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W dniu 5.10.2010 na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyªa si¦ publiczna obrona rozprawy
doktorskiej mgr Elizy Buszkowskiej, sªuchaczki Studium Doktoranckiego naszego wydziaªu. Tytuª rozprawy brzmiaª: Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienno±ci nansowych szeregów czasowych za pomoc¡ testów
statystycznych. Jej promotorem byª prof. UAM dr hab. Ryszard Doman
z Pracowni Ekonometrii Finansowej naszego wydziaªu, a recenzentami: prof.
dr hab. Magdalena Osi«ska (Uniwersytet Mikoªaja Kopernika w Toruniu)
i prof.

dr hab.

Marian Matªoka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

W dniu 8.10.2010 Rada Wydziaªu Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wniosek komisji nadaªa mgr
Elizie Buszkowskiej stopie« naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

?

?

?

?

?

Na posiedzeniu Rady Wydziaªu w dniu 29.10.2010 odbyªo si¦ wr¦czenie prof.
drowi hab. Romanowi Murawskiemu ksi¦gi pami¡tkowej wiaty matematyki.

Tworzenie czy odkrywanie?

wydanej przez Wydawnictwo Naukowe UAM

pod redakcj¡ dr Izabeli Bondeckiej-Krzykowskiej i prof.

dra hab. Jerzego

Pogonowskiego. W uroczysto±ci udziaª wzi¦li Prorektor UAM prof. dr hab.
Jacek Witko±, Dyrektor Wydawnictwa Naukowego UAM mgr Iwona WegnerMaruszewska oraz prof. dr hab. Jerzy Pogonowski.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu poparªa na posiedzeniu w dniu 29.10.2010 wniosek o tytuª
naukowy dla prof. UAM dra hab. Wojciecha Gajdy z Zakªadu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej.

?

?

?

?

?

Po dªugiej dyskusji, w której udziaª wzi¦li tak»e recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Figiel (Instytut Matematyczny PAN, Oddziaª w Gda«sku), prof. dr
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hab. Tadeusz Kuczumow (Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie) i prof. dr hab. Paweª Doma«ski (nasz wydziaª) Rada Wydziaªu poparªa
wniosek o tytuª naukowy dla dra hab. Ryszarda Smarzewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu wszcz¦ªa w dniu 29.10.2010 przewód doktorski mgra J¦drzeja
Osi«skiego, sªuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale.

?

?

?

?

?

Na posiedzeniu w dniu 29.101.2010 Rada Wydziaªu powoªaªa nast¦puj¡ce komisje w przewodzie doktorskim mgr Joanny Berli«skiej, sªuchaczki Studium
Doktoranckiego przy naszym wydziale:

•

komisja do przeprowadzenia przewodu oraz egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej:

dr hab.

Maciej Kandulski (przewodnicz¡cy),

prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski (zast¦pca przewodnicz¡cego), prof.
PP dr hab. in». Maciej Drozdowski (Politechnika Pozna«ska; promotor), prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka (recenzent i egzaminator), dr
hab. Jerzy Szyma«ski (egzaminator), prof. dr hab. in». Marek Kubale
(Politechnika Gda«ska; recenzent),

•

komisja do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej: dr hab.
Maciej Kandulski (przewodnicz¡cy), prof.

PP dr hab.

in».

Maciej

Drozdowski (Politechnika Pozna«ska; promotor), prof. dr hab. Roman
Murawski (egzaminator),

•

komisja do przeprowadzenia egzaminu z j¦zyka obcego: dr hab. Maciej
Kandulski (przewodnicz¡cy), prof. PP dr hab. in». Maciej Drozdowski
(Politechnika Pozna«ska; promotor), mgr Maria Lehmann (egzaminator).

?

?

?

?

?

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziaªu powoªaªa nast¦puj¡ce komisje
w przewodzie doktorskim dra Marcina Anholcera:

•

komisja do przeprowadzenia przewodu oraz egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej: prof.

UAM dr hab. Tomasz Szulc (przewodni-

cz¡cy), prof. UAM dr hab. Maciej Wygralak (zast¦pca przewodnicz¡-
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cego), prof. dr hab. Michaª Karo«ski (promotor), prof. dr hab. Tomasz
uczak (egzaminator i recenzent), prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka
(egzaminator), dr hab.

Jarosªaw Grytczuk (Uniwersytet Jagiello«ski;

recenzent),

•

komisja do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej: prof.
UAM dr hab. Tomasz Szulc (przewodnicz¡cy), prof.

dr hab. Michaª

Karo«ski (promotor), prof. dr hab. Roman Murawski (egzaminator),

•

komisja do przeprowadzenia egzaminu z j¦zyka obcego: prof. UAM dr
hab. Tomasz Szulc (przewodnicz¡cy), prof.

dr hab. Michaª Karo«ski

(promotor), mgr Maria Lehmann (egzaminator).

?

?

?

?







 Cytat





?

Je±li spojrze¢ na stosunek polskiej polityki do edukacji i nauki, to wnioski s¡
oczywiste. Jak mo»na godzi¢ si¦ na to, »e liczba studentów wzrasta w pewnym okresie siedmiokrotnie, a liczba pracowników naukowych w tym samym
czasie o 15 proc. i to jeszcze w warunkach, gdy nakªady bud»etowe w stosunku do PKB spadaj¡. Przecie» nawet ¢wier¢inteligent b¦dzie wiedziaª, »e
to si¦ ª¡czy z obni»eniem poziomu.

Prof. dr hab. Krzysztof Doªowy,

?

?

?

?

Polityka

44 (2729)

?

W dniu 29.10.2010 odbyª si¦ kolejny wykªad z serii wykªadów popularnych
organizowanych przez Polskie Towarzystwo Matematyczne i nasz wydziaª.
Wygªosiª go prezes PTM prof. dr hab. Stefan Jackowski z Wydziaªu Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuª wykªadu brzmiaª: Trendy matematyki z perspektywy medali Fieldsa.

?

?

?

?

?

Kolejny wykªad wydziaªowy wygªosi w dniu 14.11.2010 o godzinie 12.15 prof.
UAM dr hab. Tomasz Szulc, kierownik Zakªadu Metod Numerycznych. Tytuª wykªadu: Wybrane zastosowania pewnych macierzy kwadratowych.
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Z historii . . .






2270 lat temu (ok. roku 260 p.n.e) urodziª si¦ Apoloniusz z Pergi (zmarª
ok. roku 200 p.n.e.). Byª  obok Euklidesa i Archimedesa  jednym z trzech
najwi¦kszych matematyków okresu hellenistycznego. O jego »yciu wiadomo
bardzo niewiele.

Studiowaª w Aleksandrii.

Okres jego najwi¦kszej aktyw-

no±ci naukowej przypada okoªo 210 roku p.n.e. Jego gªównym dzieªem jest
traktat Sto»kowe, w którym rozwin¡ª teori¦ krzywych sto»kowych jako przekrojów sto»ka.

Dzieªo to przy¢miªo inne po±wi¦cone podobnym zagadnie-

niom, w szczególno±ci dzieªo Euklidesa O przekrojach sto»kowych, które
zagin¦ªo.

Skªada si¦ ono z 8 ksi¡g, z których 4 zachowaªy si¦ w j¦zyku

greckim, 3 w tªumaczeniu arabskim, a ostatnia ósma, zaginiona, zostaªa odtworzona na podstawie zachowanych komentarzy.

Apoloniusz byª jednym

z tych matematyków, którzy starali si¦ wyzwoli¢ matematyk¦ spod wpªywów
lozoi plato«skiej.

R.M.

?

?

?

?

?

Go±¢mi wydziaªu w miesi¡cu pa¹dzierniku 2010 byli:

•

37.10.2010  prof. Thomas Bedürftig, Niemcy, Hannover, Leibniz Universität (opiekun: prof. Roman Murawski, Zakªad Logiki Matematycznej),

•

48.10.2010  dr Christian Reiher, Niemcy, Rostock, University of Rostock (opiekun: prof.

Michaª Karo«ski, Zakªad Matematyki Dyskret-

nej),

•

1115.10.2010  prof. Ljilijana vetkovi£, Serbia, Nowy Sad, Uniwersytet w Nowym Sadzie (opiekun: prof. Tomasz Szulc, Zakªad Metod
Numerycznych),

•

2527.10.2010  prof.

John Coates, Anglia, Cambridge, Cambridge

University (opiekun: prof. Grzegorz Banaszak, Zakªad Arytmetycznej
Geometrii Algebraicznej),

•

2528.10.2010  prof. Alois Kufner, Czechy, Praga, Instytut Matematyki Czeskiej Akademii Nauk (opiekun: prof. Henryk Hudzik, Zakªad
Teorii Przestrzeni Funkcyjnych).
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?

?

?

?

?

W dniu 12.10.2010 prof. Ljilijana vetkovi£ (Uniwersytet w Nowym Sadzie)
wygªosiªa wykªad pt. Benets from generalized diagonal dominance.

?

?

?

?

?

Prof. John Coates (Cambridge University) wygªosiª w dniu 26.10.2010 wykªad pt. The enigmatic Tate-Shafarevich group.

?

?

?

?

?

W dniu 27.10.2010 prof. Alois Kufner (Instytut Matematyki Czeskiej Akademii Nauk) wygªosiª wykªad pt.

The Hardy inequality, conditions and

applications to spectral problems.

?

?

?

?

?

W dniu 29.10.2010 prof. dr hab. Stefan Jackowski (Uniwersytet Warszawski)
wygªosiª wykªad pt. Przestrzenie klasykuj¡ce  most mi¦dzy algebr¡ a topologi¡.

?

?

?

?

?

W pa¹dzierniku 2010 odbyªy si¦ nast¦puj¡ce wyjazdy naukowe pracowników
wydziaªu:

•

1.1015.12.2010  prof. dr hab. Andrzej Ruci«ski, USA, Atlanta, Emory
University  wykªady, badania naukowe,

•

1.1031.12.2010  dr Krzysztof Górnisiewicz, Niemcy, Bonn, MPIM
Bonn  sta» naukowy,

•

231.10.2010  prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz, Chiny, Pekin oraz
Szanghaj, Capital Normal University oraz Shingua University  wykªady, sta», wspóªpraca naukowa,

•

318.10.2010  prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawaªowski, USA, Nowy
Jork oraz Ithaca, New York University oraz Cornell University  wykªady i konferencja Approaches to Group Theory,

•

1016.10.2010  prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak, Niemcy, Oppurg  konferencja Smoothness, Approximation and Function Spaces,

5

•

2023.10.2010  prof. dr hab. Roman Murawski, Kraków, Uniwersytet
Jagiellonski  konferencja Philosophy and Logic,

•

11.101.11.2010  mgr Matas ileikis, Niemcy, Berlin, Freie Universität
 doc-course Probabilistic and Enumerative Combinatorics,

•

14-17.10.2010  prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, dr hab. Mieczysªaw
Cicho« oraz dr Aneta Sikorska-Nowak, Czechy, K°tiny  Colloquium on

Dierential Equations and Integration Theory,

•

2430.10.2010  mgr Michaª Goli«ski, Finlandia, Helsinki, University of
Helsinki  konferencja Operator Theory and Analytic Function Spaces,

•

31.1026.11.2010  prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, Wªochy, Genua,
Universita di Genova  wspóªpraca naukowa z prof. A. Perellim.

?

?

?

?







Notatka





?

THE JÓZEF MARCINIEWICZ CENTENARY CONFERENCE
Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM zorganizowaª, przy znacz¡cym wsparciu Instytutu Matematyki PAN, Wydziaªu Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziaªu Matematyki i
Informatyki Uniwersytetu Mikoªaja Kopernika w Toruniu, mi¦dzynarodow¡
konferencj¦ naukow¡ The Józef Marcinkiewicz Centenary Conference, która
odbywaªa si¦ w dniach 28 czerwca  2 lipca 2010 roku w budynkach naszego
wydziaªu. Jej celem byªo zarówno upami¦tnienie jednego z najwybitniejszych
matematyków polskich, Józefa Marcinkiewicza, jak i przedstawienie aktualnego stanu bada« (oraz aspektów aplikacyjnych) w tych dziaªach wspóªczesnej matematyki, do znacz¡cego rozwoju których przyczyniª si¦ Marcinkiewicz. Byª on absolwentem Uniwersytetu Wile«skiego im. Stefana Batorego.
Do momentu swojej tragicznej ±mierci w Katyniu, w wieku ledwie trzydziestu
lat, opublikowaª 55 prac zawieraj¡cych bardzo gª¦bokie i wa»ne twierdzenia o
fundamentalnym znaczeniu dla takich dyscyplin matematycznych jak: analiza rzeczywista, analiza zespolona, analiza funkcjonalna, rachunek prawdopodobie«stwa. Wyj¡tkowe zasªugi Marcinkiewicza dla rozwoju matematyki
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znalazªy odbicie w nazwach wielu poj¦¢ i twierdze«  mamy: caªk¦ Marcinkiewicza, przestrzenie Marcinkiewicza, interpolacyjne twierdzenie Marcinkiewicza, prawo wielkich liczb Marcinkiewicza-Zygmunda, nierówno±ci
Marcinkiewicza-Zygmunda, rozkªad Marcinkiewicza, wªasno±¢ Marcinkiewicza, hipotez¦ Marcinkiewicza-Salema. Józef Marcinkiewicz byª czªowiekiem
renesansu.

Jego hobby stanowiªa literatura polska i szeroko pojmowana

sztuka, propagowanie kultury zycznej (uprawiaª pªywanie oraz narciarstwo
i to w zakresie dalece nieamatorskim). Byª te» »arliwym patriot¡. Latem
1939 roku przerwaª pobyt na zagranicznym stypendium, aby wst¡pi¢ do Wojska Polskiego. Przedwczesna ±mier¢ Józefa Marcinkiewicza oznaczaªa wielk¡
strat¦ dla nauki polskiej, a przede wszystkim dla pozna«skiego o±rodka akademickiego, gdy» miaª on obj¡¢, od pa¹dziernika 1939 roku, stanowisko profesora na Uniwersytecie Pozna«skim, gdzie dziaªaª ju» profesor Wªadysªaw
Orlicz. Obaj panowie spotkali si¦ wcze±niej we Lwowie (Marcinkiewicz przebywaª tam na paromiesi¦cznym sta»u) i korespondowali ze sob¡, a wi¦c byªa
szansa na owocn¡ wspóªprac¦ tych wybitnych postaci, jako »e interesowali
si¦ bardzo podobn¡ problematyk¡.
Konferencja zgromadziªa okoªo 140 uczestników, w tym z tak odlegªych, egzotycznych pa«stw jak Brazylia, Indie, Japonia czy Iran.

Szcze-

gólne zasªugi w rozpropagowaniu konferencji i zach¦caniu do udziaªu w niej
matematyków o ugruntowanej pozycji naukowej poªo»yª pan prof. Mieczysªaw Mastyªo, niezwykle aktywnie i efektywnie wspieraj¡cy prace Komitetu
Programowego dziaªaj¡cego pod kierownictwem profesorów Zbigniewa Ciesielskiego i Stanisªawa Kwapienia.

Efektem stara« Komitetu byªo przyj¦-

cie zaproszenia do wygªoszenia wykªadów plenarnych przez czternastu wybitnych specjalistów: Nicholasa Binghama, Krzysztofa Bogdana, Michaela
Cwikela, Tadeusza Iwa«ca, Jean-Pierre Kahane'a, Nigela Kaltona, Michaela Lacey'ego, Rafaªa Lataª¦, Michela Ledoux, Tomasza uczaka, Lecha Maligrand¦, Andreasa Seegera, Pétera Vértesi'ego, Marca Yora (ten ostatni poszczyci¢ si¦ mo»e liczb¡ cytowa« znacznie przekraczaj¡c¡, wg Mathematical
Review, 3300). Wszystkie te wykªady cieszyªy si¦ bardzo du»ym zainteresowaniem, a ze szczególnym uznaniem przyj¦te zostaªy m.in. wykªad profesora
Maligrandy (otwieraj¡cy konferencj¦ i przedstawiaj¡cy zarówno szczegóªowy
»yciorys Marcinkiewicza  w tym wiele nieznanych dot¡d faktów, jak równie»
obszern¡ analiz¦ jego dokona« naukowych), a tak»e perfekcyjnie przygotowane, niezwykle zajmuj¡ce wyst¡pienie profesora uczaka, ko«cz¡ce konferencj¦.

Uczestnicy konferencji wykazali znaczn¡ aktywno±¢ wygªaszaj¡c
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bez maªa osiemdziesi¡t dwudziestopi¦ciominutowych wykªadów odbywanych
w trzech równolegªych sekcjach. Dotyczyªy one gªównie nast¦puj¡cej tematyki: interpolacja przestrzeni i operatorów, operatory singularne, szeregi Fouriera i aproksymacja wielomianami, ukªady ortogonalne, probabilistyka, historia matematyki. Prace, stanowi¡ce rozszerzon¡ form¦ wykªadów, zostan¡
opublikowane w specjalnym tomie serii Banach Center Publications.
Zainteresowanie konferencj¡ okazaªy wªadze Miasta Poznania wª¡czaj¡c
j¡ do programu Akademicki Pozna« i nansuj¡c udziaª niedawno zmarªego
profesora Nigela Kaltona oraz JM Rektor Bronisªaw Marciniak, zapraszaj¡c wszystkich uczestników konferencji, wraz z osobami towarzysz¡cymi, na
wystawny bankiet wydany w westybulu Auli Uniwersyteckiej po wycieczce
do Wielkopolskiego Parku Etnogracznego w Dziekanowicach (jego zwiedzanie wywoªaªo szczególne zainteresowanie go±ci spoza krajów europejskich).
Znaczna liczba osób odwiedziªa równie» pomnik trzech kryptologów przy Centrum Kultury Zamek (o ich dokonaniach mogli dowiedzie¢ si¦ przegl¡daj¡c
okoliczno±ciow¡ pªyt¦ CD wydan¡ przez Wydziaª i doª¡czon¡ do materiaªów
konferencyjnych przekazanych ka»demu uczestnikowi konferencji).
Sprawny przebieg obrad i realizacja zaplanowanego programu nie byªyby mo»liwe bez ogromnego zaanga»owania i wysiªku, skromnego kadrowo,
Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodniczyª dziekan Wydziaªu, prof.
Marek Nawrocki. Na podkre±lenie i szczególne uznanie zasªuguje tytaniczna
wr¦cz praca sekretarza konferencji, pana dr Pawªa Mleczki, oraz profesjonalizm i perfekcja dziaªania dwóch uroczych, fantastycznych dziewcz¡t w
osobach mgr Magdaleny Gaª¡zkiewicz i mgr Izabeli Filipiak. Gor¡ce sªowa
podzi¦kowania nale»¡ si¦ ponadto licznej grupie doktorantek, doktorantów,
studentek i studentów. Owi mªodzi ludzie z wielkim oddaniem i odpowiedzialno±ci¡ czuwali nad sprawami technicznej obsªugi wykªadów oraz udzielali
informacji i pomocy uczestnicz¡cym w konferencji.

Prof. dr hab. Witold Wnuk

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

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