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Do u»ytku wewn¦trznego

INFORMATOR WYDZIAOWY

Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM, ul. Umultowska 87, 61614 Pozna«


pa¹dziernik 2007

W dniu 11.07.2007 zmarª dr Jerzy Szczepaniak, wieloletni sekretarz Komitetu
Okr¦gowego Olimpiady matematycznej województwa wielkopolskiego, adiunkt
w Instytucie Matematyki UAM, a nast¦pnie starszy wykªadowca na Wydziale
Nauk Geogracznych i Geologicznych UAM.

?

?

?

?

?

W dniu 19.09.2007 odbyªa si¦ publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra
Marcina Gogolewskiego, sªuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym
wydziale. Tytuª rozprawy brzmiaª: Anonimowo±¢ w sieciach ad-hoc . Jej
promotorem byª prof. dr hab. Mirosªaw Kutyªowski z Politechniki Wrocªawskiej, a recenzentami prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski (UAM) i prof. UW
dr hab.

Damian Niwi«ski (Uniwersytet Warszawski).

W wyniku obrony

komisja postanowiªa wyst¡pi¢ do Rady Wydziaªu z wnioskiem o nadanie
mgrowi M. Gogolewskiemu stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki.

?

?

?

?

?

W dniu 21.09.2007 odbyªa si¦ publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra
Radosªawa Kaczmarka, sªuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym
wydziale. Tytuª rozprawy brzmiaª: Moduªy i charakterystyki monotoniczno±ci w niektórych przestrzeniach funkcji skalarnych i wektorowych.

Jej

promotorem byª prof. dr hab. Henryk Hudzik, a recenzentami prof. dr hab.
Grzegorz Lewicki (Uniwersytet Jagiello«ski) i prof. PP dr hab. Ryszard Pªuciennik (Politechnika Pozna«ska).

W wyniku obrony komisja postanowiªa

wyst¡pi¢ do Rady Wydziaªu z wnioskiem o nadanie mgrowi R. Kaczmarkowi
stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.
Jednocze±nie komisja uznaªa rozpraw¦ mgra Kaczmarka za wyró»niaj¡c¡ si¦.

?

?

?

?

?

Prof. dr hab. Tomasz uczak otrzymaª subsydium profesorskie Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej.
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?

?

?

?

?

Nagrod¦ naukow¡ JM Rektora UAM I stopnia otrzymaª w tym roku prof.
dr hab. Zygmunt Vetulani. Nagrody naukowe II stopnia otrzymali: dr hab.
Jerzy Szyma«ski, dr hab. Dariusz Bugajewski, dr hab. Mieczysªaw Cicho«,
dr hab.

Artur Michalak oraz dr Michaª Jasiczak.

Nagrod¦ naukow¡ ze-

spoªow¡ II stopnia otrzymaª zespóª w skªadzie: dr Stanisªaw Gawiejnowicz,
dr Wiesªaw Kurc i dr Lidia Pankowska.

?

?

?

?

?

JM Rektor UAM przyznaª tak»e nagrody nienaukowe. Nagrod¦ II stopnia
otrzymali:

mgr Joanna Nowak i mgr Tomasz Piªka, a nagrod¦ III stop-

nia: mgr Paweª Damian, Agnieszka Kmiecik-Wojnicz, Maria Staszków, mgr
Bogumiª Szma«da i Maria Wacªawek.

?

?

?

?

?

Równie» Dziekan Wydziaªu przyznaª nagrody. Nagrody za dziaªalno±¢ naukowo-dydaktyczn¡ w roku 2006 otrzymali:
Skrzypczak i prof.
Krzykowska.

prof.

UAM dr hab. Leszk

dr hab. Julian Musielak oraz dr Izabela Bondecka-

Nagrody za wyró»nione rozprawy doktorskie otrzymali:

dr

Krzysztof Górnisiewicz i dr Radosªaw Szwedek. Nagrody za dziaªalno±¢ dydaktyczn¡ otrzymali: dr Krzysztof Jassem, dr Katarzyna Wªad, dr Jacek
Marciniak i mgr Tomasz Gdala.

?

?

?

?

?

Nagrody Dziekana za dziaªalno±¢ na rzecz wydziaªu otrzymali: prof. dr hab.
Jerzy K¡kol, prof.
Skrzypczak, prof.

dr hab. Roman Murawski, prof.

UAM dr hab. Leszek

UAM dr hab. Tomasz Szulc, prof.

dr hab. Paweª Do-

ma«ski, dr hab. Maciej Kandulski, dr Wiesªaw Kurc, prof. UAM dr hab.
Krystyna Katulska, dr hab. Artur Michalak, dr Anna Ren-Kurc, dr Roman
Czarnowski, dr Irena Sierocka, dr Tadeusz Werbi«ski, prof. dr hab. Magdalena Jaroszewska, prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawaªowski, prof. UAM
dr hab. Witold Wnuk, dr Teresa Ko«czal, dr Jerzy Rutkowski oraz El»bieta Hory«ska, Andrzej Dopieraªa, Radomir Dopieralski, Piotr Micho«ski,
Danuta Janicka, mgr Magdalena Marcinkowska-Gaª¡zkiewicz, mgr Teresa
Nowak i lic. Ewa Siekierska.

?

?

?
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?

?

Na posiedzeniu w dniu 5.10.2007 Rada Wydziaªu wszcz¦ªa post¦powanie
w sprawie nadania tytuªu naukowego profesora nauk matematycznych drowi
hab. Ryszardowi Smarzewskiemu, profesorowi nadzwyczajnemu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Na recenzentów powoªano: prof.

dra hab.

Tadeusza Figla (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk) i prof. dra
hab. Tadeusza Kuczumowa (Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie).

?

?

?

?

?

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziaªu nadaªa stopie« naukowy doktora
nauk matematycznych w zakresie informatyki mgrowi Marcinowi Gogolewskiemu.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu nadaªa w dniu 5.10.2007 stopie« naukowy doktora nauk
matematycznych w zakresie matematyki mgrowi Radosªawowi Kaczmarkowi.
Rada uznaªa te» rozpraw¦ dra R. Kaczmarka za wyró»niaj¡c¡ si¦.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu powoªaªa komisj¦ w przewodzie doktorskim mgra Tadeusza
Ostrowskiego z Pa«stwowej Szkoªy Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
w nast¦puj¡cym skªadzie: prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak  przewodnicz¡cy, prof. dr hab. Michaª Karo«ski  zast¦pca przewodnicz¡cego, prof.
UAM dr hab. Tomasz Szulc  promotor, prof. UZ dr hab. Andrzej Cegielski (Uniwersytet Zielonogórski)  recenzent, prof.
Urba«ski  recenzent i egzaminator, prof.
egzaminator, prof.

UAM dr hab. Ryszard

dr hab. Grzegorz Banaszak 

dr hab. Roman Murawski  egzaminator z dyscypliny

dodatkowej.

?

?

?

?

?

W dniu 5.10.2007 Rada Wydziaªu powoªaªa tak»e komisj¦ w przewodzie doktorskim mgra Macieja Farulewskiego, sªuchacza Studium Doktoranckiego
przy naszym wydziale, w nast¦puj¡cym skªadzie: prof. UAM dr hab. Marek
Nawrocki  przewodnicz¡cy, prof. UAM dr hab. Kazimierz wirydowicz 
zast¦pca przewodnicz¡cego, prof. dr hab. Wojciech Buszkowski  promotor,
prof.

dr hab. Ewa Orªowska (Instytut ¡czno±ci, Warszawa)  recenzent,

prof. dr hab. Zygmunt Vetulani  recenzent i egzaminator, dr hab. Maciej
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Kandulski  egzaminator, prof.

dr hab. Roman Murawski  egzaminator

z dyscypliny dodatkowej.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie wniosek prof. dra hab. Zygmunta
Vetulaniego z Zakªadu Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji
o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego.

?

?

?

?

?

Na posiedzeniu w dniu 5.10.2007 Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie
tak»e wnioski prof.

UAM dra hab. Krzysztofa Pawaªowskiego (z Zakªadu

Geometrii i Topologii) i prof. UAM dra hab. Kazimierza wirydowicza (z Zakªadu Logiki Matematycznej) o przedªu»enie zatrudnienia na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na czas nie okre±lony.

?

?

?

?

?

Rada zaopiniowaªa pozytywnie wnioski prof. dr hab. Pauliny Pych-Taberskiej
(z Zakªadu Aproksymacji i Interpolacji) i prof.

UAM dr hab. Magdaleny

Jaroszewskiej (z Zakªadu Teorii Funkckji Rzeczywistych) o obni»k¦ pensum
dydaktycznego do 120 godzin.

?

?

?

?

?

Na posiedzeniu w dniu 5.10.2007 Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie 
poparte przez Komisj¦ Osobow¡ (ze staªymi uprawnieniami Komisji Konkursowej)  wnioski dra Marcina Gogolewskiego i dra Radosªawa Kaczmarka
o zatrudnienie na stanowisku adiunkta.

?

?

?

?







 Cytat





?

Mathematics, rightly viewed, possesses not only truth but supreme beauty,
a beauty cold and austere like that of sculpture.

Bertrand Russell

?

?

?
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?

?

W dniach 2228.07.2007 odbyªa si¦ w o±rodku konferencyjnym Instytutu
Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w B¦dlewie mi¦dzynarodowa konferencja Topological Methods in Fixed and Periodic Points Theory 2007
zorganizowana przez nasz wydziaª (organizatorem ze strony wydziaªu byª
prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz), Instytut Matematyczny PAN, Komitet
Matematyki PAN, Katedre Algebry Politechniki Gda«skiej i Katedr¦ Zastosowa« Matematyki SGGW w Warszawie. Poni»ej zamieszczamy szczegóªow¡ notatk¦ o tej konferencji.

?

?

?

?

?

W dniach 37.09.2007 odbyªa si¦ na naszym wydziale mi¦dzynarodowa konferencja Arithmetical Algebraic Geometry. W nast¦pnym numerze Informa-

tora Wydziaªowego zamie±cimy szczegóªow¡ notatk¦ o tej konferencji.

?

?

?

?

?

Tegoroczny absolwent i pracownik naszego wydziaªu mgr Paweª Damian
oraz student V roku informatyki Tomasz Rutecki wygrali tegoroczn¡ edycj¦
konkursu "Pomysª na biznesórganizowanego przez Inkubator Przedsi¦biorczo±ci i Uni¦ Europejsk¡. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni za projekt
zabezpiecze« tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania danych w rmach. Do realizacji projektu powoªali now¡ wªasn¡ rm¦ Backup24. Dzi¦ki
zwyci¦stwu w konkursie otrzymali 40 000 zª oraz donansowanie pomostowe
na realizacj¦ swojego zaplanowanego na 80 000 zª biznes planu.

?

?

?

?

?

Dr Anna Pankowska zdobyªa nagrod¦ za referat przedstawiony na 5th Con-

ference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, która odbywaªa si¦ w Ostrawie (Czechy) w dniach 1114.09.2007.

?

?

?

?

?

Mgr Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzi«ska, sªuchaczka Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale uzyskaªa nagrod¦ za najlepszy referat, a studentki Katarzyna wirydowicz i Agnieszka Kaszkowiak  nagrod¦ za najlepszy poster na Mi¦dzynarodowych Warsztatach dla Mªodych Matematyków 

Kombinatoryka, które odbyªy si¦ w Krakowie.

?

?

?
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?

?

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

•

mgr Magdalena Biaªa (opiekun naukowy: prof. PP dr hab. in». Ewa
Tuliszka-Sznitko  Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Pozna«skiej),

•

mgr Joanna Berli«ska (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Maciej
Drozdowski),

•

mgr Przemysªaw Grudzi«ski (opiekun naukowy: prof.

UAM dr hab.

Maria Korcz),

•

Mirosªawa Ja«czak (opiekun naukowy:

prof.

UAM dr hab. Tomasz

Schoen),

•

mgr Jakub Marciniak (opiekun naukowy: dr hab. Tadeusz Pankowski),

•

mgr J¦drzej Osi«ski (opiekun naukowy: prof. dr hab. Zygmunt Vetulani),

•

mgr Przemysªaw Sokoªowski (opiekun naukowy: prof.

UAM dr hab.

Jerzy Jaworski),

•

mgr Agnieszka Wojciechowska (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab.
Leszek Skrzypczak),

•

mgr Agnieszka Ziemkowska (opiekun naukowy:

prof.

UAM dr hab.

Wiesªaw liwa).

Na studia niestacjonarne przyj¦ci zostali:

•

mgr Marek Gaª¡zka,

•

mgr Piotr Kabaci«ski (opiekun naukowy: dr hab. Jerzy Szyma«ski),

•

mgr Monika Rosi«ska (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Maciej
Wygralak).

?

?

?
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?

?

W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazaªa si¦ ksi¡»ka Matematyka dyskretna

dla informatyków.

Cz¦±¢ I: Elementy kombinatoryki (ss. 169) autorstwa

prof. UAM dra hab. Jerzego Jaworskiego, prof. UAM dra hab. Zbigniewa
Palki i dra hab. Jerzego Szyma«skiego z Zakªadu Matematyki Dyskretnej.

?

?

?

?







Z historii . . .






?

300 lat temu, 7.09.1707 roku urodziª si¦ w Montbard (Burgundia) Georges-Louis Leclerc hrabia de Buon (zmarª 16.04.1788 w Pary»u). Studiowaª
pocz¡tkowo  na »yczenie ojca  prawo, nast¦pnie  zgodnie ze swoimi zaintersowaniami  medycyn¦, biologi¦ i nade wszystko matematyk¦.

Do stu-

diowania tej ostatniej skªoniªa go m.in. znajomo±¢ z matematykiem szwajcarskim G. Cramerem. Odziedziczywszy w wieku 25 lat ogromny maj¡tek po
matce, mógª caªkowicie po±wi¦ci¢ si¦ naukom przyrodniczym. Byª zarz¡dc¡
Jardin du Roi i Museé Royal.
W roku 1740 przetªumaczyª na francuski Teori¦ uksji Newtona i zaj¡ª si¦ rachunkiem ró»niczkowym oraz rachunkiem prawdopodobie«stwa. W
roku 1777 opublikowany zostaª sformuªowany przez Buona problem igªy.
Problemy tego typu prowadziªy do uogólnienia poj¦cia prawdopodobie«stwa
oraz do bada« nad prawdopodobie«stwem geometrycznym. Buon chciaª te»
w ten sposób wyznaczy¢ eksperymentalnie warto±¢ liczby

π.

Buon zajmowaª si¦ tak»e naukowo histori¡ i teori¡ Ziemi, kosmologi¡,
mineralogi¡ i histori¡ naturaln¡. W latach 17491788 opublikowane zostaªo
pod jego kierunkiem 36-tomowe dzieªo Histoire naturelle générale et particulière. Zajmowaª si¦ tak»e intensywnie badaniami nad problemem dªugo±ci

»ycia.

R.M.

?

?

?

?

?

W lipcu, sierpniu i wrze±niu 2007 go±¢mi naszego wydziaªu byli:

•

prof. Thomas Bedürftig z Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze (Niemcy)
 610.07.2007, Zakªad Logiki Matematycznej,
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•

prof. Ulrich Hohle z Uniwersytetu w Wuppertal (Niemcy)  1321.07.2007,
Zakªad Teorii Funkcji Rzeczywistych,

•

prof. Domingos Mortira Cordoso, Uniwersytet w Aveiro (Portugalia) 
120.07.2007, Zakªad Matematyki Dyskretnej,

•

prof.

Davide Ferrario, Uniwersytet Milano-Bicocca (Wªochy)  22

28.07.2007, Zakªad Geometrii i Topologii,

•

prof. Edward Keppelmann, University of Nevada, Reno (USA)  22
28.07.2007, Zakªad Geometrii i Topologii,

•

prof. Dariusz Wilczy«ski, Utah State University, Utah (USA)  29.07
12.08.2007, Zakªad Geometrii i Topologii,

•

prof.

Dorothee Haroske, Schiller Universität, Jena (Niemcy)  24

29.09.2007, Zakªad Teorii Funkcji Rzeczywistych,

•

prof.

Miroslav Krbec, Czeska Akademia Nauk, Praga (Czechy)  2

9.09.2007, Zakªad Teorii Przestrzeni Funkcyjnych,

•

prof.

Song Wen, Harbin Normal University, Harbin (Chiny)  11

14.09.2007, Zakªad Teorii Przestrzeni Funkcyjnych,

•

dr Javier Gutierrez Garcia, Universidad del Pais Basco, Bilbao (Hiszpania)  1928.09.2007, Zakªad Teorii Funkcji Rzeczywistych,

•

prof. Ahmet Yantir, Atilim University, Ankara (Turcja)  1514.09.2007.

?

?

?

?

?

W dniu 17.07.2007 prof. Ulrich Hohle z Bergische Universität w Wuppertal
(Niemcy) wygªosiª wykªad pt. Convergence of random probability measures
and [0,1]-valued topologies.

?

?

?

?

?

W dniu 7.08.2007 prof. Dariusz Wilczy«ski z Utah State University (USA)
wygªosiª wykªad pt. Composition algebras and polynomial equations with
a tame tail.

?

?

?
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?

?

W okresie od lipca do wrze±nia 2007 roku pracownicy naszego wydziaªu
uczestniczyli w nast¦puj¡cych konferencjach naukowych i przebywali w nast¦puj¡cych o±rodkach naukowych prowadz¡c badania:

•

prof.

dr hab. Wacªaw Marzantowicz, 317.07.2007, Cluj-Napoca, In-

ternational Conference on Nonlinear Operators, Dierential Equations
and Applications oraz wykªady w ramach programu Sokrates/Erasmus,

•

prof.

UAM dr hab. Zbigniew Palka, 812.07.2007, Orlando (USA),

Conference on High Performance Computing, Network and Communication System,

•

prof. UAM dr hab. Witold Wnuk, 2228.07.2007, Belfast (Wielka Brytania) , konferencja,

•

prof.

UAM dr hab. Wojciech Gajda, Edynburg (Wielka Brytania),

konferencja Jouvnes Arithmetique 2007,

•

dr Paweª Foralewski, 1425.07.2007, Chiang Mai (Tajlandia), 8th In-

ternational Conference on Fixed Point Theory and Its Applications,

•

prof. dr hab. Henryk Hudzik, 1423.07.2007, Chiang Mai (Tajlandia),

8th International Conference on Fixed Point Theory and Its Applications,

•

prof.

dr hab. Henryk Hudzik, 2328.07.2007, Harbin (Chiny), konfe-

rencja,

•

dr Stanisªaw Gawiejnowicz, 16.07.2007, Stambuª (Turcja), 8th Work-

shop on Models and Algorithms for Planning and Scheduling Problems,

•

prof.

dr hab. Michaª Karo«ski, prof.

dr hab. Andrzej Ruci«ski, dr hab.

dr hab. Tomasz uczak, prof.

Jerzy Szyma«ski, dr Edyta Szy-

ma«ska, dr Joanna Polcyn-Lewandowska, mgr Tomasz Gdala, mgr Maciej Kalkowski, mgr Paweª Misiorek, mgr Krzysztof Krzywdzi«ski, mgr
Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzi«ska, mgr Rafaª Witkowski, mgr Dominik Zalewski, 57.07.2007, Berlin (Niemcy), Berlin-Pozna« Semi-

nar/Learn and Workshop 2007,

•

prof. UAM dr hab. Ryszard Urba«ski, 611.07.2007, Praga (Czechy),

22nd European Conference on Operational Research,
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•

prof. dr hab. Jerzy K¡kol, 2228.07.2007, Barcelona (Hiszpania), konferencja,

•

prof.

dr hab. Roman Murawski i dr Izabela Bondecka-Krzykowska,

816.08.2007, Pekin (Chiny), 13th International Congress of Logic,

Methodology and Philosophy of Science,

•

prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, dr hab. Mieczysªaw Cicho«, dr Aldona Szukaªa i dr Aneta Sikorska-Nowak, 411.08.2007, Wiede« (Austria), konferencja Equadi07,

•

prof. dr hab. Mieczysªaw Mastyªo, 12.0820.12.2007, Columbia-Missouri
(USA), visiting professor,

•

dr Stanisªaw Gawiejnowicz, 2631.08.2007, Pary» (Francja), 3rd Inter-

national Conference on Multi-Disciplinary Scheduling,

•

studenci Bartosz Naskr¦cki i Paweª Skórzewski, Blagojewgrad (Buªgaria), konkurs matematyczny,

•

prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, dr Maciej Radziejewski i mgr Adrian
ydka, 25.081.09.2007, Smolenie (Sªowacja), 18th Czech and Slovak

International Conference on Number Theory,

•

prof. dr hab. Wojciech Buszkowski, Oksford (Wielka Brytania), konferencja TANCL 07,

•

prof.

dr hab. Wojciech Buszkowski i mgr Katarzyna Moroz, 30.08

1.09.2007, Budapeszt (W¦gry), konferencja,

•

prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski, 19.0810.09.2007, Düsseldorf (Niemcy), wspóªpraca naukowa, odczyt,

•

prof.

dr hab. Paweª Doma«ski i dr Michaª Jasiczak, 1622.09.2007,

Istambuª (Turcja), konferencja,

•

prof. dr hab. Jerzy K¡kol, 129.09.2007, Walencja (Hiszpania), badania
naukowe,

•

prof. UAM dr hab. Maciej Wygralak, dr Anna Pankowska i dr Krzysztof
Dyczkowski, 1015.09.2007, Ostrawa (Czechy), 5th Conference of the

European Society for Fuzzy Logic and Technology,

10

•

dr in». Tomasz Obr¦bski, 37.09.2007, Pilzno (Czechy), 10th Interna-

tional Conference on Text, Speech and Dialog,

•

dr Michaª Ha«¢kowiak, 2327.09.2007, Lemesos (Cypr), konferencja

DISC 2007,

•

prof.

dr hab. Roman Murawski, 716.09.2007, Hannower (Niemcy),

badania naukowe,

•

prof. UAM dr hab. Andrzej Soªtysiak, 1015.09.2007, Nemecka (Sªowacja), Workshop on Functional Analysis and Its Applications,

•

prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska, 2027.09.2007, Bled (Sªowenia),
konferencja Applied Statistics 2007,

•

dr Krzysztof Górnisiewicz, 10.09.200731.01.2008, Strasburg (Francja),
sta» naukowy,

•

prof. UAM dr hab. Magdalena Jaroszewska, 2629.09.2007, Bruksela
(Belgia), seminarium,

•

prof. dr hab. Henryk Hudzik, prof. UAM dr hab. Ryszard Urba«ski,
dr Wiesªaw Kurc, dr Jerzy Grzybowski, dr Hubert Przybycie«, 17
22.09.2007, B¦dlewo, The Banach Center Conference on Functional

Analysis and Optimization.

?

?

?

?







Notatka





?

KONFERENCJA TOPOLOGICAL THEORY OF FIXED AND
PERIODIC POINTS TTFPP 2007
Organizatorami tej konferencji byli:

Grzegorz Gra, sekretarz (PG,

Gda«sk), Jerzy Jezierski (SGGW, Warszawa), Wojciech Kryszewski (UMK,
Toru«), Wacªaw Marzantowicz (UAM, Pozna«).
W skªad komitetu programowego wchodzili: Robert F. Brown
Los Angeles, US), Octav

Cornea

(UCLA,

(Univ. of Montreal, Canada), Michael
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Farber

(University of Durham, UK), Davide L.

Bicocca, Italy), Daciberg
Brasil), Lech

L. Gonçalves

Górniewicz

(Univ. Milano-

(Univ. of Sao Paulo, Sao Paulo,

(UMK, Toru«, Poland), Jarosªaw

(Univ. of Aberdeen, Aberdeen, Scotland), Philip
sity, Saint John's, Canada), Steven
US), Boju

Ferrario

Hurder

K¦dra

Heath (Memorial Univer(Univ. of Illinois, Chicago,

Jiang (Univ. of Beijing, Beijing, China), Edward Keppelmann

(Univ. of Nevada, Reno, US), Ulrich Koschorke (Univ. of Siegen, Siegen,
Germany), Jaume
Spain), Rafael
(Univ.

Llibre

Ortega

(Univ.

(Univ. of Granada, Granada, Spain), Yuli

of Florida, Gainesville, US), Francisco

Compultense, Madrid, Spain), Roman
Aleksy

Autonoma of Barcelona, Barcelona,

Tralle

Ruiz del Portal

Rudyak
(Univ.

Srzednicki (UJ, Kraków, Poland),

(Univ. of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland).

W konferencji braªo udziaª 74 matematyków, w tym 51 z zagranicy,
razem z 21 krajów w nast¦puj¡cej ilo±ci: Polska (23), USA (12), Wªochy (6),
Brazylia (4), Hiszpania (4), Niemcy (4), Rosja (3), Belgia (2), Chiny (2),
Czechy (2), Kanada (2), Ukraina (2), Argentyna (1), Izrael (1), Francja (1),
Korea Pªd (1), Japonia (1), Portugalia (1), Rumunia (1), Wlk. Brytania
(1). Wygªoszono 54 referaty, w tym 40 referatów go±ci zagranicznych.
Gªównymi instytucjami wspieraj¡cymi konferencj¦ nansowo byªy: Centrum Banacha przy IM PAN, PTM (poprzez wniosek celowy do MNiSzW),
oraz Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM. Konferencje wsparªy tak»e
Wydziaª Matematyki i Informatyki UMK i Wydziaª Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG.
Konferencja po±wi¦cona byªa przede wszystkim nast¦puj¡cym tematom:

•

Klasyczne teorie punktów staªych  Lefschetza i Nielsena:
1. wyniki nowych bada« w teorii pierwiastków i koincydencji,
2. twierdzenia o punktach staªych dla specjalnych klas odwzorowa«
przestrzeni niesko«czenie-wymiarowych,
3. twierdzenia o punktach staªych dla ró»nych typów odwzorowa« wielowarto±ciowych.

•

Teoria punktów okresowych oparta na teorii Lefschetza i Nielsena:
1. opis zbioru okresów minimalnych odwzorowa« szczególnych klas
rozmaito±ci (np. nil i solvrozmaito±ci),
2. minimalizacja zbioru punktów okresowych w klasie homotopii, i w klasie gªadkiej homotopii,
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•

Niskowymiarowe ukªady dynamiczne. Wyniki dotycz¡ce badania homeomorzmów pªaszczyzny poprzez badanie lokalnego indeksu punktu staªego iteracji.

•

Teoria punktów staªych i okresowych odwzorowa« symplektycznych. Metody i twierdzenia zwi¡zane z hipotez¡ Arnolda i jej wersj¡ dla dyeomorzmów (equivariatna teoria Lusternika - Schnirelmana).

•

Metody teorii gªadkich ukªadów dynamicznych w teorii punktów okresowych:
1. zwi¡zki z entropi¡ topologiczn¡,
2. odwzorowania Hamiltonowskie,
3. teoria stopnia niezmienniczego.
Omawiaj¡c konferencje warto zaznaczy¢, »e byªa ona kolejn¡ z cyklu

po±wi¦conego metodom topologicznym w analizie nieliniowej po TMNA 1994
w Sobieszowie koªo Gda«ska, TVMNA 1997 w Juracie, TMNA 2001 w B¦dlewie, oraz TVMNA 2003 tak»e w B¦dlewie. Tym razem po±wi¦cona byªa
bardziej zagadnieniom topologicznym i geometrycznym wymienionym w tytule, i tym samym byªa ona tak»e kontynuacj¡ konferencji TTFP 1999
w Sao Paolo i Nielsen Fixed Point Theory 2004 w St.

Johns.

Wydaje

si¦, i» TTFPP 2007 speªniªa oczekiwania jej uczestników, je±li chodzi o jej
program matematyczny.

Najliczniejsz¡ grup¦ tworzyli matematycy upraw-

iaj¡cy problematyk¦ z pierwszych dwóch grup tematycznych, w tym praktycznie wszystkie osoby (poza kilkoma przypadkami losowymi jak choroba,czy
brak ±rodków na przelot) uprawiaj¡ce klasyczn¡ teori¦ Nielsena i zwi¡zane
z R.F. Brownem. Mniej licznie, ale za to najbardziej reprezentatywnie, braªa
udziaª niedu»a grupa matematyków zajmuj¡cych si¦ badaniem dynamiki odwzorowa« pªaszczyzny teori¡ indeksu punktu staªego, z której byªa w zasadzie
caªa czoªówka poza P. le Calvezem (Univ. Paris XIII). Trzeba zaznaczy¢,
»e jest to zasªug¡ dziaªania dr G. Graa, który sam pracuj¡c w tej tematyce zadaª sobie du»o trudu, aby pozyska¢ tych matematyków.

Nieco gorzej

wypadªy dwie pozostaªe grupy tematyczne, co jest konsekwencj¡ zarówno
tego, »e gªówni organizatorzy nie s¡ postrzegani tak wyra¹nie w w±ród matematyków zajmuj¡cych si¦ tymi problemami, jak i faktu, i» czªonkowie Komitetu Naukowego reprezentuj¡cy te tematy, nie wªo»yli dostatecznie du»o
wysiªku (zdaniem pisz¡cego) w reklam¦ konferencji.
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W±ród referatów konferencji wiele byªo dobrych i ciekawych, ale osobi±cie (czyli znowu subiektywnie) wyró»niªbym:

•

referaty G. Graa i J. Jezierskiego, w których po raz pierwszy publicznie
przedstawiono teori¦ minimalizacji punktów okresowych odwzorowania
gªadkiego poprzez gªadkie homotopie, co byªo realizacj¡ planu programu
sformuªowanego w czasie konferencji SNA 2002 w odzi. Jest to istotnie inne zagadnienie ni» minimalizacja punktów okresowych w przypadku ci¡gªym, gdzie u»ywa si¦ metod wprowadzonych przez B. Jianga
i bazuj¡cych na teorii Nielsena, a których kulminacj¡ jest twierdzenie
Jezierskiego (odpowiednik tw. Weckena).

•

referat G. Y. Zhanga, gdzie po raz pierwszy w Europie zaprezentowane
byªy twierdzenia dotycz¡ce obliczania indeksu punktu staªego iteracji
odwzorowa« holomorcznych.
Teraz, o ile mi wolno, bo tym samym nie uciekn¦ od auto-recenzji,

kilka sªów na temat technicznej organizacji konferencji.

Praktycznie zaj-

mowaªy si¦ ni¡ dwie osoby: dr Grzegorz Gra (PG) prowadz¡cy caª¡ korespondencj¦ TTFPP i stron¦ internetow¡, oraz pisz¡cy ten tekst zajmuj¡cy si¦ pozyskaniem ±rodków nansowych oraz czªonków Komitetu Programowego i zaproszeniem kilku innych matematyków, a tak»e organizacj¡
lokalnych imprez towarzysz¡cych.

Z drugiej strony skorzystali±my z usªug

rmy z Kanady, która przerabiaªa przesyªane abstrakty na pliki pdf i doc i
umieszczaªa na naszej stronie internetowej w jednolitym formacie gracznym
(za 150 CAD $). Tak»e plakat konferencji zostaª zaprojektowany w Pracowni
Promocji IM UNAM (Mexico City) specjalizuj¡cej si¦ w takich projektach na
u»ytek tej instytucji. W czasie samej konferencji jako sekretarz techniczny
zatrudniony zostaª student II roku naszego wydziaªu Bartosz Naskr¦cki, który
bardzo dobrze wywi¡zaª si¦ ze swych obowi¡zków, pokazuj¡c, »e jest uzdolniony nie tylko matematycznie. Wydaje si¦ wi¦c, »e ten sposób organizacji
(oparty na maªej liczbie osób, a korzystaj¡cy z usªug rm zewn¦trznych)
sprawdziª si¦, a dla konfrontacji mo»na porówna¢ strony internetowe innej konferencji z podobnej tematyki (i chyba potencjalnie wi¦kszym wsparciu
nansowym), która odbyªa si¦ tez tego lata w bliskim du»ym o±rodku matematycznym, a gdzie w organizacji braªo udziaª, w tradycyjny sposób, kilka, je±li
nie kilkana±cie osób.
Oczywi±cie zwykle na obraz konferencji wpªywaj¡ tak»e imprezy towarzysz¡ce i charakter nieocjalnej cz¦±ci spotkania. Przed bankietem powital-
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nym, w pierwszy dzie« konferencji, odbyªa si¦ krótka uroczysto±¢ podarowania pami¡tkowego albumu profesorowi Robertowi F. Brownowi od Oddziaªu Pozna«skiego PTM, w której uczestniczyª zaproszony dziekan Wydziaªu
profesor Marek Nawrocki. Wycieczka konferencyjna na Stare Miasto w Poznaniu, na któr¡ skªadaªy si¦ wizyta Katedrze, spacer, koncert organowy w
Farze, i odpoczynek w ogródku pubu na Starym Rynku. Cz¦±¢ drogi (od Lubonia do przystani przy Katedrze) przebyto statkiem rzecznym. Wycieczka zako«czyªa si¦ tradycyjnym dla B¦dlewa (i sprawdzonym) przyj¦ciem z grillem
i tu miaªa miejsce jedna z nielicznych wpadek organizacyjnych.
Zamówiony do przygrywania jako tªo (ale nie sprawdzony!) zespól ludowy okazaª si¦ tak mocno i ortodoksyjnie ludowy (instrumenty, wokal,
brak nagªo±nienia), »e najprzyjemniej byªo w przerwach, co mocno kontrastowaªo z muzyk¡ w czasie wieczorku integracyjnego Wydziaªu w czerwcu
br., cho¢ jak wspomniaªem zamawiana muzyka miaªa speªnia¢ inne zaªo»enia
 pokazania troch¦ lokalnego folkloru. Jednak w ogólnym bilansie konferencja
pod wzgl¦dem muzycznym b¦dzie chyba pami¦tana jako udana. Przyczyniªo
si¦ do tego spontaniczne muzykowanie uczestników na pianinie w Paªacu.
Ka»dego wieczoru, wolnego od imprez konferencyjnych, przy pianinie zbieraªa si¦ spora grupa osób i cz¦±¢ z nich graªa, w tym niektórzy caªkiem nie¹le
(posiadaj¡ wyksztaªcenie muzyczne ró»nego stopnia), a szczególnie zapami¦tano matematyków wªoskich A. Portaluri (muzyka klasyczna) i D. Ferrario
(jazz, muzyka kawiarniana, improwizacje).
Gdyby kogo± interesowaªy inne dane na temat tej konferencji, w szczególno±ci na temat programu matematycznego i organizacji, to ch¦tnie sªu»¦
informacj¡.

Prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz

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

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