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Doktoraty honoris causa matematyków na
Uniwersytecie w Poznaniu w latach 1919–2019

Streszczenie. W latach 1919–2019 na Uniwersytecie w Poznaniu
przyznano matematykom dziewiÍÊ doktoratów honoris causa, nato-
miast dwóch innych kandydatów nie uzyska≥o zgody wyøszej instancji.
Otrzymali je matematycy z Polski i zagranicy. Celem tej pracy jest
przedstawienie informacji odnoúnie dziewiÍciu matematyków, którym
nadano ten tytu≥ jak i dwóch osób, których spotka≥a odmowa. Waønπ
czÍúciπ tego opisu sπ do≥πczone zdjÍcia z tym zwiπzane.
2010 Klasyfikacja tematyczna AMS (2010): 01A60, 01A65, 01A73.
S≥owa kluczowe: Mathematics and mathematicians of 20th century in
Poland, PoznaÒ University, University of Adam Mickiewicz in PoznaÒ.

1. WstÍp. Najwyøszπ godnoúciπ akademickπ nadawanπ przez
senat uczelni jest tytu≥ doktora honoris causa. Doctor honoris causa
(≥ac. „doktor dla zaszczytu”) to akademicki tytu≥ honorowy przyzna-
wany przez uczelnie osobom szczególnie zas≥uøonym dla nauki i kultury.
Aby otrzymaÊ ten tytu≥, nie trzeba mieÊ formalnego wykszta≥cenia, ale
nadawany jest on zazwyczaj osobom o wysokim statusie spo≥ecznym
lub naukowym. Osoby obdarzone tym tytu≥em majπ prawo dodawaÊ do
nazwiska skrót dr h.c., w przypadku kilku tytu≥ów: dr h.c. mult.
Tytu≥ honorowy doktora honoris causa jest nadawany w dowód uzna-

nia zas≥ug w dziedzinie nauki, kultury i øycia spo≥ecznego. Osoby pro-
ponowane do tej godnoúci powinny wykazywaÊ siÍ wybitnymi osiπgniÍ-
ciami oraz wyróøniaÊ siÍ niekwestionowanym autorytetem i postawπmo-
ralnπ.
Kandydata lub kandydatkÍ zg≥asza wydzia≥, akceptuje lub nie senat

uczelni i nastÍpnie rektor wystÍpuje do danego ministerstwa, zwiπzanego
ze szkolnictwem wyøszym, o zgodÍ na promocjÍ.
Pierwszym doktorem honoris causa wúród matematyków na Uniwer-

sytecie PoznaÒskim zosta≥ Stanis≥aw Zaremba w 1933 roku, a ostatnim
w omawianym okresie – Béla Bollobas w 2013 roku.
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2. Doktoraty honoris causa dla matematyków. Na Uniwer-
sytecie PoznaÒskim (UP; lata 1919–1955) i na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza (UAM; nowa nazwa od 1955 roku) doktoraty honoris causa
przyznawane sπ od 1922 roku. W latach 1933–2013, z inicjatywy ma-
tematyków z UP i UAM, tytu≥ ten otrzymali lub mieli otrzymaÊ nastÍ-
pujπcy matematycy z Polski i zagranicy (w porzπdku chronologicznym;
pierwsza data to decyzja senatu o przyznaniu doktoratu honoris causa,
a druga – data uroczystoúci wrÍczenia):

[1] 30 VI 1933 – Stanis≥aw Zaremba (19 maja 1934).
[2] 22 V 1936 – Tadeusz Banachiewicz (5 sierpnia 1938).
[3] 11 III 1963 – Hugo Dyonizy Steinhaus (16 listopada 1963).
[4] 2 I 1965 – Ary Jakub Sternfeld (wniosek Orlicza, ale bez aprobaty
Senatu UAM).

[5] 10 II 1969 – Antoni Zygmund (odmówi≥o Ministerstwo Oúwiaty i
Szkolnictwa Wyøszego).

[6] 28 III 1983 – W≥adys≥aw Orlicz (18 listopada 1983).
[7] 20 XI 1989 – Calyampudi Radhakrishna Rao (14 stycznia 1991).
[8] 30 XI 1992 – Paul Erdős (2 sierpnia 1993).
[9] 21 III 2005 – Aleksander Pe≥czyÒski (20 maja 2005).
[10] 19 XII 2011 – Andrzej Schinzel (1 marca 2012).
[11] 24 VI 2013 – Béla Bollobás (30 paüdziernika 2013).

Jak widzimy matematycy sπ omówieni w kolejnoúci wed≥ug roku w
którym zostali zg≥oszeni do przyznania tytu≥u. InformujÍ o osobach
zg≥oszonych do przyznania doktoratu honorowego, a w przypadku za-
twierdzenia omawiam krótko kaødπ z uroczystoúci wrÍczenia tytu≥u,
przytaczam fragmenty przemówieÒ oraz za≥πczam niektóre zdjÍcia zwiπ-
zane z tymi wydarzeniami. Wspominam teø o nieudanych próbach przy-
znania doktoratu honoris causa: matematykowi i teoretykowi kosmo-
nautyki Ary’emu Jakubowi Szternfeldowi w 1965 roku oraz matematy-
kowi Antoniemu Zygmundowi w 1969 roku.

2.1. Doktorat honoris causa Stanis≥awa Zaremby w 1934
roku. 30 czerwca 1933 roku Senat UP na wniosek Rady Wydzia≥u
Matematyczno-Przyrodniczego zatwierdzi≥ kandydaturÍ prof. Stanis≥awa
Zaremby do przyznania tytu≥u doktora honoris causa, a uroczystoúÊ
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nadania tytu≥u odby≥a siÍ 19 maja 1934 roku. Promotorem by≥ prof.
Zdzis≥aw Krygowski (zob. [Za15]).

1: PoznaÒ, 19 V 1934. Program uroczystoúci nadania tytu≥u doktora
honoris causa UP Stanis≥awowi Zarembie z pracy [Ci15, str. 69]

Stanis≥aw Zaremba (1863–1942) by≥ polskim matematykiem. Po
doktoracie uzyskanym w 1889 roku w Paryøu na Sorbonie pracowa≥
przez 11 lat we Francji. Od 1900 roku by≥ profesorem na UJ (1900–
1941). By≥ twórcπ Krakowskiej Szko≥y Matematycznej, cz≥onkiem Aka-
demii UmiejÍtnoúci w Krakowie oraz za≥oøycielem Polskiego Towarzy-
stwa Matematycznego (1919). Opublikowa≥ ponad 100 prac badaw-
czych. Wyniki jego badaÒ zyska≥y úwiatowy rozg≥os i by≥y cytowane
przez wielu autorów. Zaremba wyg≥asza≥ na MiÍdzynarodowych Kon-
gresach Matematyków (ICM) wyk≥ady sekcyjne piÍciokrotnie. Dzia-
≥a≥ nie tylko dla UJ, ale dla ca≥ej polskiej matematyki. Otrzyma≥ ty-
tu≥ doktora honoris causa Uniwersytetu JagielloÒskiego w Krakowie
(1930), Uniwersytetu w Caen we Francji (1932), Uniwersytetu w Po-
znaniu (1934) i Uniwersytetu w Marsylii (1938). WiÍcej informacji o
Stanis≥awie Zarembie moøna znaleüÊ w nastÍpujπcych artyku≥ach (chro-
nologicznie): [Sz62], [Pe00], [Do12], [Ci15] i [CC15].
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2: PoznaÒ, 19 V 1934. Promocja prof. Stanis≥awa Zaremby na UP. Na
zdjÍciu od lewej: Józef Witkowski, Zdzis≥aw Krygowski, Bronis≥aw DembiÒ-
ski, Stanis≥aw Zaremba, Stanis≥aw Runge-rektor UP, Ignacy HoÄman. Fot.
NAC, 1-N-3256-2

3: PoznaÒ 19 V 1934. UroczystoúÊ nadania tytu≥u doktora honoris causa
UP Stanis≥awowi Zarembie. Na zdjÍciu: Stanis≥aw Zaremba w pierwszym
rzÍdzie. W drugim rzÍdzie: Alfred Denizot (drugi od prawej), øona Zaremby
Henriett Zaremba z domu Cauvein. Fot. NAC, 1-N-3256-1
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2.2. Doktorat honoris causa Tadeusza Banachiewicza w
1936 roku. 2 maja 1936 roku wp≥ynπ≥ do senatu UP wniosek Rady
Wydzia≥u Matematyczno-Przyrodniczego UP o przyznanie Tadeuszowi
Banachiewiczowi, profesorowi astronomii i matematyki, tytu≥u doktora
honoris causa.
Tadeusz Banachiewicz (1882–1954), polski astronom, matematyk i

geodeta. Profesor Uniwersytetu JagielloÒskiego oraz dyrektor obser-
watorium astronomicznego UJ. Cz≥onek Towarzystwa Naukowego War-
szawskiego (1908), PAU (1920) i PAN (1952), w latach 1932–1938 wi-
ceprezes MiÍdzynarodowej Unii Astronomicznej. W 1925 roku za≥oøy≥
kwartalnik naukowy „Acta Astronomica”. W swych pracach zajmowa≥
siÍ zagadnieniami z zakresu matematyki, astrometrii, mechaniki nieba,
astrofizyki i geodezji. Do jego najwiÍkszych osiπgniÍÊ naleøy opracowa-
nie krakowianów (1925), czyli specjalnego typu macierzy stosowanych w
geodezji oraz mechanice nieba, znacznie u≥atwiajπcych obliczenia przy
uøyciu stosowanych wówczas rÍcznych arytmometrów. Autor ponad 230
publikacji naukowych (zob. [Za04] i [St12]). By≥ doktorem honoris causa
Uniwersytetu Warszawskiego (1929), PoznaÒskiego (1936) i Sofijskiego
(1948).
22 maja 1936 roku Senat UP powziπ≥ jednomyúlnie uchwa≥Í nadajπcπ

mu doktorat honoris causa. Promotorem by≥ prof. Józef Witkowski,
który w opinii o dzia≥alnoúci naukowej prof. Tadeusza Banachiewicza
stwierdza (zob. [APAN], [Wi55] i [Ba15, str. 155]):

Dzia≥alnoúÊ w Krakowie nie przeszkadza mu staÊ na straøy
interesów polskiej astronomii tak w kraju, jak i za granicπ.
Bierze czynny udzia≥ we wszystkich waøniejszych zdarzeniach
naszego øycia astronomicznego, i dziÍki wielkiemu swemu
autorytetowi naukowemu niejednokrotnie chroni je przed nie-
pomyúlnym splotem zdarzeÒ, niejednokrotnie osiπga dla niego
piÍkne sukcesyna terenie miÍdzynarodowym. CzÍsto bowiem
wystÍpuje na zjazdach astronomicznych i geodezyjnych jako
oficjalny przedstawiciel bπdü Rzπdu Polskiego, bπdü Akade-
mii UmiejÍtnoúci (. . .)
Nie ma prawie tej dziedziny astronomii, której nie poúwiÍ-
ci≥by swej uwagi, w której nie wyúwietli≥by zawi≥ego zagad-
nienia, nie przysporzy≥ faktów obserwacyjnych, lub nie spro-
stowa≥ cudzych b≥Ídów.
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UroczystoúÊ nadania tytu≥u odby≥a siÍ 5 lipca 1938 roku. W [Ba15]
czytamy:

Promocja prof. Tadeusza Banachiewicza na doktora honoris
causa Uniwersytetu PoznaÒskiego odby≥a siÍ w Obserwato-
rium Astronomicznym w Krakowie. Dyplom wrÍczy≥a dele-
gacja profesorów w sk≥adzie: prorektor Karol Jonscher, dzie-
kan Wydzia≥u Matematyczno-Przyrodniczego Antoni Ga≥ecki
oraz promotor Józef Witkowski.

4: Tadeusz Banachiewicz w Poznaniu. Prawdopodobnie jest to uroczystoúÊ
zwiπzana z nadaniem mu tytu≥u doktora honoris causa UP. Na zdjÍciu w ≥a-
wie honorowej (pierwszym rzÍdzie) od lewej siedzπ: Józef Witkowski, Tadeusz
Banachiewicz i Zdzis≥aw Krygowski. W drugiej ≥awie trzeci od prawej: W≥a-
dys≥aw ålebodziÒski. W trzeciej ≥awie od prawej: Kazimierz Abramowicz,
Zygmunt Zawirski i Mieczys≥aw Biernacki. Fot. z [AUAM1]

Ponadto prof. Jerzy Kordylewski poinformowa≥, mnie 19 czerwca
2019 roku, øe Banachiewicz w swoich „Notatach Codziennych”(by≥o to
piÍÊ tomów dziennika prowadzonego przez niego w latach 1932–1954)
napisa≥ pod datπ 5.07.1938:

Odbywa siÍ o godzinie 13-ej wrÍczenie mi doktoratu honoro-
wego Uniwersytetu PoznaÒskiego. Prorektor Jonscher, dzie-
kan Ga≥ecki i promotor Witkowski. Fotografuje nas po wrÍ-
czeniu dyplomu dr Piotrowski, póüniej idziemy na obiad do
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Grand-Hotelu. Stamtπd Józef Witkowski przychodzi do mnie
i omawiamy róøne kwestie, w szczególnoúci zwiπzane z wy-
jazdem za granicÍ.

Jednak w Archiwum UAM w teczce prof. Józefa Witkowskiego
[AUAM1] znajduje siÍ zdjÍcie 4, z którego wynika, øe pewna uroczy-
stoúÊ odbywa≥a siÍ na UP. W Archiwum PAN i Archiwum UAM jest
teø dyplom doktora honoris causa Banachiewicza z datπ 4 czerwca 1938
roku.

2.3. Doktorat honoris causa Hugona Dyonizyego Stein-
hausa w 1963 roku. 22 lutego 1963 roku wniosek Rady Wydzia≥u
Matematyki, Fizyki i Chemii o przyznaniu tytu≥u doktora honoris causa
dla Hugona Dyonizyego Steinhausa referowa≥ prof. W≥adys≥aw Orlicz, a
11 marca 1963 roku Senat UP zatwierdzi≥ tÍ kandydaturÍ. Promotorem
by≥ W. Orlicz.

5: Hugo Steinhaus

Hugo Dyonizy Steinhaus (1887–
1972) by≥ polskim matematykiem øy-
dowskiego pochodzenia, profesorem Uni-
wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
(1920–1941) i Uniwersytetu Wroc≥aw-
skiego (1945–1960), wspó≥twórcπ Lwow-
skiej Szko≥y Matematycznej, wspó≥za≥o-
øycielem i redaktorem czasopisma Stu-
dia Mathematica (od 1929) i Zastoso-
wania Matematyki (od 1953), cz≥onkiem
korespondentem PAU (od 1945), cz≥onkiem rzeczywistym PAN (od
1952). Doktor honoris causa uniwersytetów w Warszawie (1958), w Po-
znaniu (1963) i we Wroc≥awiu oraz Akademii Medycznej we Wroc≥awiu
(1961).
Orlicz, jako jego uczeÒ, w uzasadnieniu wniosku o przyznanie Ste-

inhausowi doktoratu honoris causa na Wydziale Matematyki, Fizyki i
Chemii UAM pisze, øe (zob. [Or63]):

Steinhaus jest autorem wielu prac z zakresu teorii gier, ana-
lizy funkcjonalnej, topologii, teorii mnogoúci, szeregów try-
gonometrycznych, szeregów ortogonalnych, teorii funkcji rze-
czywistych oraz zastosowaÒ i popularyzacji matematyki. Opu-
blikowa≥ oko≥o 250 prac.
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Promocja Steinhausa odby≥a siÍ 16 listopada 1963 roku (zob. [St15]).
Po przemówieniu rektora prof. Gerarda Labudy i dziekana prof. Jana
Wojtczaka ca≥okszta≥t dzia≥alnoúci naukowej doktoranta przedstawi≥ prof.
Orlicz, który stwierdzi≥, øe (zob. [Or65a, str. 118]):

(. . . ) Dzisiaj gdy w naszym oúrodku matematycznym rozpo-
czÍto organizacjÍ zastosowaÒ matematyki znów oczy nasze
zwrócone sπ na profesora Steinhausa, czo≥owego przedstawi-
ciela matematyki stosowanej w naszym kraju.

Przyznanie mu tytu≥u doktora honoris causa bÍdzie oznakπ
uznania wielkich jego zas≥ug w dziedzinie zastosowaÒ jego
programu badawczego, który pragniemy realizowaÊ na Wy-
dziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza.

6: Dyplom doktora honoris causa Hugona Steinhausa. Fot. AUAM
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Hugo Steinhaus w przemówieniu wyg≥oszonym przy okazji nadania
tytu≥u doktora honoris causa UAM mówi≥ m.in. (zob. [St65, str. 120–
121]):

(. . . ) Sytuacja matematyki w Polsce jest tragikomediπ omy-
≥ek i nieporozumieÒ. Juø samo nazwanie „matematykπ” ra-
chunków w szkole jest b≥Ídne; przecieø nikt lekcji czytania
i pisania nie nazywa naukπ literatury polskiej! Drugim nie-
porozumieniem, znacznie powaøniejszym, jest uporczywe igno-
rowanie faktu, który zna kaødy nauczyciel z doúwiadczenia:
25% m≥odzieøy mÍskiej, a trochÍ wiÍcej øeÒskiej, przestaje
rozumieÊ s≥owa nauczyciela, gdy na tablicy pojawi siÍ sym-
bolika algebraiczna – dla mnie wynika z tego nieodparty wnio-
sek, øe zmuszanie wszystkich do nauki matematyki jest po-
dobne do obowiπzkowego nauczania muzyki ludzi g≥uchych.
Stπd dalsza konkluzja, øe po 6 lub 7 latach nauki naleøy daÊ
uczniowi wolny wybór miÍdzy kierunkiem humanistycznym
a matematyczno-przyrodniczym. Skierowanie s≥abych w ma-
tematyce do oddzia≥ów humanistycznych u≥atwi im postÍp w
innych przedmiotach, a ta eliminacja pozwoli nauczycielowi
matematyki bez trudu wykonaÊ program w oddziale matema-
tycznym. Ponadto u≥atwi znalezienie kandydatów na nauczy-
cieli matematyki, bo bÍdzie ich trzeba w klasach wyøszych dwa
razy mniej niø obecnie.
Znacznie g≥Íbsze jest nieporozumienie, które nazwa≥bym b≥Íd-
nym ko≥em. Absolwenci matematyki uniwersyteckiej, to – w
ogromnej wiÍkszoúci – przyszli nauczyciele wszelkiego rodzaju
szkó≥, niøszych, úrednich i wyøszych. Do czego przyda siÍ ich
wiedza? Do nauczania matematyki. Jako uczeni bÍdπ da-
lej studiowaÊ matematykÍ, bÍdπ sobie stawiaÊ zagadnienia i
rozwiπzywaÊ. Ale na ogó≥ ich wyniki bÍdπ mia≥y znaczenie
teoretyczne – tak jest dziú z wyjπtkiem kilku procent. Sporπ
czÍúÊ czasu zajmπ im wyk≥ady i seminaria, a wiÍc praca dy-
daktyczna. Niemal ca≥a reszta absolwentów znajdzie pracÍ
dydaktycznπ i pedagogicznπ w szko≥ach zwyk≥ych – to przele-
wanie matematyki z jednych mózgów do drugich, jeøeli ma
mieÊ jakiú realny sens, powinno znaleüÊ odp≥yw, a wiÍc za-
koÒczyÊ siÍ tam, gdzie ktoú uczy siÍ matematyki bez zamiaru
jej dalszego uprawiania, lecz w celu stosowania tej wiedzy
do problemów realnych, a nie tylko takich, które obchodzπ
wy≥πcznie mi≥oúników matematyki teoretycznej.
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2.4. Doktorat honoris causa Ary’ego Jakuba Sternfelda bez
aprobaty Senatu UAM w 1965 roku. Od 1964 roku proponowano
kandydatów polskich i zagranicznych na doktoraty honoris causa UAM
w zwiπzku z 50-leciem uniwersytetu, które mia≥o mieÊ miejsce w 1969
roku. By≥o to naprawdÍ wiele nazwisk ze wszystkich wydzia≥ów UAM.
Wp≥ynπ≥ teø wniosek Wydzia≥u Matematyki, Fizyki i Chemii UAM z po-
parciem z 5 stycznia 1965 roku, w którym proponowano nadanie stopnia
naukowego doktora honoris causa nastÍpujπcym uczonym zagranicznym
(zob. [AUAM2], za≥πcznik 5): psychologowi René Chocholle (1915–
1986) z Paryøa, chemikowi Stanis≥awowi Landzie (1898–1981) z Pragi,
fizykowi René Lucasowi (1898–1990) z Paryøa, chemikowi Léo Mario-
nowi (1899–1979) z Ottawy oraz matematykowi i pionierowi kosmonau-
tyki Ary’emu Jakubowi Szternfeldowi (1905–1980) z Moskwy.
RekomendacjÍ dla ostatniego kandydata napisa≥ 2 stycznia 1965 roku

prof. W. Orlicz, który w uzasadnieniu opisa≥ m.in. jego pionierskπ dzia-
≥alnoúÊ naukowπ i naukowo-popularyzacyjnπ w dziedzinie astronautyki
(zob. [Or65b]).
Przypomnijmy, øe Ary Jakub (Arje Jakób) Sternfeld (Szternfeld),

pseudonim L. Rolin, urodzi≥ siÍ 14 maja 1905 roku w Sieradzu. MaturÍ
uzyska≥ w 1923 roku w gimnazjum w £odzi, w której mieszka≥ w latach
1915–1924. W okresach 1924–1931 i 1933–1934 przebywa≥ we Francji
(w Nancy i Paryøu), gdzie uzyska≥ stopieÒ inøyniera mechanika w 1927
roku. W czerwcu 1935 roku przeniós≥ siÍ do Moskwy, a we wrzeúniu 1936
roku uzyska≥ obywatelstwo ZSRR. Zmar≥ 5 lipca 1980 roku w Moskwie.

7: Ary Jakub Sternfeld

Zajmowa≥ siÍ kosmonautykπ i by≥ wspó≥-
twórcπ teorii lotów kosmicznych, a jego
ksiπøka „WstÍp do astronautyki” z 1931 roku
sta≥a siÍ podstawowym podrÍcznikiem. Pro-
jektowa≥ loty w kosmos i przyczyni≥ siÍ
do spopularyzowania idei lotów kosmicznych
dziÍki swoim oúmiu ksiπøkom (za jego øycia
ukaza≥o siÍ 80 wydaÒ w 36 jÍzykach, w tym
chiÒskim i japoÒskim). Kiedy w paüdzierniku
1957 roku w Zwiπzku Radzieckim wystrze-
lono pierwszego sztucznego satelitÍ Ziemi to
orbita, po której siÍ porusza≥, by≥a prawie
zgodna z pierwotnymi wyliczeniami Stern-
felda dokonanymi w latach trzydziestych w £odzi (zob. [Ge81] i [Pi05]).
A. Sternfeld zachowa≥ øywy sentyment do Polski i odwiedza≥ jπ wie-

lokrotnie, pierwszy raz po wojnie w 1956 roku, a nastÍpnie w latach
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1964, 1967 i 1976. Do koÒca øycia biegle pos≥ugiwa≥ siÍ jÍzykiem pol-
skim oraz utrzymywa≥ úcis≥e kontakty z Polakami i krajem ojczystym.
Za swoje dokonania zosta≥ uhonorowany wieloma nagrodami i otrzy-

ma≥ doktoraty honoris causa uniwersytetu w Nancy (1961), Akademii
Nauk w ZSRR (1965) oraz Instytutu Politechnicznego w Nancy (1978).
Niestety nie ma na tej liúcie UAM. Dwa miasta: £ódü (w 1982 roku)
i Sieradz (w 1983 roku) nada≥y ulicom nazwy Ary’ego Sternfelda. Wiele
zdjÍÊ i dokumentów dotyczπcych Sternfelda znajduje siÍ w [St17].

2.5. Doktorat honoris causa Antoniego Zygmunda w 1969
roku z odmowπMinisterstwa Oúwiaty i Szkolnictwa Wyøszego.
Z okazji jubileuszu piÍÊdziesiÍciolecia UAM w 1969 roku planowano
nadaÊ tytu≥y doktora honoris causa kilkudziesiÍciu wybitnym uczonym
krajowym i zagranicznym. W gronie osób majπcych otrzymaÊ to wy-
róønienie mia≥ siÍ takøe znaleüÊ przedstawiciel nauk matematycznych.
Prof. W. Orlicz jako kandydata przedstawi≥ profesora Uniwersy-

tetu Chicagowskiego, obywatela USA – Antoniego Zygmunda, urodzo-
nego w Warszawie w 1900 roku, pracujπcego do II wojny úwiatowej
na Politechnice Warszawskiej (1922–1929), Uniwersytecie Warszawskim
(1926–1929) i, jako profesor, od 1930 roku na Uniwersytecie im. Stefana
Batorego w Wilnie (1930–1939). Opisa≥ wiÍc w swoim wniosku [Or69]
dorobek naukowy prof. Antoniego Zygmunda, jako úwiatowej s≥awy na-
ukowca i ambasadora polskoúci i polskiej myúli matematycznej, w celu
rozpatrzenia tej kandydatury. 24 stycznia 1969 roku na V posiedzeniu
Rady Wydzia≥u Matematyki, Fizyki i Chemii UAM wniosek zreferowa≥
w jego zastÍpstwie prof. Andrzej Alexiewicz.
RadaWydzia≥u w g≥osowaniu jawnym, podczas którego na 36 upraw-

nionych do g≥osowania obecnych by≥o 20, dwudziestoma g≥osami „tak”
postanowi≥a wniosek poprzeÊ.
Wniosek Rady Wydzia≥u, podpisany przez dziekan prof. HalinÍ Ryf-

fert, trafi≥ do Senatu Akademickiego UAM. 10 lutego 1969 roku na VII
posiedzeniu Senatu w g≥osowaniu tajnym Senat jednomyúlnie – na 15
osób uprawnionych oddano 15 g≥osów „tak” – nadaje prof. dr. Anto-
niemu Zygmundowi z Chicago tytu≥ doktora honoris causa UAM w Po-
znaniu. 7 czerwca 1969 roku rektor UAM – prof. Czes≥aw ≥uczak, wys≥a≥
do Ministerstwa Oúwiaty i Szkolnictwa Wyøszego w Warszawie pismo
z wnioskiem o zatwierdzenie uchwa≥y Senatu Akademickiego UAM w
sprawie nadania Zygmundowi doktoratu honorowego by wrÍczyÊ mu dy-
plom w ramach centralnych uroczystoúci jubileuszowych 50-lecia UAM,
tj. w dniach 7–10 maja 1969 roku (zob. [Pi69] i [Pr69]). Niestety w≥adze
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polityczne nie wyrazi≥y zgody.

8: Antoni Zygmund podczas wizyty w Poznaniu (30 IV–3 V 1957; po lewej)
i W≥adys≥aw Orlicz. Fot. Archiwum PAN, sygn. PIII-91, ja 137

Naleøy dodaÊ, øe Antoni Zygmund (1900–1992) w 1940 roku wy-
emigrowa≥ do Stanów Zjednoczonych. Pracowa≥ w Massachusetts Insti-
tute of Technology, Mount Holyoke College (1940–1945), University of
Pennsylvania (1945–1947) i nastÍpnie na Uniwersytecie Chicagowskim
(1947–1980), gdzie wraz ze swoim doktorantem Alberto Calderónem
stworzy≥ chicagowskπ szko≥Í analizy matematycznej. Prace Zygmunda
dotyczy≥y g≥ównie analizy harmonicznej, funkcji analitycznych, szere-
gów trygonometrycznych, rachunku prawdopodobieÒstwa i teorii ca≥ek
osobliwych. Jego ksiπøka Trigonometric Series, Cambridge University
Press 1959, jest ciπgle aktualnπ monografiπ.
Wúród studentów Zygmunda byli m.in Alberto Calderón, Paul Co-

hen, Nathan Fine, Józef Marcinkiewicz, Victor L. Shapiro, Guido Weiss,
Elias Stein i Misha Cotlar. Zmar≥ 30 maja 1992 roku w Chicago w wieku
91 lat.
By≥ cz≥onkiem Towarzystwa NaukowegoWarszawskiego (1930–1952),

w 1946 roku zosta≥ cz≥onkiem Polskiej Akademii UmiejÍtnoúci, od 1961
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roku by≥ cz≥onkiem PAN oraz cz≥onkiem AmerykaÒskiej Akademii Nauk.
W 1964 roku wybrano go cz≥onkiem Akademii ArgentyÒskiej, a od 1967
roku – cz≥onkiem honorowym LondyÒskiego Towarzystwa Matematycz-
nego. W 1986 roku otrzyma≥ The National Medal of Science. 7 wrzeúnia
1973 roku Uniwersytet Miko≥aja Kopernika w Toruniu przyzna≥ mu ty-
tu≥ doktora honoris causa (zob. [Zy19]). Wielka szkoda, øe nie ma go
na liúcie doktorów honoris causa UAM.

2.6. Doktorat honoris causa W≥adys≥awa Orlicza w 1983
roku. 19 listopada 1982 roku do Senatu UAM wp≥ynπ≥ wniosek Rady
Wydzia≥u Matematyki i Fizyki o nadanie tytu≥u doktora honoris causa
W≥adys≥awowi Orliczowi. OcenÍ dorobku napisali Czes≥aw Bessaga (10
I 1983), Ryszard Jajte (18 I 1983) oraz prodziekan Bogdan Fechner. 28
marca 1983 roku Senat UAM zatwierdzi≥ kandydaturÍW≥adys≥awa Orli-
cza, którego promotorem by≥ Andrzej Alexiewicz. UroczystoúÊ nadania
tytu≥u doktora honoris causa odby≥a siÍ 18 paüdziernika 1983 roku w
Ma≥ej Auli. OsiπgniÍcia naukowe Orlicza omówi≥ prof. J. Musielak,
dziekan Wydzia≥u Matematyki i Fizyki UAM.

9: PoznaÒ 18 X 1983. UroczystoúÊ nadania tytu≥u doktora honoris causa
UP W≥adys≥awowi Orliczowi. Przemawia W≥adys≥aw Orlicz, a przy stole
siedzπ od prawej: A. Alexiewicz i J. Musielak. Fot. Archiwum PAN, sygn.
PIII-91, ja 133

W≥adys≥aw Orlicz (1903–1990) by≥ polskim matematykiem naleøπ-
cym do tzw. lwowskiej szko≥y matematycznej. Po doktoracie uzyska-
nym w 1928 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie
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wyjecha≥, jako stypendysta Ministerstwa WyznaÒ Religijnych i Oúwie-
cenia Publicznego, na Uniwersytet w Getyndze (1928–1930). Po po-
wrocie pracowa≥ na Politechnice Lwowskiej (1930–1937), uzyskujπc w
1934 roku habilitacjÍ na UJK. Od 1937 roku by≥ profesorem nadzwy-
czajnym na Uniwersytecie PoznaÒskim, gdzie w 1948 roku zosta≥ pro-
fesorem zwyczajnym. Lata wojny spÍdzi≥ we Lwowei, pracujπc na PaÒ-
stwowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franko. Po wojnie zajπ≥
siÍ organizacjπ úrodowiska matematycznego w Poznaniu i stworzy≥ po-
znaÒskπ szko≥Í matematycznπ. Opublikowa≥ 176 prac matematycznych
(zosta≥y one ponownie opublikowane w dwutomowym dzieleW≥adys≥aw
Orlicz, Collected Papers, PWN, Warszawa 1988, liczπcym 1754 strony),
dwa podrÍczniki i monografiÍ Linear Functional Analysis. Wypromo-
wa≥ 39 doktorów. W latach 1977–1979 by≥ prezesem Polskiego Towarzy-
stwa Matematycznego. WiÍcej o Orliczu moøna przeczytaÊ w pracach
[MW00], [Ma08] i [Ma18].

10: PoznaÒ 18 X 1983. Widok na salÍ w czasie uroczystoúci nadania tytu≥u
doktora honoris causa UP W. Orliczowi. Fot. Lech Maligranda

Dodajmy jeszcze, øe Orlicz wczeúniej uzyska≥ tytu≥y doktora honoris
causa Uniwersytetu York w Kanadzie (1974) i Politechniki PoznaÒskiej
(1979).
W. Orlicz w przemówieniu wyg≥oszonym przy okazji nadania tytu≥u

doktora honoris causa UAM mówi≥ m.in. (zob. [Or83, str. 7–9], [Or85,
str. 169] i [Or16]):

(. . . ) Gdy osiπga siÍ wiek 80 lat w wÍdrówce do wiecznej
przystani, nasuwa siÍ wiele refleksji o tej ga≥Ízi wiedzy ludz-
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kiej, która by≥a mi bardzo bliska przez wiele dziesiÍcioleci.
Czym jest w≥aúciwie matematyka, do czego ma s≥uøyÊ, jaki
jest jej obraz i jej znaczenie we wspó≥czesnym úwiecie ? (. . . )
Mój mistrz i profesor – Hugo Steinahus, w swej ksiπøeczce
pt. „Kilka s≥ów – S≥ownik racjonalny”, zanotowa≥ bardzo mi
bliskπ myúl: „MiÍdzy duchem a materiπ poúredniczy mate-
matyka”. To gdzieú na krawÍdzi úwiata materialnego i trans-
cendentnego napotykamy liczby naturalne, proces zliczania,
arytmetykÍ, a indukcja matematyczna pozwala nam wkroczyÊ
w úwiat pojÍÊ nieskoÒczonoúciowych. (. . . ) PragnÍlibyúmy
bardzo, øeby równieø w Polsce w przemyúle i róønych dzia-
≥ach gospodarki narodowej miano coraz wiÍksze zrozumienie
dla wspó≥pracy z matematykami.
WszÍdzie, niezaleønie od zastosowaÒ, rozwijajπ siÍ matema-
tyczne badania podstawowe w dziesiπtkach i setkach dyscy-
plin specjalnych. (. . . ) Oby w zaciÍtej walce o sukcesy na-
ukowe polska matematyka utrzyma≥a wywalczone pozycje.

11: PoznaÒ 18 X 1983. Gratulacje dla W≥adys≥awa Orlicza. Fot. Lech
Maligranda

Z okazji tej uroczystoúci Komisja Historii PTM wspólnie z UAM
zorganizowa≥a spotkanie wspomnieniowe oraz sesjÍ naukowπ w dniu 19
paüdziernika 1983 roku. Na sesji referaty wyg≥osili:
A. Alexiewicz, Metody limesowania i przestrzenie dwunormowe,
L. Drewnowski, Prace Profesora Orlicza o miarach i ca≥kach oraz

funkcjona≥ach addytywnych (wyg≥osi≥ W. Wnuk),
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Z. Ciesielski, O bazach w przestrzeniach funkcyjnych,
J. Musielak, Przestrzenie Orlicza i przestrzenie modularne,
S. Szufla, Metoda kategorii Baire’a w teorii równaÒ róøniczkowych,
A. Pe≥czyÒski, Twierdzenia Orlicza o szeregach bezwzglÍdnie zbieø-

nych i ich dalsze losy.

2.7. Doktorat honoris causa Calyampudiego Radhakrishny
Rao w 1991 roku. 20 listopada 1989 roku Senat UAM przyzna≥
Calyampudiemu Radhakrishnie Rao (C. R. Rao) tytu≥ doktora honoris
causa, a uroczystoúÊ nadania tej godnoúci odby≥a siÍ 14 stycznia 1991
roku. Promotorem by≥ Miros≥aw Krzyúko (zob. [Ra16]).
Calyampudi Radhakrishna Rao (C. R. Rao; ur. 10 wrzeúnia 1920)

to matematyk i statystyk indyjski. Jego najbardziej znane odkrycia
dotyczπ teorii estymatorów. Jest wspó≥autorem m.in. twierdzenia Rao–
Blackwella i nierównoúci Rao–Craméra. Zajmowa≥ siÍ teø statystycznπ
analizπ wielowymiarowπ i geometriπ róøniczkowπ. Obecnie jest emeryto-
wanym profesorem na Pennsylvania State University. Rao opublikowa≥
prawie 400 artyku≥ów naukowych i trzynaúcie ksiπøek. Otrzyma≥ trzy-
dzieúci doktoratów honorowych od uniwersytetów w osiemnastu krajach
na szeúciu kontynentach, w tym od UAM w 1991 roku (zob. [PS96]).
Podczas uroczystoúci przemawiali kolejno dziekan, promotor i dr h.c.

mult. C. R. Rao. Z przemowy dziekana Wydzia≥u Matematyki i Fizyki
UAM Rufina Makarewicza opublikowanej na stronach 75–79 w [Pr91]
zacytujmy kilka zdaÒ:

(. . . ) Prawid≥owe stosowanie wyników statystyki matema-
tycznej, m.in. wyników Rao, pozwala wnioskowaÊ o ca≥oúci
na podstawie wiedzy o czÍúci. (. . . ) Kaødy z nas poglπd o
ca≥oúci wyrabia sobie czÍsto na podstawie analizy jej frag-
mentu. (. . . ) Istniejπ regu≥y, wypracowane przez prof. Rao,
które pozwalajπ tÍ analizÍ zoptymalizowaÊ, a prognozÍ doty-
czπcπ ca≥oúci uczyniÊ wiarygodnym. (. . . ) Prof. Rao wywar≥
ogromny wp≥yw na strukturÍ organizacyjnπ úwiatowej mate-
matyki stosowanej przez aktywne cz≥onkostwo w 17 towarzy-
stwach naukowych. (. . . ) Prof. Rao wzbogaci≥ matematykÍ,
a tym samym naukÍ i kulturÍ, o kilka nieúmiertelnych idei,
w≥asnych struktur, twierdzeÒ matematycznych. (. . . ) Ci,
którzy mieli zaszczyt przebywania z prof. Rao zgodnie twier-
dzπ, øe jest on przyk≥adem: intelektualnej uczciwoúci, dyscy-
pliny wewnÍtrznej, jasnoúci myúli, wyrozumia≥oúci i pogody
ducha, które p≥ynπ z mπdroúci starej kultury hinduskiej.
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12: PoznaÒ 14 I 1991. UroczystoúÊ nadania doktoratu honoris causa C. R.
Rao – drugi z prawej. Fot. Miros≥aw Krzyúko

13: PoznaÒ 14 I 1991. UroczystoúÊ nadania doktoratu honoris causa C. R.
Rao (pierwszy z lewej). Fot. Miros≥aw Krzyúko

NastÍpnie przemawia≥ promotor, prof. Miros≥aw Krzyúko (zob. [Pr91,
str. 79–84]), który przypomnia≥, øe monografia prof. Rao pt. Li-
niowe wnioskowanie statystyczne i jego zastosowania wydana w 1965
roku przez Wydawnictwo Wiley and Sons znajduje siÍ na liúcie 80 naj-
czÍúciej cytowanych dzie≥ matematycznych. Zosta≥a przet≥umaczona na
jÍzyki rosyjski, niemiecki, japoÒski, czeski i polski. W dalszej czÍúci
przemowy omówi≥ dorobek Rao w statystyce, przypominajπc teø o jego
dokonaniach w zakresie kombinatoryki i algebry macierzy. ZakoÒczy≥
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przemowÍ nastÍpujπcπ informacjπ (cytat ze str. 84):

(. . . ) PoznaÒska szko≥a statystyki matematycznej rozwinÍ≥a
siÍ wokó≥ badaÒ naukowych prowadzonych przez prof. Rao,
przy silnym ukierunkowaniu siÍ na teoriÍ estymacji i analizÍ
wielowymiarowπ oraz na ich zastosowania w biometrii. Ba-
dania te stymulowane by≥y w znacznym stopniu pionierskimi
wynikami zamieszczonymi w publikacjach profesora Rao. Nie-
które z kierunków badaÒ poznaÒskich zosta≥y zainicjowane
wizytπ prof. Rao w Poznaniu w roku 1975. (. . . ) Od wielu
lat istniejπ takøe kontakty osobiste statystyków i biometrów
poznaÒskich z prof. Rao. Pojawi≥y siÍ wspólne publikacje.
Z tych kontaktów wiadomo nam, øe prof. Rao interesuje siÍ
dorrobkiem szko≥y poznaÒskiej i wysoko go ceni. øywi On
takøe osobistπ sympatiÍ do naszego úrodowiska. (. . . ) Za-
liczenie profesora Rao w poczet doktorów honorowych doda
blasku naszej Almae Matri Posnaniensi.

Profesor Rao przemówi≥ w jÍzyku angielskim (zob. [Pr91, str. 84–
88]). Swoje przemówienie zakoÒczy≥ nastÍpujπcymi s≥owami:

(. . . ) Statistics is, indeed, a unique discipline and its scope
extends to the whole gamut of natural and social sciences,
enineering and technology, management and economic aÄa-
irs, and arts and literature. It is important that statistical
education in a university should be broadbased and aimed at
imparting statistical thinking and skills to students in all di-
sciplines. With dedicated professors like Baksalary, CaliÒski,
Krzyúko and numerous others I have met during my present
visit, there is a good future for statistics in Poland. I wish
them good luck in their eÄorts.

[Statystyka jest rzeczywiúcie dyscyplinπ wyjπtkowπ, a jej za-
kres obejmuje ca≥π gamÍ nauk przyrodniczych i spo≥ecznych,
inøynierii i technologii, zarzπdzania i spraw gospodarczych
oraz sztuki i literatury. Waøne jest, aby edukacja staty-
styczna na uniwersytecie by≥a szeroko zakrojona i mia≥a na
celu przekazywanie myúlenia statystycznego i umiejÍtnoúci
studentom we wszystkich dyscyplinach. Z oddanymi pro-
fesorami, takimi jak Baksalary, CaliÒski, Krzyúko i wielu
innych, których spotka≥em podczas mojej obecnej wizyty,
widzÍ dobrπ przysz≥oúÊ dla statystyki w Polsce. øyczÍ im
powodzenia w ich wysi≥kach – t≥um. L. M.].
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2.8. Doktorat honoris causa Paula Erdősa w 1993 roku.
22 maja 1992 roku wp≥ynπ≥ do Senatu UAM wniosek Rady Wydzia≥u
Matematyki i Fizyki o nadanie tytu≥u doktora honoris causa Paulowi
Erdősowi. OcenÍ dorobku napisali Andrzej Schinzel (14 VIII 1992),
W≥adys≥aw Narkiewicz (16 IX 1992) i Julian Musielak (10 XI 1992). 30
listopada 1992 roku Senat UAM zatwierdzi≥ kandydaturÍ Paula Erdősa,
którego promotorem by≥ Micha≥ KaroÒski. UroczystoúÊ nadania tytu≥u
odby≥a siÍ 2 sierpnia 1993 roku.
Paul Erdős (1913–1996), wÍgierski matematyk to jeden z najwybit-

niejszych matematyków XX wieku. By≥ autorem ponad 1500 artyku-
≥ów z koncepcjami matematycznymi, g≥ównie z teorii liczb, kombina-
toryki i teorii grafów. Opublikowa≥ ogromnπ liczbÍ prac napisanych
wraz z innymi matematykami. Wiele publikacji powsta≥o we wspó≥-
pracy z innymi uczonymi, takøe polskimi. Naleøeli do nich: Mark Kac
(1939), Alfred Tarski (1943), Kazimierz Urbanik (1958), Andrzej Schin-
zel (1961), Stanis≥aw Hartman (1967) Stanis≥aw Ulam (1968), Zbigniew
Palka (1983), Tomasz ≥uczak (1992). Erdös zosta≥ zapamiÍtany jako
cz≥owiek bardzo øyczliwy i otwarty. Wspiera≥ uzdolnionych studentów.
Goúci≥ w uniwersytetach i placówkach naukowych na ca≥ym úwiecie, w
tym równieø w Poznaniu. W 1992 roku otrzyma≥ tytu≥ doktora honoris
causa Uniwersytetu Karola w Pradze. Zmar≥ 20 wrzeúnia 1996 roku w
czasie pobytu w Warszawie.

14: PoznaÒ, 2 VIII 1993. UroczystoúÊ nadania doktoratu honoris causa
Paulowi Erdősowi. Fot. Micha≥ KaroÒski

Promotor Micha≥ KaroÒski powiedzia≥ m.in. (zob. [Er16, str. 128–
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129]):

(. . . ) Paul Erdős mówi, øe „matematyka jest wieczna, ponie-
waø istnieje w niej nieskoÒczenie wiele problemów do rozwiπ-
zania”. Wiecznie podróøujπcy Paul Erdős, wspó≥pracujπcy z
matematykami, uprawiajπcymi wiele róønych dziedzin i roz-
sianymi po ca≥ym úwiecie, stanowi zaiste nieskoÒczone üró-
d≥o wspania≥ych problemów. Otrzymanie nagrody od Profe-
sora Erdősa za rozwiπzanie Jego problemu (nagrody w twar-
dej walucie), której wysokoúÊ zaleøy od skali trudnoúci pro-
blemu, stanowi najwyøszπ formÍ úrodowiskowej nobilitacji.
Sam Profesor Erdős doskonale potwierdza øartobliwe wÍgier-
skie powiedzenie, wed≥ug którego matematyk to maszyna do
przemiany kawy w twierdzenia.
(. . . ) Szanowni PaÒstwo, myúlÍ, øe zgodzicie siÍ PaÒstwo
ze mnπ, gdy powiem, bez cienia zbÍdnego patosu, øe dzi-
siejsza uroczystoúÊ jest historycznym wydarzeniem dla ca-
≥ego polskiego úrodowiska matematycznego, a dla powstajπ-
cego Wydzia≥u Matematyki i Informatyki naszego Uniwer-
sytetu w szczególnoúci. Sk≥adamy dziú bowiem najwyøszπ
dostÍpnπ nam godnoúÊ na rÍce legendy matematycznej XX
stulecia, genialnego matematyka, szlachetnego i wspania≥ego
cz≥owieka.

15: PoznaÒ, 2 VIII 1993. Po uroczystoúci nadania doktoratu honoris causa
Paulowi Erdősowi. Fot. Micha≥ KaroÒski
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2.9. Doktorat honoris causa Aleksandra Pe≥czyÒskiego w
2005 roku. W 2005 roku wp≥ynπ≥ do Senatu UAM wniosek o nada-
nie tytu≥u doktora honoris causa Aleksandrowi Pe≥czyÒskiemu. OcenÍ
dorobku napisali Zbigniew Ciesielski, Stanis≥aw KwapieÒ i Czes≥aw Ryll-
Nardzewski. 21 marca 2005 roku Senat UAM zatwierdzi≥ kandydaturÍ
Aleksandra Pe≥czyÒskiego, którego promotorem zosta≥ Lech Drewnow-
ski. UroczystoúÊ nadania tytu≥u odby≥a siÍ 20 maja 2005 roku.

16: PoznaÒ, 20 V 2005. UroczystoúÊ nadania doktoratu honoris causa
Aleksandrowi Pe≥czyÒskiemu. Fot. z [Mu05, str. 47]

Aleksandrer Pe≥czyÒski (1932–2012), polski matematyk, cz≥onek rze-
czywisty PAN, specjalista w zakresie analizy funkcjonalnej i topologii
nieskoÒczenie wymiarowej. Autor tzw. metody rozk≥adu Pe≥czyÒskiego.
Doctor honoris causa czterech uczelni: Vrije Universiteit Brussel (1983),
Friedrich-Schiller-Universität Jena (1984), Kent State University (Ohio,
USA) i UAM (2005).
Promotor Lech Drewnowski przedstawi≥ sylwetkÍ Pe≥czyÒskiego pod-

czas uroczystoúci. Mówi≥ (zob. [Mu05, str. 15 i 19]):

Powszechnie uznawany za najznakomitszego z matematyków
polskich zajmujπcych siÍ w tym okresie analizπ funkcjonalnπ
jest On równoczeúnie matematykiem wyjπtkowym w swej cha-
ryümie i sile oddzia≥ywania. (. . . ) W znakomitej wiÍkszo-
úci Jego prace dotyczy≥y struktury liniowo-topologicznej prze-
strzeni Banacha.
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Pe≥czyÒski zaú powiedzia≥:

PrzyjmujÍ ten zaszczytny tytu≥ jako dowód uznania dla war-
szawskiej szko≥y analizy funkcjonalnej. Szko≥Í tÍ stworzy≥
mój nauczyciel – prof. Stanis≥aw Mazur.
Profesora Mazura zalicza siÍ do lwowskiej szko≥y matema-
tycznej Stefana Banacha i Hugona Steinhausa. årodowisko
matematyków lwowskich by≥o pod wieloma wzglÍdami uni-
kalne. MiÍdzy innymi wyróønia≥o siÍ kolektywnym charak-
terem pracy badawczej, rzadko spotykanym na úwiecie przed
drugπ wojnπ úwiatowπ.
Szczególnie owocna by≥a wspó≥praca Stanis≥awa Mazura z
innymi przedstawicielami szko≥y lwowskiej – prof. W≥ady-
s≥awem Orliczem, twórcπ poznaÒskiego oúrodka matematycz-
nego.

17: PoznaÒ, 20 V 2005. Po uroczystoúci nadania doktoratu honoris causa
Aleksandrowi Pe≥czyÒskiemu. Fot. z [Mu05, str. 48]

Wydaje siÍ, øe matematyk Aleksander Pe≥czyÒski by≥ jednym z naj-
lepszych ambasadorów nauki polskiej. Jego osiπgniÍcia sπ powszech-
nie uznawane i mia≥y istotny wp≥yw na rozwój analizy funkcjonalnej
w úwiecie w II po≥owie XX wieku, co ≥atwo stwierdziÊ, zaglπdajπc do
historycznej ksiπøki Pietscha [Pi07].
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2.10. Doktorat honoris causa Andrzeja Schinzla w 2012
roku. Po wp≥yniÍciu do Senatu UAM wniosku o nadanie tytu≥u dok-
tora honoris causa Andrzejowi Schinzlowi ocenÍ jego dorobku napisali
Andrzej Bia≥ynicki-Birula, Henryk Iwaniec i W≥adys≥aw Narkiewicz. 19
grudnia 2011 roku Senat UAM zatwierdzi≥ kandydaturÍ Andrzeja Schin-
zla, którego promotorem zosta≥ Jerzy Kaczorowski. UroczystoúÊ nada-
nia odby≥a siÍ 1 marca 2012 roku.

18: PoznaÒ, 1 III 2012. Rektor Bronis≥aw Marciniak wrÍcza Andrzejowi
Schinzlowi doktorat honoris causa UAM. Fot. Maciej MÍczyÒski z [Le12]

Andrzej Schinzel (urodzony 5 kwietnia 1937 roku w Sandomierzu)
to úwiatowej s≥awy matematyk, niekwestionowany autorytet w dziedzi-
nie teorii liczb, cz≥onek rzeczywisty PAN, wybitny przedstawiciel pol-
skiej szko≥y matematycznej, uczeÒ Wac≥awa SierpiÒskiego. Wypromo-
wa≥ oúmiu doktorów. Wyg≥osi≥ wyk≥ad na MiÍdzynarodowym Kongre-
sie Matematyków w Nicei w 1970 roku. Opublikowa≥ ponad 200 prac
i zajmowa≥ siÍ wieloma obszarami teorii liczb: analitycznπ teoriπ liczb,
algebraicznπ teoriπ liczb, równaniami diofantycznymi, geometriπ liczb,
szczególnie algebraicznymi i arytmetycznymi aspektami wielomianów.
Uwaøany za jednego z najwiÍkszych wspó≥czesnych polskich matematy-
ków i najlepszego na úwiecie specjalistÍ z zakresu rozk≥adalnoúci wielo-
mianów.
Przez niemal czterdzieúci lat by≥ redaktorem naczelnym Acta Arith-

metica. Jest patronem i nieformalnym promotorem poznaÒskiego úro-
dowiska teoretyków liczb. Wczeúniej godnoúÊ doktora honoris causa
otrzyma≥ od Uniwersytetu w Caen (1998) i Uniwersytetu Kardyna≥a
Stefana WyszyÒskiego w Warszawie (23 lutego 2012).
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19: PoznaÒ, 1 III 2012. Andrzej Schinzel podczas uroczystoúci nadania
doktoratu honoris causa. Fot. z [DP12]

Andrzej Schinzel podczas uroczystoúci stwierdzi≥ (zob. [Br12, str.
27 i 29]):

Na Uniwersytecie Warszawskim zetknπ≥em siÍ z wybitnymi
uczonymi (. . . ). Na Wydziale Matematyki i Informatyki
tego Uniwersytetu [chodzi o UAM] reprezentowane sπ trzy
dziedziny teorii liczb: algebraiczna, analityczna i kombina-
toryczna. (. . . ). PoznaÒ jest w tej chwili najsilniejszym w
Polsce oúrodkiem teorii liczb, czyli dziedziny, którπ siÍ zaj-
mujÍ.

20: PoznaÒ, 1 III 2012. UroczystoúÊ nadania doktoratu honoris causa
Andrzejowi Schinzlowi. Fot. z [Sc12].

Powiedzia≥ teø, øe teoria liczb zawiera zagadnienia ≥atwe do sfor-
mu≥owania, ale trudne do rozwiπzania. Doda≥, øe honorowy doktorat
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poznaÒskiej uczelni ma dla niego szczególnie duøe znaczenie takøe dla-
tego, øe PoznaÒ to miasto i uczelnia s≥ynnych polskich matematyków i
kryptologów, którzy z≥amali niemiecki szyfr Enigma.

2.11. Doktorat honoris causa Béli Bollobasa w 2013 roku.
Po wp≥yniÍciu wniosku do Senatu UAM o nadanie tytu≥u doktora ho-
noris causa Béli Bollobasowi jego ocenÍ dorobku napisali Zbigniew Cie-
sielski, Stanis≥aw KwapieÒ i Tomasz £uczak. 24 czerwca 2013 roku
Senat UAM zatwierdzi≥ kandydaturÍ Béli Bollobasa, którego promoto-
rem zosta≥ Micha≥ KaroÒski. UroczystoúÊ nadania tytu≥u odby≥a siÍ 30
paüdziernika 2013 roku (zob. [HN13]).

21: PoznaÒ, 30 X 2013. UroczystoúÊ nadania doktoratu honoris causa Béli
Bollobasowi. Fot. Maciej MÍczyÒski

Béla Bollobas (urodzony 3 sierpnia 1943 roku w Budapeszcie) to
wÍgierski i brytyjski matematyk specjalizujπcy siÍ w dziedzinie analizy
funkcjonalnej, kombinatoryce i teorii grafów, wyk≥adowca University of
Cambridge (Wielka Brytania) oraz University of Memphis (USA), cz≥o-
nek Fellow of the Royal Society, cz≥onek zagraniczny PAN oraz wielu
innych towarzystw naukowych. Jest autorytetem naukowym w dziedzi-
nie analizy funkcjonalnej, kombinatoryki i innych dzia≥ów matematyki
dyskretnej, takich jak kryptografia, teoria gier, teoria grafów, teoria
liczb, perkolacja. Jego dorobek naukowy obejmuje blisko 440 publikacji
naukowych, w tym 10 ksiπøek oraz 9 opracowaÒ redakcyjnych. Wypro-
mowa≥ 47 doktorów.
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Micha≥ KaroÒski powiedzia≥ w laudacji (wybrane zosta≥o kilka zdaÒ
z [HN13, str. 19–27]):

Profesor Béla Bollobas jest powszechnie uznanym specjalistπ
w zakresie kombinatoryki, zw≥aszcza teorii grafów, struktur
losowych, teorii perkolacji, geometrii kombinatorycznej i in-
nych dzia≥ów matematyki dyskretnej. Wypromowa≥ prawie
piÍÊdziesiπt doktorów. (. . . ) Ma wielkie zas≥ugi dla promo-
cji poznaÒskiej matematyki w úwiecie, gdyø od kilkudziesiÍciu
lat zwiπzany jest z grupπ matematyków z Zak≥adu Matema-
tyki Dyskretnej Wydzia≥u Matematyki i Informatyki UAM.
(. . . ) W pe≥ni zas≥uøy≥eú sobie na ten skromny, lecz naj-
wiÍkszy honor, jakim moøe obdarzyÊ ciÍ moja macierzysta
uczelnia.

22: PoznaÒ, 30 X 2013. UroczystoúÊ nadania doktoratu honoris causa Béli
Bollobasowi. Stojπ od lewej: Jerzy Kaczorowski, Béla Bollobas, Bronis≥aw
Marciniak – rektor UAM, Micha≥ KaroÒski. Fot. Maciej MÍczyÒski

Béla Bollobas z kolei opowiedzia≥ o swoich kontaktach z matematykπ
poznaÒskπ (zob. [Bo13, str. 37–38]):

W po≥owie lat siedemdziesiπtych promotor w tym przewo-
dzie, Profesor Micha≥ KaroÒski, wkrótce po uzyskaniu stop-
nia doktora przebywa≥ na Florydzie. SzczÍúliwym trafem spo-
tka≥ tam Erdösa i zarazi≥ siÍ entuzjazmem, jaki ten øywi≥ dla
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23: PoznaÒ, 30 X 2013. Po uroczystoúci nadania doktoratu honoris causa
Béli Bollobasowi. Fot. Maciej MÍczyÒski

piÍkna grafów losowych. Po powrocie do Poznania powo≥a≥
seminarium dotyczπce tego tematu, w którym uczestniczyli
Zbigniew Palka, Andrzej RuciÒski, Jerzy Jaworski i inni.
TrochÍ póüniej do seminarium do≥πczy≥ m≥ody cz≥owiek, To-
masz £uczak, który od tamtego czasu jest gwiazdπ teorii gra-
fów losowych. DziÍki szkole za≥oøonej przez Profesora Ka-
roÒskiego PoznaÒ sta≥ siÍ jednym z oúrodków badawczych zaj-
mujπcych siÍ nie tylko grafammi losowymi, ale takøe kombi-
natorykπ probabilistycznπ. Profesor KaroÒski poszed≥ znacz-
nie dalej – w 1983 roku zorganizowa≥ pierwszπ z odbywajπ-
cych siÍ co dwa lata konferencji poúwiÍconych Algorytmom i
strukturom losowym, w których mia≥em przyjemnoúÊ wie-
lokrotnie uczestniczyÊ. W roku 1990 za≥oøy≥ czasopismo „Ran-
dom Structures and Algorithms”. Organizujπc konferencje i
wydajπc czasopismo, Profesor KaroÒski wniós≥ wielki wk≥ad
do matematyki i, w szczególnoúci, do kombinatoryki probabi-
listycznej. Matematycy z Poznania i ja wielokrotnie praco-
waliúmy na tymi samymi problemami. W szczególnoúci Pro-
fesor £uczak by≥ pierwszym, który przedstawi≥ wyniki doty-
czπce struktury sk≥adowych grafów losowych w bezpoúredniej
bliskoúci „okna”przejúcia fazowego.
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ZakoÒczy≥ swoje przemówienie starym powiedzeniem:

Polak, WÍgier – dwa bratanki i do szabli, i do szklanki
Oba zuchy, oba øwawi, niech im Pan Bóg b≥ogos≥awi.

3. Informacja o zdjÍciach i podziÍkowania. Przy wiÍkszoúci
zdjÍÊ umieúci≥em üród≥o ich pochodzenia, a pozosta≥e pochodzπ z do-
meny publicznej. Skrót NAC oznacza Narodowe Archiwum Cyfrowe,
natomiast Archiwum PAN to Archiwum PAN Oddzia≥ w Poznaniu.
DziÍkujÍ prof. Jerzemu Kordylewskiemu z Krakowa za informacje z
dziennika Banachiewicza, Joannie ZwierzyÒskiej z Katowic za cenne
uwagi jÍzykowe.
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the title and two persons who were refused. An important part of this
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