
Dziesi ↪eć Lat Impangi

Jak  latwo sprawdzić w internecie, termin ,,Impanga” ma wiele znaczeń. Ten
artyku l dotyczy Impangi, która powsta la w Instytucie Matematycznym Polskiej
Akademii Nauk. Dok ladniej, Impanga jest ,,́srodowiskiem” geometrii algebra-
icznej zadomowionym w Instytucie Matematycznym PAN, a za lożonym przeze
mnie w roku 2000:

IMPANGA = IM PAN Geometria Algebraiczna

IMPAN w Warszawie (zdj ↪ecie R. Podgórskiej)

Impanga zwi ↪azana jest z Zak ladem Algebry i Geometrii Algebraicznej w
IMPAN. W roku 2010 Impandze stukn ↪e lo dziesi ↪eć lat. Gdy zak lada lem Impang ↪e,
nie wróżono jej wi ↪ecej niż dwa lata przetrwania. Tymczasem Impanga przeży la
trzy dyrekcje IMPAN.

Dla dzia lań Impangi niezwykle ważny jest przyk lad trzech matematyków:
Aleksandra Grothendiecka, Józefa Marii Hoene-Wrońskiego i Oskara Zariskiego.
Grothendieck napisa l w swoich pami ↪etnikach:

... tej nocy... zrozumia lem, że PRAGNIENIE poznania oraz MOŻNOŚĆ
poznania i odkrywania s ↪a jedn ↪a i t ↪a sam ↪a rzecz ↪a.

Na grobie Hoene-Wrońskiego widnieje taki napis:
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AKT POSZUKIWANIA PRAWDY ŚWIADCZY O MOŻNOŚCI JEJ ZNA-
LEZIENIA.

Zariski jest dla nas przyk ladem entuzjazmu dla odkrywania prawdy w ma-
tematyce oraz entuzjazmu w pracy z uczniami (jego doktorantami byli: S. S.
Abhyankar, M. Artin, I. Barsotti, I. Cohen, D. Gorenstein, R. Hartshorne, H.
Hironaka, S. Kleiman, J. Lipman, D. Mumford, M. Rosenlicht, P. Samuel, A.
Seidenberg – coś nieprawdopodobnego!).

To s ↪a tropy Impangi.

Matematycy skupieni wokó l Impangi s ↪a g lównie (ale nie wy l ↪acznie) zainte-
resowani zespolon ↪a geometri ↪a algebraiczn ↪a. To jest klasyczny obszar geometrii
algebraicznej, tu atakuje si ↪e najważniejsze problemy geometrii. Także tu po-
jawiaj ↪a si ↪e kluczowe zagadnienia algebraiczne oraz, coraz cz ↪eściej, kombinato-
ryczne.

Termin ,,Impanga” jest także używany przez nas jako nazwa ogólnopolskiego
seminarium z geometrii algebraicznej, które spotyka si ↪e zazwyczaj w IMPAN
w Warszawie. Uczestnicz ↪a w nim geometrzy algebraiczni z ca lej Polski, a
także sporo z zagranicy (i wtedy j ↪ezykiem wyk ladowym jest jezyk angielski).
Wyk ladowcy na Impandze referuj ↪a wyniki w lasne b ↪adź prace innych autorów
zwi ↪azane z badaniami w lasnymi. Zwykle1 do referowania zapraszani s ↪a mate-
matycy po doktoracie.

Pierwszy rok Impangi (2000/2001) polega l na tym, że ja dojeżdża lem co
3 tygodnie z Bonn, gdzie by lem w Instytucie Maxa-Plancka, i prowadzi lem w
IMPAN w Warszawie Impangowe wyk lady. Już wówczas wytworzy l si ↪e zwy-
czaj, który trwa do dzís, że gros uczestników Impangi wywodzi si ↪e z Warszawy
oraz Krakowa. W zwi ↪azku z tym jakość po l ↪aczenia kolejowego z Krakowa do
Warszawy by la przedmiotem dużej troski Impangowiczów. (Wydaje si ↪e, że The
Dutch Intercity Seminar on Moduli pracowa lo w Holandii w bardziej kom-
fortowych warunkach). Pierwsze seminarium mia lo miejsce 30.10.2000, a re-
ferowa lem nast ↪epujace tematy: charakterystyka Eulera-Poincaré, tw. Hopfa,
wzór Gaussa-Bonneta i zastosowania, klasy Cherna via teoria przeszkód, klasy
Cherna via cykle polarne, liczby Cherna, klasy Stiefela-Whitney’a i zastosowa-
nia, tw. Hirzebrucha-Riemanna-Rocha.

Seminarium Impanga mia lo szcz ↪eście gościć jako wyk ladowców: H. Esnault,
B. Harbourne’a, J.-M. Hwanga, F. Hirzebrucha, A. Lascoux, V. Meht ↪e, B.
Totaro, J. W lodarczyka i wielu innych znakomitych matematyków. Pi ↪ekne
wyk lady nagradzane by ly ,,kubkiem Impangi”:

1S ↪a wyj ↪atki od tej regu ly. Wśród Impangowych wyk ladowców byli nast ↪epuj ↪acy doktoranci
(podaj ↪e tych, którzy zapisali si ↪e w mojej pami ↪eci): M. Halenda z Uniwersytetu Gdańskiego,
J. Gorski i K. Palka z Uniwersytetu Warszawskiego, Ö. Öztürk z IMPAN, a także studenci:
P. Achinger, K. Macioszek i M. Skrzypczak z UW oraz M. D ↪ebowska i A. Fluder z Akademii
Pedagogicznej w Krakowie.
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Takich kubków rozda lem w sumie 53.

Należy dodać, że spotkania Impangi to nie tylko wyk lady. Na przyk lad
podczas Impangi 154 (16.01.2009) ogl ↪adalísmy film Masayoshi Nagata o wielkim
japońskim geometrze algebraicznym.

Szczegó lowy plan seminarium Impanga w latach 2000-2010 można znaleźć
na stronach:

http://www.impan.pl/~pragacz/seminar1.htm

http://www.impan.pl/~pragacz/seminar2.htm

Seminarium Impanga w l ↪acza lo si ↪e w różnoraki sposób w konferencje i szko ly
z geometrii algebraicznej organizowane w Polsce. Wymieńmy tu dla przyk ladu
konferencje: Manifolds in Mathematics and in Other Fields (IMPAN, 2002; zor-
ganizowan ↪a przez F. Hirzebrucha i S. Janeczk ↪e), Recent advances in algebraic
geometry (Akademia Pedagogiczna Krakow, 2005; zorganizowan ↪a przez T. Szem-
berga), czy seminarium z okazji 60-lecia IMPAN oraz konferencj ↪e dedykowan ↪a
S.T. Yau (IMPAN, 2008; g lównym organizatorem by l S. Janeczko).

Nast ↪epuj ↪acy matematycy wnieśli do Impangi znacz ↪acy wk lad (różnego ro-
dzaju): Janusz Adamus, Marcin Cha lupnik, S lawomir Cynk, Grzegorz Ka-
pustka, Micha l Kapustka, Jaros law K ↪edra, Oskar K ↪edzierski, Mariusz Koras,
Adrian Langer, Tomasz Maszczyk, S lawomir Rams, Tomasz Szemberg, Marek
Szyjewski, Halszka Tutaj-Gasińska, Bronis law Wajnryb, Andrzej Weber i Ja-
ros law Wísniewski.

Sk lad Impangi bynajmniej nie jest sta ly. Jedni przychodzili, drudzy odcho-
dzili... To jest prawdopodobnie przyczyn ↪a, że nie ma ,,kanonicznego” zdj ↪ecia
Impangi (uświadomi lem to sobie dopiero pisz ↪ac ten artyku l). Chcia lbym im
wszystkim gor ↪aco podzi ↪ekować!

Nast ↪epuj ↪ace dziedziny s ↪a reprezentowane przez uczestników Impangi:

• geometria analityczna i algebra lokalna (Adamus),

• topologia algebraiczna (Cha lupnik, Weber),

• klasyczna algebra i kombinatoryka (Pragacz),
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• zespolona (g lównie rzutowa) geometria algebraiczna (Cynk, K ↪edzierski,
M. Kapustka, G. Kapustka, Koras, Langer, Maszczyk, Pragacz, Rams,
Tutaj-Gasińska, Szemberg, Wísniewski),

• globalna teoria osobliwości (Pragacz, Weber),

• geometria i topologia powierzchni (Wajnryb),

• K-teoria (Szyjewski),

• wi ↪azki wektorowe i przestrzenie moduli (Langer),

• geometria i topologia symplektyczna (K ↪edra).

Impanga (w tym szerszym znaczeniu) organizowa la konferencje, szko ly, mi-
niszko ly, grupy badawcze i sesje. W Centrum Banacha w Warszawie odby ly
si ↪e nast ↪epujace szko ly: Characteristic classes (2002), Stratifications of moduli
spaces (2002), Schubert varieties (2003), Symplectic topology (2004), Moduli spa-
ces (2005), Holomorphic symplectic singularities (2006). Tamże odby ly si ↪e se-
sje: Hommage à Grothendieck (2004), Algebraic cycles and motives - Impanga
100 (2005), Ku czci Józefa Hoene-Wrońskiego (2007), Funkcje zeta (2007), oraz
grupa badawcza: Classical algebra, combinatorics and Hoene-Wroński (2008).
W roku 2003, Impanga wspó lorganizowa la, wraz z Instytutami Matematyki
Bu lgarskiej i Rumuńskiej Akademii Nauk, konferencj ↪e: Algebraic Geometry,
Algebra and Applications, w miejscowości Borovetz w Bu lgarii. Do dzís wspo-
minam znakomity bu lgarski jogurt.

Wreszcie, w roku 2010, w ośrodku konferencyjnym IMPAN w B ↪edlewie
odby la si ↪e Konferencja-Szko la: Impanga Summer School on Algebraic Geometry.

Szczegó ly (w szczególności nazwiska organizatorów i wyk ladowców) można
znaleźć na stronie:

http://www.impan.pl/~pragacz/impanga_miniszkoly.htm

Spotkania Impangi zainspirowaly powstanie wielu prac matematycznych. Na
przyk lad, moich prac tego typu jest 15. Szczególnie mi lo wspominam:

Positivity of Schur function expansions of Thom polynomials, Fund. Math. (2007),

(z A. Weber); Diagonal subschemes and vector bundles, (z V. Srinivas i V. Pati), Serre’s

Volume of Pure and Appl. Math. Quat. (S.T. Yau et al. eds.) (2008); A note on the

Chow groups of projective determinantal varieties , Dodatek do [G. and M. Kapustka

A cascade of determinantal Calabi-Yau threefolds], Math. Nachr. (2010).

Inni Koledzy mile wspominaj ↪a nast ↪epuj ↪ace Impangowe prace:

Adrian Langer: Lectures on torsion-free sheaves and their moduli, “Algebraic Cyc-

les, Sheaves, Shtukas, and Moduli”, (P. Pragacz ed.) Birkhäuser (2007); Moduli spaces

for principal bundles in arbitrary characteristic, z T. Gomez, A. Schmitt i I. Sols, Adv.

Math. (2008); Moduli spaces for principal bundles in large characteristic, z T. Gomez,
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A. Schmitt i I. Sols, w: Teichmüller Theory and Moduli Problems, RMS Lect. Notes

Ser. in Math. (2010).

Tomasz Maszczyk: O wyższości ,,Loi suprême” Hoene-Wrońskiego nad wzorem

Bürmanna-Lagrange’a w: Hoene-Wroński: Życie, matematyka i filozofia, (P. Pragacz

ed.) IMPAN (2008); On special rational curves in Grassmannians, Archiv der Mathe-

matik (2008); Computing genus zero Gromov-Witten invariants of Fano varieties, J.

Geom. Phys. (w druku).

Tomasz Szemberg: Simultaneous generation of jets on K3 surfaces, Arch. Math.

(2004) (z S. Rams); Seshadri constants and the generation of jets, J. Pure Appl. Alg.

(2009) (z Th. Bauer).

Szko la “Moduli Spaces” w roku 2005

Konferencja i szko ly Impangi mia ly zaszczyt gościć jako wyk ladowców nast ↪e-
puj ↪acych matematyków: M. Brion, J-M. Drezet, G. van der Geer, M. Lehn, S.
Mukai, J. P. Murre, K. Ono, F.-O. Schreyer, V. Srinivas i inni.

Jubileuszowa Konferencja-Szko la w r. 2010 zgromadzi la razem światowej
s lawy specjalistów oraz m lodych badaczy, w tym wielu doktorantów z Polski i
Europy. Pos luży la jako forum wymiany idei i informacji o nowych dokonaniach
w geometrii algebraicznej. Ważnym celem Szko ly by lo także sformuowanie celów
i zadań badawczych. Okolicznościowy plakat nawi ↪azywa l do cyklu wyk ladów S.
Mukai – jednego z najwybitniejszych geometrów algebraicznych obecnej doby –
o powierzchniach Enriquesa:
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Plakat wykonany wspólnie z Mari ↪a Donten-Bury

Na Konferencji-Szkole odby lo si ↪e pi ↪eć minikursów na nastepuj ↪ace tematy:
powierzchnie algebraiczne, osobliwości w geometrii biwymiernej, przestrzenie
moduli, formy różniczkowe na rozmaitościach oraz kohomologie ekwiwariantne.
Oprócz tego wyg loszono dziesi ↪eć wyk ladów poświ ↪econych bież ↪acym badaniom
w takich dziedzinach geometrii algebraicznej jak: rozmaitości toryczne, koho-
mologie przestrzeni moduli, arytmetyka rozmaitości algebraicznych, cykle alge-
braiczne, rozmaitości Fano i inne.
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Shigeru Mukai wyk lada na Konferencji-Szkole (zdj ↪ecie Ö. Öztürka).

Recital fortepianowy dla uczestników da l na zamku w Kórniku Pawe l Wa-
karecy. Odkry lem go przypadkiem podczas eliminacji do Konkursu Chopinow-
skiego w kwietniu 2010. Gdy okaza lo si ↪e, że Pawe l jest bratankiem mego kolegi,
zaproszenie do Kórnika zosta lo przez Paw la chyżo przyj ↪ete i bylísmy świadkami
wspania lego koncertu. W październiku, Pawe l – jako jedyny polski pianista
– gra l w finale Konkursu Chopinowskiego. (Moim zdaniem na Impandze gra l
lepiej).

Zawsze przywi ↪azywa lem duż ↪a wag ↪e do spisywania i publikowania materia lów
ze seminarium i szkó l Impangi. Wzorem tu dla mnie by lo Seminarium Cheval-
ley’a w École Normale w Paryżu, z którego publikacji bardzo dużo si ↪e nauczy lem.
(Uważam, że w Polsce nie przywi ↪azuje si ↪e do tego należytej wagi). Jestem bar-
dzo wdzi ↪eczny tym wszystkim, którzy zredagowali swoje wyk lady na seminarium
i szko lach Impangi i pozwolili je opublikować w tomach Impangi. Na publikacje
Impangi sk ladaj ↪a si ↪e nast ↪epuj ↪ace ksi ↪ażki (pierwsza jest dedykowana Aleksan-
drowi Grothendieckowi, a druga – Józefowi Marii Hoene-Wrońskiemu):

Topics in Cohomological Studies of Algebraic Varieties (2005),

Algebraic Cycles, Sheaves, Shtukas, and Moduli (2007)

– oba wydane przez Birkhäuser-Verlag, oraz

7



Hoene-Wroński: Życie, Matematyka i Filozofia (2008), wydana przez IM-
PAN.

Konferencji w Borovetz by l poświ ↪econy specjalny zeszyt Serdica Mathema-
tical Journal (vol. 30, No. 2-3, 2004). Obecnie w przygotowaniu jest tom Con-
tributions to Algebraic Geometry zawieraj ↪acy g lównie materia ly z Konferencji-
Szko ly w roku 2010. Ten tom b ↪edzie dedykowany Oskarowi Zariskiemu, a ar-
tyku l biograficzny o nim napisa l jeden z jego ostatnich uczniów (w szerokim
sensie) Piotr Blass.

Warto napomkn ↪ać, że kilku m lodych matematyków znacznie si ↪e rozwin ↪e lo
dzi ↪eki Impandze. Należ ↪a do nich Grzegorz i Micha l Kapustkowie, którzy wy-
rastaj ↪a na klasowych geometrów algebraicznych. ,,Owocem” Impangi jest też
matematyk turecki Özer Öztürk. W październiku 2010 r. obroni l on w IMPAN
prac ↪e doktorsk ↪a. Bardzo si ↪e rozwin ↪a l matematycznie w środowisku Impangi
w czasie czteroletniego pobytu w Polsce i mam nadziej ↪e, że b ↪edzie t ↪a wiedz ↪a
promieniowa l, po powrocie, w rodzinnej Turcji.

Oczywíscie nie zawsze by lo Impandze ,,z górki”. Pisz ↪ac takie teksty oko-
licznościowe, zwykle pisze si ↪e tylko o mi lych, g ladkich pozytywach. Ale warto
też napisać o przeszkodach, na jakie natrafia la Impanga. Choćby ku nauce dla
tych, którzy b ↪ed ↪a chcieli organizować coś podobnego.

Bardzo cz ↪esto pracownicy uniwersyteckich instytutów matematyki mieli wy-
znaczane zaj ↪ecia dydaktyczne w pi ↪atki w godzinach Impangi, co uniemożliwia lo
im uczestniczenie w jej spotkaniach.

W roku 2007, Impanga mia la poważne k lopoty z otrzymaniem odpowied-
niej sali na Impangowe seminaria w IMPAN, w Warszawie. Podróżowalísmy
wtedy do ... Krakowa; tam w gościnnym Oddziale Krakowskim IMPAN na Św.
Tomasza odbywa ly si ↪e Impangi:
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Wej́scie do Oddzia lu IMPAN w Krakowie (zdj ↪ecie H. Tutaj-Gasińskiej).

Rok 2007 by l trudny także z innego powodu. Do tego roku systematycznie
dysponowa lem grantami KBN. Istotn ↪a cz ↪eść tych grantów przeznacza lem na
potrzeby Impangi. W roku 2007 moja aplikacja grantowa zosta la odrzucona.

17 grudnia 2010 r. Impanga spotka la si ↪e po raz dwusetny. Wys luchalismy 2
interesuj ↪acych wyk ladów T. Maszczyka i J. Wísniewskiego, no i la l si ↪e szampan.
(Dyrekcja sugerowa la raczej wod ↪e mineraln ↪a). Trudno przewidzieć, jaka b ↪edzie
przysz lość Impangi. W Polsce jest obecnie sporo m lodych ludzi interesuj ↪acych
si ↪e geometri ↪a algebraiczn ↪a. Może wśród nich znajdzie si ↪e ktoś, kto za jakís czas
przejmie po mnie ster? Uważam, że aby Impanga pozosta la Impang ↪a, musi
to być seminarium autorskie. Jeśli ma to być kontynuacja tej Impangi z lat
2000-2010, to matematyka musi być postrzegana jako sztuka, a nie jako sport.

Pragn ↪e na koniec podzi ↪ekować Dyrektorom IMPAN: Stanis lawowi Janeczce
i Feliksowi Przytyckiemu za wieloletnie wsparcie, oraz Marii Donten-Bury i Ja-
nowi Krzysztofowi Kowalskiemu za pomoc przy redakcji materia lów Impangi.

Piotr Pragacz
Instytut Matematyczny PAN
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