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KU PAMIĘCI PROF. ZDZISŁAWA NANIEWICZA

[słowa kluczowe: matematyka ekonomiczna, Zdzisław Naniewicz]

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono biogram zmarłego w 2012 roku prof. Zdzisła-

wa Naniewicza, który między innymi recenzował niektóre prace nadesłane do 

Rocznika Naukowego Wydziału Zarządzania w Ciechanowie. 

* * *

Profesor Zdzisław Naniewicz urodził się w roku 1950 w Mrągowie. Studia ma-

tematyczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1973, a cztery lata 

później na tymże uniwersytecie uzyskał stopień doktora nauk matematycznych. 

Promotorem Jego pracy doktorskiej pt. Więzy nielokalne w niestandardowej me-

chanice continuum był prof. dr hab. Czesław Woźniak. Habilitował się na pod-

stawie rozprawy pt. Nierówności hemiwariacyjne i ich zastosowania na Uniwer-

sytecie Warszawskim. Tytuł naukowy profesora nauk matematycznych uzyskał  

w 2010 r.

Działalność naukowa Profesora znalazła uznanie zarówno na świecie jak  

i w Polsce. Za swoje osiągnięcia naukowe był dwukrotnie nagradzany  nagrodą 

MEN. Wielokrotnie otrzymywał nagrody rektorskie za działalność naukową.  

W  roku 2012 otrzymał Nagrodę I stopnia Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego. Praca naukowa profesora Zdzisława Naniewicza była związana  

z zastosowaniami matematyki. W ostatnich latach znaczna część jego działalności 

dotyczyła ekonomii matematycznej. Był autorem i współautorem  wielu prac na-

ukowych między innymi monografii pt. Mathematical Theory of Hemivariational 

Inequalities and Applications.
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Od rozpoczęcia studiów doktoranckich do roku 2000 był pracownikiem Uni-

wersytetu Warszawskiego, w tym przez cztery lata pełnił funkcję zastępcy dyrek-

tora Instytutu Mechaniki UW. Prof. Naniewicz przez rok był również pracow-

nikiem Politechniki Częstochowskiej. W roku 2000 Profesor Naniewicz dołączył 

do grona założycieli Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego nowo utworzone-

go wówczas Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie pracował do 

śmierci.  W tym okresie  kierował Katedrą Zastosowań Matematyki Wydziału Ma-

tematyczno-Przyrodniczego UKSW. Przez trzy lata Zdzisław Naniewicz był pro-

fesorem wizytującym na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach współpracując 

przez wiele lat z profesorem Panagiotopulosem i jego zespołem.  Swoją wiedzą z 

zakresu ekonomii matematycznej służył Rocznikowi Naukowemu Wydziału  Za-

rządzania w Ciechanowie, recenzując niektóre z opublikowanych w nim artyku-

łów. Był dobrym człowiekiem. Wybitnym matematykiem. Tak go zapamiętamy.

              

                         Fot. 1.  Zdjęcie prof. dr hab. Zdzisława Naniewicza.
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