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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 dziewięć doktoratów honoris causa, nato-
miast dwóch innych kandydatów nie uzyskało zgody wyższej instancji.
Otrzymali je matematycy z Polski i zagranicy. Celem tej pracy jest
przedstawienie informacji odnośnie dziewięciu matematyków, którym
nadano ten tytuł jak i dwóch osób, których spotkała odmowa. Ważną
częścią tego opisu są dołączone zdjęcia z tym związane.
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1. Wstęp. Najwyższą godnością akademicką nadawaną przez
senat uczelni jest tytuł doktora honoris causa. Doctor honoris causa
(łac. „doktor dla zaszczytu”) to akademicki tytuł honorowy przyzna-
wany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury.
Aby otrzymać ten tytuł, nie trzeba mieć formalnego wykształcenia, ale
nadawany jest on zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym
lub naukowym. Osoby obdarzone tym tytułem mają prawo dodawać do
nazwiska skrót dr h.c., w przypadku kilku tytułów: dr h.c. mult.

Tytuł honorowy doktora honoris causa jest nadawany w dowód uzna-
nia zasług w dziedzinie nauki, kultury i życia społecznego. Osoby pro-
ponowane do tej godności powinny wykazywać się wybitnymi osiągnię-
ciami oraz wyróżniać się niekwestionowanym autorytetem i postawą mo-
ralną.

Kandydata lub kandydatkę zgłasza wydział, akceptuje lub nie senat
uczelni i następnie rektor występuje do danego ministerstwa, związanego
ze szkolnictwem wyższym, o zgodę na promocję.

Pierwszym doktorem honoris causa wśród matematyków na Uniwer-
sytecie Poznańskim został Stanisław 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 Poznańskim (UP; lata 1919–1955) i na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza (UAM; nowa nazwa od 1955 roku) doktoraty honoris causa
przyznawane są od 1922 roku. W latach 1933–2013, z inicjatywy ma-
tematyków z UP i UAM, tytuł ten otrzymali lub mieli otrzymać nastę-
pujący matematycy z Polski i zagranicy (w porządku chronologicznym;
pierwsza data to decyzja senatu o przyznaniu doktoratu honoris causa,
a druga – data uroczystości wręczenia):

[1] 30 VI 1933 – Stanisław 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 (odmówiło Ministerstwo Oświaty i

Szkolnictwa Wyższego).
[6] 28 III 1983 – Władysław 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 Pełczyński (20 maja 2005).

[10] 19 XII 2011 – Andrzej Schinzel (1 marca 2012).
[11] 24 VI 2013 – Béla Bollobás (30 października 2013).

Jak widzimy matematycy są omówieni w kolejności według roku w
którym zostali zgłoszeni do przyznania tytułu. Informuję o osobach
zgłoszonych do przyznania doktoratu honorowego, a w przypadku za-
twierdzenia omawiam krótko każdą z uroczystości wręczenia tytułu,
przytaczam fragmenty przemówień oraz załączam niektóre zdjęcia zwią-
zane z tymi wydarzeniami. Wspominam też 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 Stanisława Zaremby w 1934
roku. 30 czerwca 1933 roku Senat UP na wniosek Rady Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego zatwierdził kandydaturę prof. Stanisława
Zaremby do przyznania tytułu doktora honoris causa, a uroczystość
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nadania tytułu odbyła się 19 maja 1934 roku. Promotorem był prof.
Zdzisław Krygowski (zob. [Za15]).

1: Poznań, 19 V 1934. Program uroczystości nadania tytułu doktora
honoris causa UP Stanisławowi Zarembie z pracy [Ci15, str. 69]

Stanisław Zaremba (1863–1942) był polskim matematykiem. Po
doktoracie uzyskanym w 1889 roku w Paryżu na Sorbonie pracował
przez 11 lat we Francji. Od 1900 roku był profesorem na UJ (1900–
1941). Był twórcą Krakowskiej Szkoły Matematycznej, członkiem Aka-
demii Umiejętności w Krakowie oraz założycielem Polskiego Towarzy-
stwa Matematycznego (1919). Opublikował ponad 100 prac badaw-
czych. Wyniki jego badań zyskały światowy rozgłos i były cytowane
przez wielu autorów. Zaremba wygłaszał na Międzynarodowych Kon-
gresach Matematyków (ICM) wykłady sekcyjne pięciokrotnie. Dzia-
łał nie tylko dla UJ, ale dla całej polskiej matematyki. Otrzymał ty-
tuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
(1930), Uniwersytetu w Caen we Francji (1932), Uniwersytetu w Po-
znaniu (1934) i Uniwersytetu w Marsylii (1938). Więcej informacji o
Stanisławie Zarembie można znaleźć w następujących artykułach (chro-
nologicznie): [Sz62], [Pe00], [Do12], [Ci15] i [CC15].
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2: Poznań, 19 V 1934. Promocja prof. Stanisława Zaremby na UP. Na
zdjęciu od lewej: Józef Witkowski, Zdzisław Krygowski, Bronisław Dembiń-
ski, Stanisław Zaremba, Stanisław Runge-rektor UP, Ignacy Hoffman. Fot.
NAC, 1-N-3256-2

3: Poznań 19 V 1934. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa
UP Stanisławowi Zarembie. Na zdjęciu: Stanisław Zaremba w pierwszym
rzędzie. W drugim rzędzie: Alfred Denizot (drugi od prawej), żona 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 wpłynął do senatu UP wniosek Rady
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP o przyznanie Tadeuszowi
Banachiewiczowi, profesorowi astronomii i matematyki, tytułu doktora
honoris causa.

Tadeusz Banachiewicz (1882–1954), polski astronom, matematyk i
geodeta. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor obser-
watorium astronomicznego UJ. Członek Towarzystwa Naukowego War-
szawskiego (1908), PAU (1920) i PAN (1952), w latach 1932–1938 wi-
ceprezes Międzynarodowej Unii Astronomicznej. W 1925 roku założył
kwartalnik naukowy „Acta Astronomica”. W swych pracach zajmował
się zagadnieniami z zakresu matematyki, astrometrii, mechaniki nieba,
astrofizyki i geodezji. Do jego największych osiągnięć należy opracowa-
nie krakowianów (1925), czyli specjalnego typu macierzy stosowanych w
geodezji oraz mechanice nieba, znacznie ułatwiających obliczenia przy
użyciu stosowanych wówczas ręcznych arytmometrów. Autor ponad 230
publikacji naukowych (zob. [Za04] i [St12]). Był doktorem honoris causa
Uniwersytetu Warszawskiego (1929), Poznańskiego (1936) i Sofijskiego
(1948).

22 maja 1936 roku Senat UP powziął jednomyślnie uchwałę nadającą
mu doktorat honoris causa. Promotorem był prof. Józef Witkowski,
który w opinii o działalności naukowej prof. Tadeusza Banachiewicza
stwierdza (zob. [APAN], [Wi55] i [Ba15, str. 155]):

Działalność w Krakowie nie przeszkadza mu stać na straży
interesów polskiej astronomii tak w kraju, jak i za granicą.
Bierze czynny udział we wszystkich ważniejszych zdarzeniach
naszego życia astronomicznego, i dzięki wielkiemu swemu
autorytetowi naukowemu niejednokrotnie chroni je przed nie-
pomyślnym splotem zdarzeń, niejednokrotnie osiąga dla niego
piękne sukcesyna terenie międzynarodowym. Często bowiem
występuje na zjazdach astronomicznych i geodezyjnych jako
oficjalny przedstawiciel bądź Rządu Polskiego, bądź Akade-
mii Umiejętności (. . .)
Nie ma prawie tej dziedziny astronomii, której nie poświę-
ciłby swej uwagi, w której nie wyświetliłby zawiłego zagad-
nienia, nie przysporzył faktów obserwacyjnych, lub nie spro-
stował cudzych błędów.
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Uroczystość nadania tytułu odbyła się 5 lipca 1938 roku. W [Ba15]
czytamy:

Promocja prof. Tadeusza Banachiewicza na doktora honoris
causa Uniwersytetu Poznańskiego odbyła się w Obserwato-
rium Astronomicznym w Krakowie. Dyplom wręczyła dele-
gacja profesorów w składzie: prorektor Karol Jonscher, dzie-
kan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Antoni Gałecki
oraz promotor Józef Witkowski.

4: Tadeusz Banachiewicz w Poznaniu. Prawdopodobnie jest to uroczystość
związana z nadaniem mu tytułu doktora honoris causa UP. Na zdjęciu w ła-
wie honorowej (pierwszym rzędzie) od lewej siedzą: Józef Witkowski, Tadeusz
Banachiewicz i Zdzisław Krygowski. W drugiej ławie trzeci od prawej: Wła-
dysław Ślebodziński. W trzeciej ławie od prawej: Kazimierz Abramowicz,
Zygmunt Zawirski i Mieczysław Biernacki. Fot. z [AUAM1]

Ponadto prof. Jerzy Kordylewski poinformował, mnie 19 czerwca
2019 roku, że Banachiewicz w swoich „Notatach Codziennych”(było to
pięć tomów dziennika prowadzonego przez niego w latach 1932–1954)
napisał pod datą 5.07.1938:

Odbywa się o godzinie 13-ej wręczenie mi doktoratu honoro-
wego Uniwersytetu Poznańskiego. Prorektor Jonscher, dzie-
kan Gałecki i promotor Witkowski. Fotografuje nas po wrę-
czeniu dyplomu dr Piotrowski, później idziemy na obiad do
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Grand-Hotelu. Stamtąd Józef Witkowski przychodzi do mnie
i omawiamy różne kwestie, w szczególności związane z wy-
jazdem za granicę.

Jednak w Archiwum UAM w teczce prof. Józefa Witkowskiego
[AUAM1] znajduje się zdjęcie 4, z którego wynika, że pewna uroczy-
stość odbywała się na UP. W Archiwum PAN i Archiwum UAM jest
też dyplom doktora honoris causa Banachiewicza z datą 4 czerwca 1938
roku.

2.3. Doktorat honoris causa Hugona Dyonizyego Stein-
hausa w 1963 roku. 22 lutego 1963 roku wniosek Rady Wydziału
Matematyki, Fizyki i Chemii o przyznaniu tytułu doktora honoris causa
dla Hugona Dyonizyego Steinhausa referował prof. Władysław Orlicz, a
11 marca 1963 roku Senat UP zatwierdził tę kandydaturę. Promotorem
był W. Orlicz.

5: Hugo Steinhaus

Hugo Dyonizy Steinhaus (1887–
1972) był polskim matematykiem ży-
dowskiego pochodzenia, profesorem Uni-
wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
(1920–1941) i Uniwersytetu Wrocław-
skiego (1945–1960), współtwórcą Lwow-
skiej Szkoły Matematycznej, współzało-
życielem i redaktorem czasopisma Stu-
dia Mathematica (od 1929) i Zastoso-
wania Matematyki (od 1953), członkiem
korespondentem PAU (od 1945), członkiem rzeczywistym PAN (od
1952). Doktor honoris causa uniwersytetów w Warszawie (1958), w Po-
znaniu (1963) i we Wrocławiu oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu
(1961).

Orlicz, jako jego uczeń, w uzasadnieniu wniosku o przyznanie Ste-
inhausowi doktoratu honoris causa na Wydziale Matematyki, Fizyki i
Chemii UAM pisze, że (zob. [Or63]):

Steinhaus jest autorem wielu prac z zakresu teorii gier, ana-
lizy funkcjonalnej, topologii, teorii mnogości, szeregów try-
gonometrycznych, szeregów ortogonalnych, teorii funkcji rze-
czywistych oraz zastosowań i popularyzacji matematyki. Opu-
blikował około 250 prac.
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Promocja Steinhausa odbyła się 16 listopada 1963 roku (zob. [St15]).
Po przemówieniu rektora prof. Gerarda Labudy i dziekana prof. Jana
Wojtczaka całokształt działalności naukowej doktoranta przedstawił prof.
Orlicz, który stwierdził, że (zob. [Or65a, str. 118]):

(. . . ) Dzisiaj gdy w naszym ośrodku matematycznym rozpo-
częto organizację zastosowań matematyki znów oczy nasze
zwrócone są na profesora Steinhausa, czołowego przedstawi-
ciela matematyki stosowanej w naszym kraju.

Przyznanie mu tytułu doktora honoris causa będzie oznaką
uznania wielkich jego zasług w dziedzinie zastosowań jego
programu badawczego, który pragniemy realizować na Wy-
dziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza.

6: Dyplom doktora honoris causa Hugona Steinhausa. Fot. AUAM



L. Maligranda 121

Hugo Steinhaus w przemówieniu wygłoszonym przy okazji nadania
tytułu doktora honoris causa UAM mówił m.in. (zob. [St65, str. 120–
121]):

(. . . ) Sytuacja matematyki w Polsce jest tragikomedią omy-
łek i nieporozumień. Już samo nazwanie „matematyką” ra-
chunków w szkole jest błędne; przecież nikt lekcji czytania
i pisania nie nazywa nauką literatury polskiej! Drugim nie-
porozumieniem, znacznie poważniejszym, jest uporczywe igno-
rowanie faktu, który zna każdy nauczyciel z doświadczenia:
25% młodzieży męskiej, a trochę więcej żeńskiej, przestaje
rozumieć słowa nauczyciela, gdy na tablicy pojawi się sym-
bolika algebraiczna – dla mnie wynika z tego nieodparty wnio-
sek, że zmuszanie wszystkich do nauki matematyki jest po-
dobne do obowiązkowego nauczania muzyki ludzi głuchych.
Stąd dalsza konkluzja, że po 6 lub 7 latach nauki należy dać
uczniowi wolny wybór między kierunkiem humanistycznym
a matematyczno-przyrodniczym. Skierowanie słabych w ma-
tematyce do oddziałów humanistycznych ułatwi im postęp w
innych przedmiotach, a ta eliminacja pozwoli nauczycielowi
matematyki bez trudu wykonać program w oddziale matema-
tycznym. Ponadto ułatwi znalezienie kandydatów na nauczy-
cieli matematyki, bo będzie ich trzeba w klasach wyższych dwa
razy mniej niż obecnie.

Znacznie głębsze jest nieporozumienie, które nazwałbym błęd-
nym kołem. Absolwenci matematyki uniwersyteckiej, to – w
ogromnej większości – przyszli nauczyciele wszelkiego rodzaju
szkół, niższych, średnich i wyższych. Do czego przyda się ich
wiedza? Do nauczania matematyki. Jako uczeni będą da-
lej studiować matematykę, będą sobie stawiać zagadnienia i
rozwiązywać. Ale na ogół ich wyniki będą miały znaczenie
teoretyczne – tak jest dziś z wyjątkiem kilku procent. Sporą
część czasu zajmą im wykłady i seminaria, a więc praca dy-
daktyczna. Niemal cała reszta absolwentów znajdzie pracę
dydaktyczną i pedagogiczną w szkołach zwykłych – to przele-
wanie matematyki z jednych mózgów do drugich, jeżeli ma
mieć jakiś realny sens, powinno znaleźć odpływ, a więc za-
kończyć się tam, gdzie ktoś uczy się matematyki bez zamiaru
jej dalszego uprawiania, lecz w celu stosowania tej wiedzy
do problemów realnych, a nie tylko takich, które obchodzą
wyłącznie miłośników 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 związku z 50-leciem uniwersytetu, które miało mieć miejsce w 1969
roku. Było to naprawdę wiele nazwisk ze wszystkich wydziałów UAM.
Wpłynął też wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM z po-
parciem z 5 stycznia 1965 roku, w którym proponowano nadanie stopnia
naukowego doktora honoris causa następującym uczonym zagranicznym
(zob. [AUAM2], załącznik 5): psychologowi René Chocholle (1915–
1986) z Paryża, chemikowi Stanisławowi Landzie (1898–1981) z Pragi,
fizykowi René Lucasowi (1898–1990) z Paryża, chemikowi Léo Mario-
nowi (1899–1979) z Ottawy oraz matematykowi i pionierowi kosmonau-
tyki Ary’emu Jakubowi Szternfeldowi (1905–1980) z Moskwy.

Rekomendację dla ostatniego kandydata napisał 2 stycznia 1965 roku
prof. W. Orlicz, który w uzasadnieniu opisał m.in. jego pionierską dzia-
łalność naukową i naukowo-popularyzacyjną w dziedzinie astronautyki
(zob. [Or65b]).

Przypomnijmy, że Ary Jakub (Arje Jakób) Sternfeld (Szternfeld),
pseudonim L. Rolin, urodził się 14 maja 1905 roku w Sieradzu. Maturę
uzyskał w 1923 roku w gimnazjum w Łodzi, w której mieszkał w latach
1915–1924. W okresach 1924–1931 i 1933–1934 przebywał we Francji
(w Nancy i Paryżu), gdzie uzyskał stopień inżyniera mechanika w 1927
roku. W czerwcu 1935 roku przeniósł się do Moskwy, a we wrześniu 1936
roku uzyskał obywatelstwo ZSRR. Zmarł 5 lipca 1980 roku w Moskwie.

7: Ary Jakub Sternfeld

Zajmował się kosmonautyką i był współ-
twórcą teorii lotów kosmicznych, a jego
książka „Wstęp do astronautyki” z 1931 roku
stała się podstawowym podręcznikiem. Pro-
jektował loty w kosmos i przyczynił się
do spopularyzowania idei lotów kosmicznych
dzięki swoim ośmiu książkom (za jego życia
ukazało się 80 wydań w 36 językach, w tym
chińskim i japońskim). Kiedy w październiku
1957 roku w Związku Radzieckim wystrze-
lono pierwszego sztucznego satelitę Ziemi to
orbita, po której się poruszał, była prawie
zgodna z pierwotnymi wyliczeniami Stern-
felda dokonanymi w latach trzydziestych w Łodzi (zob. [Ge81] i [Pi05]).

A. Sternfeld zachował żywy sentyment do Polski i odwiedzał ją wie-
lokrotnie, pierwszy raz po wojnie w 1956 roku, a następnie w latach
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1964, 1967 i 1976. Do końca życia biegle posługiwał się językiem pol-
skim oraz utrzymywał ścisłe kontakty z Polakami i krajem ojczystym.

Za swoje dokonania został uhonorowany wieloma nagrodami i otrzy-
mał doktoraty honoris causa uniwersytetu w Nancy (1961), Akademii
Nauk w ZSRR (1965) oraz Instytutu Politechnicznego w Nancy (1978).
Niestety nie ma na tej liście UAM. Dwa miasta: Łódź (w 1982 roku)
i Sieradz (w 1983 roku) nadały ulicom nazwy Ary’ego Sternfelda. Wiele
zdjęć i dokumentów dotyczących Sternfelda znajduje się w [St17].

2.5. Doktorat honoris causa Antoniego Zygmunda w 1969
roku z odmową Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia UAM w 1969 roku planowano
nadać tytuły doktora honoris causa kilkudziesięciu wybitnym uczonym
krajowym i zagranicznym. W gronie osób mających otrzymać to wy-
różnienie miał się także znaleźć przedstawiciel nauk matematycznych.

Prof. W. Orlicz jako kandydata przedstawił profesora Uniwersy-
tetu Chicagowskiego, obywatela USA – Antoniego Zygmunda, urodzo-
nego w Warszawie w 1900 roku, pracującego do II wojny światowej
na Politechnice Warszawskiej (1922–1929), Uniwersytecie Warszawskim
(1926–1929) i, jako profesor, od 1930 roku na Uniwersytecie im. Stefana
Batorego w Wilnie (1930–1939). Opisał więc w swoim wniosku [Or69]
dorobek naukowy prof. Antoniego Zygmunda, jako światowej sławy na-
ukowca i ambasadora polskości i polskiej myśli matematycznej, w celu
rozpatrzenia tej kandydatury. 24 stycznia 1969 roku na V posiedzeniu
Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM wniosek zreferował
w jego zastępstwie prof. Andrzej Alexiewicz.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, podczas którego na 36 upraw-
nionych do głosowania obecnych było 20, dwudziestoma głosami „tak”
postanowiła wniosek poprzeć.

Wniosek Rady Wydziału, podpisany przez dziekan prof. Halinę Ryf-
fert, trafił do Senatu Akademickiego UAM. 10 lutego 1969 roku na VII
posiedzeniu Senatu w głosowaniu tajnym Senat jednomyślnie – na 15
osób uprawnionych oddano 15 głosów „tak” – nadaje prof. dr. Anto-
niemu Zygmundowi z Chicago tytuł doktora honoris causa UAM w Po-
znaniu. 7 czerwca 1969 roku rektor UAM – prof. Czesław łuczak, wysłał
do Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie pismo
z wnioskiem o zatwierdzenie uchwały Senatu Akademickiego UAM w
sprawie nadania Zygmundowi doktoratu honorowego by wręczyć mu dy-
plom w ramach centralnych uroczystości jubileuszowych 50-lecia UAM,
tj. w dniach 7–10 maja 1969 roku (zob. [Pi69] i [Pr69]). Niestety władze
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polityczne nie wyraziły zgody.

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

Należy dodać, że Antoni Zygmund (1900–1992) w 1940 roku wy-
emigrował do Stanów Zjednoczonych. Pracował w Massachusetts Insti-
tute of Technology, Mount Holyoke College (1940–1945), University of
Pennsylvania (1945–1947) i następnie na Uniwersytecie Chicagowskim
(1947–1980), gdzie wraz ze swoim doktorantem Alberto Calderónem
stworzył chicagowską szkołę analizy matematycznej. Prace Zygmunda
dotyczyły głównie analizy harmonicznej, funkcji analitycznych, szere-
gów trygonometrycznych, rachunku prawdopodobieństwa i teorii całek
osobliwych. Jego książka Trigonometric Series, Cambridge University
Press 1959, jest ciągle aktualną monografią.

Wśród studentów Zygmunda byli m.in Alberto Calderón, Paul Co-
hen, Nathan Fine, Józef Marcinkiewicz, Victor L. Shapiro, Guido Weiss,
Elias Stein i Misha Cotlar. Zmarł 30 maja 1992 roku w Chicago w wieku
91 lat.

Był członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1930–1952),
w 1946 roku został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, od 1961
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roku był członkiem PAN oraz członkiem Amerykańskiej Akademii Nauk.
W 1964 roku wybrano go członkiem Akademii Argentyńskiej, a od 1967
roku – członkiem honorowym Londyńskiego Towarzystwa Matematycz-
nego. W 1986 roku otrzymał The National Medal of Science. 7 września
1973 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznał mu ty-
tuł doktora honoris causa (zob. [Zy19]). Wielka szkoda, że nie ma go
na liście doktorów honoris causa UAM.

2.6. Doktorat honoris causa Władysława Orlicza w 1983
roku. 19 listopada 1982 roku do Senatu UAM wpłynął wniosek Rady
Wydziału Matematyki i Fizyki o nadanie tytułu doktora honoris causa
Władysławowi Orliczowi. Ocenę dorobku napisali Czesław Bessaga (10
I 1983), Ryszard Jajte (18 I 1983) oraz prodziekan Bogdan Fechner. 28
marca 1983 roku Senat UAM zatwierdził kandydaturę Władysława Orli-
cza, którego promotorem był Andrzej Alexiewicz. Uroczystość nadania
tytułu doktora honoris causa odbyła się 18 października 1983 roku w
Małej Auli. Osiągnięcia naukowe Orlicza omówił prof. J. Musielak,
dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki UAM.

9: Poznań 18 X 1983. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa
UP Władysławowi Orliczowi. Przemawia Władysław Orlicz, a przy stole
siedzą od prawej: A. Alexiewicz i J. Musielak. Fot. Archiwum PAN, sygn.
PIII-91, ja 133

Władysław Orlicz (1903–1990) był polskim matematykiem należą-
cym do tzw. lwowskiej szkoły matematycznej. Po doktoracie uzyska-
nym w 1928 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie
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wyjechał, jako stypendysta Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego, na Uniwersytet w Getyndze (1928–1930). Po po-
wrocie pracował na Politechnice Lwowskiej (1930–1937), uzyskując w
1934 roku habilitację na UJK. Od 1937 roku był profesorem nadzwy-
czajnym na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie w 1948 roku został pro-
fesorem zwyczajnym. Lata wojny spędził we Lwowei, pracując na Pań-
stwowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franko. Po wojnie zajął
się organizacją środowiska matematycznego w Poznaniu i stworzył po-
znańską szkołę matematyczną. Opublikował 176 prac matematycznych
(zostały one ponownie opublikowane w dwutomowym dziele Władysław
Orlicz, Collected Papers, PWN, Warszawa 1988, liczącym 1754 strony),
dwa podręczniki i monografię Linear Functional Analysis. Wypromo-
wał 39 doktorów. W latach 1977–1979 był prezesem Polskiego Towarzy-
stwa Matematycznego. Więcej o Orliczu można przeczytać w pracach
[MW00], [Ma08] i [Ma18].

10: Poznań 18 X 1983. Widok na salę w czasie uroczystości nadania tytułu
doktora honoris causa UP W. Orliczowi. Fot. Lech Maligranda

Dodajmy jeszcze, że Orlicz wcześniej uzyskał tytuły doktora honoris
causa Uniwersytetu York w Kanadzie (1974) i Politechniki Poznańskiej
(1979).

W. Orlicz w przemówieniu wygłoszonym przy okazji nadania tytułu
doktora honoris causa UAM mówił m.in. (zob. [Or83, str. 7–9], [Or85,
str. 169] i [Or16]):

(. . . ) Gdy osiąga się wiek 80 lat w wędrówce do wiecznej
przystani, nasuwa się wiele refleksji o tej gałęzi wiedzy ludz-
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kiej, która była mi bardzo bliska przez wiele dziesięcioleci.
Czym jest właściwie matematyka, do czego ma służyć, jaki
jest jej obraz i jej znaczenie we współczesnym świecie ? (. . . )
Mój mistrz i profesor – Hugo Steinahus, w swej książeczce
pt. „Kilka słów – Słownik racjonalny”, zanotował bardzo mi
bliską myśl: „Między duchem a materią pośredniczy mate-
matyka”. To gdzieś na krawędzi świata materialnego i trans-
cendentnego napotykamy liczby naturalne, proces zliczania,
arytmetykę, a indukcja matematyczna pozwala nam wkroczyć
w świat pojęć nieskończonościowych. (. . . ) Pragnęlibyśmy
bardzo, żeby również w Polsce w przemyśle i różnych dzia-
łach gospodarki narodowej miano coraz większe zrozumienie
dla współpracy z matematykami.
Wszędzie, niezależnie od zastosowań, rozwijają się matema-
tyczne badania podstawowe w dziesiątkach i setkach dyscy-
plin specjalnych. (. . . ) Oby w zaciętej walce o sukcesy na-
ukowe polska matematyka utrzymała wywalczone pozycje.

11: Poznań 18 X 1983. Gratulacje dla Władysława Orlicza. Fot. Lech
Maligranda

Z okazji tej uroczystości Komisja Historii PTM wspólnie z UAM
zorganizowała spotkanie wspomnieniowe oraz sesję naukową w dniu 19
października 1983 roku. Na sesji referaty wygłosili:

A. Alexiewicz, Metody limesowania i przestrzenie dwunormowe,
L. Drewnowski, Prace Profesora Orlicza o miarach i całkach oraz

funkcjonałach addytywnych (wygłosił 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 równań różniczkowych,
A. Pełczyński, Twierdzenia Orlicza o szeregach bezwzględnie zbież-

nych i ich dalsze losy.

2.7. Doktorat honoris causa Calyampudiego Radhakrishny
Rao w 1991 roku. 20 listopada 1989 roku Senat UAM przyznał
Calyampudiemu Radhakrishnie Rao (C. R. Rao) tytuł doktora honoris
causa, a uroczystość nadania tej godności odbyła się 14 stycznia 1991
roku. Promotorem był Mirosław Krzyśko (zob. [Ra16]).

Calyampudi Radhakrishna Rao (C. R. Rao; ur. 10 września 1920)
to matematyk i statystyk indyjski. Jego najbardziej znane odkrycia
dotyczą teorii estymatorów. Jest współautorem m.in. twierdzenia Rao–
Blackwella i nierówności Rao–Craméra. Zajmował się też statystyczną
analizą wielowymiarową i geometrią różniczkową. Obecnie jest emeryto-
wanym profesorem na Pennsylvania State University. Rao opublikował
prawie 400 artykułów naukowych i trzynaście książek. Otrzymał trzy-
dzieści doktoratów honorowych od uniwersytetów w osiemnastu krajach
na sześciu kontynentach, w tym od UAM w 1991 roku (zob. [PS96]).

Podczas uroczystości przemawiali kolejno dziekan, promotor i dr h.c.
mult. C. R. Rao. Z przemowy dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki
UAM Rufina Makarewicza opublikowanej na stronach 75–79 w [Pr91]
zacytujmy kilka zdań:

(. . . ) Prawidłowe stosowanie wyników statystyki matema-
tycznej, m.in. wyników Rao, pozwala wnioskować o całości
na podstawie wiedzy o części. (. . . ) Każdy z nas pogląd o
całości wyrabia sobie często na podstawie analizy jej frag-
mentu. (. . . ) Istnieją reguły, wypracowane przez prof. Rao,
które pozwalają tę analizę zoptymalizować, a prognozę doty-
czącą całości uczynić wiarygodnym. (. . . ) Prof. Rao wywarł
ogromny wpływ na strukturę organizacyjną światowej mate-
matyki stosowanej przez aktywne członkostwo w 17 towarzy-
stwach naukowych. (. . . ) Prof. Rao wzbogacił matematykę,
a tym samym naukę i kulturę, o kilka nieśmiertelnych idei,
własnych struktur, twierdzeń matematycznych. (. . . ) Ci,
którzy mieli zaszczyt przebywania z prof. Rao zgodnie twier-
dzą, że jest on przykładem: intelektualnej uczciwości, dyscy-
pliny wewnętrznej, jasności myśli, wyrozumiałości i pogody
ducha, które płyną z mądrości starej kultury hinduskiej.



L. Maligranda 129

12: Poznań 14 I 1991. Uroczystość nadania doktoratu honoris causa C. R.
Rao – drugi z prawej. Fot. Mirosław Krzyśko

13: Poznań 14 I 1991. Uroczystość nadania doktoratu honoris causa C. R.
Rao (pierwszy z lewej). Fot. Mirosław Krzyśko

Następnie przemawiał promotor, prof. Mirosław Krzyśko (zob. [Pr91,
str. 79–84]), który przypomniał, że monografia prof. Rao pt. Li-
niowe wnioskowanie statystyczne i jego zastosowania wydana w 1965
roku przez Wydawnictwo Wiley and Sons znajduje się na liście 80 naj-
częściej cytowanych dzieł matematycznych. Została przetłumaczona na
języki rosyjski, niemiecki, japoński, czeski i polski. W dalszej części
przemowy omówił dorobek Rao w statystyce, przypominając też o jego
dokonaniach w zakresie kombinatoryki i algebry macierzy. Zakończył
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przemowę następującą informacją (cytat ze str. 84):

(. . . ) Poznańska szkoła statystyki matematycznej rozwinęła
się wokół badań naukowych prowadzonych przez prof. Rao,
przy silnym ukierunkowaniu się na teorię estymacji i analizę
wielowymiarową oraz na ich zastosowania w biometrii. Ba-
dania te stymulowane były w znacznym stopniu pionierskimi
wynikami zamieszczonymi w publikacjach profesora Rao. Nie-
które z kierunków badań poznańskich zostały zainicjowane
wizytą prof. Rao w Poznaniu w roku 1975. (. . . ) Od wielu
lat istnieją także kontakty osobiste statystyków i biometrów
poznańskich z prof. Rao. Pojawiły się wspólne publikacje.
Z tych kontaktów wiadomo nam, że prof. Rao interesuje się
dorrobkiem szkoły poznańskiej i wysoko go ceni. żywi On
także osobistą sympatię do naszego środowiska. (. . . ) Za-
liczenie profesora Rao w poczet doktorów honorowych doda
blasku naszej Almae Matri Posnaniensi.

Profesor Rao przemówił w języku angielskim (zob. [Pr91, str. 84–
88]). Swoje przemówienie zakończył następującymi słowami:

(. . . ) 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 affa-
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, Caliński,
Krzyśko 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 efforts.

[Statystyka jest rzeczywiście dyscypliną wyjątkową, a jej za-
kres obejmuje całą gamę nauk przyrodniczych i społecznych,
inżynierii i technologii, zarządzania i spraw gospodarczych
oraz sztuki i literatury. Ważne jest, aby edukacja staty-
styczna na uniwersytecie była szeroko zakrojona i miała na
celu przekazywanie myślenia statystycznego i umiejętności
studentom we wszystkich dyscyplinach. Z oddanymi pro-
fesorami, takimi jak Baksalary, Caliński, Krzyśko i wielu
innych, których spotkałem podczas mojej obecnej wizyty,
widzę dobrą przyszłość dla statystyki w Polsce. życzę im
powodzenia w ich wysiłkach – tłum. L. M.].
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2.8. Doktorat honoris causa Paula Erdősa w 1993 roku.
22 maja 1992 roku wpłynął do Senatu UAM wniosek Rady Wydziału
Matematyki i Fizyki o nadanie tytułu doktora honoris causa Paulowi
Erdősowi. Ocenę dorobku napisali Andrzej Schinzel (14 VIII 1992),
Władysław Narkiewicz (16 IX 1992) i Julian Musielak (10 XI 1992). 30
listopada 1992 roku Senat UAM zatwierdził kandydaturę Paula Erdősa,
którego promotorem był Michał Karoński. Uroczystość nadania tytułu
odbyła się 2 sierpnia 1993 roku.

Paul Erdős (1913–1996), węgierski matematyk to jeden z najwybit-
niejszych matematyków XX wieku. Był autorem ponad 1500 artyku-
łów z koncepcjami matematycznymi, głównie z teorii liczb, kombina-
toryki i teorii grafów. Opublikował ogromną liczbę prac napisanych
wraz z innymi matematykami. Wiele publikacji powstało we współ-
pracy z innymi uczonymi, także polskimi. Należeli do nich: Mark Kac
(1939), Alfred Tarski (1943), Kazimierz Urbanik (1958), Andrzej Schin-
zel (1961), Stanisław Hartman (1967) Stanisław Ulam (1968), Zbigniew
Palka (1983), Tomasz łuczak (1992). Erdös został zapamiętany jako
człowiek bardzo życzliwy i otwarty. Wspierał uzdolnionych studentów.
Gościł w uniwersytetach i placówkach naukowych na całym świecie, w
tym również w Poznaniu. W 1992 roku otrzymał tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu Karola w Pradze. Zmarł 20 września 1996 roku w
czasie pobytu w Warszawie.

14: Poznań, 2 VIII 1993. Uroczystość nadania doktoratu honoris causa
Paulowi Erdősowi. Fot. Michał Karoński

Promotor Michał Karoński powiedział m.in. (zob. [Er16, str. 128–
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129]):

(. . . ) Paul Erdős mówi, że „matematyka jest wieczna, ponie-
waż istnieje w niej nieskończenie wiele problemów do rozwią-
zania”. Wiecznie podróżujący Paul Erdős, współpracujący z
matematykami, uprawiającymi wiele różnych dziedzin i roz-
sianymi po całym świecie, stanowi zaiste nieskończone źró-
dło wspaniałych problemów. Otrzymanie nagrody od Profe-
sora Erdősa za rozwiązanie Jego problemu (nagrody w twar-
dej walucie), której wysokość zależy od skali trudności pro-
blemu, stanowi najwyższą formę środowiskowej nobilitacji.
Sam Profesor Erdős doskonale potwierdza żartobliwe węgier-
skie powiedzenie, według którego matematyk to maszyna do
przemiany kawy w twierdzenia.
(. . . ) Szanowni Państwo, myślę, że zgodzicie się Państwo
ze mną, gdy powiem, bez cienia zbędnego patosu, że dzi-
siejsza uroczystość jest historycznym wydarzeniem dla ca-
łego polskiego środowiska matematycznego, a dla powstają-
cego Wydziału Matematyki i Informatyki naszego Uniwer-
sytetu w szczególności. Składamy dziś bowiem najwyższą
dostępną nam godność na ręce legendy matematycznej XX
stulecia, genialnego matematyka, szlachetnego i wspaniałego
człowieka.

15: Poznań, 2 VIII 1993. Po uroczystości nadania doktoratu honoris causa
Paulowi Erdősowi. Fot. Michał Karoński
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2.9. Doktorat honoris causa Aleksandra Pełczyńskiego w
2005 roku. W 2005 roku wpłynął do Senatu UAM wniosek o nada-
nie tytułu doktora honoris causa Aleksandrowi Pełczyńskiemu. Ocenę
dorobku napisali Zbigniew Ciesielski, Stanisław Kwapień i Czesław Ryll-
Nardzewski. 21 marca 2005 roku Senat UAM zatwierdził kandydaturę
Aleksandra Pełczyńskiego, którego promotorem został Lech Drewnow-
ski. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 20 maja 2005 roku.

16: Poznań, 20 V 2005. Uroczystość nadania doktoratu honoris causa
Aleksandrowi Pełczyńskiemu. Fot. z [Mu05, str. 47]

Aleksandrer Pełczyński (1932–2012), polski matematyk, członek rze-
czywisty PAN, specjalista w zakresie analizy funkcjonalnej i topologii
nieskończenie wymiarowej. Autor tzw. metody rozkładu Pełczyńskiego.
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 przedstawił sylwetkę Pełczyńskiego pod-
czas uroczystości. Mówił (zob. [Mu05, str. 15 i 19]):

Powszechnie uznawany za najznakomitszego z matematyków
polskich zajmujących się w tym okresie analizą funkcjonalną
jest On równocześnie matematykiem wyjątkowym w swej cha-
ryźmie i sile oddziaływania. (. . . ) W znakomitej większo-
ści Jego prace dotyczyły struktury liniowo-topologicznej prze-
strzeni Banacha.
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Pełczyński zaś powiedział:

Przyjmuję ten zaszczytny tytuł jako dowód uznania dla war-
szawskiej szkoły analizy funkcjonalnej. Szkołę tę stworzył
mój nauczyciel – prof. Stanisław Mazur.
Profesora Mazura zalicza się do lwowskiej szkoły matema-
tycznej Stefana Banacha i Hugona Steinhausa. Środowisko
matematyków lwowskich było pod wieloma względami uni-
kalne. Między innymi wyróżniało się kolektywnym charak-
terem pracy badawczej, rzadko spotykanym na świecie przed
drugą wojną światową.
Szczególnie owocna była współpraca Stanisława Mazura z
innymi przedstawicielami szkoły lwowskiej – prof. Włady-
sławem Orliczem, twórcą poznańskiego ośrodka matematycz-
nego.

17: Poznań, 20 V 2005. Po uroczystości nadania doktoratu honoris causa
Aleksandrowi Pełczyńskiemu. Fot. z [Mu05, str. 48]

Wydaje się, że matematyk Aleksander Pełczyński był jednym z naj-
lepszych ambasadorów nauki polskiej. Jego osiągnięcia są powszech-
nie uznawane i miały istotny wpływ na rozwój analizy funkcjonalnej
w świecie w II połowie XX wieku, co łatwo stwierdzić, zaglądając do
historycznej książki Pietscha [Pi07].
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2.10. Doktorat honoris causa Andrzeja Schinzla w 2012
roku. Po wpłynięciu do Senatu UAM wniosku o nadanie tytułu dok-
tora honoris causa Andrzejowi Schinzlowi ocenę jego dorobku napisali
Andrzej Białynicki-Birula, Henryk Iwaniec i Władysław Narkiewicz. 19
grudnia 2011 roku Senat UAM zatwierdził kandydaturę Andrzeja Schin-
zla, którego promotorem został Jerzy Kaczorowski. Uroczystość nada-
nia odbyła się 1 marca 2012 roku.

18: Poznań, 1 III 2012. Rektor Bronisław Marciniak wręcza Andrzejowi
Schinzlowi doktorat honoris causa UAM. Fot. Maciej Męczyński z [Le12]

Andrzej Schinzel (urodzony 5 kwietnia 1937 roku w Sandomierzu)
to światowej sławy matematyk, niekwestionowany autorytet w dziedzi-
nie teorii liczb, członek rzeczywisty PAN, wybitny przedstawiciel pol-
skiej szkoły matematycznej, uczeń Wacława Sierpińskiego. Wypromo-
wał ośmiu doktorów. Wygłosił wykład na Międzynarodowym Kongre-
sie Matematyków w Nicei w 1970 roku. Opublikował ponad 200 prac
i zajmował się wieloma obszarami teorii liczb: analityczną teorią liczb,
algebraiczną teorią liczb, równaniami diofantycznymi, geometrią liczb,
szczególnie algebraicznymi i arytmetycznymi aspektami wielomianów.
Uważany za jednego z największych współczesnych polskich matematy-
ków i najlepszego na świecie specjalistę z zakresu rozkładalności wielo-
mianów.

Przez niemal czterdzieści lat był redaktorem naczelnym Acta Arith-
metica. Jest patronem i nieformalnym promotorem poznańskiego śro-
dowiska teoretyków liczb. Wcześniej godność doktora honoris causa
otrzymał od Uniwersytetu w Caen (1998) i Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (23 lutego 2012).
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19: Poznań, 1 III 2012. Andrzej Schinzel podczas uroczystości nadania
doktoratu honoris causa. Fot. z [DP12]

Andrzej Schinzel podczas uroczystości stwierdził (zob. [Br12, str.
27 i 29]):

Na Uniwersytecie Warszawskim zetknąłem się z wybitnymi
uczonymi (. . . ). Na Wydziale Matematyki i Informatyki
tego Uniwersytetu [chodzi o UAM] reprezentowane są trzy
dziedziny teorii liczb: algebraiczna, analityczna i kombina-
toryczna. (. . . ). Poznań jest w tej chwili najsilniejszym w
Polsce ośrodkiem teorii liczb, czyli dziedziny, którą się zaj-
muję.

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

Powiedział też, że teoria liczb zawiera zagadnienia łatwe do sfor-
mułowania, ale trudne do rozwiązania. Dodał, że honorowy doktorat
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poznańskiej uczelni ma dla niego szczególnie duże znaczenie także dla-
tego, że Poznań to miasto i uczelnia słynnych polskich matematyków i
kryptologów, którzy złamali niemiecki szyfr Enigma.

2.11. Doktorat honoris causa Béli Bollobasa w 2013 roku.
Po wpłynięciu wniosku do Senatu UAM o nadanie tytułu doktora ho-
noris causa Béli Bollobasowi jego ocenę dorobku napisali Zbigniew Cie-
sielski, Stanisław Kwapień i Tomasz Łuczak. 24 czerwca 2013 roku
Senat UAM zatwierdził kandydaturę Béli Bollobasa, którego promoto-
rem został Michał Karoński. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 30
października 2013 roku (zob. [HN13]).

21: Poznań, 30 X 2013. Uroczystość nadania doktoratu honoris causa Béli
Bollobasowi. Fot. Maciej Męczyński

Béla Bollobas (urodzony 3 sierpnia 1943 roku w Budapeszcie) to
węgierski i brytyjski matematyk specjalizujący się w dziedzinie analizy
funkcjonalnej, kombinatoryce i teorii grafów, wykładowca University of
Cambridge (Wielka Brytania) oraz University of Memphis (USA), czło-
nek Fellow of the Royal Society, członek zagraniczny PAN oraz wielu
innych towarzystw naukowych. Jest autorytetem naukowym w dziedzi-
nie analizy funkcjonalnej, kombinatoryki i innych działów matematyki
dyskretnej, takich jak kryptografia, teoria gier, teoria grafów, teoria
liczb, perkolacja. Jego dorobek naukowy obejmuje blisko 440 publikacji
naukowych, w tym 10 książek oraz 9 opracowań redakcyjnych. Wypro-
mował 47 doktorów.
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Michał Karoński powiedział w laudacji (wybrane zostało kilka zdań
z [HN13, str. 19–27]):

Profesor Béla Bollobas jest powszechnie uznanym specjalistą
w zakresie kombinatoryki, zwłaszcza teorii grafów, struktur
losowych, teorii perkolacji, geometrii kombinatorycznej i in-
nych działów matematyki dyskretnej. Wypromował prawie
pięćdziesiąt doktorów. (. . . ) Ma wielkie zasługi dla promo-
cji poznańskiej matematyki w świecie, gdyż od kilkudziesięciu
lat związany jest z grupą matematyków z Zakładu Matema-
tyki Dyskretnej Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
(. . . ) W pełni zasłużyłeś sobie na ten skromny, lecz naj-
większy honor, jakim może obdarzyć cię moja macierzysta
uczelnia.

22: Poznań, 30 X 2013. Uroczystość nadania doktoratu honoris causa Béli
Bollobasowi. Stoją od lewej: Jerzy Kaczorowski, Béla Bollobas, Bronisław
Marciniak – rektor UAM, Michał Karoński. Fot. Maciej Męczyński

Béla Bollobas z kolei opowiedział o swoich kontaktach z matematyką
poznańską (zob. [Bo13, str. 37–38]):

W połowie lat siedemdziesiątych promotor w tym przewo-
dzie, Profesor Michał Karoński, wkrótce po uzyskaniu stop-
nia doktora przebywał na Florydzie. Szczęśliwym trafem spo-
tkał tam Erdösa i zaraził się entuzjazmem, jaki ten żywił dla
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23: Poznań, 30 X 2013. Po uroczystości nadania doktoratu honoris causa
Béli Bollobasowi. Fot. Maciej Męczyński

piękna grafów losowych. Po powrocie do Poznania powołał
seminarium dotyczące tego tematu, w którym uczestniczyli
Zbigniew Palka, Andrzej Ruciński, Jerzy Jaworski i inni.
Trochę później do seminarium dołączył młody człowiek, To-
masz Łuczak, który od tamtego czasu jest gwiazdą teorii gra-
fów losowych. Dzięki szkole założonej przez Profesora Ka-
rońskiego Poznań stał się jednym z ośrodków badawczych zaj-
mujących się nie tylko grafammi losowymi, ale także kombi-
natoryką probabilistyczną. Profesor Karoński poszedł znacz-
nie dalej – w 1983 roku zorganizował pierwszą z odbywają-
cych się co dwa lata konferencji poświęconych Algorytmom i
strukturom losowym, w których miałem przyjemność wie-
lokrotnie uczestniczyć. W roku 1990 założył czasopismo „Ran-
dom Structures and Algorithms”. Organizując konferencje i
wydając czasopismo, Profesor Karoński wniósł wielki wkład
do matematyki i, w szczególności, do kombinatoryki probabi-
listycznej. Matematycy z Poznania i ja wielokrotnie praco-
waliśmy na tymi samymi problemami. W szczególności Pro-
fesor Łuczak był pierwszym, który przedstawił wyniki doty-
czące struktury składowych grafów losowych w bezpośredniej
bliskości „okna” przejścia fazowego.
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Zakończył swoje przemówienie starym powiedzeniem:

Polak, Węgier – dwa bratanki i do szabli, i do szklanki
Oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi.

3. Informacja o zdjęciach i podziękowania. Przy większości
zdjęć umieściłem źródło ich pochodzenia, a pozostałe pochodzą z do-
meny publicznej. Skrót NAC oznacza Narodowe Archiwum Cyfrowe,
natomiast Archiwum PAN to Archiwum PAN Oddział w Poznaniu.
Dziękuję prof. Jerzemu Kordylewskiemu z Krakowa za informacje z
dziennika Banachiewicza, Joannie Zwierzyńskiej z Katowic za cenne
uwagi językowe.
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Honorary doctorates of mathematicians at the University of
Poznan in 1919–2019

Lech Maligranda

Abstract. In the years 1919–2019 at the University of Poznań was
awarded nine honorary doctorates for mathematicians, while two other
candidates did not obtain the approval of a higher authority. Mathe-
maticians from Poland and abroad received them. The purpose of this
work is to provide information on nine mathematicians who were given
the title and two persons who were refused. An important part of this
description are photos attached to it.
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