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“Bo w świecie ducha nie ma pożegnania”.

Zygmunt Krasiński

1.Moje czasy studenckie i doktoranckie-1967-73.

Pierwszy raz spotkałem docenta Andrzeja Hulanickiego na wykładzie Analizy 
Funkcjonalnej -III rok(2-semestr) w 1967, gdy zastąpił profesora S.Hartmana. 
Opowiadał nam o metodach algebr Banacha według Dunforda,Schwartza. Potem 
przypominam sobie Jego fantastyczny wykład z Teorii reprezentacji grup(wg książki 
Serre'a), na który chodzili prawie wszyscy “teoretycy” matematyki i fizyki. Wykład 
był  bardzo profesjonalny a zarazem poprzez Jego przekaz wydawał się nam bardzo 
łatwy.

Następnie prowadził z profesorem Czesławem Ryll-Nardzewskich (CRN) 
bardzo trudne i wymagające dużej uwagi  od uczestników seminarium z przestrzeni 
nuklearnych, które wtedy były w Polsce bardzo popularne . Wspólnie z CRN układali 
zadania na temat przestrzeni lokalnie wypukłych i zagadnień pokrewnych , a ich 
rozwiązanie uczestnicy mieli  przedstawiać  na seminarium. Niestety po paru 
miesiącach  studenci (głównie III-IV roku) zrezygnowali z seminarium , które 
zakończyło się kawą i ciastkiem w Klubie Uniwersyteckim. Wielka  szkoda, bo 
Andrzej i CRN wkładali dużo energii i swoich pomysłów , ale niestety słuchacze nie 
byli przygotowani do tak “ostrej” pracy!

 W tych latach matematycy wrocławscy spotykali sie na “Konwersatorium 
czwartkowym”-od 17-19 w salach  Wydziału Elektrycznego Politechniki, gdzie 
znajdowała się Biblioteka matematyczna , pokoje do pracy oraz sekretariat i siedziba 
władz Instytutowych.

  Inicjatywa Andrzeja , aby Konwersatorium rozdzieliło się na dwa seminaria: 
MM(Marczewski-Mycielski) i HH (Hartman-Hulanicki)była  pierwsza ważną sprawą 
dla tworzenia  Szkoły Analizy Harmonicznej we Wrocławiu.
Oprócz HH w seminarium głównie brali udział: CRN, W.Woyczynski, E.Płonka, 
Z.Anusiak, T.Pytlik, E. i J. Poradowie oraz  piszący te słowa.
Często w tamtych czasach gościli na seminarium HH: prof.K.Maurin z Warszawy i 



Jego uczeń A.Wawrzynczyk, prof.W.Zelazko, prof.A.Pełczyński.
Tematyka seminarium HH skupiała się poczatkowo wokół wyników 

S.Hartmana i CRN a dotyczyła zbiorów szczupłych: jak zbiory interpolacyjne Rylla 
Nardzewskiego-I_{0} , zbiory Kroneckera, ultrakroneckera , zbiory Helsona oraz 
zbiory lakunarne Sidona i podobne. Dużo się mówiło o “Twierdzeniu o pogrubianiu” 
Hartmana i CRN i było ono w jakimś sensie perełką tych zagadnień. Ta problematyka 
jest pięknie opisana w książce profesora Hartmana-Wstęp do Analizy Harmonicznej, 
która stanowi  zapis pierwszego solidnego wykładu z tych zagadnień we Wrocławiu. 
Książka  przedstawiała głównie wyniki Analizy Harmonicznej na grupach 
Abelowych  lokalnie zwartych.

Tematyka jaką proponował Andrzej Hulanicki była związana z Jego 
aktualnymi badaniami nad algebrami grupowymi grup lokalnie zwartych, 
niekoniecznie Abelowych. Szczególnie interesował Go problem symetrii tej algebry 
,tzn.: dla elementów hermitowskich f=f* , jego spektrum w algebrze powinno być 
rzeczywiste. Symetria algebry grupowej była jedną z najważniejszych spraw, o jakich 
się mówiło  na seminarium HH.  Andrzej wówczas pokazał, że grupy dyskretne 
nilpotentne mają własność symetrii i ta piękna praca była drogowskazem dla 
dalszych badań w tym kierunku co najmniej na następne 20 lat we Wrocławiu i nie 
tylko.
 Co ciekawe , do tej pory nie ma pełnej charakteryzacji grup  dyskretnych , które 
mają symetryczna algebrę grupową? 

Andrzej mi mówił, że myślał o tym problemie i długo przypuszczał, że to są 
grupy ze średnią Banacha ale to nie jest prawda!,co pokazał J.Jenkis a pózniej 
Andrzej też.

Następnie doktorantka Andrzeja- Zenobia Anusiak pokazała, że grupy typu (FC) mają 
symetryczna algebrę grupową i był to  drugi doktor wypromowany przez Andrzeja, 
po E.Płonce, który  badał grupy nilpotentne ale z bardziej algebraicznego punktu 
widzenia.
W tym czasie Tadeusz Pytlik , następny doktorant Andrzeja, zbudował teorię 
dystrybucji na grupach lokalnie zwartych rozszerzając idee L.Schwartza i 
K.Maurina , co było tezą doktorską T.Pytlika opublikowaną w Studia Mathematica. 
Praca ta uzyskała bardzo dobrą recenzję w Math.Rev.  Pamiętam jak Andrzej chodził 
po Instytucie na Placu Grunwaldzkim  , pokazywał ją każdemu spotkanemu 
matematykowi i był bardzo dumny z tej pracy.
Następni doktoranci Andrzeja zawsze byli bardzo chwaleni przez Niego i  było 
bardzo miłe z Jego strony, że tak bardzo promował swoich uczniów, chociaż w wielu 
tych doktoratach był ogromny wkład Andrzeja.

Tematyka Hartmana i Hulanickiego z tego okresu miała duży odzew w 
Heidelbergu- H.Leptin i Jego uczniowie- M.Leinert,D. Poguntke, J.Ludwig,H. 
Boenke oraz w Monachium- E.Thoma , E.Kaniuth i ich uczniowie, jak równiez w 
Austrii-H. Reiter, V. Losert, Rindler , w Szwajcarii- A.Derighetti oraz we Francji-
J.P.Kahane,Y.Meyer, P.Eymard, J.P.Mela, A. Bonami i ich współpracownicy. 



W tym okresie Andrzej przebywał u profesora Kahane'a we Francji i stąd Jego 
póżniejsze zainteresowania syntezą spektralną i rachunkami funkcjonalnymi, jakie 
wtedy badali- Kahne, Katznelson i Rudin, o które Andrzej mnie dokładnie pytał na 
moim egzaminie doktorskim w 1972 roku.

2.Konferencje z Analizy Harmonicznej.

Powyższa współpraca seminarium HH owocowała pierwszą konferencja z Analizy 
Harmonicznej w 1972 roku w Jabłonnej pod Warszawą, którą zorganizowali Hartman 
i Hulanicki.
Poza wspomnianą grupą współpracowników przyjechali bardzo znani matematycy 
rosyjscy: Wielki I.M.Gelfand, ponadto harmoniści  Steczkin i Ragozin. Z Włoch 
przyjechał A.Figa-Talamanca ze swoją grupą i ta współpraca trwała do końca lat '90 , 
a z grupą F. Ricciego utrzymany jest kontak to dnia dzisiejszego.
W tym roku Senat Uniwersytetu Wrocławskiego  zatwierdził  Doktorat Honoris 
Causa dla profesora F.Ricciego z Pizy.
Przyjechali  do Jabłonnej  również matematycy z USA; Jenkins, Akemann, Ross, 
Blei, Gangolli, Kunze, Kaufman, Graham, Hewitt  i współpraca z nimi całego 
seminarium HH trwała bardzo długo- szczególnie Andrzeja z J.Jenkinsem i Jego 
grupą chyba do dzisiaj.

Konferencja w Jabłonnie zapoczątkowała dalsze kontakty harmonistów wrocławskich 
z czołówką matematyczną z całego świata  i były w dalszym ciągu utrwalane przez 
okresowe konferencje-co 2 lata-organizowane głównie  przez Andrzeja ale rola 
profesora Hartmana była też ważna i znacząca.
Konferencje te trwały aż do śmierci  Inicjatorów i jak się orientuje Ich uczniowie 
kontynuują tradycje konferencji Hartmana i Hulanickiego.

Wielkim wydarzeniem naukowym i nie tylko, była zorganizowana przez 
Andrzeja wraz  ze wspópracownikami konferencja we Wrocławiu w 1984 roku z 
okazji 70-lecia urodzin profesora Stanisława Hartmana. Główne mowy Jubilata i 
zaproszonych Gości z Całego świata miały miejsce w Instytucie Antropologii, a 
pozostałe uroczystości na Placu Grunwaldzkim i na Kopernika w IMPAN. 

Na  wszystkich konferencjach Andrzej bardzo się starał aby wszyscy Goście 
czuli się komfortowo.

Szczególnie pamiętam jak na życzenie jednego z amerykańskich uczestników 
organizował tance przy adapterze na Pomoskiej, gdzie wówczas mieszkał, a także 
urządzał okolicznościowe imprezy na Kopernika w IMPAN-ie . Kiedy  było trudno z 
żywnością – stan wojenny-kartki, pomagały Mu nasze Żony , Koleżanki i znajomi, 
przygotowując pyszne tradycyjne dania polskie a i  alkohol też się znalazł. 

Słynne były w tych trudnych czasach napoje Andrzeja, tzw.”kompociki”, które 
powodowały, że niejedna głowa matematyczna nie dała sobie z nim rady-pamiętam 
szczególnie Włochów , którzy myśleli ,że to napój a la wino!

3.Osobiste wspomnienia.



W latach '70-tych kiedy były ogromne trudności mieszkaniowe , a Andrzej  był 
Kierownikiem Oddziału IMPAN na Kopernika  i nikt tam praktycznie nie przebywał 
poza administracja, Andrzej wpadł na bardzo pożyteczny pomysł, aby na pierwszym 
piętrze Instytutu stworzyć -”Dom Doktoranta” dla matematyków wrocławskich i 
zarazem hotelik dla gości Instytutu. Ta inicjatywa była bardzo udana; mieszkałem 
tam z moja żoną Krysią - 2 lata, jak przewidywał  regulamin Andrzeja  wraz  z 5-
cioma inymi małżenstwami i nie tylko ostro tam pracowaliśmy matematycznie ale 
zawiązały się trwale kontakty towarzyskie aż do dnia dzisiejszego!
Ponadto zorganizował i ZBUDOWAŁ Andrzej solidne przesuwane tablice w salach 
na Kopernika-potem powtórzyl ten pomysł na Placu Grunwaldzkim.
W IMPAN na Kopernika były Seminaria z Analizy Harmonicznej profesora 
Hartmana tzw.”Soboty” oraz wykłady i seminaria Andrzeja z Operatorów 
Pseudorózniczkowych a przez pewien okres seminarium czwartkowe HH, wszystkie 
były  prowadzone na bardzo wysokim poziomie.
Wszystko, co opowiadam działo się przed powrotem Andrzeja na Uniwersytet 
Wrocławski w 1984, gdzie przejął Zakład Analizy Funkcjonalnej po profesorze 
Hartmanie , który przeszedł na emeryturę.
Bardzo miło wspominam  Sylwestra 1971/72  na Kopernika - gdy przybył Andrzej, 
Gienek Porada -też doktorant Andrzeja- przywitał Go-”jako prawdziwego tytularnego 
Profesora”.
Wtedy w miłej atmosferze Andrzej przeszedł z większością z nas na “TY”, co w tych 
czasach było dużym wyróżnieniem dla młodych  doktorantów. 

Wtedy z Andrzejem recytowalismy wspólnie po łacinie! -

”Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, 
opere et omisione: mea culpa, mea culpa,mea maxima culpa”

oraz dyskutowalismy na tematy religijne i życiowe, gdyż odkryliśmy, że obydwaj 
byliśmy ministrantami.

Nieoceniona była pomoc  Andrzeja w sprawach osobistych i przy wyjazdach za 
granicę. Gdy wyjeżdzałem pierwszy raz do Włoch na zaproszenie Figa-Talamanci w 
1973 roku, Andrzej bardzo mi pomógł organizując wyjazd przez IMPAN w 
Warszawie, gdyż wówczas na Uniwersytecie była bardzo długa procedura otrzymania 
paszportu i wizy .
Także przy wyjeździe do Kanady w 1977 zaprosił mnie  do swojego domu i tam 
szczegółowo instruował jak w Kanadzie mam sie znależć. Przypominam sobie jak 
mówił:  “ Matematycy na całym swiecie są tacy sami , dasz sobie radę”, i jak zawsze, 
miał Andrzej absolutną rację- to samo powtarzam moim doktorantom i kolegom.

Również w sprawch bardzo osobistych-choroba, czy też z innymi problemami, 
bez wahania, każdy z nas zwracał się do Andrzeja, który zaraz telefonował do swoich 
znajomych, przyjaciół , lekarzy, a pomoc przychodziła bardzo szybko w tych 
trudnych czasach.



Szczególnie przypominam sobie sprawe bardzo poważnej choroby w mojej Rodzinie. 
Wówczas Basia oraz Andrzej bardzo nam pomogli, znajdując bardzo dobrego 
specjalistę ,który rozpoznał chorobę prawidłowo i wszystko zakończyło się 
pomyślnie.
Także gdy rozchorowal się Tadek Pytlik- Andrzej włożył całe swoje serce i 
wykorzystał wszelkie znajomości, aby Go uratować-była to wielka pomoc dla Tadka i 
Jego Rodziny.

Również, gdy rozchorował się bardzo poważnie mój doktorant-Jarosław 
Krawczyk-Andrzej myślał za nas wszystkich i pomagał z całych sił. 

Myślę,że  czuł się za nas odpowiedzialny jak  Ojciec, nie tylko w sensie 
naukowym. 

Wielu z nas tutaj obecnych na pewno, może podać wiele spraw, w których 
Andrzej odegrał istotną pomocną rolę w Jego życiu i nigdy Mu tego nie zapomnimy!

Andrzej był osobą bardzo towarzyską, Jego dom był zawsze otwarty i 
wielokrotnie , prawie całe konferencje, całe seminaria  tam biesiadowały. Wiele osób 
z kraju i zza granicy było goścmi w Jego domui i bardzo milo to wspominały.
  Fulvio Ricci opowiadał mi, jak w domu Andrzeja otrzymali piękne twierdzenie z 
Analizy na grupach Heisenberga. 

Wielokrotnie  był też Andrzej naszym Gosciem , razem z Basią w naszym 
domu i bardzo to byłe miłe i serdeczne spotkania . 

Język miał Andrzej dosyć specyficzny, może dla niektórych za ostry, ale 
nieobce Mu były dowcipy, nie tylko sytuacyjne ale i polityczne. Jeden z Jego 
dowcipów pamiętam już od prawie 20 lat, który  zawsze  raduje wszystkich.  

Nie znosił palenia ,w IMPAN na Kopernika był całkowity zakaz palenia

Wracając do matematyki- uczył nas Andrzej matematyki od serca, bardzo 
głęboko a Jego wykłady, seminaria były wspaniałą kużnią metod matematycznych 
dla nas wszystkich. Wszyscy pamietamy jak podbiegał do tablicy , gdy nie rozumiał 
jakiegoś dowodu lub pojęcia i tak długo dyskutował aż zrozumiał i my również.

Andrzej był bardzo skromny i nie chciał aby Jego zasługi, praca dla 
Uniwersytetu były szczególnie wyróżniane. Z tego powodu nie chciał Medalu 
Uniwersytu Wroclawskiego, na który  bez wątpienia wielokrotnie zasłużył swoją 
ogromną pracą dla środowiska matematycznego Wrocławia. Także  nie zgadzał się na 
organizację konferencji poswięconej Jego 70-leciu i miał zawsze jakieś racjonalne 
wytłumaczenie, chociaz osobiscie tego żałuję , że nie uhonorowaliśmy Jego pracy.

Zakończę moje wspomnienia , tak jak  Andrzej życzył by sobie, problemem 
matematycznym, który mi przedstawił w 1977 roku, a który  pochodzi od Niego i 
Leptina  i jest otwarty do dnia dzisiejszego!

Problem Hulanickiego-Leptina:

Niech G = F_{2} , bedzie grupa wolna o 2 -wolnych generatorach a l^{1}(G)



 jej algebra ze splotem. 
Czy prawdziwa jest tzw. własność Wienera tej algebry:

Każdy ideał dwustronny  w algebrze grupowej  l^{1}(G) leży w jądrze  jakieś 
reprezentacji unitarnej grupy  G?

To co napisałem jest tylko małą drobinką tego co pozostało w mojej pamięci.
Nie żegnam Andrzeja, przypominając co napisał: Jan Twardowski w wierszu -”Żal”

 “Żal że się za mało kochało
że się myślało o sobie
że się juz nie zdążyło
że było za późno”.

Wrocław 21 października 2011.


