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W dniu 16.09.2008 odbyªa si¦ publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra
Macieja Farulewskiego, sªuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wy-
dziale. Tytuª rozprawy brzmiaª: �Wªasno±¢ sko«czonego modelu pewnych
logik podstrukturalnych�. Jej promotorem byª prof. dr hab. Wojciech Busz-
kowski, a recenzentami prof. dr hab. Ewa Orªowska (Instytut �¡czno±ci,
Warszawa) i prof. dr hab. Zygmunt Vetulani (UAM). W wyniku obrony
komisja postanowiªa zwróci¢ si¦ do Rady Wydziaªu z wnioskiem o nadanie
mgrowi Maciejowi Farulewskiemu stopienia naukowego doktora nauk mate-
matycznych w zakresie informatyki.

? ? ? ? ?

W dniu 23.09.2008 odbyªo si¦ 146. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydzia-
ªu. Na posiedzeniu tym Rada zaopiniowaªa pozytywnie wnioski o nadanie
godno±ci doktora honoris causa naszego uniwersytetu Albertowi Arnoldowi
Gore'owi i prof. drowi hab. Jerzemu Fedorowskiemu.

? ? ? ? ?

W dniach 26�28.09.2008 odbyª si¦ na naszym wydziale II Kongres Mªo-
dych Matematyków Polskich. Poni»ej (w dziale �Notatka�) zamieszczamy
obszerne omówienie tego kongresu pióra prof. UAM dra hab. Krzysztofa
Pawaªowskiego, Przewodnicz¡cego Komitetu Organizacyjnego.

? ? ? ? ?

W dniu 3.10.2008 odbyªa si¦ na naszym wydziale inauguracja nowego roku
akademickiego 2008/2009 poª¡czona z obchodami 15-lecia wydziaªu. W uro-
czysto±ci wzi¦li udziaª go±cie specjalni, a mianowicie JM Rektor UAM prof.
dr hab. Bronisªaw Marciniak i prorektor ds. kadry i rozwoju uczelni prof.
UAM dr hab. Andrzej Lesicki oraz byli rektorzy prof. dr hab. Jerzy Fe-
dorowski i prof. dr hab. Stefan Jurga oraz dziekan Wydziaªu Fizyki prof.
UAM dr hab. Ryszard Naskr¦cki i ostatni dziekan Wydziaªu Matematyki
i Fizyki prof. dr hab. Ru�n Makarewicz. W czasie uroczysto±ci prorektor
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Lesicki wr¦czyª pracownikom wydziaªu nagrody naukowe JM Rektora. Na-
grody I stopnia otrzymali: prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. dr hab.
Andrzej Ruci«ski i prof. dr hab. Mieczysªaw Mastyªo. Nagrody II stop-
nia otrzymali: dr Izabela Bondecka-Krzykowska i dr Maciej Radziejewski,
a nagrody III stopnia: dr Tomasz Górecki, dr Michaª Ha«¢kowiak, dr hab.
Tadeusz Pankowski i dr Aneta Sikorska-Nowak.

? ? ? ? ?

JM Rektor UAM przyznaª tak»e nagrody pracownikom wydziaªu nie b¦d¡-
cym nauczycielami akademickimi. Nagrod¦ I stopnia otrzymaªa mgr Mag-
dalena Marcinkowska-Gaª¡zkiewicz, nagrod¦ II stopnia � mgr Olga Pawlak,
a nagrody III stopnia � mgr Magdalena Trepi«ska i mgr Wojciech Obarski.

? ? ? ? ?

Równie» Dziekan Wydziaªu przyznaª nagrody. Nagrody za dziaªalno±¢ dy-
daktyczn¡ w roku 2007 otrzymali: mgr Tomasz Gdala, dr Tomasz Obr¦bski,
prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka, dr hab. Jerzy Szyma«ski oraz dr
Waldemar Woªy«ski.

? ? ? ? ?

Nagrody Dziekana za dziaªalno±¢ na rzecz wydziaªu otrzymali: dr Roman
Czarnowski, prof. dr hab. Paweª Doma«ski, prof. UAM dr hab. Magdalena
Jaroszewska, prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski, prof. dr hab. Jerzy Kaczo-
rowski, dr hab. Maciej Kandulski, prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska,
prof. dr hab. Jerzy K¡kol, dr Wiesªaw Kurc, dr hab. Artur Michalak, prof.
dr hab. Roman Murawski, prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawaªowski, mgr
Katarzyna Remblewska, dr Anna Ren-Kurc, dr Jerzy Rutkowski, dr Janina
Sierocka, prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak, prof. UAM dr hab. To-
masz Szulc, dr Bernadeta Tomasz, dr Tadeusz Werbi«ski, dr Karol Wla¹lak
i prof. UAM dr hab. Wnuk Witold.

? ? ? ? ?

Dziekan przyznaª tak»e nagrody pracownikom nie b¦d¡cym nauczycielami
akademickimi. Otrzymali je: El»bieta D¡browska, El»bieta Hory«ska, mgr
Maria Wisªa, Danuta Janicka, Ewa Wojciechowska, Paweª Damian, Maria
Hudzik, mgr Tomasz Piªka, mgr Bogumiª Szma«da, Tomasz Zaworski, Jan
Drogi, mgr Teresa Nowak, Olawa Promi«ska i El»bieta Skrzypczak.
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? ? ? ? ?

Absolwent naszego wydziaªu mgr Piotr Kasprzak otrzymaª Medal UAM.

? ? ? ? ?

Na posiedzeniu w dniu 10.10.2008 odbyªo si¦ 147. zwyczajne posiedzenie
RadyWydziaªu. Na posiedzeniu tym Rada postanowiªa dopu±ci¢ do dalszych
etapów przewodu habilitacyjnego pani¡ dr Mariann¦ Ciosek z Akademii Pe-
dagogicznej w Krakowie.

? ? ? ? ?

Na tym samym posiedzeniu Rada dopu±ciªa te» do dalszych etapów prze-
wodu habilitacyjnego dra Bogdana Szydª¦ z Zakªadu Arytmetycznej Geo-
metrii Algebraicznej.

? ? ? ? ?

Na posiedzeniu w dniu 10.10.2008 Rada Wydziaªu nadaªa stopie« naukowy
doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki mgrowi Maciejowi
Farulewskiemu, sªuchaczowi Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale.

? ? ? ? ?

Na tym samym posiedzeniu Rada powoªaªa komisj¦ w przewodzie doktorskim
mgra Dariusza P¡czki z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczeci«skiego
w nast¦puj¡cym skªadzie: prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz (przewod-
nicz¡cy), prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk (zast¦pca przewodnicz¡cego),
prof. Hong Thai Nguyena (promotor), prof. UAM dr hab. Leszek Skrzyp-
czak (egzaminator i recenzent), prof. dr hab. Henryk Hudzik (egzaminator),
prof. dr hab. Stanisªaw Prus (Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lu-
blinie; recenzent), prof. dr hab. Roman Murawski (egzaminator z dyscypliny
dodatkowej) oraz prof. dr hab. Mieczysªaw Mastyªo (czªonek).

? ? ? ? ?

Na posiedzeniu Rady Wydziaªu w dniu 10.10.2008 powoªane zostaªy komisje
w nast¦puj¡cym skªadzie:

• Komisja Osobowa: prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki (przewodni-
cz¡cy),prof. dr hab. Wojciech Buszkowski, prof. dr hab. Lech Drew-
nowski, prof. dr hab. Henryk Hudzik, prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski,
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prof. dr hab. Michaª Karo«ski, prof. dr hab. Jerzy K¡kol, prof. dr
hab. Mirosªaw Krzy±ko, prof. dr hab. Tomasz �uczak i prof. dr hab.
Zygmunt Vetulani,

• Komisja ds. Bud»etu: prof. dr hab. Roman Murawski (przewodni-
cz¡cy), prof. dr hab. Michaª Karo«ski, prof. dr hab. Mirosªaw Krzy±ko,
prof. dr hab. Mieczysªaw Mastyªo, prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz,
prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki i prof. UAM dr hab. Wojciech
Gajda,

• Zespóª Oceniaj¡cy: prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki (przewodni-
cz¡cy), prof. dr hab. Paweª Doma«ski, prof. dr hab. Henryk Hudzik,
dr Maªgorzata Bednarska i dr Maciej Radziejewski,

• Komisja ds. Tytuªów Honorowych i Odczytów Wydziaªowych: prof. dr
hab. Jerzy K¡kol (przewodnicz¡cy), prof. dr hab. Wojciech Buszkowski,
prof. dr hab. Paweª Doma«ski, prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof.
dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. dr hab. Michaª Karo«ski, prof. dr
hab. Tomasz �uczak, prof. dr hab. Mieczysªaw Mastyªo, prof. dr hab.
Wacªaw Marzantowicz, prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawaªowski i prof.
UAM dr hab. Jerzy Jaworski,

• Komisja ds. Grantów Naukowych i Dydaktycznych: prof. dr hab.
Roman Murawski (przewodnicz¡cy), prof. dr hab. Grzegorz Banaszak,
prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski, prof. dr hab. Maria Korcz, dr
Wiesªaw Kurc, prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawaªowski i prof. UAM
dr hab. Marek Wisªa,

• Komisja ds. Prac Dyplomowych: prof. UAM dr hab. Andrzej Soªty-
siak (przewodnicz¡cy), prof. UAM dr hab. Krystyna Bartz, prof. dr
hab. Grzegorz Banaszak, prof. UAM dr hab. Ryszard Doman, dr hab.
Maciej Kandulski, prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska, dr Anna
Ren-Kurc, prof. UAM dr hab. Tomasz Schoen, prof. UAM dr hab.
Witold Wnuk i prof. UAM dr hab. Maciej Wygralak,

• Komisja ds. Dydaktyki i Akredytacji: prof. UAM dr hab. Tomasz
Szulc (przewodnicz¡cy), prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. dr hab.
Wojciech Buszkowski, prof. UAM dr hab. Magdalena Jaroszewska, dr
hab. Krzysztof Jassem, prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, prof. UAM
dr hab. Krystyna Katulska, dr Wiesªaw Kurc, dr Stanisªaw Machowski,
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prof. dr hab. Andrzej Ruci«ski, prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak,
prof. dr hab. Zygmunt Vetulani i prof. UAM dr hab. Witold Wnuk.

? ? ? ? ?

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziaªu powoªaªa studia podyplomowe
w ramach projektu edukacyjnego �Nowe kwali�kacje � wi¦ksze szanse roz-
woju zawodowego nauczycieli. Kwali�kacyjne studia podyplomowe dla na-
uczycieli� �nansowane w ramach programu operacyjnego �Kapitaª Ludzki�.
Studia te b¦d¡ realizowane w Koszalinie. Jednocze±nie Rada zaopiniowaªa
pozytywnie kandydatur¦ prof. UAM dra hab. Andrzeja Soªtysiaka na kie-
rownika tych studiów.

? ? ? ? ?

Rada zaopiniowaªa tak»e pozytywnie osoby spoza UAM, które maj¡ pro-
wadzi¢ zaj¦cia w ramach tego studium. S¡ to nast¦puj¡ce osoby: dr in».
Andrzej Muszy«ski-Hudemczuk, mgr Joanna Janus, mgr Paweª Rudecki i
dr Tomasz Kowalski.

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie wniosek o powierzenie prowadze-
nia zaj¦¢ z przedmiotu �Ekonomia� drowi Pawªowi Batorowi, który nie jest
pracownikiem UAM.

? ? ? ? ?

Na posiedzeniu w dniu 10.10.2008 przedstawiona zostaª informacja o sposo-
bie realizacji studiów na kierunku matematyka obj¦tych rz¡dowym progra-
mem studiów zamawianych.

? ? ? ? ?

Cytat
�
�

�
�

�
�

�
�

W matematyce nie ma niezawodnych autorytetów, a w szczególno±ci jako±¢
wyników nie zale»y od wieku i sªawy ich autora.

prof. Julian Musielak, przemówienie z okazji odnowienia doktoratu
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? ? ? ? ?

JM Rektor UAM powoªaª prof. dra hab. Romana Murawskiego na czªonka
Rady Pracowni Pyta« Granicznych.

? ? ? ? ?

W wyniku post¦powania kwali�kacyjnego na studia doktoranckie przy na-
szym wydziale w trybie stacjonarnym z prawem do pobierania stypendium
doktoranckiego ze ±rodków ogólnouczelnianych zostaªy przyj¦te nast¦puj¡ce
osoby:

• mgr Marek D¦bczy«ski (opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej
Marciniak),

• mgr Alicja G¡siorowska (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Leszek
Skrzypczak),

• mgr Piotr Kasprzak (opiekun naukowy: dr hab. Dariusz Bugajewski),

• Agata K¡kolewicz (opiekun naukowy: prof. dr hab. Henryk Hudzik),

• mgr Marek Kubis (opiekun naukowy: prof. dr hab. Zygmunt Vetulani),

• mgr Arkadiusz Szaª (opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Jassem),

• mgr Paweª Wawrzyniak.

? ? ? ? ?

Na studia doktoranckie w trybie niestacjonarnym przyj¦te zostaªy nast¦pu-
j¡ce osoby: mgr Agnieszka Formella, mgr Jacek Gnitrowicz (opiekun na-
ukowy: dr hab. Krzysztof Jassem) oraz mgr Marcin �awrowski (opiekun
naukowy: dr hab. Jerzy Szyma«ski).

? ? ? ? ?

Program odczytów dla doktorantów na semestr zimowy 2008/2009 przewi-
duje nast¦puj¡ce wykªady:

• 24.10.2008, prof. dr hab. Tomasz �uczak �Grupy losowe�,

• 14.11.2008, dr Maciej Radziejewski � tytuª b¦dzie podany pó¹niej,
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• 21.11.2008, prof. dr hab. Lech Drewnowski �Kilka twierdze« o szere-
gach bezwarunkowo zbie»nych�,

• 23.01.2009, prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski �O rozmieszczeniu nieroz-
kªadalnych liczb algebraicznych�.

? ? ? ? ?

Z historii . . .
�
�

�
�

�
�

�
�

400 lat temu, 25.10.1604 urodziª si¦ w Faenza (?) Evangelista Torricelli
(zm. 25.10.1647 we Florencji), wªoski �zyk i matematyk. Pobieraª nauk¦
w kolegium jezuickim, a nast¦pnie od roku 1628 w Collegio di Sapienza w
Rzymie u B. Castelliego, wybitnego ucznia Galileusza. W roku 1641 napi-
saª Trattato del moto, w którym rozwin¡ª idee Galileusza. Od pa¹dziernika
1641 pomagaª Galileuszowi w przygotowywaniu dodatków do Discorsi e de-
monstrationi mathematiche . . . Po ±mierci Galileusza obj¡ª po nim w roku
1642 stanowisko matematyka ksi¦cia.

Prace Torrecellego pomieszczone w tomie Opera geometrica (Florencja
1644) oraz jego prace nieopublikowane za »ycia przyczyniªy si¦ do rozwoju
metod in�nitezymalnych. Zajmowaª si¦ tak»e badaniem spirali logarytmicz-
nej, zagadnie« kinetyki, obliczaniem obj¦to±ci bryª obrotowych, jak równie»
badaniem ci±nienia atmosferycznego i hydraulik¡.

R.M.

? ? ? ? ?

Go±¢mi wydziaªu w miesi¡cu lipcu 2008 byli:

• w Zakªadzie Logiki Matematycznej: Thomas Bedürftig (Niemcy, Hano-
wer) w dniach 11.07�15.07.2008 (opiekun: Roman Murawski),

• w Zakªadzie Matematyki Dyskretnej: Florian Pfender (Niemcy, Ros-
tock) w dniach 21.07�24.2008 (opiekun: Michaª Karo«ski) oraz Andrew
Vince (USA, Gainesville) w dniach 24.07�04.08.2008 (opiekun: Andrzej
Ruci«ski),
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• w Zakªadzie Teorii Funkcji Rzeczywistych: Ulrich Höhle (Niemcy, Wup-
pertal) w dniach 18.07-26.2008 (opiekun: Tomasz Kubiak) oraz Javier
Gutierrez Garcia (Hiszpania, Bilbao) w dniach 24.07-02.08.2008 (opie-
kun: Tomasz Kubiak),

• w Zakªadzie Interpolacji i Aproksymacji: Fernando Cobos, Luz M. Fer-
nandez Cabrera (Hiszpania, Madryt) w dniach 21.07-27.2008 (opiekun:
Mieczysªaw Mastyªo).

? ? ? ? ?

W dniu 22.07.2008 prof. Fernando Cobos (Universtidad Complutense de
Madrid) wygªosiª wykªad pt. �Old and new results on interpolation methods
associated to polygons�.

? ? ? ? ?

W miesi¡cu sierpniu 2008 roku go±¢mi wydziaªu w Zakªadzie Algorytmiki
i Programowania byli: Zhou Jie oraz Quadi Wang (Chiny, Guangzhou)
w dniach 17.08�23.08.2008 (opiekun: Zbigniew Palka).

? ? ? ? ?

We wrze±niu 2008 go±¢mi wydziaªu w Zakªadzie Geometrii i Topologii byli:
Csaba Varga i Ibolya Viorica Varga (Cluj-Napoca, Rumunia) w dniach 16.09-
25.09.2008 (opiekun: Wacªaw Marzantowicz) oraz Moo Ha Woo w dniach
13.09-15.09.2008 (opiekun: Wacªaw Marzantowicz).

? ? ? ? ?

W miesi¡cu lipcu odbyªy si¦ nast¦puj¡ce wyjazdy naukowe pracowników
wydziaªu:

• Zakªad Algebry i Teorii Liczb: 22.06-06.07.2008 � prof. dr hab. Jerzy
Kaczorowski, Wªochy, Genua, udziaª w konferencji; 01.07-05.07.2008 �
dr Maciej Grze±kowiak, Austria, Graz, konferencja naukowa,

• Zakªad Analizy Funkcjonalnej: 28.06�12.07.2008 � prof. dr hab. Je-
rzy K¡kol, Detroit, USA, udziaª w konferencji, prowadzenie bada« na
uniwersytecie w Nowym Jorku; 27.06�05.07.2008 � prof. UAM dr hab.
Wiesªaw �liwa, East Dansing, USA, udziaª w konferencji,
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• Zakªad Analizy Matematycznej: 6.07-12.07.2008 � dr Michaª Jasiczak,
Fribourg, Szwajcaria, Conference on Complex Analysis 2008,

• Zakªad Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej: 29.06�04.07.2008 �
prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, Niemcy, Augsburg, udziaª w kon-
ferencji; 27.06-03.07 � prof. UAM dr hab. Wojciech Gajda, Niemcy,
Augsburg, udziaª w konferencji;

• Zakªad Geometrii i Topologii: 14.07�17.07.2008 � prof. UAM dr hab.
Krzysztof Pawaªowski, USA, Amherst, udziaª w konferencji; 06.07-
31.07.2008 � prof. dr hab. WacªawMarzantowicz, USA, Tempe-Trucson-
Reno-Logan, sta» naukowy i wykªady;

• Zakªad Matematyki Dyskretnej: 22.06�12.07.2008 � prof. UAM dr hab.
Jerzy Jaworski, Niemcy, Düsseldorf, wygªoszenie odczytu i wspóªpraca
naukowa; 01.07�05.07.2008 � prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski i
mgr Michaª Ren, Austria, Graz, konferencja naukowa; 3.07�09.07.2008
� mgr Tomasz Gdala, Francja, Pary», udziaª w zawodach Imagine
Cup'08 ; 15.07�19.07 � prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski, Niemcy,
Hamburg, udziaª w konferencji, wygªoszenie odczytu;

• Zakªad Metod Numerycznych: 2.07�04.07.2008 � dr Krzysztof Dycz-
kowski, Londyn, Anglia, udziaª w konferencji WCE 2008 ;

• Zakªad Teorii Funkcji Rzeczywistych: 7.07�11.07.2008 � prof. UAM dr
hab. Tomasz Kubiak, Kielce, udziaª w konferencji Set Theory, Topology
and Banach Spaces ; 6.07�11.07.2008 � prof. UAM dr hab. Leszek
Skrzypczak, Niemcy, Freyburg, udziaª w konferencji; 6.07�12.07.2008 �
mgr Agnieszka Wojciechowska, Niemcy, Freyburg, udziaª w konferencji;
6.07�12.07.2008 � dr Bernadeta Tomasz, Niemcy, Freyburg, udziaª w
konferencji;

• Zakªad Teorii Oblicze«: 9.07�14.07 � prof. dr hab. Wojciech Buszkow-
ski, Wªochy, Pescara/Chieti, udziaª w konferencji

? ? ? ? ?

W miesi¡cu sierpniu odbyªy si¦ nast¦puj¡ce wyjazdy naukowe pracowników
wydziaªu:

• Zakªad Algebry i Teorii Liczb: 10.08�15.08.2008 � mgr �ukasz Pa«kow-
ski, Litwa, Siauliali, udziaª w konferencji;
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• Zakªad Analizy Matematycznej: 10.08�31.08.2008 � prof. dr hab. An-
drzej Soªtysiak, Meksyk, Meksyk, konsultacje naukowe i wykªady;

• Zakªad Logiki Matematycznej: 21.08�26.08.2008 � prof. dr hab. Ro-
man Murawski i dr Izabela Bondecka-Krzykowska, Kraków, 6th Euro-
pean Congress of Analytical Philosophy ;

• Zakªad Dydaktyki Matematyki: 17.08�25.08.2008 � dr Edyta Nowi«ska,
Turcja, Trabzon, udziaª w konferencji;

• Zakªad Matematyki Dyskretnej: 04.08�09.08.2008 � prof. dr hab. Mi-
chaª Karo«ski i prof. dr hab. Andrzej Ruci«ski, W¦gry, Budapeszt,
udziaª w Conference on mathematics and computer science - In honor
of Laci Lovasz ; 10.08�16.08.2008 � prof. dr hab. Tomasz �uczak,
W¦gry, Keszthley, udziaª w konferencji;

• Zakªad Metod Numerycznych: 29.07�31.08.2008 � mgr Aneta Sawikow-
ska, USA, Williamsburg, wspóªpraca naukowa;

• Zakªad Teorii Oblicze«: 21.08-26.08 � dr hab. Maciej Kandulski, Kra-
ków, 6th European Congress of Analytical Philosophy ;

• Zakªad Teorii Przestrzeni Funkcyjnych: 21.08�28.08 � prof. dr hab.
Henryk Hudzik, dr Paweª Foralewski i prof. UAM dr hab. Marek
Wisªa, Finlandia, Helsinki, uczestnictwo w konferencji;

? ? ? ? ?

W miesi¡cu wrze±niu odbyªy si¦ nast¦puj¡ce wyjazdy naukowe pracowników
wydziaªu:

• Zakªad Algebry i Teorii Liczb: 22.09�25.09 � prof. dr hab. Jerzy
Kaczorowski, Kijów, Ukraina, udziaª w 4th International Congress on
Analytic Number Theory ; 14.09�20.09.2008 � mgr Adrian �ydka i mgr
�ukasz Pa«kowski, Kraków, udziaª w XI Warsztatach �Teoria Liczb�;

• Zakªad Analizy Funkcjonalnej: 23.09�27.09.2008 - prof. dr hab. Witold
Wnuk, Einchstatt-Inglostadt, Niemcy, udziaª w konferencji naukowej;
07.09�13.09 � prof. dr hab. Paweª Doma«ski, prof. UAM dr hab. Ma-
rek Nawrocki, dr hab. Artur Michalak, dr Krzysztof Piszczek, mgr Piotr
Zioªo, Niemcy, Trier, udziaª w konferencji; 14.09�20.09 � mgr Agnieszka
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Ziemkowska, Kraków, udziaª w XI Warsztatach "Teoria Liczb"; 01.09�
17.09 � prof. dr hab. Jerzy K¡kol, Hiszpania, Walencja oraz Madryt,
badania naukowe, praca nad monogra�¡;

• Zakªad Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej: 14.09�20.09.2008 �
mgr Piotr Rzonsowski, Kraków, udziaª w XIWarsztatach �Teoria Liczb�;

• Zakªad Dydaktyki Matematyki: 05.09�08.09.2008 - prof. UAM dr hab.
Maria Korcz, dr Teresa Ko«czal, dr Irena Skipor-Rybacka, dr Alek-
sandra Maciejewska, dr Edyta Juskowiak i dr Magdalena Adamczak,
Poronin, udziaª w XXII Szkole Dydaktyki Matematyki ;

• Zakªad Geometrii i Topologii: 09.09�14.09.2008 � prof. dr hab. Wacªaw
Marzantowicz, Belgia, Bruksela, udziaª w konferencji; 28.09�07.10.2008
� prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz, Korea Pªd., Seul, udziaª w
konferencji, wygªoszenie odczytu;

• Zakªad Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji: od 17.09 do
22.09.2008 � dr Jacek Marciniak, Malta, udziaª w konferencji;

• Zakªad Logiki Matematycznej: 15.09�20.09.2008 � prof. dr hab. Ro-
man Murawski i dr Izabela Bondecka-Krzykowska, Warszawa, udziaª
w VIII Polskim Zje¹dzie Filozo�cznym; 08.09-12.09.2008 � mgr Michaª
Kozak, Wªochy, Sienna, udziaª w konferencji Logic, Algebra and Truth
Degrees ;

• Zakªad Matematyki Dyskretnej: 22.09�24.09.2008 � mgrWojciechWaw-
rzyniak, Francja, Arcachon, udziaª w konferencji DISC 2008 ; 10.09�
25.09.2008 � prof. dr hab. Andrzej Ruci«ski, USA, Atlanta, wygªo-
szenie odczytu i badania naukowe; 21.09�25.09.2008 � dr Michaª Ha«¢-
kowiak, Francja, Arcachon, udziaª w konferencji DISC 2008 ; 14.09�
20.09.2008 � mgr Mirosªawa Ja«czak, Kraków, udziaª w XI Warsztatach
�Teoria Liczb�;

• Zakªad Rachunku Prawdopodobie«stwa: 08.09�11.09.2008 � prof. dr
hab. Mirosªaw Krzy±ko, Warszawa, udziaª w XXXVIII Mi¦dzynaro-
dowym Colloquium Biometrycznym; 17.09�19.09.2008 � prof. dr hab.
Mirosªaw Krzy±ko i mgr Michaª Skorzybut, Jastrz¦bia Góra, udziaª
w konferencji SKAAD 2008 ;

• Zakªad Równa« Ró»niczkowych: 23.09�28.09.2008 � dr hab. Mieczy-
sªaw Cicho«, Niemcy, Eichstaett, udziaª w konferencji;
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• Zakªad Teorii Funkcji Rzeczywistych: 07.09�13.09.2008 - prof. dr hab.
Leszek Skrzypczak, Hiszpania, Toledo, udziaª w konferencji; 14.09�
20.09.2008 � mgr Agnieszka Wojciechowska, Kraków, udziaª w XI War-
sztatach �Teoria Liczb�;

• Zakªad Interpolacji i Aproksymacji: 07.09�13.09.2008 � mgr Paweª
Mleczko, Niemcy, Trier, udziaª w konferencji;

• Zakªad Teorii Oblicze«: 07.09�12.09.2008 � prof. Wojciech Buszkowski,
Wªochy, Sienna, udziaª w konferencji Logic, Algebra and Truth Degrees ;

• Pracownia Ekonometrii Finansowej: 07.09�09.09.2008 � prof. UAM dr
hab. Ryszard Doman, mgr Eliza Buszkowska i mgr Piotr Pªuciennik,
Koªobrzeg, udziaª w konferencji Rynek kapitaªowy - skuteczne inwesto-
wanie.

? ? ? ? ?

Notatka
�
�

�
�

�
�

�
�

KONFERENCJA II KONGRES M�ODYCH MATEMATYKÓW
POLSKICH

W dniach 26-28 wrze±nia 2008 roku odbyª si¦ w Poznaniu II Kongres
Mªodych Matematyków Polskich. Honorowy Patronat nad Kongresem obj¦ªa
Pani Maria Kaczy«ska, maª»onka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Gªównymi organizatorami Kongresu byli Instytut Matematyczny Pol-
skiej Akademii Nauk oraz Wydziaª Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które reprezentowali Dyrektor Insty-
tutu prof. dr hab. Stanisªaw Janeczko oraz Dziekan Wydziaªu prof. UAM
dr hab. Marek Nawrocki. Przewodnicz¡cym Komitetu Organizacyjnego byª
prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawaªowski, a przewodnicz¡cym Komitetu
Programowego � prof. dr hab. Tomasz �uczak.

Wspóªorganizatorami Kongresu byªy Uniwersytet Jagiello«ski, Uniwer-
sytet Warszawski, Uniwersytet Mikoªaja Kopernika, Uniwersytet im. Ma-
rii Curie-Skªodowskiej, Uniwersytet �ódzki, Uniwersytet �l¡ski, Uniwersytet
Zielonogórski, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocªawska.
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Gªówni organizatorzy i wspóªorganizatorzy pokryli wszystkie koszty po-
bytu mªodzie»y i ich opiekunów na Kongresie. Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej prof. UW dr hab. Zbigniew Marciniak zapew-
niª wsparcie �nansowe MEN, które pozwoliªo na pokrycie kosztów przejazdu
uczestników Kongresu.

Zasadniczym celem Kongresu byªo umo»liwienie wzajemnego, bezpo±red-
niego kontaktu matematycznie uzdolnionym uczniom szkóª ponadpodstawo-
wych z caªej Polski. Wa»n¡ funkcj¡ Kongresu byªo te» stworzenie warunków
do spotkania mªodzie»y szkolnej z cenionymi i znanymi ze swojej dziaªalno±ci
na rzecz popularyzacji matematyki, profesorami uczelni wy»szych.

W Kongresie wzi¦ªo udziaª ponad 300 uczniów reprezentuj¡cych wszy-
stkie województwa. W±ród zaproszonych uczestników nie zabrakªo mªodzie»y
niepeªnosprawnej o du»ych uzdolnieniach w naukach ±cisªych. Mªodzie» ta,
mimo ró»nych ogranicze«, mogªa spotka¢ si¦ ze swoimi rówie±nikami o po-
dobnych zainteresowaniach naukowych. Do udziaªu w Kongresie ucznio-
wie zostali zgªoszeni przez Kuratoria O±wiaty i Krajowy Fundusz na Rzecz
Dzieci.

Uroczysto±¢ otwarcia Kongresu odbyªa si¦ w Auli UAM. Przybyªych go±ci
i uczestników Kongresu powitaª Dziekan Wydziaªu Matematyki i Informa-
tyki UAM prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki. Gªos zabraª te» Rektor
UAM prof. dr hab. Bronisªaw Marciniak, który opowiedziaª zebranym o
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i zaletach studiowania w Pozna-
niu. Na otwarciu obecny byª Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej prof. UW dr hab. Zbigniew Marciniak, który poinformowaª o
reformie edukacji narodowej i powrocie matematyki na maturze. Natomiast
Sekretarz Miasta Poznania Piotr Koªodziejczyk powitaª wszystkich w imieniu
Urz¦du Miasta Poznania i przekonywaª, »e w Poznaniu warto »y¢. Polskie
Towarzystwo Matematyczne reprezentowali Prezes PTM prof. dr hab. Ste-
fan Jackowski i Prezes Oddziaªu PTM w Poznaniu prof. dr hab. Wacªaw
Marzantowicz. W±ród go±ci honorowych byli równie» Wielkopolski Kurator
O±wiaty El»bieta Leszczy«ska i posªanka PO pracuj¡ca w Komisji Edukacji,
Nauki i Mªodzie»y Agnieszka Kozªowska-Rajewicz.

Po cz¦±ci o�cjalnej odczyty plenarne w Auli UAM wygªosili prof. UAM
dr hab. Jerzy Jaworski na temat �ENIGMAtyczne losy trójki matematyków�
i prof. UMK dr hab. Stanisªaw Kasjan na temat �Tam, gdzie spotykaj¡ si¦
linie równolegªe�.

Pierwszego dnia po poªudniu zaplanowano wycieczk¦ do Kórnika, gdzie
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zwiedzano zamek oraz arboretum. Biblioteka Kórnicka przygotowaªa na t¦
okazj¦ niezwykle ciekaw¡ wystaw¦ ksi¡»ek i dokumentów, a w±ród nich �
wiele o tre±ci matematycznej. Pierwszy dzie« Kongresu zako«czono kolacj¡
plenerow¡ w Matematycznym O±rodku Konferencyjnym IM PAN w B¦dle-
wie, gdzie go±ci podejmowaª Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Stanisªaw
Janeczko.

W drugim i trzecim dniu Kongresu zaj¦cia odbywaªy si¦ na kampusie
UAM na Morasku w budynkach Wydziaªu Matematyki i Informatyki oraz
Wydziaªu Fizyki. W drugim dniu odczyty plenarne wygªosili prof. dr hab.
Roman Murawski (UAM) na temat �O tym, jak Herakles walczyª z hydr¡,
czyli o pot¦dze i sªabo±ciach metody aksjomatycznej� i prof. UWr dr hab.
Jacek �wi¡tkowski �Stabilne i niestabilne przygody typu pazur�.

Drugiego dnia, w trzech sesjach równolegªych, swoje krótkie odczyty wy-
gªaszali te» uczniowie, wcze±niej wybrani przez Komitet Programowy, któ-
rym kierowaª prof. dr hab. Tomasz �uczak. Starannie dokonany wybór
uczniowskich prezentacji pozwoliª na stworzenie trzech interesuj¡cych, te-
matycznie zró»nicowanych cykli odczytów.

W holu budynku Matematyki i Informatyki UAM zorganizowano stoiska
o ró»nej tematyce. Na jednym z nich dr Jan Omieci«ski z Uniwersytetu
�ódzkiego i mgr Henryk Lubawy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prezentowali sprz¦t i oprogramowanie wspieraj¡ce niewidomych i niedowi-
dz¡cych matematyków. Na innym - ciekaw¡ prezentacj¦ TeX'a przedstawiª
dr Marcin Borkowski. Na jeszcze innym � mgr Tomasz Gdala i jego dru»yna
�Demoscene Spirit� z UAM pokazaªa system informatyczny �Life Tracker�
pomagaj¡cy chroni¢ zagro»one gatunki zwierz¡t.

Drugi dzie« zako«czyª si¦ spektaklem Polskiego Teatr Ta«ca �Tango
z Lady M.� Ewy Wycichowskiej. Przed spektaklem, który odbyª si¦ w gma-
chu Teatru Wielkiego w Poznaniu, zorganizowano nauk¦ ta«ca dla przybyªej
na Kongres mªodzie»y.

W trzecim dniu Kongresu odczyty plenarne wygªosili prof. UW dr hab.
Krzysztof Oleszkiewicz na temat �Kostka dyskretna i sumy Rademachera�
i dr Krzysztof Ciesielski (UJ) na temat �Dyskretny urok rozmaito±ci�. Tego
dnia znowu odbyªy si¦ krótkie odczyty uczniów, po zako«czeniu których mªo-
dzie» gªosowaªa na najbardziej popularne uczniowskie prezentacje. Zwyci¦-
skie trzy zostaªy wyró»nione atrakcyjnymi nagrodami (notebook, aparat cy-
frowy, gad»ety), które ufundowali sponsorzy: Bank Zachodni WBK, Invest-
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Bank i Gospodarczy Bank Wielkopolski. Natomiast nagrody ksi¡»kowe ufun-
dowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN otrzymali wszyscy uczniowie,
którzy wygªosili odczyty podczas Kongresu.

Na zako«czenie Kongresu odbyª si¦ konkurs matematyczny zorganizo-
wany przez Bartka Naskr¦ckiego, studenta UAM, we wspóªpracy z dr Krzy-
sztofem Ciesielskim. W konkursie brali udziaª uczniowie � reprezentanci,
po jednym z ka»dego województwa. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali w prezencie ksi¡»k¦ �Bezmiar matematycznej wyobra¹ni� z imienn¡
dedykacj¡ wspóªautora Krzysztofa Ciesielskiego. Zwyci¦ska pi¡tka otrzy-
maªa dodatkowe ksi¡»ki popularyzuj¡ce matematyk¦. Wszystkie te ksi¡»-
kowe nagrody ufundowaªo wydawnictwo Prószy«ski i S-ka, które specjal-
nie z okazji Kongresu Mªodych Matematyków Polskich przyspieszyªo polskie
wydanie ksi¡»ki Iana Stewarta �Listy do mªodego matematyka� i przezna-
czyªo kilka egzemplarzy na nagrody. Jedn¡ z nich otrzymaª Przemysªaw
Mazur, wyj¡tkowy mªody matematyk polski, obecny na Kongresie student
Uniwersytetu Jagiello«skiego, który trzy razy z rz¦du (w latach 2006, 2007,
2008) zdobyª zªoty medal na Mi¦dzynarodowych Olimpiadach Matematycz-
nych dla uczniów szkóª ±rednich, i otrzymaª tak»e zªoty medal (w lipcu 2008
roku) na 15-tych Mi¦dzynarodowych Zawodach Matematycznych dla studen-
tów uczelni wy»szych.

W przekonaniu organizatorów, a tak»e licznych uczestników, Kongres
zrealizowaª zamierzone cele: doszªo do wielu spotka« i dyskusji pomi¦dzy
mªodymi matematykami i nauczycielami akademickimi. Uczniowie wysªu-
chali sze±ciu wykªadów popularnych z matematyki wy»szej, które zostaªy
przez nich przyj¦te z wielkim aplauzem. Sami te» wygªosili odczyty, zdoby-
waj¡c do±wiadczenie w ich przygotowaniu, zobaczyli ponadto na przykªadzie
Przemysªawa Mazura, »e w matematyce ju» w mªodym wieku mo»na odnosi¢
du»e mi¦dzynarodowe sukcesy. Obecno±¢ Kongresu w mediach (Gazeta Wy-
borcza, Radio Merkury i telewizja TVP Pozna«) przyczyniªa si¦ natomiast
do popularyzacji matematyki w spoªecze«stwie. Patronat medialny nad Kon-
gresem obj¦ªa telewizja TVP Pozna«. Kongres zostaª te» �nansowo wsparty
przez Urz¡d Miasta Poznania przy poparciu Prezydenta Miasta Poznania
Ryszarda Grobelnego i Sekretarza Miasta Poznania Piotra Koªodziejczyka.

Pierwszy Kongres Mªodych Matematyków Polskich odbyª si¦ w Warsza-
wie cztery lata temu. Ju» teraz liczne s¡ gªosy, by Kongresy byªy organizo-
wane co dwa a nie co cztery lata. Do tego jednak, poza osobami o�cjalnie
widniej¡cymi jako organizatorzy, potrzebni s¡ wspóªpracownicy, którzy go-
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towi s¡ bezinteresownie pomaga¢ w pracach organizacyjnych. Takich wspóª-
pracowników nie zabrakªo w Poznaniu, i to wªa±nie Im wszystkim nale»¡ si¦
najgor¦tsze sªowa podzi¦kowania. Do nich nale»¡ dr Wiesªaw Kurc � czu-
waj¡cy nad pracowniami komputerowymi, mgr Tomasz Piªka � wykonuj¡cy
ogromn¡ prac¦ informatyczn¡, mgr Paweª Mleczko � ±wietnie radz¡cy sobie
z ka»dym problemem, studenci z Koªa Naukowego (Marek Kaluba, Bartek
Naskr¦cki, Paweª Skórzewski) i Samorz¡du Studenckiego (Mariusz Antczak,
Maciej �ak), a tak»e niezwykle pracowite panie Izabela Filipiak, Maria Wa-
cªawek, El»bieta Hory«ska, i niezast¡piona pani Magda Gaª¡zkiewicz.

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawaªowski
Przewodnicz¡cy Komitetu Organizacyjnego
II Kongresu Mªodych Matematyków Polskich

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

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