jarnika.

? ? ? ? ?

Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski z Zakªadu Algebry i Teorii Liczb przebywaª
w dniach 6�12.04.2008 na Uniwersytecie w Genui (Wªochy), gdzie prowadziª
badania naukowe.

? ? ? ? ?

Prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. UAM dr hab. Wojciech Gajda,
dr Stefan Bara«czuk i dr Krzysztof Górnisiewicz z Zakªadu Arytmetycznej
Geometrii Algebraicznej uczestniczyli w dniach 15�17.04.2008 w konferencji
naukowej, która odbywaªa si¦ w Nottingham (Wielka Brytania).

? ? ? ? ?

Dr Jacek Marciniak (Zakªad Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej In-
teligencji) przebywaª w dniach 17�20.04.2008 w Rydze (�otwa), gdzie uczest-
niczyª w spotkaniu projektowym.

? ? ? ? ?
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Prof. UAM dr hab. Maria Korcz i dr Irena Skipor-Rybacka z Zakªadu
Dydaktyki Matematyki uczestniczyªy w dniach 21�23.04.2008 w konferencji
naukowej w Kazimierzu Dolnym.

? ? ? ? ?

Prof. dr hab. Zygmunt Vetulani (Zakªad Lingwistyki Informatycznej i Sztu-
cznej Inteligencji) przebywaª w dniach 22�25.04.2008 w Grenoble (Francja),
gdzie braª udziaª w konferencji.

? ? ? ? ?

Mgr Dariusz Okoªowski (doktorant) uczestniczyª w dniach 27�30.04.2008
w odbywaj¡cej si¦ w Istambule (Turcja) konferencji naukowej.

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

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