Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 21 lutego zmarł nagle w wieku 70 lat

Profesor dr hab. Piotr Mankiewicz
Profesor Piotr Mankiewicz pracował w Instytucie Matematycznym PAN
od 1968 roku.
Przez wiele lat był kierownikiem studiów doktoranckich, od roku 2005 pełnił
funkcję kierownika Zakładu Analizy Funkcjonalnej.
Był członkiem Rady Naukowej Instytutu.
Był wybitnym matematykiem, o wielkich zasługach dla rozwoju analizy
funkcjonalnej w Polsce i na świecie,
specjalistą w dziedzinie geometrii przestrzeni Banacha.
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Profesor Piotr Mankiewicz ukończył Uniwersytet Warszawski w 1965 roku.
Pracował tam jako asystent, potem starszy asystent, a potem pracował w IMPAN od
1968 r., aż do teraz.
Obronił w nim doktorat w 1969 r. (na temat funkcjonałów na przestrzeniach liniowotopologicznych lokalnie wypukłych, pod kierunkiem prof. Wojciecha Słowikowskiego),
habilitację uzyskał w 1974 r., tytuł naukowy profesora otrzymał w 1986 r.
Otrzymał odznaczenia państwowe: w 1990 r. Złoty Krzyż Zasługi, a w 2009 r.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.
Otrzymał też nagrody naukowe: PTM dla młodych naukowców w 1972 r.,
sekretarza naukowego PAN w 1971 r. (za udział w opracowaniu dotyczącym przestrzeni
modularnych operatorów oraz struktur algebraicznych), nagrodę główną PTM im.
Wacława Sierpińskiego w 1976 r., nagrodę Wydziału III PAN w 1985 r.
Od 2007 r. był kierownikiem Zakładu Analizy Funkcjonalnej w IMPAN.
Miał wybitne osiągnięcia w dziedzinie geometrii przestrzeni Banacha, przekrojów i
rzutów symetrycznych ciał wypukłych w przestrzeni Rn (w szczególności losowych).
Udowodnił hipotezę Milmana. Ma wiele prac wspólnych z Nicole Tomczak- Jaegermann.
Koordynował w IMPAN węzeł sieci europejskiej PHD (Phenomena in High
Dimensions).
Przez wiele lat, od 1986 roku, był przewodniczącym, do teraz członkiem Komisji
Rady Naukowej IMPAN ds. zatrudnienia i oceny działalności naukowej pracowników.
Przez wiele lat, do ok. 2012 r. był kierownikiem studiów doktoranckich w IMPAN. Był
członkiem Komisji WCNM, naszego KNOW, wspólnego z Wydziałem MIM UW. Brał
udział we wszystkich egzaminach.
Na posiedzeniach tych komisji był bardzo cenną osobą, spokojną, i z ogromnym
autorytetem. Przez wiele lat bardzo pomagał Dyrekcji IMPAN. Był częścią Instytutu,
oprócz spraw naukowych i organizacyjnych można z nim było pogawędzić na różne
tematy i posłuchać o jego wyprawach żeglarskich.
Trudno się pogodzić z tym, że tak nagle odszedł. Niedawno odszedł od nas Olek,
prof. Aleksander Pełczyński, teraz Piotr. Będzie nam go wszystkim brakowało.
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