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„Cz´sto si´ mówi - liczby rzàdzà  Êwiatem.
Pewne jest to, liczby pokazujà jak on jest rzàdzony.”

p∏k prof. dr hab. n. mat. in˝.
Jerzy August GAWINECKI
Ukoƒczy∏ Liceum Ogólnokszta∏càce im. Stanis∏awa

Staszica w 1971 r. (Âwiadectwo Dojrza∏oÊci  Nr 8/71).
Studia magisterskie ukoƒczy∏ w 1977 r. w Wojskowej
Akademii Technicznej  na kierunku  fizyka  technicz-
na. Stopieƒ naukowy doktora nauk matematycznych
uzyska∏ na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale
Matematyki, Informatyki i Mechaniki (1982); stopieƒ
naukowy doktora habilitowanego nauk matematycz-
nych w Politechnice Warszawskiej w Instytucie Mate-
matyki (1991); profesor  nadzwyczajny Wojskowej
Akademii Technicznej (1996). 16.11.2004 r. Prezydent
RP nada∏ mu tytu∏ naukowy profesora nauk matema-
tycznych.

      W 1977 r.  rozpoczà∏ prac´ w WAT zajmujàc kolejno
stanowiska od asystenta do profesora  zespo∏u praco-
wników naukowo-dydaktycznch. W latach 1992-94
pe∏ni∏ obowiàzki Szefa Katedry Matematyki Wydzia∏u
Chemii i Fizyki Technicznej WAT, 1994-2002 by∏  Szefem
Instytutu Matematyki i Badaƒ Operacyjnych Wydzia∏u
Cybernetyki WAT, a od 2003 r. jest dyrektorem Instytutu
Matematyki i Kryptologii.

Prowadzi na wysokim poziomie merytorycznym i
metodycznym wyk∏ady i çwiczenia z matematyki na II,
IV roku studiów oraz wyk∏ady z kryptologii. Opraco-
wa∏ 7 podr´czników i  5 skryptów  z matematyki dla
studentów WAT i innych wy˝szych uczelni. Jestem
twórcà i koordynatorem nowej unikalnej w skali kraju
specjalnoÊci „Kryptologia” w Wojskowej Akademii
Technicznej na Wydziale Cybernetyki. Do chwili obec-
nej prace magisterskie z kryptologii obroni∏y 42 osoby.
Przewodniczy∏ zespo∏owi, który opracowa∏ nowe pro-
gramy studiów z matematyki w WAT na lata 1998 -

2003, programy dydaktyczne z przedmiotów krypto-
logicznych na specjalnoÊci kryptologia Wydzia∏u Cy-
bernetyki WAT oraz nowe zestawy testów na egzami-
ny wst´pne do WAT. By∏ organizatorem odp∏atnych
kursów przygotowawczych z matematyki i fizyki dla
kandydatów do WAT i innych uczelni technicznych.
By∏ promotorem 3 rozpraw doktorskich.

Jest wspó∏autorem monografii nt. „Zastosowania
cia∏ skoƒczonych i krzywych eliptycznych w krypto-
grafii”. Opublikowa∏ (g∏ównie w j´zyku angielskim)
95 prac naukowych w czasopismach o zasi´gu krajo-
wym i  mi´dzynarodowym oraz w materia∏ach konfe-
rencyjnych. Doprowadzi∏ do wydania 10 wydaƒ Biu-
letynu WAT poÊwi´conym matematyce i badaniom
operacyjnym (6) oraz kryptologii (4) zawierajàcych
ok. 70 prac naukowych w j´zyku angielskim pracowni-
ków Instytutu.
      Uczestniczy∏ w 70 krajowych i mi´dzynarodowych
konferencjach w Czechach, Japonii, Holandii, Szwecji,
Izraelu, Francji, Niemczech, USA. By∏ przewodniczà-
cym sekcji na 3 mi´dzynarodowych konferencjach
oraz cz∏onkiem Komitetu Organizacyjnego i Progra-
mowego na 6 konferencjach naukowych. W uznaniu
zas∏ug zespo∏u kryptologów, którym kieruje i w∏asnych
osiàgni´ç naukowych, Zarzàd International Association
for Cryptologic Research powierzy∏ mu jako General
Chair organizacj´ najwi´kszej na Êwiecie (ok. 600
uczestników) mi´dzynarodowej konferencji kryptolo-
gicznej EUROCRYPT 2003, która odby∏a si´ w Warsza-
wie w dniach 4-8.05.2003 roku , po raz pierwszy w
Polsce.
     Wyg∏osi∏ cykl wyk∏adów na temat metod badania
rozwiàzalnoÊci zagadnieƒ granicznych w nieliniowej
teorii spr´˝ystoÊci, termospr´˝ystoÊci i termodyfuzji
jako „visiting professor” podczas 27 zagranicznych
wizyt: w Uniwersytecie w Innsbrucku; w Wy˝szej Szkole
Technicznej w Darmstadt (Niemcy); na Uniwersytecie
w Bonn; w Japonii na uniwersytetach w: Tokio, Fuku-
oka, Tsukuba, Kaio, Josai, Tsukuba, Washeda; w Tech-
nion-Isreal Institute of Technology w Hajfie, Instytucie
Matematyki i Zastosowaƒ Obliczeƒ Uniwersytetu Bun-
deswehry w Monachium. Wspó∏pracuje aktywnie z
zespo∏ami matematyków z Instytutu Matematycznego
PAN, Instytutu Matematyki Politechniki Warszawskiej
i Uniwersytetu Warszawskiego zajmujàcymi si´ bada-
niem równaƒ ró˝niczkowych czàstkowych i zastoso-
waniem metod matematycznych w kryptologii. Wspó∏-
pracuje z profesorami z Izraela (prof. E. Biham, prof.
A. Solan, prof. Phinas Bar Yoseph), z Niemiec (prof.
K. Marti), z Austrii (prof. R. Wagnerem i prof. W. Ortne-
rem), z Japonii (prof. Gen Nakamura, prof. Y. Shibata).
     Nawiàza∏ wspó∏prac´ naukowà dofinansowanà
przez KBN z: Institut für Mathematik und Geometrie
University of Innsbruck, Faculty of Mechanical Engine-
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66. ROCZNICA WYBUCHU
II WOJNY ÂWIATOWEJ

      1 wrzeÊnia o godzinie 13.00 pod obeliskiem przy
ulicy Zdrojowej rozpocz´∏y si´ uroczystoÊci z okazji
66. rocznicy wybuchu II Wojny Âwiatowej oraz obcho-
dzonego od niedawna Dnia Weterana. Kilkaset osób
odda∏o ho∏d ofiarom wojny. Wiàzanki i wieƒce z∏o˝yli
przedstawiciele w∏adz miasta, Zwiàzku Kombatantów
RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych, m∏odzie˝ z ciecho-
ciƒskich szkó∏ oraz przedstawiciele Sanatorium „Pod
T́ ˝niami”. Nie zabrak∏o te˝ warty wystawionej przez
harcerzy ZHR.W tym samym czasie delegacja z∏o˝y∏a
kwiaty na zbiorowej mogile ofiar II wojny spoczywa-
jàcych na ciechociƒskim cmentarzu parafialnym.

Tradycyjnie ju˝ w tym dniu odby∏o si´ te˝ spotkanie
kombatantów. Tym razem cz∏onkowie ZKRP i BWP
spotkali si´ w Sanatorium „Pod T´˝niami”. Na spotkanie
z okazji Dnia Weterana dotar∏o kilkadziesiàt osób, dla
których data 1 wrzeÊnia 1939 roku ma szczególne zna-
czenie do dziÊ. - Wspominajàc wrzesieƒ 1939 nale˝y
pami´taç nie tylko o ofiarach pierwszych dni wojny,
ale te˝ o ˝o∏nierzach, którzy walczyli i torowali drog´
do zwyci´stwa w roku 1944 i 45 - przekonywa∏ zebra-
nych Klemens Pietrzak - prezes ZKRP i BWP.

Prezentem Burmistrza Miasta z okazji Dnia Wetera-
na by∏ przygotowany w muszli koncertowej wyst´p
Orkiestry Wojskowej Garnizonu Toruƒskiego. Koncert
przyciàgnà∏ nie tylko bioràcych udzia∏ we wczeÊniej-
szych uroczystoÊciach kombatantów, ale i znacznà
liczb´ kuracjuszy. Na specjalnie przygotowany na
okazj´ program z∏o˝y∏y si´ piosenki ˝o∏nierskie oraz
melodie znane zarówno z du˝ego, jak i szklanego
ekranu.                   Red.
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1 WRZEÂNIA1 WRZEÂNIAeering of Technion - Israel Institute of Technology,
Institut für Mathematik und Rechneranwendung,
Universität der Bundeswehr.
     Od 1988 roku kierowa∏ podtematem w problemie
badawczym CPBP 01 „Metody matematyczne”, 4 gran-
tami i 11 pracami badawczymi w∏asnymi z zakresu
matematyki i kryptologii oraz   pracami badawczej dla
potrzeb dydaktyki. Od 1996 r. kieruje pracà naukowo-
badawczà w ramach dzia∏alnoÊci statutowej „Metod
matematycznych i badaƒ operacyjnych w informatyce
i technice”, a od 2003 r. pracà „Zastosowanie metod
matematycznych i kryptologii w informatyce i fizyce”.
Zrealizowa∏  inwestycj´ budowlanà i dwie aparaturowe
finansowane przez KBN, w wyniku których powsta∏o
unikalne Laboratorium Badawcze Kryptrologii.  Od
2004 r. uczestniczy w realizacji projektu  European
Network of Excellence in Cryptology ECRYPT w ra-
mach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej, 2004-
2008. Prace skupiajà si´ w dwóch g∏ównych laborato-
riach (Virtual Labs) ww. projektu: SVTL - Laboratorium
Algorytmów Symetrycznych i AZTEC - Laboratorium
Algorytmów Asymetrycznych (klucza publicznego). W
2004 r. zosta∏ koordynatorem Centrum Doskona∏oÊci
Kryptologii zgodnie z decyzjà Przewodniczàcego Ko-
mitetu Badaƒ Naukowych.

Jest cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa Matematycz-
nego (od 1977); Gesellschaft  für Angewande Mathe-
matik und Mechanik - GAMM (od 1991); International
Association for Cryptologic Research - IACR (od 1997),
Dyrektor IACR (od 2002), Cz∏onek Sekcji Teleinfor-
matyki w KBN (od 2001),  Przewodniczàcy Rady Kryp-
tologii przy  IM PAN (od 2002), Cz∏onek Rady Centrum
Zastosowaƒ Matematyki przy IM PAN (od 2003), Re-
cenzent Zenterblat für Mathematik, Recenzent Mathe-
matical Reviews (od 2003).
      Posiada IV stopieƒ znajomoÊci j´zyka angielskiego
(dyplom t∏umacza wojskowego), bieg∏y z j´zyka rosyjs-
kiego.

Za dzia∏alnoÊç naukowà i dydaktycznà zosta∏ wy-
ró˝niony nagrodà paƒstwowà PAN im. M. Smoluchows-
kiego (1975 - w dziedzinie fizyki), 4 nagrodami re-
ktorskimi i 2 dziekaƒskimi oraz licznymi odznaczeniami
paƒstwowymi i resortowymi.

W maju 1999r zosta∏ uznany przez International
Biographical Centre Cambridge England za jednego
z 2000 wybitnych uczonych XX wieku w dziedzinie
nauk matematycznych.

Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. J. Gawinec-
kiego koncentrujà si´ na badaniu kwestii istnienia,
jednoznacznoÊci, regularnoÊci i w∏asnoÊci rozwiàzaƒ
równaƒ ró˝niczkowych czàstkowych.  W szczególnoÊci
zajmuje si´ równaniami fizyki matematycznej opisu-
jàcymi modele mechaniki continuum, takimi jak: rów-
nania teorii spr´˝ystoÊci, termospr´˝ystoÊci klasycznej
i hiperbolicznej, termodyfuzji cia∏ sta∏ych oraz termo-
lepkospr´˝ystoÊci.

W ostatnich latach rozszerzy∏ swoje zainteresowania
o zastosowanie cia∏ skoƒczonych oraz krzywych elip-
tycznych i hipereliptycznych w kryptologii.

Interesuje si´ historià i ∏owiectwem. Jego ma∏˝on-
ka Ma∏gorzata Gawinecka jest nauczycielem j´zyka
polskiego w XXXIX Liceum Ogólnokszta∏càcym im.
Lotnictwa Polskiego w Warszawie, zaÊ córka Agnieszka
jest studentkà Wydzia∏u Ekonomii i Zarzàdzania Wy˝szej
Szko∏y Handlu i Prawa w Warszawie.                   Red.


