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W dniu 21.12.2010 odbyªa si¦ publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra
Adriada �ydki, sªuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale.
Tytuª rozprawy brzmiaª: �Formuªy dokªadne zwi¡zane z funkcj¡ Möbiusa
krzywej eliptycznej�. Jej promotorem byª prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski,
a recenzentami byli: dr hab. Alfred Czogaªa (Uniwersytet �l¡ski) i prof.
UAM dr hab. Kazimierz Wiertelak (UAM). W wyniku obrony komisja po-
stanowiªa wyst¡pi¢ do Rady Wydziaªu z wnioskiem o nadanie mgrowi Ad-
rianowi �ydce stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie
matematyki.

? ? ? ? ?

W dniu 29.01.2011 odbyªa si¦ publiczna obrona rozprawy doktorskiej dra
nauk ekonomicznych Marcina Anholcera z Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu. Tytuª rozprawy brzmiaª: �Siªa nieregularno±ci grafów�. Jej pro-
motorem byª prof. dr hab. Michaª Karo«ski, a recenzentami byli: prof. UJ
dr hab. Jarosªaw Grytczuk (Uniwersytet Jagiello«ski) oraz prof. dr hab.
Tomasz �uczak (UAM). W wyniku obrony komisja postanowiªa wyst¡pi¢
do Rady Wydziaªu z wnioskiem o nadanie drowi Marcinowi Anholcerowi
stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu na posiedzeniu w dniu 28.01.2011 przyj¦ªa nast¦puj¡ce uch-
waªy:

• uchwaªa w sprawie skali ocen zalicze« z przedmiotów,

• uchwaªa w sprawie warunków wznowienia studiów,

• uchwaªa w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów licencjackich,

• uchwaªa w sprawie powoªania i programu studiów podyplomowych �In-
formatyczne technologie biznesowe�.
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? ? ? ? ?

Na posiedzeniu Rady Wydziaªu w dniu 28.01.2011 powoªana zostaªa komisja
w sprawie post¦powania o nadanie prof. UAM drowi hab. Tomaszowi Szul-
cowi, kierownikowi Zakªadu Metod Numerycznych, tytuªu naukowego w nas-
t¦puj¡cym skªadzie: prof. dr hab. Jerzy K¡kol (przewodnicz¡cy), prof. dr
hab. Lech Drewnowski (zast¦pca przewodnicz¡cego), prof. dr hab. Wojciech
Buszkowski, prof. dr hab. Henryk Hudzik, prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski,
prof. dr hab. Michaª Karo«ski i prof. dr hab. Mirosªaw Krzy±ko.

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu na tym samym posiedzeniu dopu±ciªa dra Jerzego Grzybow-
skiego z Zakªadu Optymalizacji i Sterowania do kolokwium habilitacyjnego.

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu na posiedzeniu w dniu 28.01.2011 nadaªa stopie« naukowy
doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgrowi Adrianowi
�ydce.

? ? ? ? ?

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziaªu nadaªa stopie« naukowy doktora
nauk matematycznych w zakresie matematyki drowi nauk ekonomicznych
Marcinowi Anholcerowi.

? ? ? ? ?

Cytat
�
�

�
�

�
�

�
�

Mam sceptyczny pogl¡d na wska¹niki rankingów, w których si¦ mierzy pozy-
cj¦ w nauce. Mimo to � mierzona tymi wska¹nikami nasza nauka jest mniej
wi¦cej na tym samym poziomie co polska gospodarka. To i tak dziwne, bo
w stosunku do PKB wydajemy mniej na nauk¦ ni» inne kraje zachodniej
Europy.

�rodowisko polityczne � i wielu dziennikarzy � zdaje si¦ s¡dzi¢, »e moder-
nizacja polskiej nauki równa si¦ przeniesieniu wzorów organizacyjnych (bo
nie �nansowych, niestety) z Zachodu. Pytanie tylko, czy oni maj¡ tak do-
brze, bo maj¡ tak¡ organizacj¦, czy dlatego, »e maj¡ wi¦cej pieni¦dzy? I czy
ich wzory mog¡ by¢ bez problemu przeniesione jak cz¦±ci zamienne w nasze
warunki spoªeczne i kulturowe?

Prof. dr hab. Karol Modzelewski
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? ? ? ? ?

W dniu 13.01.2011 w Maªej Auli Collegium Minus odbyªa si¦ uroczysto±¢
odnowienia doktoratu prof. dra hab. Zbigniewa Ciesielskiego (Instytut Ma-
tematyczny Polskiej Akademii Nauk). Promotorem byª em. prof. dr hab.
Julian Musielak. Poni»ej zamieszczamy przemówienie Dziekana prof. UAM
dra hab. Marka Nawrockiego oraz laudacj¦ prof. dra hab. Juliana Musielaka.

? ? ? ? ?

W dniu 14.01.2011 odbyª si¦ kolejny uroczysty XVIII Wykªad im. Profesora
Wªadysªawa Orlicza. W tym roku wygªosiª go prof. dr hab. Daniel Simson
(Uniwersytet Mikoªaja Kopernika w Toruniu). Tytuª wykªadu: �Osobliwo-
±ci, diagramy Dynkina, koªczany i problemy klasy�kacyjne�.

? ? ? ? ?

Wdniu 18.01.2011 odbyªo si¦ kolejne spotkanie z cykluWykªadów Otwartych
dla mªodzie»y �Po indeks z Pitagorasem�. Prof. dr hab. Witold Wnuk
wygªosiª wykªad pt. ��wiatem rz¡dz¡ pieni¡dze czy raczej ci, którzy je licz¡�.
Szczegóªowe informacje na teamt tej serii wykªadów znale¹¢ mo»na na stronie
www.wmi.amu.pl w zakªadce �Po indeks z Pitagorasem�.

? ? ? ? ?

Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wy»szego przyznaªa stypendia za osi¡-
gni¦cia w nauce na rok akademicki 2010/2011 nast¦puj¡cym studentom na-
szego wydziaªu: pani Agnieszce Kaszkowiak (matematyka), panu Wojcie-
chowi Politarczykowi (matematyka) i panu Patrykowi �ywicy (informatyka).
Stypendium Ministra za wybitne osi¡gni¦cia sportowe na rok akademicki
2010/2011 zostaªo przyznane panu Krzysztofowi Paterce.

? ? ? ? ?

Rada Funduszu pod nazw¡ �Stypendia naukowe Fundacji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu� przyznaªa mgrowi Piotrowi Kasprzakowi,
sªuchaczowi Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale, stypendium dla
doktorantów UAM na rok kalendarzowy 2011.

? ? ? ? ?

Praca magisterska studentów naszego wydziaªu pani Maªgorzaty Doma«-
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skiej i pana Michaªa Biaªeckiego pt. �Automatyczne rozpoznawanie zapisu
nutowego� zdobyªa pierwsz¡ nagrod¦ w konkursie �Praktyka informatyka�.

? ? ? ? ?

Z historii . . .
�
�

�
�

�
�

�
�

151 lat temu, 27.01.1860 zmarª w Maros-Vâsárhely (Tirgu-Mures/Sied-
miogród) János Bolyai (urodziª si¦ 15.12.1802 w Kolozsvár (Cluj)). Uko«-
czyª ewangelicko-reformowane kolegium w Maros-Vâsárhely, w którym jego
ojciec Farkas (Wolfgang) uczyª matematyki, �zyki i chemii. W latach 1818�
1823 studiowaª w wojskowej Akademii In»ynierskiej w Wiedniu. Po jej uko«-
czeniu peªniª sªu»b¦ o�cersk¡ w armii austriackiej. W roku 1833 przeszedª
w randze kapitana na wcze±niejsz¡ emerytur¦ i reszt¦ »ycia sp¦dziª cz¦±ciowo
w Maros-Vâsárhely, cz¦±ciowo za± w maªym odziedziczonym maj¡tku.

Ojciec Jánosa wcze±nie rozpoznaª w synu zdolno±ci matematyczne i
chciaª, by ten studiowaª u Gaussa, kolegi ze studiów Farkasa, co jednak
z powodu braku entuzjazmu dla tego projektu ze strony Gaussa nie doszªo
do skutku. Od roku 1820 János zajmowaª sie � wbrew ostrze»eniom ojca
� problemem równolegªych i doszedª w roku 1823 do wniosku, »e negacja
pi¡tego postulatu Euklidesa o równolegªych prowadzi do nowej niesprzecznej
geometrii nieeuklidesowej. W roku 1825 opisaª swoje wyniki po ªacinie w
pracy, która opublikowana zostaªa jako dodatek Appendix, scientiam spatii
absolute veram exhibiens: a verita te aut falsitate Axiomatis XI Euclidei (a
priori haud unquam deci denda) independentem do pierwszego tomu pod-
r¦cznika Tentamen Juventutem studiosam in elementa Matheoses purae,
elementaris ac sublimoris methodo intuitiva evidentaque huic propria, in-
troducenti; cum appendice triplici (Maros-Vâsárhely 1832) autorstwa jego
ojca. Ojciec poinformowaª Gaussa o wyniku syna. Ten odpisaª, »e wynik
jest wprawdzie ciekawy, ale nie jest nowy � on sam uzyskaª podobne rezul-
taty ju» okoªo 30 lat wcze±niej. Rozczarowaªo to mªodego Jánosa. Fakt ten
w poª¡czeniu z odziedziczonymi po matce skªonno±ciami psychopatycznymi
doprowadziª do gª¦bokiej depresji. Pogª¦biªo j¡ jeszcze niepowodzenie w kon-
kursie ogªoszonym w Lipsku w roku 1837. Bolyai zgªosiª tam interesuj¡c¡
prac¦, która niestety nie znalazªa uznania w oczach jury.

R.M.
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? ? ? ? ?

W miesi¡cu styczniu br. odbyªy si¦ nast¦puj¡ce wyjazdy naukowe pracow-
ników wydziaªu:

• 30.12.2010�30.06.2011 -� prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, USA, San
Diego, University of California San Diego -� badania naukowe,

• 2�8.01.2011 � prof. dr hab. Tomasz �uczak, Niemcy, Oberwolfach,
Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach � udziaª w konferencji,

• 8�12.01.2011 � prof. dr hab. Andrzej Ruci«ski, W¦gry, Budapeszt,
Rényi Institute � wspóªpraca naukowa,

• 16.01�5.02.2011 � prof. Michaª Karo«ski, USA, Atlanta, Emory Uni-
versity � sta» naukowy, wykªady,

• 17.01�7.02.2011 � prof. UAM dr hab. Wojciech Gajda, Niemcy, Mo-
nachium, Getynga i Münster, Uniwersytety w Monachium, Getyndze i
Münster � badania wªasne i wykªady,

• 31.01�25.02.2011 � prof. dr hab. Mieczysªaw Mastyªo, Hiszpania, Wa-
lencja, Universidad Politécnica de Valencia � VLC Trimester Valencia
2011, wykªady.

? ? ? ? ?

Przemówienie Dziekana na uroczysto±ci odnowienia doktoratu

Profesora Zbigniewa Ciesielskiego w dniu 13 stycznia 2011 roku

Magni�cencjo Panie Rektorze, Wysoki Senacie, Wysoka Rado Wydziaªu Ma-
tematyki i Informatyki, Szanowni Go±cie, Wielce Szanowny Panie Profeso-
rze.

Uroczysto±¢ odnowienia doktoratu to ten szczególny moment w »yciu
Uczelni, w którym spoªeczno±¢ akademicka skªada hoªd i wyrazy uznania
swoim najwybitniejszym uczniom, wspóªpracownikom, nauczycielom i mi-
strzom. Profesor Ciesielski jest absolwentem studiów matematycznych na
naszej uczelni i to jednym z najlepszych. W latach 1957 i 1958 dwukrotnie
otrzymaª I nagrod¦ za najlepsz¡ prac¦ studenck¡ w konkursie im. Józefa
Marcinkiewicza. Po zaledwie dwóch latach od uko«czenia studiów, w roku
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1960, obroniª na naszym Uniwersytecie rozpraw¦ doktorsk¡ �O rozwini¦ciach
ortogonalnych prawie wszystkich funkcji z przestrzeni Wienera� przygoto-
wan¡ pod kierunkiem profesora Wªadysªawa Orlicza.

Tak prosz¦ Pa«stwa, od tego czasu min¦ªo ju» 50 lat i dlatego mamy
przyjemno±¢ i zaszczyt uczestniczenia w dzisiejszej uroczysto±ci. Dalsza ka-
riera naukowa Profesora potoczyªa si¦ równie bªyskawicznie. W roku 1963
habilitacja w IMPAN-ie i zwi¡zane z uzyskanymi wynikami bada« dwie pre-
sti»owe nagrody: im. Stefana Banacha Polskiego Towarzystwa Matematycz-
nego oraz Wydziaªu III PAN. W roku 1967 Profesor powróciª do rodzinnego
Gda«ska, gdzie kontynuowaª prac¦ w Oddziale Gda«skim IMPAN, oraz przez
wiele lat w ró»nych okresach w WSP, w Uniwersytecie oraz Politechnice
Gda«skiej. W roku 1973, w wieku 39 lat profesor Ciesielski zostaª czªon-
kiem korespondentem PAN, a rok pó¹niej uzyskaª tytuª naukowy. Od roku
1986 Profesor jest czªonkiem rzeczywistym PAN, a od roku 2001 czªonkiem
Polskiej Akademii Umiej¦tno±ci.

Profesor Ciesielski ma dobr¡ r¦k¦ do uczniów, których kariery wzorem
mistrza toczyªy si¦ cz¦sto spektakularnie. Profesor wypromowanych 12 dok-
torów, z których 7 posiada tytuª profesora i 2 stopie« doktora habilitowa-
nego. Obecni tu dzisiaj profesorowie Stanisªaw Kwapie« i Jerzy Zabczyk,
wybrani zostali w poczet czªonków PAN. Profesor wypromowaª kilkudziesi¦-
ciu magistrów matematyki na UAM i na Uniwersytecie Gda«skim. Za chwil¦
w uroczystym ladatio usªyszymy o znamienitych osi¡gni¦ciach naukowych
profesora Zbigniewa Ciesielskiego, jego wielkim wkªadzie w badania z za-
kresu probabilistyki, procesów stochastycznych i szeroko rozumianej analizy
matematycznej. Opublikowane w ponad 110 pracach wyniki bada« nauko-
wych zaskarbiªy Profesorowi szerokie uznanie i szacunek ±rodowiska mate-
matycznego. Profesor Ciesielski zostaª zaproszony do wygªoszenia wykªadu
na Mi¦dzynarodowym Kongresie Matematyków, Vancouver 1974. Otrzymaª
Nagrod¦ Fundacji Alfreda Jurzykowskiego z Nowego Jorku (1983), a wraz
z Tadeuszem Figlem � Nagrod¦ Pa«stwowa I stopnia w 1988 roku. Jest
uhonorowany Medalem im. Stefana Banacha PAN, Medalem im. Wacªawa
Sierpi«skiego UW i PTM. Jest czªonkiem honorowym PTM. Profesor zo-
staª odznaczony Krzy»em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Profe-
sor Ciesielski peªniª szereg wa»nych dla ±rodowiska matematycznego funkcji,
w tym jako czªonek i pó¹niej przewodnicz¡cy Sekcji V Centralnej Komisji
Kwali�kacyjnej, czªonek Komitetu Nagród Pa«stwowych, czªonek Komitetu
Nauk Matematycznych PAN, prezes Polskiego Towarzystwa Matematycz-
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nego w latach 1981-1983, czªonek Komitetu Programowego I Europejskiego
Kongresu Matematyków w Pary»u 1992, czªonek jury nagród II Europej-
skiego Kongresu Matematyków � Budapeszt 1996. Dla ±rodowiska matema-
tycznego niezwykle wa»ne jest zaanga»owanie Profesora w dziaªalno±¢ ko-
mitetów redakcyjnych: Studia Mathematica, Dissertationes Mathematicae,
Biuletynu PAN, Probability and Mathematical Statistics (1980-2006), Ana-
lysis (1981-), Warscheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete (1976-1985),
Numerical Functional Analysis and Optimization (1979-2000), Approxima-
tion Theory and its Applications (1985-), East Journal on Approximations
(1995-). W±ród wielu wyrazów uznania dla Profesora Ciesielskiego s¡ rów-
nie» Medal wr¦czony Profesorowi w roku 1994 z okazji wygªoszenia uroczy-
stego wykªadu im. Wªadysªawa Orlicza. W roku 2004 profesor Ciesielski
otrzymaª Medal za Zasªugi dla UAM.

Szanowny Panie Profesorze, jeste±my Panu wdzi¦czni za podtrzymywa-
nie dobrych zwi¡zków z naszym Uniwersytetem. W imieniu wªadz i wszyst-
kich pracowników Wydziaªu Matematyki i Informatyki, »ycz¦ Panu wielu
dalszych osi¡gni¦¢ i dªugich lat »ycia w dobrym zdrowiu. Osobi±cie, patrz¡c
z perspektywy byªego studenta, pracownika a teraz dziekana WMiI UAM
pragn¦ wyrazi¢ »al, »e wyst¡piªy takie okoliczno±ci, które spowodowaªy, »e
nie pracowaª Pan Profesor na naszym Uniwersytecie przez caªe pi¦¢dziesi¡t
lat.

Prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki

Laudacja na odnowienie doktoratu Profesora Zbigniewa

Ciesielskiego w dniu 13 stycznia 2011 roku

Rok 1960-ty. Zbigniew Ciesielski obroniª sw¡ prac¦ doktorsk¡ pt. �O roz-
wini¦ciach ortogonalnych prawie wszystkich funkcji z przestrzeni Wienera�,
napisan¡ pod kierunkiem profesora Wªadysªawa Orlicza i przedstawion¡ Ra-
dzie Wydziaªu Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza. Staªo si¦ to w dwa lata po uzyskaniu w roku 1958 tytuªu magistra
matematyki na tym»e wydziale. Byª ju» wówczas autorem 10 prac nauko-
wych, z których jedna dotyczyªa tematu doktoratu. Taka sytuacja byªa
zupeªnie niezwykªa, tak jak niezwykªe byªy Jego lata studenckie. Byªy to
lata o»ywionej dziaªalno±ci matematycznej w Poznaniu. Z jednej strony se-
minarium magisterskie u profesora Orlicza, a z drugiej bardzo aktywny okres
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w dziaªalno±ci koªa naukowego studentów matematyki. Na posiedzeniach na-
ukowych tego koªa jego czªonkowie, rówie±nicy grupy uczniów profesora Sta-
nisªawa Mazura w Warszawie, zajmowali si¦ nowo±ciami w matematyce, nie
unikaj¡c tematów trudnych. Do nich doª¡czyª Zbigniew Ciesielski jako naj-
mªodszy. Atmosferze dyskusji o matematyce sprzyjaªy te» odczyty naukowe
organizowane przez Oddziaª Pozna«ski Polskiego Towarzystwa Matematycz-
nego, prezentowane przez najlepszych ówczesnych matematyków polskich.

Zbigniew Ciesielski byª wsz¦dzie, gdzie dziaªo si¦ co± matematycznie
nowego, peªen entuzjazmu. Ju» w tym okresie interesowaª si¦ bazami Schau-
dera w konkretnych przestrzeniach. Wiadomo byªo od dawna, »e ukªad
trygonometryczny, cho¢ liniowo g¦sty w przestrzeni funkcji ci¡gªych 2π-
okresowych, nie stanowi bazy w tej przestrzeni. Tak¡ baz¦ mógªby stanowi¢
ukªad Haara, bo szereg Fouriera-Haara funkcji ci¡gªej w przedziale (0,1) jest
do niej jednostajnie zbie»ny; có» z tego, skoro funkcja Haara nie s¡ ci¡-
gªe. Jednak ukªad caªek nieoznaczonych z funkcji Haara stanowi ju» baz¦
Schaudera w C[0,1], cho¢ nie jest ortogonalny. Je±li go jednak zortogonalizu-
jemy, otrzymamy ukªad Franklina, b¦d¡cy ju» baz¡ ortogonaln¡ Schaudera
w C[0,1]. Ukªad ten byª znany ju» od roku 1928, nie byª jednak gruntownie
zbadany. Problemy baz Schaudera, a zwªaszcza ukªadu Franklina, stan¡ si¦
niebawem jednym z wiod¡cych w badaniach naukowych Zbigniewa Ciesiel-
skiego; pierwsza Jego praca na ten temat ukazaªa si¦ w roku 1963 w Studia
Mathematica.

Wróc¦ jednak do momentu Jego doktoratu. Zatrudniony w Katedrze
Matematyki I od uzyskania tytuªu magistra w roku 1958, otrzymaª w roku
1960 propozycj¦ sta»u pracy w Cornell University w Ithaca, N.Y., w USA.
Równocze±nie podj¡ª prac¦ w Pracowni Instytutu Matematycznego PAN
w Poznaniu. Propozycj¦ wyjazdu do Cornell University otrzymaª od sªyn-
nego matematyka ameryka«skiego polskiego pochodzenia Marka Kaca, który
krótko przed wybuchem II wojny ±wiatowej wyjechaª do Ameryki ze Lwowa.
Po rocznym pobycie w Itace pozostaª Zbigniew Ciesielski jeszcze jeden rok
w USA na University of Illinois Urbana Campaign. Dwuletni pobyt w Ame-
ryce zaowocowaª rozszerzeniem problematyki o probabilistyk¦. Opublikowaª
wówczas 4 prace, z czego 2 z wspóªautorami ameryka«skimi w presti»owych
ameryka«skich czasopismach Transactions of the American Mathematical
Society i Proceedings of the American Mathematical Society, w szczególno-
±ci dotycz¡ce procesów gaussowskich i ruchów Browna. Tu chciaªbym doda¢
pewn¡ re�ekcj¦. Zbigniew Ciesielski jako ucze« Wªadysªawa Orlicza nale»y
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do lwowskiej szkoªy Stefana Banacha, a jako zwi¡zany z Markiem Kacem,
do równie» lwowskiej szkoªy Hugona Steinhausa. Tak wi¦c, cho¢ pochodzi
z Gdyni, a studiowaª w Poznaniu, to mo»na go podwójnie uzna¢ za re-
prezentanta szkoªy lwowskiej. Po powrocie z Ameryki, Zbigniew Ciesielski
wyhabilitowaª si¦ w Instytucie Matematycznym PAN w roku 1963.

Spo±ród Jego dorobku naukowego w nast¦pnych latach w Poznaniu
chciaªbym wymieni¢ przede wszystkim trzy Jego prace o ruchu Browna, opu-
blikowane w Biuletynie PAN w latach 1964 i 1965. Równocze±nie jednak
nadal istotn¡ rol¦ w tym dorobku odgrywaj¡ dwie prace o ukªadzie Franklina
z lat 1964 i 1966. Wreszcie, w pracy opublikowanej w Studia Mathematica
w roku 1968, Zbigniew Ciesielski podejmuje uogólnienie, w którym ukªad
Franklina zast¦puje ukªadem funkcji �spline�, po polsku zwanych funkcjami
gi¦tymi lub funkcjami sklejanymi. Jest to uogólnienie linii ªamanej w tym
sensie, »e funkcja gi¦ta rz¦du m+1 jest m-krotnie ró»niczkowalna w sposób
ci¡gªy, a mi¦dzy kolejnymi w¦zªami jest wielomianem stopnia co najwy»ej
m + 1. W dalszych badaniach Zbigniewa Ciesielskiego funkcje gi¦te odgry-
waj¡ role fundamentaln¡.

W roku 1967 Zbigniew Ciesielski przenosi si¦ na staªe do Gda«ska,
gdzie pracuje równocze±nie w tamtejszym Oddziale Instytutu Matematycz-
nego PAN i w Wy»szej Szkole Pedagogicznej w Gda«sku, przeksztaªconej
w roku 1970 w Uniwersytet Gda«ski, a tak»e pewien czas w Politechnice
Gda«skiej. W roku 1969 uzyskuje tytuª naukowy profesora nadzwyczaj-
nego, a w roku 1974 � profesora zwyczajnego. Od roku 1969 jest czªonkiem
korespondentem, a od roku 1974 czªonkiem rzeczywistym Polskiej Akademii
Nauk. Jest to niezwykle szybka droga naukowa, od uzyskania tytuªu magi-
stra do profesury min¦ªo zaledwie 11 lat! Ale te» wyniki naukowe uzyskane w
tym okresie dotycz¡ istotnych problemów matematycznych. Gdybym chciaª
omówi¢ wszystkie Jego publikacje naukowe, musiaªbym mie¢ 2 godziny, a i
tak na ka»d¡ z prac starczyªoby po minucie. Tote» z prac z okresu gda«-
skiego wspomn¦ tylko o niektórych wynikach, wybranych troch¦ losowo. Za-
czn¦ od dwóch prac dotycz¡cych baz w przestrzeniach funkcji ró»niczkowal-
nych. W pracy �A construction of basis in C(1)(I2)� (1969) konstruuje baz¦
we wspomnianej w tytule przestrzeni, wykorzystuj¡c ukªad Franklina, a w
pracy �Construction of an orthonormal basis in C(m)(Id)� (1972), wspólnej
z Joachimem Domst¡, rozszerza poprzedni wynik, tworz¡c baz¦ skªadaj¡c¡
si¦ z funkcji gi¦tych, wraz z oszacowaniem odpowiednich funkcji Dirichleta.
Prace te byªy zarazem rozwi¡zaniem problemu postawionego jeszcze w szkole
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lwowskiej. Zastosowanie funkcji gi¦tych kontynuowane jest m.in. w pracy
�Constructive function theory and spline systems� (1975), do prostego i od-
wrotnego twierdzenia teorii aproksymacji. W pracy �Equivalence of Haar
and Franklin bases in Lp� (1977), wspólnej z P. Simonem i P. Sjlinem po-
kazuje si¦, i» ukªady Haara i Franklina tworz¡ jednakowe bazy w Lp[0,1],
1 < p < ∞, tj. przestrzenie wspóªczynników dla obu baz s¡ identyczne.
Problemu baz w Lp dotyczy te» praca �Some properties of the Haar, Walsh-
Paley, Franklin and the bounded polygonal orthonormal bases in Lp spaces�
(1979), wspólna ze Stanisªawem Kwapieniem. Niezwykle wa»ne s¡ te» trzy
prace wspóªautorskie z Tadeuszem Figielem �Spline approximation and Be-
sov spaces on compact manifolds� (1982) oraz �Spline bases in classiacal
function spaces on compact C∞-manifolds I, II� (1983).

Coraz ob�ciej reprezentowana jest w pracach Zbigniewa Ciesielskiego
probabilistyka. Wymieni¦ tu kilka tytuªów, zaczynaj¡c od pracy �Quelgues
espaces fonctionnels associes a des processus gaussiens� (1993), wspólnej
z G. Kerkyacharianem i B. Roynettem, w której ustala si¦ konkretny izo-
mor�zm miedzy ci¡gowymi przestrzeniami Biesowa-Orlicza a odpowiednimi
przestrzeniami funkcyjnymi; wyniki stosuje si¦ do ruchu Browna oraz ca-
ªek stochastycznych. Wymieni¦ te» prac¦ �Orlicz spaces, spline systems and
Brownian motion� (1993), w której charakteryzuje si¦ klasy hölderowskie
w przestrzeniach Orlicza za pomoc¡ wspóªczynników ortogonalnych rozwi-
ni¦¢ funkcji gi¦tych typu Franklina. Wreszcie wspomn¦ wspóln¡ z Ann¡
Kamont prac¦ �Levy's fractional Brownian random �eld and function spa-
ces� (1995), w której zbadano realizacj¦ pola gaussowskiego lokalnie w kla-
sie Höldera, w normie Orlicza generowanej funkcj¡ expu2, z zastosowaniem
zmody�kowanego ukªadu Franklina. Do problematyki rozwini¦¢ ortogonal-
nych zaliczy¢ mo»na dwie prace wspólne z Ann¡ Kamont, a mianowicie �Pro-
jections on to piecewise linear functions� (1997) i �The Lebesgue constants
for the Franklin orthogonal system� (2004). W pierwszej z nich rozpatruje
si¦ operatory caªkowe zde�niowane przy pomocy j¡dra Dirichleta dla funk-
cji ci¡gªych i kawaªkami liniowych, a w drugiej uzyskuje si¦ oszacowanie
staªych Lebesgue'a, w przypadku ukªadu Franklina wyznaczaj¡c j¡ konkret-
nie. Do problematyki ukªadu Franklina zaliczy¢ te» mo»na prac¦ �Franklin
spline orthogonal system in Lp(R) with 0 < p ≤ 1�, wspólna z G. Gevor-
kyanem, w której znajduje si¦ warunek konieczny i dostateczny na to, by
szereg ortogonalny wzgl¦dem tego systemu byª bezwarunkowo zbie»ny w Lp.
Wreszcie wymieni¦ jedn¡ z ostatnich trzech prac z listy publikacji Zbigniewa
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Ciesielskiego, wspólnych z Markiem Be±k¡ �On sequences of the white no-
ises� (2006). Uzyskuje si¦ w niej twierdzenie typu ergodycznego dla funkcji
f ∈ L1(µ), gdzie µ jest produktem przeliczalnej ilo±ci jednowymiarowych
miar gaussowskich. Jak wida¢ z tej krótkiej i wybiórczej prezentacji wyni-
ków Profesora Zbigniewa Ciesielskiego, wspóªpracowaª on z licznym gronem
matematyków polskich i zagranicznych, z których dla wielu byª mistrzem �
wypromowaª 12 doktorów. Lista Jego wspóªpracowników naukowych liczy 20
osób. Jednak nie liczba wspóªpracowników czy prac jest istotna dla oceny
Jego dorobku, ale ich wysoka jako±¢. Dorobek ten nazwaªbym �g¦stym�
od konkretnych tre±ci matematycznych. Jest to twarda matematyka, na-
wi¡zuj¡ca do problemów klasycznych, rozwi¡zywanych przy pomocy metod
nowoczesnych. Profesor Zbigniew Ciesielski posiada niezwykª¡ umiej¦tno±¢
znajdowania rzeczy istotnych i rozwi¡zywania problemów niejednokrotnie
bardzo trudnych pod wzgl¦dem merytorycznym.

Ten stan faktyczny znalazª uznanie w ±wiecie naukowym, o czym � prócz
czªonkostwa w Polskiej Akademii Nauk � ±wiadcz¡ liczne nagrody i wyró»nie-
nia naukowe, a tak»e funkcje sprawowane przez Niego w ró»nych instytucjach
i gremiach naukowych. Znalazª te» peªne uznanie w gronie matematyków
polskich, o czym ±wiadczy cho¢by godno±¢ prezesa Polskiego Towarzystwa
Matematycznego, które przeprowadziª przez ci¦»kie czasy stanu wojennego.

Chwaªa Ci, Przyjacielu.

Prof. dr hab. Julian Musielak

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

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