
prof. dr hab. Ewa Damek, dyrektorInstytut MatematyznyUniwersytetu Wro lawskiego Wro law, 12.02.2004
Opinia o prof. dr hab. Andrzeju Hulanikimw zwiàzku z wnioskiem o przyznanienagrody Ministra Edukaji Narodowej i Sportuza a lokszta lt osiàgniè� naukowyh

Od magisterium do wyjazdu do Manhesteru 1955-1959G l�ownym tematem bada�n A.Hulanikiego w tym okresie by ly grupy topologizne.Pod wp lywem E.Marzewskiego, J. Losia i S.Hartmana zajmowa l siè on po làzeniemalgebry z teorià mnogo�si, topologià og�olnà i og�olnà teorià miary. Najwa_zniejszymwynikiem tego okresu by lo rozwiàzanie problemu I.Kaplansky'ego, kt�oremu po�swièi lon rozdzia l w ksià_ze "In�nite Abelian Groups":Dla jakih grup abelowyh G (ozywi�sie niesko�nzonyh) istnieje topologia zwarta,tzn. taka rodzina podzbior�ow, kt�ora jako rodzina otwartyh otoze�n zera zyni z G zwartàgrupè topologiznà?Odpowied�z okaza la siè bardzo prosta w sformu lowaniu i nie bardzo trudna w dowodzie,prae [81℄-[83℄. Pare lat p�o�zniej ta sama harakteryzaja zosta la opublikowana w Annalsof Math.69 (1959), 366-391 przez D.K. Harrisona. Rzez jasna Harrison nie wiedzia l owyniku A.Hulanikiego.Od Manhesteru do kongersu w Niei 1959-1970W latah trzydziestyh polska szko la matematyzna by la jednym ze �swiatowyhleader�ow, ale II Wojna �Swiatowa, powojenna izolaja, �smier� i emigraja najlepszyhpozbawi ly jà tej roli. Tak szybko jak to siè sta lo mo_zliwe, w drugiej po lowie latpiè�dziesiàtyh matematyy wro lawsy zazèli wyje_zd_za� zar�owno na zah�od jak i doZwiàzku Radziekiego, _zeby przerwa� trwajàà dwadzie�sia lat izolajè nauki polskiej.Jednà z mo_zliwo�si stwarza ly stypendia British Counil. W ramah takiego stype-ndium A.Hulaniki przebywa l w latah 1959-60 w Manhesterze, gdzie istnia la bardzodobra szko la grup niesko�nzonyh. Wyjazd ten by l dla A.Hulanikiego bardzo pouzajày.Oto jeden z najlepszyh m lodyh matemtyk�ow wro lawskih tra�a do miejsa, gdziepolskà matematykà lat piè�dziesiàtyh nikt siè w og�ole nie interesuje. Wtedy AndrzejTypeset by AMS-TEX1



2Hulaniki zrozumia l o to znazy, gdy o�srodek znajduje siè na matematyznyh peryfe-riah i od tej pory a le swoje _zyie po�swièi l na to, by Wro law z tyh peryferii wydoby�.Z perspektywy zasu wida� jak bardzo mu siè to uda lo.W Manhesterze A.Hulaniki nauzy l siè dobrze grup niesko�nzonyh nieabelowyhi podstaw analizy harmoniznej, kt�orej pozosta l wierny do dzi�s. W 1963 r. spèdzi ltrzy miesiàe w Moskwie, kt�ora w tym zasie by la jednym z najbardziej lizàyhsiè entr�ow matematyznyh na �swieie, a teoria reprezentaji grup Liego, kt�orà zaj-mowali siè ludzie skupieni wok�o l Gelfanda, wiodàym tematem badawzym tamtyhzas�ow. W tej atmosferze powsta l jeden z podstawowyh wynik�ow dotyzàyh grup ze�srednià Banaha: ka_zda reprezentaja unitarna grupy lokalnie zwartej jest s labo zawartaw reprezentaji unitarnej wtedy i tylko wtedy, gdy grupa ma �srednià Banaha , prae [62℄i [60℄. Twierdzenie to wesz lo ju_z do klasyki i jest stale do�s� zèsto ytowane za za ksià_zkàF.Greanleafa Invariant means on topologial groups van Nostrand 1969, gdzie wynikiA.Hulanikego zosta ly przedstawione. We wstèpie do rosyjskiego t lumazenia ksià_zkiGreenleafa, J.Synai podkre�sla ih wagè. Twierdzenie to ytuje tak_ze w swej ksià_zeMargulis.W drugiej po lowie lat szè�s�dziesiàtyh A.Hulaniki zetknà l siè z lud�zmi zajmujàymisiè analizà harmoniznà na grupah lokalnie zwartyh: E.Kaniuthem, H.Leptinem i ihwsp�o lpraownikami. W owym zasie by la to dziedzina _zywo rozwijajàa siè. E.Kaniuthi H.Leptin zainijowali wtedy ykl konferenji odbywajàyh siè o trzy lata w Ober-wolfah, kt�ory przetrwa l do 2000 r zyli do przej�sia E.Kaniutha na emeryturè. Tylko zpowodu trudno�si komunikayjnyh mièdzy Polskà, a Zahodem A.Hulaniki nie zosta ljednym ze wsp�o lorganizator�ow tyh bàd�z o bàd�z elitarnyh konferenji, ale bardzozèsto bra l udzia l w uk ladaniu listy uzestnik�ow.W tym zasie A.Hulaniki w lo_zy l du_zo pray w badanie symetrii algebry grupowejL1(G). Praa [55℄ zawiera dow�od twierdzenia, m�owiàego, _ze dyskretna grupa nilpo-tentna G ma symetryznà algebrà L1(G). By l to powa_zny krok w tym kierunkubada�n. Do�s� trudny oryginalny dow�od A.Hulanikiego zosta l potem uproszzony przezJ.Ludwiga, H.Leptina i D.Poguntke.Z problematyki tego okresu powsta ly pierwsze prae doktorskie, kt�oryh A.Hulanikiby l promotorem: Z.Anusiak, O.Czuby, E.P lonki i T.Pytlika.Grupy nilpotentne i analiza rzezywista 1970-1990W 1970 r. A.Hulaniki pojeha l na kongres do Niei i tam us lysza l E.Steina, kt�orytworzy l podstawy analizy na grupah nilpotentnyh. Robiona pozàtkowo trohè podkàtem reprezentaji p�o lprostyh grup Liego, rozwinè la siè w potè_znà teoriè, z kt�orejludzie _zyjà ju_z od ponad trzydziestu lat. J.P.Anker, jeden z animator�ow opisanej ni_zejsiei HARP m�owi o jej uzestnikah: \We all do analysis �a la Stein". Polàzenie prob-lematyki Steina z dotyhzasowym do�swiadzeniem A.Hulanikiego w zakresie analizyharmoniznej na grupah by lo jednym z najlepszyh ruh�ow w jego karierze: powsta lyrahunki funkjonalne.Metody rozwiniète w pray [55℄ zosta ly zastosowane w pray [52℄ w InventionesMath., kt�ora by la podstawà do zèsto ytowanej pray w PAMS [48℄. Udowodniono w



3niej, _ze ka_zdy podlaplasjan na grupie Liego o wzro�sie wielomianowym ma to samo spek-trum na wszystkih przestrzeniah Lp. Po przyjèiu do druku pray [52℄ A.Hulanikidosta l od Dixmier odbitkè jego pray dotyzàej rahunk�ow funkjonalnyh. Rahunkifunkjonalne na grupah o wzro�sie wielomianowym, pohodzàe od Katznelsona, zosta lyrozwiniète przez Dixmier i przez A.Hulanikiego w praah [49℄ w BAMS i [46℄ w Col-loquium Math.Praa [43℄ powsta la w wyniku wieloletnih usi lowa�n A.Hulanikiego zrozumieniajàdra iep la na grupie Heisenberga. Okaza lo siè, _ze mo_zna poda� jawny wz�or naeuklidesowà transformatè Fouriera jàdra iep la na grupie Heisenberga. Niezale_znie,nieo p�o�zniej, inny dow�od tego wzoru znalaz l B.Gaveau. Od tego zasu do dzi�s r�o_znimatematyy podajà r�o_zne dowody tego wzoru nazywanego wzorem Gaveau-Hulanikiego.1981 r. kolejny p lodny wyjazd za graniè i kolejne poszerzenie problematyki. Tymrazem do Saint Louis i Chiago. W Saint Louis A.Hulaniki uzy l siè analizy rzezy-wistej, a w Chiago spotka l siè z E.Steinem, kt�oremu pokaza l rahunki funkjonalne.E.Stein podszed l do nih entuzjastyznie. Wsp�olny wynik ze E.M.Steinem nigdy niezosta l opublikowany oddzielnie, ale wszed l do ksià_zki G.Folland i E.M. Stein, HardySpaes On Homogeneous Groups, Prineton U. Press, 1982, jako osobny rozdzia l. Odtego zasu pojawi lo siè wiele jego udoskonale�n.Nowa probelmatyka, kolejni uzniowie. Lata siedemdziesiàte to doktoraty J.Cygana,P.G lowakiego, E.Porady, a pozàtek lat osiemdziesiàtyh J. D lugosz.Innym kierunkiem bada�n A.Hulanikiego by lo zastosowanie analizy na nilpotent-nyh grupah Liego do twierdze�n o sumowalno�si rozwiniè� w funkje w lasne operatoraShr�odingera z wielomianowym potenja lem, [31℄, [29℄, [28℄, [26℄, [24℄, [22℄. Opiera lo sièono na spostrze_zeniu, _ze taki operator Shr�odingera jest obrazem przez reprezentajèpodlaplasjanu na grupie nilpotentnej. By l to niezwykle oryginalny i p lodny pomys l. Tàmetodà A.Hulaniki i J.Jenkins otrzymali szereg twierdze�n o warto�siah w lasnyh op-eratora Shr�odingera i sumowalno�si rozwiniè�, a nowy wynik dotyzày sumowalno�simetodà Riesza rozwiniè� w funkje Hermita by l testem na si lè metody. Zosta l ondo�s� prèdko poprawiony przez Thangavelu w jego pray doktorskiej napisanej podkierunkiem E.M.Steina w Prineton. Od tyh bada�n rozpozà l siè ykl pra najpierwJ.Dziuba�nskiego, a potem J.Dziuba�nskiego i J.Zienkiewiza. Tak_ze prae doktorskieW.Cupa ly, W.Hebisha i A.Sikory wziè ly siè z kombinaji tej problematyki i rahunk�owfunkjonalnyh. Grupy NA 1983-2003Grupa typu NA jest produktem p�o lprostym grupy nilpotentnej N i abelowej A,A dzia la na N przez automor�zmy. Jest to wa_zna klasa grup dzia lajàyh na klasy-znyh obiektah takih jak przestrzenie symetryzne, jednorodne przestrzenie o ujemnejkrzywi�znie, sto_zki jednorodne, jednorodne obszary ogranizone w Cn. Grupami typuNA A.Hulaniki zajà l siè na pozàtku lat osiemdziesiàtyh wsp�olnie ze mnà. By lto bardzo naturalny moment. Analiza na grupah nilpotentnyh stawa la siè powoliteorià dojrza là, a grupy NA stanowi ly nastèpny poziom komplikaji. W tym za-sie na przestrzeniah symetryznyh u_zywajà modelu NA badano funkje harmon-izne wzglèdem operator�ow r�o_znizkowyh oraz jàdra Poissona dla operatora Laplae'a



4- Beltramiego. A.Hulaniki zasugerowa l wiè badanie lewoniezmiennizyh operator�owH�ormanderowskih w kontek�sie og�olnyh grup NA. Oznaza lo to zupe lnie nowà jako�s�- do wièkszo�si grup NA metody przestrzeni symetryznyh nie stosujà siè.Okaza lo siè, _ze ogranizone funkje harmonizne reprodukujà siè jako a lki Pois-sona z tzw. brzegu maksymalnego (brzegu Poissona lub brzegu Furstenberga) [20℄.Pokazali�smy, _ze jàdro Poissona ma dodatni moment, o okaza lo siè wystarzajàe dodowodu zbie_zno�si prawie wszèdzie a lki Poissona do warto�si brzegowej [11, praadoktorska Damek℄. Zbie_zno�s� prawie wszèdzie \wisia la wtedy w powietrzu": E.Stein(Prineton), Inventiones 1983 i P.Sj�ogren (G�oteborg), Annals of Mathematis 1986pokazali jà dla przestrzeni symetryznyh. W styzniu 1988 r., kiedy Andrzej Hulanikiwyg lasza l o tym referat w zasie semestru z analizy harmoniznej w Berkley, E.Steinpowiedzia l mu, _ze w la�snie istnienia dodatniego momentu nie umia l udowodni� i musia lto jako�s obhodzi�.W latah dziewiè�dziesiàtyh skonentrowali�smy siè na grupah NA z A jednowymi-arowym dzia lajàym przez automor�zmy dylatujàe identy�kowalnyh z jednorodnymiprzestrzeniami o ujemnej krzywi�znie. W tej sytuaji o jàdrze Poissona da lo siè powiedzie�du_zo wièej. Zastosowali�smy metodè probabilistyznà, kt�ora umo_zliwi la nam jednolitepodej�sie do lewoniezmiennizyh operator�ow H�ormanderowskih niezale_znie od tegozy spetrum operatora jest odiète od zera zy nie. Przy jej pomoy otrzymali�smy pre-yzyjny opis zahowanie jàdra Poissona i jego pohodnyh w 1. ([8℄, [4℄ i samodzielnapraa R.Urbana). Otrzymali�smy opis brzegu Martina dla operatora L .Z tej problematyki narodzi la sie praa doktorska R.Urbana pierwszego mojego dok-toranta i szereg innyh jego pra.Obszary Siegla 1991-2003Na pozàtku lat dziewiè�dziesiàtyh pomy�sleli�smy, _ze dobrze by by lo nasze grupyNA gdzie�s zaaplikowa�, a obszary Siegla idealnie do tego pasowa ly. R.Penney, z kt�orymnawiàzali�smy wsp�o lpraè, zaproponowa l nam badanie do�s� naturalnego w tym kon-tek�sie uk ladu operator�ow Hua. Z Penney'em napisali�smy wsp�olnà praè [7℄, ale szybkookaza lo siè, _ze trzeba wyj�s� poza iasne ramy operator�ow Hua. Wtedy Andrzej Hulanikizaproponowa l badanie operator�ow NA niezmiennizyh, drugiego rzèdu, eliptyznyhzdegenerowanyh i anihilujàyh funkje holomor�zne. Nazwali�smy je dopuszzalnymi.Okaza lo siè, _ze zbudowana przez nas wze�sniej teoria a lek Poissona �swietnie do nihpasuje i prowadzi do nieo zaskakujàej harakteryzaji funkji pluriharmoniznyh:ogranizone funkje pluriharmonizne sà sharakteryzowane przez 2 (na obszarze typutubowego) lub 3 (na obszarze typu nietubowego) S-niezmiennize zdegenerowane oper-atory eliptyzne, [5℄, [2℄.Nastèpnym krokiem by lo rozwiàzanie klasyznego problemu zer uk ladu operator�owHua. Naturalnie zwiàzany z geometrià obszaru system operator�ow Hua zosta l napisanyw 1958 dla klasyznyh obszar�ow symetryznyh przez Chi�nzyka K.L. Hua, a pytanieo harakteryzajè funkji przez niego anihilowanyh pozosta lo otwarte do 1980 r dlaobszar�ow I rodzaju (K.Johnson, A.Kor�anyi) i do 2003 dla obszar�ow II rodzaju, kiedy toD.Burazewski pokaza l, _ze funkja rzezywista anihilowana przez uk lad Hua na obszarze



5Siegla drugiego rodzaju jest pluriharmonizna. Jest to jego praa doktorska, napisanapod moim kierunkiem uhonorowana nagrodà premiera w 2003 r.Spejali�si od teorii p�o lprostej zako�nzyli badanie uk ladu Hua i podobnyh w 1984r (prae N.Berligne-M.Vergne 1981 i M.Lassalle'a 1984) zostawiajà otwarte pytanie oobszary II rodzaju. Hipoteza pluriharmonizno�si nie przyhodzi la im do g lowy, boteoria p�o lprosta jej nie widzi. Widzi jà grupa NA. Odkryli�smy to, bo od dwudziestulat badamy grupy NA, a Andrzej Hulaniki postawi l kiedy�s dobre pytanie o og�olniejszeoperatory dopuszzalne... Budowanie o�srodkaObok S.G ladysza, E.Marzewskiego, Cz.Ryll-Nardzewskiego i K.Urbanika, AndrzejHulaniki nale_za l do kilku os�ob, kt�ore najbardziej zas lu_zy ly siè dla powojennej mate-matyki wro lawskiej.Najwa_zniesze by lo to sta le poszukiwanie jak najlepszej problematyki i sprowadzaniejej do Wro lawia. A.Hulaniki nie tylko wyje_zd_za l do dobryh o�srodk�ow, ale tak_zekonsekwentnie sprowadza l do nas najlepszyh ekspert�ow z zagraniy. Regularne kon-ferenje z analizy harmoniznej rozpozè ly siè w 1972 r. i by ly organizowane o dwalata z przerwà na stan wojenny. Kierownikiem wszystkih z wyjàtkiem ostatniej (w2002 r.) by l A.Hulaniki. Ka_zdy, kto ma przynajmniej 40 lat jest w stanie sobiewyobrazi� zym by lo zorganizowanie takiej konferenji w zasah komunistyznej Pol-ski, gdzie brakowa lo wszystkiego, �zle funkjonowa la komunikaja, telefony, a o�srodkiwypozynkowe nie mia ly pojèia jak przyjmowa� go�si zagraniznyh. Andrzej dzieli lpraè mièdzy swoih uzni�ow i zara_za l nas wszystkih swoim bezprzyk ladnym entuz-jazmem. Te konferenje by ly bardzo iep le - to jedno mogli�smy bez problemu o�arowa�naszym go�siom. Wiè przyje_zd_zali - nawet Ci najlepsi. By l medalista Fields'a.Dzièki swoim kontaktom zagraniznym A.Hulaniki by l w stanie ju_z w latah siedem-dziesiàtyh organizowa� swoim wsp�o lpraownikom d lu_zsze wyjazdy zagranizne. Mia lyone olbrzymie znazenie dla naszego rozwoju matematyznego, ale tak_ze pomaga lyzarobi� np. na mieszkanie. Spo�sr�od kilkudziesièiu wys lanyh, poza dwoma, wszysywr�oili. Wraali�smy, bo mieli�smy do zego: dobrego, _zywo rozwijajàego siè o�srodkaanalizy harmoniznej i jego szefa wià_z pe lnego nowyh pomys l�ow i energii, kt�orej mym lodsi mogli�smy tylko pozazdro�si�.Stawia l przed nami poprzezkè zwykle nieo wy_zej ni_z wydawa lo nam siè, _ze mo_zemyprzeskozy�, ale wiedzai l o robi. Dawali�smy radè i zazynali�smy widzie�, _ze mo_zemywièej i wièej. Promowanie m lodyh by lo zè�sià polityki A. Hulanikiego. By l i jestdla nas wielkim autorytetem. W Instytuie m�owi siè o nim \oberszef".Umia l formu lowa� dobre pytania. Pytania, kt�ore zawsze dawa ly impuls do nowyh,iekawyh bada�n. T lumazy l nam, _ze nie tylko matematyka z Prinetonu siè lizy.Lizy siè tak_ze dobra druga liga. Kilkakrotnie zmienia l problematykè starajà siènadà_zy� za rozwojem matematyki, o nadal mu siè udaje. Wypromowa l piètnastu dok-tor�ow, ma kilku matematyznyh wnuk�ow i dw�oh prawnuk�ow (A.Hulaniki - T.Pytlik- K.Stempak - R.Kapelko i A.Hulaniki - T.Pytlik - R.Szwar - M.Zygmunt). Spo�sr�odjego matematyznyh potomk�ow P lonka, Pytlik, G lowaki, Stempak, Szwar i ja mamytytu l profesora, a Hebish i Dziuba�nski habilitowali siè.



6 W latah dziewiè�dziesiàtyh A.Hulaniki by l g l�ownym animatorem program�ow eu-ropejskih w naszym instytuie. By ly to dwa programy Tempus JEP No 0534, 1990/91- 1992/93, JEP No 12266-97, 1997/98-2000/01 przez niego zinijowane i kierowaneoraz siei analizy harmoniznej: \Fourier Analysis", 1995-98 i \Harmoni Analysis",1999-2002, kierowane przez A.Hulanikiego, \ Harmoni Analysis and Related Problems(HARP)", 2002-2006, kierowana przeze mnie. Na pozàtku lat dziewiè�dziesiàtyh nasizahodni przyjaiele zaproponowali nam wej�sie do siei tak szybko jak tylko sta lo sièto dostèpne dla kraj�ow bloku wshodniego. Niewàtpliwie by lo to wynikiem aktywno�siA.Hulanikiego w poprzednih trzydziestu latah. W 2002 r. Universit�e d'Orleansprzyzna l A.Hulanikiemu doktorat honorowy - symbolizne uznanie mièdzynarodowejspo lezno�si za jego praè na rzez Matematyki.W ostatnih dziesièiu latah A.Hulaniki kierowa l du_zà przebudowà Instytutu, budujàmièdzy innymi pokoje go�sinne. Przynios ly one kompletnie nowà jako�s�: bèdziemymogli zaprasza� spejalist�ow na wielomiesièzne pobyty i fundowa� posady typu post-do, o znakomiie u latwi naszej instytuji poszerzanie horyzont�ow naukowyh.W ladzè w Instytuie Matematyznym Uniwersytetu Wro lawskiego przejè lo nowepokolenie - zterdziestolatkowie, ale dzièki ludziom takim jak Andrzej Hulaniki mamydoskona ly punkt startu - nowozesny o�srodek, w kt�orym nie m�owi siè ju_z o spe lnianiustandard�ow unijnyh. One po prostu tu sà.Powy_zszy dorobek zyni z Andrzeja Hulanikiego bardzo dobrego kandydata do na-grody MENiS za a lokszta lt osiàgniè� naukowyh.


