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Prof. Stanisław Woronowicz laureatem
Humboldt Research Award
Humboldt Research Award otrzymują wyróżniający się naukowcy, spoza Niemiec, których badania,
teorie lub odkrycia miały znaczący wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej.

Nagrodzeni naukowcy są zapraszani do poprowadzenia na jednym z niemieckich uniwersytetów
własnego projektu naukowego. Prof. Woronowicz będzie prowadził badania na
Georg-August-Universität Göttingen, współpracując z prof. Ralfem Meyerem z Instytutu Matematyki
oraz prof. Detlevem Buchholzem z Instytutu Fizyki Teoretycznej.
Prof. Woronowicz na początku swej kariery naukowej zajmował się aspektami matematycznymi teorii
kwantów i aksjomatycznej kwantowej teorii pola oraz algebrą operatorów. Od blisko 30 lat jego
badania skupiają się na zagadnieniach związanych z teorią grup kwantowych; przez wielu uznawany
jest za jednego z współtwórców tejże teorii.
Badania prof. Woronowicza cieszą się wielkim uznaniem na całym świecie. Współpracuje on m.in.
z Institute for Advanced Study w Princeton, Centr de Physique Theorique CNRS w Marsylii, Zentrum
for Interdisziplinare Forschung w Bielefeld, Institut for Theoretische Physik ETH w Zurychu oraz
Research Institute for Mathematical Study Kyoto University. Jest laureatem wielu nagród, m.in.:
Nagrody im. Stefana Banacha Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Nagrody Fundacji Alfreda
Jurzykowskiego oraz Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk ścisłych.
W latach 1977-1984 prof. Woronowicz był prodziekanem a następnie dziekanem Wydziału Fizyki UW;
w latach 1993-1996 pełnił funkcję kierownika Katedry Metod Matematycznych Fizyki UW, której
pracownikiem jest do dnia dzisiejszego. KAP
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