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WIADOMOŚCI  WYDZIAŁOWE

WYDZIAŁ MATEMATYKI,  
INFORMATYKI I EKONOMETRII

WSPOMNIENIE  
O PROFESORZE JULIANIE  

MUSIELAKU

11 października 2020 r., w wieku 92 lat, zmarł prof. dr 
hab. Julian Musielak, emerytowany profesor Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor honoris causa 
Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2007 r.

Był blisko związany z zielonogórskim środowiskiem ma-
tematycznym, przyjacielem wielu pracowników Instytutu 
Matematyki.

Cała jego działalność naukowa związana była z Instytu-
tem Matematyki, a potem Wydziałem Matematyki i Infor-
matyki UAM. Był współtwórcą poznańskiej szkoły anali-
zy funkcjonalnej. Jego badania dotyczyły wielu działów 
analizy matematycznej m.in. teorii sumowalności sze-

PROFESOR JERZY MOTYL 
POWOŁANY W SKŁAD 

KOMITETU MATEMATYKI PAN

Profesor Jerzy Motyl został powołany w skład Komitetu 
Matematyki PAN na kadencję 2020-2023.

Dołączamy serdeczne gratulacje i życzenia satysfakcji 
z reprezentowania Zielonogórskiego Środowiska Mate-
matycznego w tym ważnym dla polskiej matematyki gre-
mium. 

Joachim Syga

regów, teorii aproksymacji, teorii dystrybucji, teorii in-
terpolacji, teorii szeregów Fouriera i teorii operatorów 
całkowych. Wraz z Władysławem Orliczem zapoczątkował 
teorię przestrzeni modularnych. Nazwiska Profesorów Mu-
sielaka i Orlicza weszły do powszechnie używanej nomen-
klatury matematycznej, gdyż jedna z klas wspomnianych 
przestrzeni modularnych nosi nazwę przestrzeni Musiela-
ka-Orlicza.

Profesor Musielak był autorem ponad 160 prac nauko-
wych oraz promotorem 36 rozpraw doktorskich z zakresu 
matematyki, autorem kilku podręczników dla studentów 
oraz trzech monografii. Pracę badawczą i kształcenie 
kadry naukowej łączył z intensywną działalnością orga-
nizacyjną. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza peł-
nił funkcje m.in. prorektora ds. współpracy z zagranicą, 
dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki, dyrektora Insty-
tutu Matematyki. Był prezesem Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego, członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu 
Naukowego i Stopni Naukowych oraz członkiem komitetów 
redakcyjnych kilku polskich i zagranicznych czasopism 
matematycznych. Uhonorowano go wieloma nagrodami 
i odznaczeniami, w tym medalem Palmae Universitatis 
Studiorum Posnaniensis Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Był honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Mate-
matycznego.

Polska matematyka poniosła dotkliwą stratę. Pozostanie 
w naszej pamięci jako wybitny matematyk wspaniały czło-
wiek o wielkich zasługach dla rozwoju polskiej matema-
tyki.

Marian Nowak


