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bazie prac [2], [3] i [5]. Rozprawa habilitacyjna skªadaªa si¦ z prac [7], [8] i [9];
zªo»yªem j¡ w 2010 roku, a kolokwium habilitacyjne odbyªo si¦ w roku 2011.

2. Ogólne wprowadzenie

Moje zainteresowania matematyczne koncentruj¡ si¦ wokóª teorii modeli � gaª¦zi
logiki matematycznej.
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We wspóªczesnej teorii modeli mo»na wyró»ni¢ kilka nurtów. Klasycznym nurtem
jest �czysta� teoria modeli, zajmuj¡ca si¦ badaniem modeli pewnych ogólnych
klas teorii pierwszego rz¦du, w szczególno±ci obliczaniem liczby (z dokªadno±ci¡
do izomor�zmu) modeli danej teorii, analiz¡ ich struktury oraz bardziej tech-
nicznymi zagadnieniami, takimi jak studiowanie wªasno±ci ró»nych wariantów poj¦-
cia forkingowej niezale»no±ci. Najgª¦bsze wyniki w czystej teorii modeli uzyskano dla
tzw. teorii stabilnych (byªa to teoria klasy�kacji rozwini¦ta przez Shelaha w latach
siedemdziesi¡tych ubiegªego wieku oraz geometryczna teoria stabilno±ci rozwini¦ta w
latach osiemdziesi¡tych przez Hrushovskiego, Pillaya, Zilbera i innych). W ostatnich
latach wielu teoriomodelowców pracuje nad rozszerzaniem metod teorii stabilno±ci
do szerszych klas teorii (np. do teorii prostych, NIP, NTP2 czy ró»anych).
Kolejnym nurtem jest �algebraiczna� teoria modeli, która naturalnie i silnie wi¡»e

teori¦ modeli z algebr¡. Mo»na tu wyró»ni¢ dwa kierunki bada«. Celem pierwszego
jest klasy�kowanie klasycznych struktur algebraicznych (np. grup i ciaª) speªniaj¡-
cych pewne naturalne teoriomodelowe zaªo»enia; mo»na powiedzie¢, »e jest to teo-
ria klasy�kacji ograniczona do struktur algebraicznych. Celem drugiego kierunku
bada« jest rozwijanie teorii modeli konkretnych struktur algebraicznych (np. grup
abelowych czy ciaª algebraicznie domkni¦tych), tzn. opisywanie zbiorów de�niowal-
nych, przestrzeni typów, forkingu, itd. oraz stosowanie tych rozwa»a« do czysto al-
gebraicznych lub teorioliczbowych problemów.
Jednymi z najbardziej spektakularnych zastosowa« geometrycznej teorii stabil-

no±ci i algebraicznej teorii modeli w geometrii diofantycznej s¡ dowody hipotezy
Mordela-Langa [Hr1] oraz Manina-Mumforda [Hr2] podane przez Hrushovskiego.
Innych wa»nym nurtem jest o-minimalno±¢. Przypomnijmy, »e struktura o-

minimalna to struktura liniowo uporz¡dkowana, której ka»dy de�niowalny podzbiór
jest sko«czon¡ sum¡ przedziaªów i punktów; teoria jest o-minimalna, gdy jej modele
s¡ o-minimalne. Motywacj¡ jest tu mo»liwo±¢ stosowania teoriomodelowych idei do
obiektów �analitycznych�, np. do uporz¡dkowanego ciaªa liczb rzeczywistych (które
jest najbardziej klasycznym przykªadem struktury o-minimalnej) i w konsekwencji
do geometrii rzeczywistej. Jak zostaªo wy»ej wspomniane ró»ne idee z teorii sta-
bilno±ci stosuj¡ si¦ w szerszych klasach teorii. Tak jest równie» w przypadku teorii
o-minimalnych (mimo »e wszystkie one s¡ niestabilne), jednak zazwyczaj u»ywaj¡c
odmiennych technik, typowych dla o-minimalno±ci. Jednym z najbardziej spektaku-
larnych zastosowa« o-minimalno±ci jest dowód hipotezy André-Orta podany przez
Pil¦ [Pi].
W ostatnim czasie coraz wi¦kszego znaczenia nabieraj¡ ró»norakie metody topolog-

iczne w teorii modeli. Mo»na tu wyró»ni¢ stosowanie poj¦¢ i metod dynamiki topo-
logicznej do badania grup de�niowalnych (zainicjowane przez Newelskiego) oraz do
badania grup automor�zmów struktur pierwszego rz¦du. Logika ci¡gªa i teoria mod-
eli struktur metrycznych (z gªównym wkªadem Ben-Yaacova) prowadzi do ciekawych
zwi¡zków teorii modeli z topologi¡ i analiz¡ funkcjonaln¡. Pozwol¦ sobie zako«czy¢
stwierdzeniem, »e badanie wprowadzonych przeze mnie struktur polskich prowadzi
do nowych zwi¡zków teorii modeli, topologii, deskryptywnej teorii mnogo±ci, teorii
grup i (na co mam nadziej¦ na podstawie moich ostatnich przemy±le«) dynamiki
topologicznej.
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3. Opis bada« naukowych

Maje badania naukowe dotycz¡ zwi¡zków teorii modeli z algebr¡ (gªównie teori¡
grup, ciaª i pier±cieni), topologi¡, abstrakcyjn¡ dynamik¡ topologiczn¡ oraz deskryp-
tywn¡ teori¡ mnogo±ci.
Niniejszy rozdziaª podzieliªem na kilka tematycznych podrozdziaªów, w których

omawiam najwa»niejsze aspekty moich prac.
Za moje gªówne osi¡gni¦cia uwa»am:

• maªe struktury polskie, które wprowadziªem i rozwijaªem w pracach [10], [13],
[17] i [20], omówione w podrozdziale 3.2,
• nowe twierdzenia na temat grup i pier±cieni ω-kategorycznych zawarte w pra-
cach [13], [14], [15] i [16] i omówione w podrozdziale 3.3,
• wkªad w rozwój metod dynamiki topologicznej w teorii modeli oraz zas-
tosowania i zwi¡zki z teoriomodelowymi spójnymi skªadowymi i ze zªo»ono±ci¡
ograniczonych, niezmienniczych relacji równowa»no±ci; materiaª ten zawarty
jest w pracach [19], [23], [24], [25], [26] i omówiony zostaª w podrozdziaªach
3.8 oraz 3.9.

Warto tu równie» wspomnie¢ prac¦ [18], w której podali±my peªn¡ klasy�kacj¦
minimalnych grup abelowych posiadaj¡cych de�niowalny porz¡dek z niesko«czonym
ªa«cuchem i stosuj¡c j¡ zredukowali±my znan¡ hipotez¦ Podewskiego (mówi¡c¡, »e
ka»de ciaªo minimalne jest algebraicznie domkni¦te) do pewnej bardzo szczególnej
sytuacji, o której przypuszczamy, »e nie mo»e si¦ zdarzy¢. W pracy [12] poczynil-
i±my pewien post¦p dotycz¡cy znanej hipotezy, »e ka»de ciaªo stabilne jest rozdziel-
czo domkni¦te, dowodz¡c jej dla ciaª wagi 1. Ponadto mam istotny wkªad w rozwój
struktur prosko«czonych (w mojej rozprawie doktorskiej i pó¹niejszych publikacjach)
oraz w badaniach grup i ciaª ró»anych (w mojej rozprawie habilitacyjnej i ostatnio
opublikowanej pracy [22]). Zostaªo to dokªadniej omówione w poni»szych podrozdzi-
aªach.

3.1. Maªe struktury prosko«czone. W niniejszym podrozdziale omówi¦ prace
[2], [3], [5] (czyli zawarto±¢ mojej rozprawy doktorskiej) oraz [6] i [11] (prace opub-
likowane mi¦dzy doktoratem i habilitacj¡).
Struktury prosko«czone, w szczególno±ci grupy prosko«czone rozwa»ane jako

struktury prosko«czone, zostaªy wprowadzone przez Newelskiego w [Ne1, Ne2].
Struktura prosko«czona to para (X,Aut∗(X)), gdzie X jest przestrzeni¡ prosko«c-

zon¡ (b¦d¡c¡ granic¡ odwrotn¡ przeliczalnego systemu sko«czonych przestrzeni
dyskretnych), a grupa Aut∗(X) (zwana grup¡ strukturaln¡) jest domkni¦t¡ podgrup¡
grupy homeomor�zmów X zachowuj¡cych wyró»niony system odwrotny. Grupa
prosko«czona traktowana jako struktura prosko«czona to granica odwrotna grup
sko«czonych wraz z grup¡ strukturaln¡ skªadaj¡c¡ si¦ z automor�zmów. Mówimy,
»e grupa strukturalna Aut∗(X) struktury [grupy] prosko«czonej X jest standardowa,
gdy jest ona grup¡ wszystkich homeomor�zmów [automor�zmów topologicznych] X
zachowuj¡cych wyró»niony system odwrotny. Struktur¦ prosko«czon¡ (X,Aut∗(X))
nazywamy maª¡, gdy dla ka»dego naturalnego n > 0 jest tylko przeliczalnie wiele
orbit na Xn = X × · · · ×X wzgl¦dem dziaªania grupy Aut∗(X).
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Moj¡ gªówn¡ motywacj¡, by rozwa»a¢ struktury prosko«czone, jest fakt, »e
stwarzaj¡ one mo»liwo±¢ stosowania teoriomodelowych idei do czysto topologicznych
obiektów. Z drugiej za± strony, poj¦cie interpretowalno±ci struktury prosko«czonej w
teorii pozwala uzyska¢ informacje na temat teorii na podstawie informacji na temat
struktur prosko«czonych.
Newelski rozwin¡ª teori¦ modeli maªych struktur prosko«czonych przez analogi¦ do

geometrycznej teorii stabilno±ci [Ne1, Ne2]. W szczególno±ci wprowadziª on poj¦cia
m-niezale»no±ci, M-rangi, m-stabilno±ci oraz m-normalno±ci jako analogony poj¦¢
forkingowej niezale»no±ci, U-rangi Lascara, superstabilno±ci oraz 1-bazowania.
Wad¡ teorii rozwini¦tej przez Newelskiego byª brak ciekawych, konkretnych

przykªadów maªych struktur prosko«czonych. Przypomnijmy, »e ka»da struktura
prosko«czona interpretowalna w maªej teorii pierwszego rz¦du te» jest maªa, co
generuje caª¡ klas¦ przykªadów i jest jedn¡ z motywacji do badania maªych struk-
tur prosko«czonych, jednak wci¡» istotnym celem byªo znalezienie interesuj¡cych,
konkretnych przykªadów maªych struktur prosko«czonych, a jeszcze bardziej �
maªych grup prosko«czonych.
Tak wi¦c gªównym celem prac [2] i [3] byªo znalezienie przykªadów maªych grup

prosko«czonych. W [3] udowodnili±my, »e ka»da abelowa grupa prosko«czona sko«c-
zonego wykªadnika, b¦d¡ca granic¡ odwrotn¡ systemu indeksowanego liczbami nat-
uralnymi i rozwa»ana ze standardow¡ grup¡ strukturaln¡ jest maªa, m-normalna
i m-stabilna. W [2] scharakteryzowali±my, które produkty sko«czonych grup abe-
lowych ze standardowymi grupami strukturalnymi odpowiadaj¡cymi ró»nym syste-
mom odwrotnym s¡ maªe. Ponadto pokazali±my, »e maªe grupy tego typu s¡ m-
normalne (odpowiadaj¡c na pytanie Newelskiego dla rozwa»anych przez nas grup).
W [6] wprowadzili±my poj¦cie sªabej interpretowalno±ci i pokazali±my, »e struk-

tury prosko«czone interpretowalne w ciaªach rozdzielczo domkni¦tych pokrywaj¡
si¦ ze strukturami prosko«czonymi sªabo interpretowalnymi w ciaªach algebraicznie
domkni¦tych. Opisali±my te» teoriociaªowe konstrukcje takich struktur i znale¹li±my
±cisªy zwi¡zek naszych rozwa»a« z odwróconym problemem Galois.
Gªówna hipoteza Newelskiego na temat maªych grup prosko«czonych mówi, »e

maj¡ one otwart¡ podgrup¦ abelow¡. W [6] badali±my struktur¦ maªych pier±cieni
prosko«czonych. Postawili±my hipotez¦, »e maj¡ one otwarty ideaª nilpotentny (tzn.
istnieje n, takie »e iloczyn dowolnych n elementów ideaªu jest równy 0). Gªówne
twierdzenie pracy [6] mówi, »e maj¡ one otwarty ideaª, który jest nil sko«czonego nil-
wykªadnika (tzn. istnieje n, takie »e n-ta pot¦ga dowolnego elementu ideaªu wynosi
0). Udowodnili±my te», »e je±li nasza hipoteza jest prawdziwa, to ka»da rozwi¡zalna,
maªa grupa prosko«czona ma otwart¡ podgrup¦ nilpotentn¡ (co jest wa»n¡ otwart¡
cz¦±ci¡ hipotezy Newelskiego). Dla pier±cieni m-stabilnych pokazali±my nawet wi¦cej
ni» mówi nasza hipoteza. Mianowicie, ka»dy maªy, m-stabilny pier±cie« prosko«c-
zony ma otwarty ideaª zerowy (tzn. mno»enie obci¦te do ideaªu jest funkcj¡ zerow¡).
U»ywaj¡c podobnych argumentów, uzyskali±my równie» nowy strukturalny wynik na
temat ω-kategorycznych pier±cieni superprostych (patrz podrozdziaª 3.3).
Motywacj¡ do napisania pracy [11] byª fakt, »e zaªo»enie maªo±ci w istotny sposób

ogranicza klas¦ ciekawych przykªadów struktur prosko«czonych. Poniewa» kluczow¡
konsekwencj¡ zaªo»enia maªo±ci jest istnienie m-niezale»nych rozszerze«, natural-
nym celem byªo zbadanie, czy ta wªasno±¢ (zamiast maªo±ci) jest wystarczaj¡ca do
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rozwini¦cia interesuj¡cej teorii oraz czy istniej¡ ciekawe przykªady struktur o tej
wªasno±ci, które nie s¡ maªe. W [11] rozwa»ali±my nie tylko struktury prosko«czone,
lecz równie» ogólniejsz¡ klas¦ struktur zwartych, czyli par (X,G), gdzie X jest zwart¡
przestrzeni¡ metryczn¡, a G � zwart¡ grup¡ dziaªaj¡c¡ na X wiernie i w sposób
ci¡gªy. Struktury zwarte speªniaj¡ce istnienie m-niezale»nych rozszerze« nazwal-
i±my e-strukturami zwartymi. Podali±my ogóln¡ metod¦ konstruowania struktur
zwartych i przy jej u»yciu skonstruowali±my klas¦ przykªadów e-struktur zwartych
[oraz prosko«czonych], które nie s¡ maªe. Opisali±my topologiczne wªasno±ci e-
struktur zwartych, co pozwoliªo nam zaadaptowa¢ dowody ró»nych twierdze« o
maªych strukturach prosko«czonych do przypadku e-struktur zwartych. W szczegól-
no±ci zauwa»yli±my, »e zachodzi tu wariant twierdzenia o kon�guracji grupowej.
Udowodnili±my równie», »e w m-stabilnej e-strukturze zwartej ka»da orbita jest
dominacyjnie równowa»na (ang. equidominant) z produktem orbit m-regularnych,
co jest nowe nawet dla maªych struktur prosko«czonych. Znale¹li±my te» poj¦cie
interpretowalno±ci struktur zwartych w teoriach pierwszego rz¦du i pokazali±my, »e
ka»da struktura zwarta jest interpretowalna w pewnej teorii.

3.2. Maªe struktury polskie. W niniejszym podrozdziale omówi¦ prac¦ [10] (op-
ublikowan¡ przed habilitacj¡, ale niezawart¡ w rozprawie habilitacyjnej) oraz prace
[17] i [20] (opublikowane po habilitacji). Ten cykl prac uwa»am za jedno z moich
gªównych osi¡gni¦¢. Wspomn¦ te» prac¦ [13] (opublikowan¡ po habilitacji) zawiera-
j¡c¡ przydatne twierdzenia tªumacz¡ce pewne wªasno±ci grup na odpowiadaj¡ce im
wªasno±ci pier±cieni i vice versa. Twierdzenia te stosuj¡ si¦ w ró»nych sytuacjach, w
szczególno±ci w kontek±cie maªych struktur polskich.
Ju» w czasie pracy nad maªymi strukturami prosko«czonymi przypuszczaªem, »e

rozwa»any kontekst powinno da¢ si¦ rozszerzy¢ do ciekawszych obiektów matem-
atycznych ni» przestrzenie prosko«czone. Moj¡ ogóln¡ motywacj¡ staªa si¦ ch¦¢
stworzenia mo»liwo±ci stosowania idei i technik z teorii modeli w analizie interesuj¡-
cych obiektów topologicznych.
W [10] zde�niowali±my struktury polskie jako pary (X,G), gdzieG jest grup¡ polsk¡

dziaªaj¡c¡ na zbiorze X wiernie i tak, »e stabilizator ka»dego punktu jest domkni¦t¡
podgrup¡ G. Mówimy, »e (X,G) jest maªa, gdy dla ka»dego naturalnego n > 0 jest
tylko przeliczalnie wiele orbit na Xn wzgl¦dem dziaªania grupy G.
Przykªadami struktur polskich s¡ struktury zwarte (w szczególno±ci prosko«czone)

oraz, ogólniej, G-przestrzenie polskie i G-przestrzenie borelowskie. Typowym topo-
logicznym przykªadem struktury polskiej jest dowolna zwarta przestrze« metryczna
X wraz z grup¡ G := Homeo(X) wszystkich homeomor�zmów X, wyposa»on¡ w
topologi¦ zwarto-otwart¡. Okazuje si¦, »e nawet gdy »¡damy maªo±ci, wci¡» pozostaje
wiele ciekawych przykªadów. Oprócz maªych struktur prosko«czonych typowymi
przykªadami maªych struktur polskich s¡ ró»ne zwarte przestrzenie metryczne z
grup¡ wszystkich homeomor�zmów, np. (Sn, Homeo(Sn)), (Iω, Homeo(Iω)) oraz
(P,Homeo(P )) (gdzie P jest pseudo-ªukiem) s¡ maªe na mocy [9]; uniwersalne
dendryty z peªn¡ grup¡ hoemomor�zmów s¡ maªe na mocy [Ca]. Innym ¹ródªem
przykªadów s¡ grupy topologiczne. Mianowicie ka»da zwarta grupa metryczna wraz
z grup¡ G := Aut(H) wszystkich automor�zmów topologicznych jest struktur¡
polsk¡, ale nie musi by¢ struktur¡ prosko«czon¡, nawet wtedy, gdy H jest grup¡
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prosko«czon¡ (bo Aut(H) jest polska, ale niekoniecznie zwarta). W [10] i [17]
znale¹li±my przykªady grup prosko«czonych H, dla których (H,Aut(H)) (lub (H,G)
dla pewnej domkni¦tej podgrupy G grupy Aut(H)) jest maª¡ struktur¡ polsk¡, ale
nie jest struktur¡ prosko«czon¡. Kolejne przykªady znaleziono w [Do1]. Szerokie
spektrum przykªadów [maªych] struktur polskich czyni je wartymi gª¦bszej analizy.
W [10] wprowadzili±my topologiczne poj¦cie relacji niezale»no±ci, które nazwali±my

nm-niezale»no±ci¡ (czytaj �non-meager� niezale»no±ci¡) i udowodnili±my, »e przy za-
ªo»eniu maªo±ci ma ono kilka porz¡dnych wªasno±ci (jak forking w teoriach stabil-
nych) i »e pokrywa si¦ z m-niezale»no±ci¡ w strukturach zwartych. Dowód tranzyty-
wno±ci nm-niezale»no±ci jest nietrywialny i korzysta z deskryptywnej teorii mnogo±ci.
U»ywaj¡c nm-niezale»no±ci i jej wªasno±ci, udowodnili±my odpowiedniki pewnych
podstawowych rezultatów z geometrycznej teorii stabilno±ci w kontek±cie maªych
struktur polskich. W szczególno±ci zde�niowali±my NM -rang¦ jako odpowiednik U-
rangi Lascara i zauwa»yli±my, »e speªnia ona nierówno±ci Lascara. W sytuacji gdy
X jest wyposa»one w topologi¦, NM -ranga mierzy �topologiczn¡ zªo»ono±¢� orbit
(pewne dodatkowe informacje na ten temat mo»na znale¹¢ w [Do2]). Mówimy, »e
struktura polska (X,G) jest nm-stabilna, gdy NM(X) <∞.
W dalszej cz¦±ci pracy [10] analizowali±my grupy w kontek±cie struktur pols-

kich. Wprowadzili±my poj¦cie orbity nm-generik i udowodnili±my, »e taka orbita ist-
nieje w interesuj¡cych sytuacjach, np. w G-grupach zwartych zde�niowanych jako
struktury polskie (H,G), w których H jest zwart¡ grup¡ Hausdor�a i G dziaªa
na niej w sposób ci¡gªy jako grupa automor�zmów. Do gªównych rezultatów pracy
nale»¡ strukturalne twierdzenia na temat maªych G-grup zwartych. Motywowane
one byªy hipotez¡ Newelskiego, mówi¡c¡, »e maªe grupy prosko«czone s¡ wirtualnie
abelowe. Znale¹li±my ªatwe kontrprzykªady na uogólnienie tej hipotezy do maªych G-
grup zwartych. Z drugiej za± strony udowodnili±my, »e maªa, nm-stabilna G-grupa
zwarta (H,G) jest wirtualnie rozwi¡zalna, a zakªadaj¡c, »e NM(H) < ω, jest ona
nawet wirtualnie nilpotentna. Wreszcie w [17] wzmocnili±my te rezultaty nast¦pu-
j¡co: maªa, nm-stabilna G-grupa zwarta jest wirtualnie nilpotentna, a zakªadaj¡c,
»e NM(H) < ω, jest ona nawet wirtualnie abelowa. W [10] pokazali±my równie»,
»e uogólnienie hipotezy o M-luce (mówi¡cej, »e M-ranga dowolnej orbity w maªej
strukturze prosko«czonej jest albo liczb¡ naturaln¡, albo symbolem ∞) do przy-
padku maªych struktur polskich jest faªszywe. Znale¹li±my nawet przykªady maªych,
nm-stabilnych G-grup zwartych o dowolnej przeliczalnej NM -randze (co jest do±¢
zaskakuj¡ce wobec faktu, »e hipoteza o M-luce zostaªa wcze±niej udowodniona dla
m-stabilnych grup prosko«czonych [Wa2]).
Ko«cz¡c dyskusj¦ prac [10] i [17], chciaªbym doda¢, »e w [Do1] oraz w swojej

rozprawie doktorskiej Dobrowolski skonstruowaª przykªad maªej G-grupy polskiej
(H,G) (tzn. maªej struktury polskiej, w której H jest grup¡ polsk¡ i G dziaªa na
niej w sposób ci¡gªy jako grupa automor�zmów), takiej »e H nie jest zero wymi-
arowa, rozwi¡zuj¡c tym samym jeden z problemów z pracy [10].
Praca [20] zawiera silne, strukturalne twierdzenia o lokalnie sko«czonych pier±-

cieniach prosko«czonych, które w szczególno±ci stosuj¡ si¦ do maªych G-pier±cieni
zwartych (zde�niowanych jako maªe struktury polskie (R,G), w których R jest
zwartym pier±cieniem Hausdor�a i G dziaªa na nim w sposób ci¡gªy jako grupa
automor�zmów). Zanim przejdziemy do omówienia tych wyników, powinni±my
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wspomnie¢, »e praca [13] zawiera bardzo przydatne twierdzenia tªumacz¡ce ró»ne
algebraiczne wªasno±ci grup na odpowiadaj¡ce im wªasno±ci pier±cieni i vice versa,
w pewnych ogólnych teoriomodelowych oraz topologicznych sytuacjach. Innymi
sªowy, maj¡c do dyspozycji wyniki na temat grup [pier±cieni] w pewnym kontek±cie,
praca [13] pozwala wywnioskowa¢ analogiczne rezultaty na temat pier±cieni [group]
w tym samym kontek±cie. Stosuj¡c to w kontek±cie G-przestrzeni zwartych wraz z
twierdzeniami o maªych G-grupach zwartych udowodnionymi w [17] i omówionymi
powy»ej, uzyskali±my w [13] nast¦puj¡ce wnioski: ka»dy maªy, nm-stabilny G-
pier±cie« zwarty (R,G) jest wirtualnie nilpotentny, a gdy NM(R) < ω, jest on
wirtualnie zerowy. Sformuªowali±my hipotez¦, »e ka»dy maªy, nm-stabilny pier±-
cie« G-zwarty jest wirtualnie zerowy. Na mocy [13] hipoteza ta jest równowa»na
hipotezie, »e ka»da maªa, nm-stabilna G-grupa zwarta jest wirtualnie abelowa. Te
dwie równowa»ne hipotezy pozostaj¡ jedynymi wci¡» otwartymi problemami doty-
cz¡cymi podstawowych algebraicznych wªasno±ci maªych, nm-stabilnych G-group i
G-pier±cieni zwartych.
Porzucaj¡c zaªo»enie nm-stabilno±ci, sytuacja staje si¦ znacznie ogólniejsza:

istniej¡ proste przykªady maªych G-grup zwartych, które nie s¡ nawet wirtualnie
rozwi¡zalne oraz maªych G-pier±cieni zwartych, które nie s¡ wirtualnie nilpotentne.
Zatem naturalne staje si¦ pytanie, co mo»na powiedzie¢ o strukturze maªych G-grup
i G-pier±cieni zwartych. W przypadku pier±cieni w pracy [20] uzyskali±my silne
strukturalne twierdzenia. Dla grup problem jest w peªni otwarty.
Je±li chodzi o [20], okazuje si¦, »e je±li (R,G) jest maªym pier±cieniem G-zwartym,

to R jest lokalnie sko«czonym pier±cieniem prosko«czonym i, tak naprawd¦, nasze
strukturalne twierdzenia udowodnili±my w tym ogólnym kontek±cie. Po pierwsze,
sklasy�kowali±my póªproste (w sensie Jacobsona), lokalnie sko«czone pier±cienie
prosko«czone jako produkty peªnych pier±cieni macierzowych ograniczonej (sko«c-
zonej) mocy nad ciaªami sko«czonymi. Po drugie, udowodnili±my, »e radykaª
Jacobsona dowolnego lokalnie sko«czonego pier±cienia prosko«czonego jest nil
sko«czonego nil wykªadnika (uogólniaj¡c jeden z rezultatów z [6]).
Interesuj¡cym ogólnym problemem jest pytanie o strukturalne wªasno±ci maªych

G-grup i G-pier±cieni polskich. Nawet w przypadku nm-stabilnym nic na ten temat
nie wiadomo.
W±ród narz¦dzi u»ytych w wy»ej omówionych pracach s¡ m. in.: podstawowa

deskryptywna teoria mnogo±ci (zwi¡zana ze zbiorami borelowskimi, analitycznymi
oraz I kategorii), pewna wiedza z klasycznej teorii grup prosko«czonych, ró»ne idee i
techniki z teorii modeli (gªównie z wysoce nietrywialnej teorii grup stabilnych) oraz
rachunki algebraiczne i topologiczne.
Rozwa»ania na temat [maªych] struktur polskich wydaj¡ si¦ perspektywiczne.

Praca [10] buduje kontekst i narz¦dzia pozwalaj¡ce na stosowanie idei i technik
z teorii modeli, deskryptywnej teorii mnogo±ci, topologii oraz teorii grup. Poj¦cia
wprowadzone w [10] (szczególnie nm-niezale»no±¢ i NM -ranga) prowadz¡ do nowych
(motywowanych teori¡ modeli) pyta« i twierdze« na temat deskryptywno teoriomno-
go±ciowych oraz topologicznych obiektów. Z drugiej za± strony mog¡ one okaza¢ si¦
przydatne w rozwi¡zywaniu istniej¡cych ju» w tych dziedzinach problemów. Pojawia
si¦ tu wiele konkretnych pyta« i hipotez. Bez wchodzenia w szczegóªy podaj¦ kilka
w¡tków badawczych na przyszªo±¢: klasy�kowanie zwartych przestrzeni metrycznych
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z peªn¡ grup¡ homeomor�zmów, które s¡ maªe; dalsze opisywanie struktury grup
i pier±cieni w kontek±cie maªych struktur polskich; szukanie odpowiedników teori-
omodelowych poj¦¢ i twierdze« (np. twierdzenia o kon�guracji grupowej); szukanie
zastosowa« do czysto topologicznych lub deskryptywno teoriomnogo±ciowych prob-
lemów; szukanie kolejnych przykªadów maªych struktur (a szczególnie grup) pols-
kich. Interesuj¡ce byªoby równie» znalezienie wªa±ciwego poj¦cia interpretowalno±ci
struktury polskiej w teorii (jak zostaªo to zrobione dla struktur prosko«czonych oraz
zwartych). Ostatnio pracuj¦ nad zastosowaniami struktur polskich (gªównie rezul-
tatów z [17]) w dynamice topologicznej w teorii modeli (pewne aspekty dynamiki
topologicznej w teorii modeli zostaªy omówione w podrozdziale 3.9). Moje wst¦pne
wyniki na ten temat wygl¡daj¡ bardzo obiecuj¡co.

3.3. Grupy i pier±cienie ωωω-kategoryczne. W niniejszym podrozdziale omówi¦
prace [14], [15] i [16] (opublikowane po habilitacji). Ten cykl prac, wsparty prac¡
[13], równie» mo»na zaliczy¢ do moich gªównych osi¡gni¦¢.
Jak zostaªo wspomniane we wst¦pie, jednym z celów algebraicznej teorii modeli

jest zrozumienie strukturalnych konsekwencji naturalnych teoriomodelowych zaªo»e«
w przypadku klasycznych struktur algebraicznych. Wªasno±¢, któr¡ stale zakªadamy
w tym podrozdziale, to ω-kategoryczno±¢. Przypomnijmy, »e struktura pierwszego
rz¦du M w j¦zyku przeliczalnym jest ω-kategoryczna, gdy jej teoria ma (z dokªad-
no±ci¡ do izomor�zmu) co najwy»ej jeden model mocy ℵ0. Moim ogólnym celem byªo
i jest zrozumienie struktury grup i pier±cieni ω-kategorycznych speªniaj¡cych pewne
naturalne teoriomodelowe zaªo»enia pochodz¡ce z teorii stabilno±ci i jej uogólnie«.
Rozwa»ania tego typu maj¡ dªug¡ histori¦. Fundamentalne twierdzenie, udowod-

nione przez Buara, Cherlina i Macintyre'a w [BCM] oraz Felgnera w [Fe], mówi, »e
ω-kategoryczne grupy stabilne s¡ wirtualnie nilpotentne. Znana hipoteza stwierdza,
»e s¡ one nawet wirtualnie abelowe, co zostaªo udowodnione w przypadku superstabil-
nym. Je±li chodzi o ω-kategoryczne pier±cienie stabilne, s¡ one wirtualnie nilpotentne
[BaRo], a przypuszcza si¦, »e s¡ nawet wirtualnie zerowe. Na mocy [13] powy»sze
hipotezy o grupach i pier±cieniach okazuj¡ si¦ by¢ równowa»ne. Podobnie jak dla
grup, hipoteza o pier±cieniach jest prawdziwa w przypadku superstabilnym. Istnieje
wiele uogólnie« oraz wariantów wspomnianych wyników. Na przykªad ω-kategoryczne
grupy z NSOP (negacja tzw. ±cisªej wªasno±ci porz¡dkowej) s¡ wirtualnie nilpotentne
[Ma], co na mocy [13] implikuje, »e ω-kategoryczne pier±cienie z NSOP te» s¡ wirtu-
alnie nilpotentne. Wiadomo równie», »e ω-kategoryczne grupy superproste s¡ wirtu-
alnie �nite-by-abelian [EvWa], a ω-kategoryczne pier±cienie superproste s¡ wirtualnie
�nite-by-null na mocy jednogo z twierdze« z pracy [6].
Gªówn¡ motywacj¡ w pracy [14] byªa ch¦¢ opisania struktury grup i pier±cieni ω-

kategorycznych speªniaj¡cych NIP (czyli brak tzw. wªasno±ci niezale»no±ci). Klasa
struktur z NIP-em stanowi szerokie uogólnienie klasy struktur stabilnych. Zaw-
iera ona struktury o-minimalne oraz wiele innych ciekawych struktur (np. ciaªa
algebraicznie domkni¦te z waluacj¡). W ostatnich latach powstaªo wiele wa»nych
prac na temat NIP, np. [HPP, HrPi, Sh1, Si]. W [14] udowodnili±my, »e ka»dy
ω-kategoryczny pier±cie« z NIP-em jest wirtualnie nilpotentny oraz postawili±my
hipotez¦, »e ka»da ω-kategoryczna grupa z NIP jest równie» wirtualnie nilpotentna.
Korzystaj¡c z twierdzenia o pier±cieniach oraz z pracy [13], udowodnili±my j¡ przy
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dodatkowym zaªo»eniu, »e rozwa»ana grupa ma wªasno±¢ fsg (sko«czenie speªnial-
nych generików). Jest to wa»na wªasno±¢ badana w ostatnim czasie, np. w pracach
[HPP, HrPi]. Przypomnijmy, »e zarówno grupy stabilne jak i pewna szeroka klasa
grup de�niowalnych w strukturach o-minimalnych posiadaj¡ wªasno±¢ fsg.
Okazuje si¦, »e ω-kategoryczne grupy z NIP-em i fsg s¡ generycznie stabilne w

sensie [HrPi]. Poj¦cie to bardzo dobrze wpisuje si¦ w modny ostatnio trend w teorii
modeli polegaj¡cy na studiowaniu struktur �kawaªkami� podobnych do struktur sta-
bilnych. Zatem mo»na postawi¢ pytanie o struktur¦ ω-kategorycznych grup i pier±-
cieni generycznie stabilnych, bez zaªo»enia NIP. Satysfakcjonuj¡c¡ odpowied¹ na to
pytanie uzyskali±my w pracach [15] i [16]. Najpierw w pracy [15] udowodnili±my,
»e ka»da ω-kategoryczna grupa generycznie stabilna jest wirtualnie rozwi¡zalna, a
potem, wykorzystuj¡c ten fakt, w pracy [16] wzmocnili±my tez¦, pokazuj¡c, »e taka
grupa jest wirtualnie nilpotentna. Drugi gªówny wynik pracy [16] mówi, »e ka»dy
ω-kategoryczny pier±cie« generycznie stabilny jest wirtualnie nilpotentny.
Narz¦dzia u»yte w pracach [14], [15] oraz [16] to gªównie teoria modeli (np. warunki

ªa«cucha, spójne skªadowe, typy generik), klasyczna teoria pier±cieni, pewne frag-
menty teorii grup oraz elementarnej teorii reprezentacji.
W kilku miejscach w podrozdziaªach 3.2 oraz 3.3 omówili±my wyniki, które otrzy-

mali±my, korzystaj¡c z �pomocniczej� pracy [13]. Niniejszy rozdziaª zako«cz¦ krótkim
omówieniem tej pracy.
W [13] analizowali±my zwi¡zki mi¦dzy algebraicznymi wªasno±ciami grup i pier±-

cieni de�niowalnych w strukturach pierwszego rz¦du oraz ∗-domkni¦tych (tzn.
domkni¦tych i niezmienniczych nad pewnym sko«czonym zbiorem parametrów) w
G-przestrzeniach zwartych (zde�niowanych jako struktury polskie (X,G), w których
X jest zwart¡ przestrzeni¡ Hausdor�a i G dziaªa na niej w sposób ci¡gªy). W obu
tych kontekstach przenie±li±my pewne wªasno±ci grup (np. wirtualn¡ przemienno±¢
lub rozwi¡zalno±¢) na odpowiednie wªasno±ci pier±cieni (np. wirtualn¡ zerowo±¢
lub nilpotentno±¢). Uzyskali±my te» pewne wyniki tªumacz¡ce wªasno±ci pier±cieni
na odpowiednie wªasno±ci grup w wymienionych wy»ej dwóch kontekstach. Jako
konsekwencje otrzymali±my kilka strukturalnych wyników o grupach i pier±cieniach
ω-kategorycznych oraz o maªych, nm-stabilnych G-pier±cieniach zwartych; wyniki
te omówiªem ju» wcze±niej w tym autoreferacie. Znale¹li±my te» zaskakuj¡ce zwi¡zki
mi¦dzy ró»nymi hipotezami na temat maªych grup prosko«czonych.

3.4. Grupy i ciaªa interpretowalne w teoriach ró»anych. W tym podrozdziale
omówi¦ prace [7], [8], [9] (które skªadaªy si¦ na moj¡ rozpraw¦ habilitacyjn¡) oraz
prac¦ [22] (opublikowan¡ ostatnio).
Teorie ró»ane stanowi¡ szerok¡ klas¦, zawieraj¡c¡ zarówno teorie stabilne (i,

ogólniej, proste), jak i teorie o-minimalne. Jedna z równowa»nych de�nicji teorii
ró»anej mówi, »e na podzbiorach modeli tej teorii istnieje ternarna relacja o pewnych
porz¡dnych wªasno±ciach. W teoriach ró»anych pewna szczególna relacja, zwana
þ-forkingiem (czytaj �thorn-forkingiem�), ma wszystkie te (i pewne inne dobre)
wªasno±ci, co pozwala na u»ywanie niektórych technik rozwini¦tych w rachunku
forkingowym w teoriach stabilnych oraz prostych. W szczególno±ci, pracuj¡c z
teoriami ró»anymi, mo»na uzyska¢ jednocze±nie wyniki dla teorii stabilnych i o-
minimalnych, u»ywaj¡c technik z teorii stabilno±ci, podczas gdy dowody dla struktur
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o-minimalnych s¡ zazwyczaj odmiennej natury. Teorie ró»ane zostaªy zde�niowane i
byªy rozwijane przez Scanlona i jego doktorantów Onshuusa i Ealyego [On, EaOn]
oraz przez Adlera [Ad1]. Istotnymi poj¦ciami u»ywanymi w teoriach ró»anych s¡ m.
in. þ-forking, Uþ-ranga, lokalne þ-rangi. Mówimy, »e teoria jest superró»ana, gdy
Uþ-ranga ka»dego typu jest liczb¡ porz¡dkow¡ (równowa»nie, jest mniejsza ni» ∞).
Gªównym celem pracy [7] byªo zrozumienie struktury grup superró»anych speª-

niaj¡cych NIP [oraz fsg], które s¡ �maªej� Uþ-rangi. Motywacj¡ byªy tu podobne
rezultaty znane w przypadku struktur sko«czonej rangi Morleya (a nawet struk-
tur superstabilnych) oraz struktur o-minimalnych [Po1, NPR, Ra]. Cel nasz
osi¡gn¦li±my, dowodz¡c nast¦puj¡cych dwóch twierdze« (drugie twierdzenie jest
gªównym wynikiem pracy). Pierwsze twierdzenie mówi, »e je±li G jest grup¡ speª-
niaj¡c¡ NIP oraz fsg i tak¡, »e Uþ(G) = 1, to G jest wirtualnie abelowa. Drugie
twierdzenie mówi, »e je±li zaªo»enie, »e Uþ(G) = 1 zast¡pimy warunkiem Uþ(G) = 2,
to G jest wirtualnie rozwi¡zalna.
Dowód pierwszego twierdzenia jest do±¢ prosty, cho¢ u»ywa pewnych wst¦pnych,

poczynionych przez nas obserwacji na temat þ-generików oraz inwolucji. Dowód
drugiego twierdzenia jest du»o bardziej wymagaj¡cy. U»yli±my w nim pewnych idei
z dowodu analogicznego twierdzenia dla grup rangi Morleya 2, ale nasza sytuacja
wymagaªa wielu nowych pomysªów. U»yli±my podgrup borelowskich (które zde�n-
iowali±my inaczej ni» w przypadku rangi Morleya 2), pracowali±my z inwolucjami,
wreszcie u»yli±my pewnej funkcji pochodz¡cej z tzw. �black box group theory�. Warto
wspomnie¢, »e Bruno Poizat zastosowaª pó¹niej nasze triki w dowodzie twierdzenia,
»e ka»da grupa rangi Cantora 2 jest wirtualnie rozwi¡zalna [Po2].
Motywacj¡ dla prac [8] i [9] jest nast¦puj¡ce ogólne pytanie sformuªowane w [9].

Pytanie 1. Czy dla danej niesko«czonej grupy 〈G, ·〉 (powiedzmy sko«czonego wymi-
aru, dla pewnego sensownego poj¦cia wymiaru) istnieje niesko«czone ciaªo interpre-
towalne w 〈G, ·〉?

Powy»sze pytanie zwi¡zane jest z hipotez¡ Cherlina-Zilbera z lat siedemdziesi¡-
tych, mówi¡c¡, »e prosta grupa sko«czonej rangi Morleya jest grup¡ algebraiczn¡
nad ciaªem algebraicznie domkni¦tym w niej interpretowalnym. Hipoteza ta zapoc-
z¡tkowaªa now¡ gaª¡¹ teorii modeli � grupy sko«czonej rangi Morleya.
W naszym przypadku poj¦ciem wymiaru jest Uþ-ranga (uogólnia ona wymiar o-

minimalny oraz U-rang¦ Lascara), a zatem G jest ró»ana. Je±li chcemy mie¢ pozy-
tywn¡ odpowied¹ na Pytanie 1, G nie mo»e by¢ wirtualnie abelowa. Przy tym
koniecznym warunku [PeSt] dostarcza pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 1 w kon-
tek±cie o-minimalnym. W przypadku grup sko«czonej rangi Morleya sytuacja jest
bardziej skomplikowana. Przy zaªo»eniu, »e G nie jest wirtualnie abelowa, mamy
nast¦puj¡ce trzy mo»liwo±ci:

(1) G nie jest wirtualnie rozwi¡zalna,
(2) G jest wirtualnie rozwi¡zalna, ale nie wirtualnie nilpotentna,
(3) G jest wirtualnie nilpotentna, ale nie wirtualnie abelowa.

Je±li G jest sko«czonej rangi Morleya, odpowied¹ na Pytanie 1 w przypadku (2)
jest pozytywna [Po1, Corollary 3.20]. W przypadku (1) jest to otwarty problem.
S¡ jednak pewne cz¦±ciowe wyniki (przy zaªo»eniu, »e grupa nie jest zªa (ang. bad
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group)) [Po1, Corollary 3.28]. Wreszcie w przypadku (3) odpowied¹ jest negatywna
[Ba].
W pracach [8] i [9] uogólnili±my wyniki dostarczaj¡ce pozytywnej odpowiedzi na

Pytanie 1 w kontek±cie grup sko«czonej rangi Morleya do naszego znacznie ogól-
niejszego kontekstu grup ró»anych, speªniaj¡cych NIP (w [9] zakªada si¦ dodatkowo
fsg, poniewa» korzysta si¦ z [7]). W szczególno±ci nasze wyniki stosuj¡ si¦ w przy-
padku superstabilnym.
W pracy [8] najpierw podali±my bardzo ogólny i prosty dowód twierdzenia doty-

cz¡cego interpretowalno±ci ciaªa uªamków
∨
-de�niowalnych dziedzin sko«czonej Uþ-

rangi. Wynik ten jest nowy nawet w kontek±cie sko«czonej rangi Morleya. Nast¦p-
nie u»yli±my tego twierdzenia do opisu struktury dziaªania jednej grupy abelowej
na innej grupie abelowej w kontek±cie sko«czonej Uþ-rangi (co jest odpowiednikiem
podobnego rezultatu znanego w przypadku sko«czonej rangi Morleya). Korzystaj¡c
z tego uzyskali±my gªówny wynik pracy [8]: je±li G jest grup¡ sko«czonej Uþ-rangi,
speªniaj¡c¡ NIP i G jest wirtualnie rozwi¡zalna, ale nie wirtualnie nilpotentna, to
G interpretuje niesko«czone ciaªo. W sytuacji gdy Uþ(G) = 2 dodatkowo opisali±my
grup¦ G jako produkt póªprosty grupy addytywnej i podgrupy sko«czonego indeksu
grupy multyplikatywnej pewnego ciaªa K interpretowalnego w G.
W [9] udzielili±my pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 1 dla grup nierozwi¡zal-

nych sko«czonej Uþ-rangi, speªniaj¡cych pewne techniczne zaªo»enia (uogólniaj¡c
podobny fakt znany w sytuacji sko«czonej rangi Morleya). Jest to wniosek z gªównego
rezultatu pracy [9], w którym uogólnili±my cz¦±¢ (dotycz¡c¡ istnienia interpretowal-
nego ciaªa) twierdzenia Hrushovskiego [Po1, Theorem 3.27] opisuj¡cego de�niowalne,
tranzytywne grupy permutacji zbiorów silnie minimalnych w strukturach stabilnych.
W naszej sytuacji zamiast zbioru silnie minimalnego rozwa»amy zbiór Uþ-rangi 1.
Twierdzenie jest nast¦puj¡ce: Pracujemy w modelu monstrum C ró»anej teorii T
speªniaj¡cej NIP. Niech G b¦dzie de�niowaln¡ grup¡ maj¡c¡ dziedzicznie fsg i tak¡,
»e 1 < Uþ(G) < ∞. Zaªó»my, »e G dziaªa de�niowalnie na de�niowalnym zbiorze S
Uþ-rangi 1, tak »e istnieje s ∈ S, dla którego Gs (stabilizator s w G) nie ma de�n-
iowalnej podgrupy sko«czonego indeksu, której normalizator ma sko«czony indeks w
G. Wówczas istnieje niesko«czone ciaªo interpretowalne w C.
Ko«cowe fragmenty prac [7], [8] oraz praca [22] po±wi¦cone s¡ ciaªom superó»anym

z NIP-em. Od teraz zakªadamy, »e rozwa»ane ciaªa s¡ niesko«czone. Przypomni-
jmy, »e ka»de ciaªo superstabilne jest algebraicznie domkni¦te. Mo»na wyró»ni¢ dwa
�ortogonalne� uogólnienia sytuacji z tego twierdzenia: ciaªa superproste oraz ciaªa
superró»ane speªniaj¡ce NIP. Je±li chodzi o ciaªa superproste, znana hipoteza z lat
dziewi¦¢dziesi¡tych ubiegªego wieku mówi, »e s¡ one pseudo algebraicznie domkni¦te.
Hipoteza ta okazaªa si¦ bardzo trudna (istniej¡ jedynie cz¦±ciowe wyniki na jej
temat). W [7] sformuªowali±my nast¦puj¡c¡ hipotez¦.

Hipoteza 2. Ka»de ciaªo superró»ane speªniaj¡ce NIP jest algebraicznie lub rzeczy-
wi±cie domkni¦te.

Uzasadnieniem dla takiej, a nie innej konkluzji Hipotezy 2 mo»e by¢ fakt, »e z
jednej strony zarówno (czyste) ciaªa algebraicznie domkni¦te, jak i (czyste) ciaªa
rzeczywi±cie domkni¦te s¡ superró»ane i maj¡ NIP, z drugiej za± strony gªówne klasy
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przykªadów ciaª superró»anych z NIP-em speªniaj¡ nasz¡ konkluzj¦, tzn. ciaªa super-
stabilne s¡ algebraicznie domkni¦te, a o-minimalne ciaªa uporz¡dkowane s¡ rzeczy-
wi±cie domkni¦te.
W ostatnim rozdziale pracy [7] uzyskali±my kilka podstawowych wªasno±ci

spójnych skªadowych, typów generik oraz stabilizatorów w kontek±cie ciaª speªniaj¡-
cych fsg. Przy ich u»yciu zauwa»yli±my, »e, stosuj¡c dowód twierdzenia Macintyre'a
(dotycz¡cego ciaª ω-stabilnych), mo»na otrzyma¢ nast¦puj¡ce twierdzenie: ka»de
superró»ane ciaªo, którego grupa addytywna ma fsg, jest algebraicznie domkni¦te.
Ostatni rozdziaª pracy [8] zawiera pewne idee i obserwacje zwi¡zane z Hipotez¡

2. Gªówny pomysª polega na zastosowaniu de�niowalnych miar (rozwa»anych w
[HrPi]) w celu uzyskania informacji o algebraicznych wªasno±ciach superró»anych
ciaª speªniaj¡cych NIP. U»ywaj¡c pewnego rezultatu z [HrPi] oraz ±redniowalno±ci
grup rozwi¡zalnych, poczynili±my kilka obserwacji. Przytocz¦ tu jedn¡ z nich: je±li
K jest ciaªem superró»anym z NIP-em, to K = Kn−Kn dla ka»dej liczby naturalnej
n > 0.
Gªówny pomysª pracy [22] to próba u»ycia waluacji w celu udowodnienia Hipotezy

2. Idea polega na tym, »eby z zaªo»enia nie wprost (»e teza nie zachodzi) wypro-
dukowa¢ w jaki± sposób de�niowaln¡ waluacj¦; istnienie takiej waluacji przeczy
ró»ano±ci, a wi¦c dowód hipotezy byªby zako«czony. Idei tej nie udaªo si¦ zreal-
izowa¢, ale doprowadziªa ona do sformuªowania nast¦puj¡cej �aproksymacji� tej i
kilku innych hipotez, któr¡ udowodnili±my dla ciaª dodatniej charakterystyki.
Powiemy, »e ciaªo K jest radykalnie ograniczone, gdy dla ka»dego sko«czonego

rozszerzenia L ciaªa K i dla ka»dej liczby naturalnej n > 0 indeks [L∗ : (L∗)n] jest
sko«czony i ponadto, je±li charakterystyka p ciaªa K jest sko«czona i f : L → L
zadana jest wzorem f(x) = xp − x, indeks [L+ : f [L]] te» jest sko«czony.

Hipoteza 3. Niech K b¦dzie ciaªem radykalnie ograniczonym. Wtedy istnieje ni-
etrywialna, de�niowalna waluacja na K lub ka»da nietrywialna waluacja na K ma
podzieln¡ grup¦ waluacji i algebraicznie lub rzeczywi±cie domkni¦te ciaªo reszt.

Poniewa» ciaªa superró»ane s¡ radykalnie ograniczone, zaªo»enie powy»szej
hipotezy jest sªabsze ni» zaªo»enie Hipotezy 2. �atwo sprawdzi¢, »e teza powy»szej
hipotezy równie» jest osªabieniem tezy Hipotezy 2. Gªówny wynik pracy [22]
mówi, »e: je±li ciaªo K jest radykalnie ograniczone, to istnieje nietrywialna, de�n-
iowalna waluacja na K lub ka»da nietrywialna waluacja na K ma podzieln¡ grup¦
waluacji oraz, w przypadku gdy charakterystyka ciaªa K jest dodatnia, ma ona
algebraicznie domkni¦te ciaªo reszt. W szczególno±ci ka»da nietrywialna waluacja
na superró»anym ciele dodatniej charakterystyki ma podzieln¡ grup¦ waluacji i
algebraicznie domkni¦te ciaªo reszt. Otrzymali±my ponadto pewne cz¦±ciowe wyniki
w charakterystyce 0.
Dowód gªównego twierdzenia bazuje na pracy [Ko] zawieraj¡cej wyniki o istnieniu

nietrywialnych, de�niowalnych waluacji zwi¡zanych z pewnymi addytywnymi oraz
multyplikatywnymi podgrupami rozwa»anego ciaªa.

3.5. Grupy i ciaªa minimalne oraz kwaziminimalne. Omówi¦ tu prace [17] i
[21] (opublikowane po habilitacji).
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Struktur¡ minimaln¡ nazywamy niesko«czon¡ struktur¦, której wszystkie de�n-
iowalne podzbiory s¡ sko«czone lub ko-sko«czone. Struktur¡ kwaziminimaln¡ nazy-
wamy nieprzeliczaln¡ struktur¦ w j¦zyku przeliczalnym, której wszystkie de�niowalne
podzbiory s¡ przeliczalne lub ko-przeliczalne. Wspólnym uogólnieniem grup [ciaª]
minimalnych oraz kwaziminimalnych s¡ grupy [ciaªa] regularne (patrz [PiTa] i [21]).
Poj¦cie struktury minimalnej jest fundamentalne w teorii modeli i odgrywa istotn¡
rol¦ w teorii klasy�kacji. Struktury kwaziminimalne zostaªy wprowadzone znaczniej
pó¹niej. Sama de�nicja struktury kwaziminimalnej mówi o pewnej prostocie algebry
Boole'a podzbiorów de�niowalnych. Warto tu przypomnie¢, »e znana hipoteza Zil-
bera mówi, »e zespolone ciaªo eksponencjalne (C,+, ·, 0, 1, exp) jest kwaziminimalne.
Poj¦cia regularno±ci u»ywane przez nas zostaªy wprowadzone w ostatnim czasie w
pracy [PiTa] jako naturalne uogólnienia klasycznych poj¦¢ regularno±ci rozwa»anych
w teoriach stabilnych do przypadku dowolnych teorii.
Gªówn¡ motywacj¡ dla omawianych prac jest hipoteza Podewskiego sformuªowana

ponad 40 lat temu (i b¦d¡ca chyba najstarszym otwartym problemem w algebraicznej
teorii modeli).

Hipoteza 4. Ka»de ciaªo minimalne jest algebraicznie domkni¦te.

Powy»sz¡ hipotez¦ mo»na uogólni¢ do ciaª regularnych (w szczególno±ci do ciaª
kwaziminimalnych), z t¡ sam¡ konkluzj¡.
Wiadomo, »e ka»de czyste ciaªo algebraicznie domkni¦te jest minimalne. Hipoteza

Podewskiego zostaªa udowodniona w charakterystyce dodatniej w [Wa1] w 1999 roku.
Od tego czasu do momentu pojawienia si¦ prac [17] i [21] nie poczyniono znacz¡cego
post¦pu wokóª tej hipotezy (mimo »e uzyskano ciekawe i wa»ne wyniki na temat
struktur minimalnych i kwaziminimalnych [Ta, PiTa]).
Czyste grupy minimalne zostaªy sklasy�kowane przez Reinekego [Re]: s¡ to

podzielne grupy abelowe ze sko«czenie wieloma elementami ka»dego sko«czonego
rz¦du oraz elementarne grupy abelowe wykªadnika b¦d¡cego liczb¡ pierwsz¡. W
szczególno±ci s¡ one abelowe. Na pierwszy rzut oka do±¢ zaskakuj¡cy mo»e wydawa¢
si¦ fakt, »e nie potra�my pokaza¢ przemienno±ci grup kwaziminimalnych.

Hipoteza 5. Ka»da kwaziminimalna [ogólniej, regularna] grupa jest abelowa.

Najpierw skoncentruj¦ si¦ na strukturach minimalnych i omówi¦ prac¦ [17]. Niech
M b¦dzie struktur¡ minimaln¡. Jedyny niealgebraiczny typ p ∈ S1(M) nazywamy
typem generik struktury M . W przypadku gdy M jest grup¡ minimaln¡, p jest
∅-de�niowalny i dlatego odt¡d zakªadamy t¦ wªasno±¢ typu p. Przez ªatw¡ adap-
tacj¦ pewnego argumentu z [PiTa] otrzymujemy nast¦puj¡c¡ dychotomi¦: albo p
jest symetryczny (co formalnie oznacza, »e wszystkie generyczne ci¡gi Morleya s¡
caªkowicie nieodró»nialne, co jest z kolei równowa»ne temu, »e (jedyny globalny
dziedzic typu) p jest generycznie stabilny), albo p jest niesymetryczny, co jest
równowa»ne temu, »e M jest uporz¡dkowana (tzn. istnieje M -de�niowalny cz¦±ciowy
porz¡dek na M z niesko«czonym ªa«cuchem). Zatem dla ka»dej grupy minimalnej
zachodzi jedna z dwóch mo»liwo±ci: albo G jest symetryczna (w takim sensie, »e
jej typ generik jest symetryczny (równowa»nie, generycznie stabilny)), albo G jest
uporz¡dkowana (w sensie opisanym w poprzednim zdaniu, a nie w klasycznym sensie
algebraicznym!).
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W [17] udowodnili±my hipotez¦ Podewskiego dla ciaª symetrycznych. Zatem, na
mocy powy»szej dychotomii, wystarczy rozwa»a¢ minimalne ciaªa uporz¡dkowane (w
wy»ej opisanym sensie). Postawili±my hipotez¦, »e takie ciaªa nie istniej¡ (co natych-
miast zako«czyªoby dowód hipotezy Podewskiego) i udowodnili±my j¡ dla prawie lin-
iowych ciaª minimalnych. (Prawie liniowe struktury minimalne zde�niowali±my jako
(uporz¡dkowane) struktury minimalne M , dla których istnieje de�niowalny ±cisªy
porz¡dek na M z niesko«czonym ªa«cuchem, taki »e relacja nieporównywalno±ci jest
relacj¡ równowa»no±ci.) Wynika to ze szczegóªowej analizy prawie liniowych grup
minimalnych, a dokªadniej z nast¦puj¡cego twierdzenia udowodnionego w [17]: ka»da
prawie liniowa grupa minimalna jest elementarn¡ grup¡ abelow¡ wykªadnika p lub
sko«czon¡ sum¡ p-grup Prüfera, dla pewnej liczby pierwszej p; w szczególno±ci jest
ona grup¡ torsyjn¡. W najbardziej technicznej cz¦±ci pracy podali±my peªn¡ klasy-
�kacj¦ prawie liniowych grup minimalnych jako pewnych grup z waluacj¡, podaj¡c w
szczególno±ci przykªady implikuj¡ce, »e oba przypadki z tezy ostatniego twierdzenia
mo»na zrealizowa¢ (co pokazuje, »e teoriogrupowy analogon powy»szego twierdzenia,
mówi¡cego, »e nie istniej¡ prawie liniowe ciaªa minimalne, nie jest prawdziwy).
W [17] sformuªowali±my kilka dalszych pyta«, które s¡ ciekawe same w sobie, cho-

cia» gªówn¡ motywacj¡ jest fakt, »e pozytywna odpowied¹ na dowolne z nich imp-
likowaªaby hipotez¦ Podewskiego. W pierwszym z nich pytamy, czy ka»da uporz¡d-
kowana grupa minimalna jest torsyjna. Przypomnijmy, »e jedno z naszych twierdze«
omówionych w poprzednim akapicie daje pozytywn¡ odpowied¹ w przypadku prawie
liniowym. W drugim z nich pytamy, czy ka»da uporz¡dkowana struktura minimalna
jest prawie liniowa. Nie znamy »adnego kontrprzykªadu.
Na zako«czenie dyskusji na temat moich wyników o ciaªach minimalnych chci-

aªbym doda¢, »e poprzez bardzo prosty argument w pracy [22] pokazali±my, »e
ka»da nietrywialna waluacja na ciele minimalnym ma podzieln¡ grup¦ waluacji i
algebraicznie domkni¦te ciaªo reszt.
W pracy [21] rozwa»ali±my uogólnienie hipotezy Podewskiego do ciaª regularnych,

które jest otwartym problemem nawet dla ciaª dodatniej charakterystyki. Warto do-
da¢, »e, w przeciwie«stwie do ciaª minimalnych, na mocy [PiTa] wiemy, »e istniej¡
prawie liniowe ciaªa kwaziminimalne (z naturalnym wariantem de�nicji prawie lin-
iowo±ci). W ostatnim rozdziale [21] poczynili±my pewne obserwacje oraz konstrukcje
zwi¡zane z Hipotez¡ 5.
Najpierw omówi¦ wyniki o ciaªach. Pracujemy z ciaªem regularnym K i bez

zmniejszenia ogólno±ci zakªadamy, »e K jest modelem monstrum swojej teorii. Na
mocy [PiTa] mamy podobn¡ dychotomi¦ jak poprzednio (z odpowiednim wari-
antem poj¦cia struktury uporz¡dkowanej, której de�nicj¦ opuszczamy): albo K jest
symetryczne (równowa»nie, generycznie stabilne), alboK jest uporz¡dkowane. W [21]
zauwa»yli±my, »e argument z [17] przenosi si¦ do obecnej sytuacji i pokazuje, »e ka»de
ciaªo regularne, generycznie stabilne jest algebraicznie domkni¦te. Wywnioskowal-
i±my st¡d, »e regularne ciaªa z NSOP (negacja ±cisªej wªasno±ci porz¡dkowej) oraz
kwaziminimalne ciaªa mocy wi¦kszej ni» ℵ1 s¡ algebraicznie domkni¦te. Gªówny
rezultat pracy [21] dotycz¡cy ciaª jest pewnym technicznym twierdzeniem, które
mo»e si¦ okaza¢ przydatne w dowodzie hipotezy, »e ciaªa regularne z NIP-em s¡
algebraicznie domkni¦te. Dla zainteresowanego czytelnika podaj¦ sformuªowanie
tego twierdzenia (opuszczaj¡c de�nicje ró»nych terminów w nim u»ytych). Niech K
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b¦dzie ciaªem regularnym i niech p b¦dzie jego globalnym typem generik. Zaªó»my,
»e K ma wªa±ciwe, sko«czone rozszerzenie L stopnia n (wtedy L uto»samiamy z Kn

z dodawaniem po wspóªrz¦dnych oraz de�niowalnym mno»eniem). Wówczas p(n) ma
nieograniczon¡ orbit¦ wzgl¦dem dziaªania grupy multyplikatywnej ciaªa L.
W rozdziale 3 pracy [21] próbowali±my obali¢ Hipotez¦ 5. Problem ten zre-

dukowali±my do przypadku grup z jedn¡ nietrywialn¡ klas¡ sprz¦»enia. Nast¦pnie za-
uwa»yli±my, »e standardowa konstrukcja (u»ywaj¡ca HNN-rozszerze«) nieprzeliczal-
nej grupy z jedn¡ nietrywialn¡ klas¡ sprz¦»enia nie prowadzi do grupy kwazimini-
malnej, poniewa» centralizatory wszystkich elementów s¡ tu nieprzeliczalne (a wi¦c
i ko-nieprzeliczalne dla elementów ró»nych od neutralnego). Próbuj¡c omin¡¢ t¦
przeszkod¦, skonstruowali±my grup¦ mocy ℵ1 z jedn¡ nietrywialn¡ klas¡ sprz¦»enia,
w której ka»dy element ró»ny od neutralnego ma przeliczalny centralizator. Kon-
strukcja ta jest do±¢ skomplikowana i u»ywa kombinatorycznej teorii grup. Otwartym
problemem pozostaje, czy skonstruowana przez nas grupa jest kwaziminimalna lub
przynajmniej regularna.

3.6. Ciaªa stabilne. Omówi¦ tu prac¦ [12] (opublikowan¡ po habilitacji).
Jedna z najbardziej znanych hipotez w algebraicznej teorii modeli mówi, »e ka»de

ciaªo stabilne jest rozdzielczo domkni¦te. Uzyskano wiele rezultatów, które mówi¡, »e
jest ono nawet algebraicznie domkni¦te, ale przy dodatkowych zaªo»eniach (np. super-
stabilno±ci). W twierdzeniach tego typu mamy do dyspozycji odpowiedni¡ rang¦ (np.
U-rang¦ Lascara), która dzi¦ki swoim addytywnym wªasno±ciom pozwala udowodni¢
wªasno±¢ wymiany dla generików (je±li g ∈ acl(h) jest generikiem, to h równie» nim
jest); to wystarcza, »eby pokaza¢, »e ciaªo jest algebraicznie domkni¦te.
W [12] rozwa»ali±my powy»sz¡ hipotez¦ dla ciaª stabilnych sko«czonej wagi.

Poniewa» ciaªa rozdzielczo domkni¦te o niesko«czonym stopniu niedoskonaªo±ci s¡
wagi 1, najsilniejsza hipoteza, jak¡ mo»na sformuªowa¢ na temat ciaª stabilnych
sko«czonej wagi mówi, »e s¡ one rozdzielczo domkni¦te. Brak dobrych addytywnych
wªasno±ci wagi oraz fakt, »e wªasno±¢ wymiany dla generików nie zachodzi przy za-
ªo»eniu sko«czono±ci wagi (np. w ciaªach rozdzielczo domkni¦tych o niesko«czonym
wspóªczynniku niedoskonaªo±ci), czyni¡ sytuacj¦ ciekaw¡ i niewpadaj¡c¡ w schematy
znanych twierdze« dostarczaj¡cych algebraicznej domkni¦to±ci ciaªa, a co za tym
idzie zmuszaj¡ do poszukiwania nowych idei, które mog¡ okaza¢ si¦ przydatne
równie» bez zaªo»enia sko«czono±ci wagi. Ponadto nasze rozwa»ania zwi¡zane s¡ z
pytaniem Shelaha o struktur¦ ciaª silnie zale»nych (które w przypadku stabilnym
zawsze maj¡ sko«czon¡ wag¦) [Sh2].
W [12] udowodnili±my nasz¡ hipotez¦ w przypadku ciaª wagi 1, tzn. pokazali±my,

»e ka»de ciaªo stabilne wagi 1 jest rozdzielczo domkni¦te. Tak naprawd¦ u»yli±my
tylko wªasno±ci, »e elementy niegenerik stanowi¡ ciaªo, co wynika z zaªo»enia, »e
waga wynosi 1. Kluczowy lemat pokazuje, »e mamy tu pewien wariant wªasno±ci
wymiany dla generików, ale z teoriomodelowym acl(·) zast¡pionym przez teorioci-
aªowe rozdzielcze domkni¦cie. Otrzymali±my te» inne rezultaty o ciaªach (i grupach
abelowych) stabilnych sko«czonej wagi oraz udowodnili±my, »e ciaªa silnie stabilne
s¡ doskonaªe.



AUTOREFERAT 17

3.7. Ciaªa rozdzielczo domkni¦te. Omówi¦ tu prac¦ [4] (opublikowan¡ mi¦dzy
doktoratem i habilitacj¡).
W [PiZi] autorzy podali nowy dowód hipotezy Mordella-Langa dla ciaª charak-

terystyki 0, eliminuj¡cy najbardziej skomplikowany fragment dowodu Hrushovskiego:
geometrie Zariskiego. Zauwa»yli te», »e przy próbie rozszerzenia ich metody do ciaª
dodatniej charakterystyki pewne typy (zwane typami cienkimi i bardzo cienkimi) w
SCFp,e (teoria ciaª rozdzielczo domkni¦tych charakterystyki p i stopnia niedoskon-
aªo±ci e) odgrywaj¡ istotn¡ rol¦. Rozwa»ania te doprowadziªy autorów do pytania,
czy w SCFp,e istnieje typ U-rangi 1, który jest cienki, ale nie bardzo cienki.
W [4] odpowiedzieli±my na to pytanie twierdz¡co. Wi¦cej nawet � podali±my kon-

strukcj¦ typu cienkiego, ale nie bardzo cienkiego, który jest U-rangi 1 i dowolnego
stopnia przest¦pnego > 1. Ponadto typ ten mo»e by¢ wybrany jako typ generik
pewnej typowo-de�niowalnej podgrupy grupy (L,+), gdzie L jest modelem mon-
strum SCFp,e.
Mimo »e z punktu widzenia ewentualnego rozszerzenia dowodu Pillaya-Zieglera do

przypadku dodatnich charakterystyk byª to zªy znak, wci¡» pozostawaªa nadzieja:
wystarczyªo pokaza¢, »e dla ka»dej semiabelowej rozmaito±ci A typ generik grupy⋂
n∈ω p

nA(L) jest bardzo cienki. Stwierdzenie to okazaªo si¦ jednak faªszywe [BeDe].
Ostatnio Benoist, Bouscaren i Pillay oraz Corpet i Roessler znale¹li nowe dowody

Hipotezy Mordella-Langa dla wszystkich charakterystyk (poprzez redukcj¦ do
Hipotezy Manina-Mumforda).

3.8. Teoriomodelowe spójne skªadowe grup. Omówi¦ tu prac¦ [24].
Jest to dªu»sza praca, w której znajdujemy i badamy pewne nowe zwi¡zki

teorii modeli z algebr¡ (w szczególno±ci z algebraiczn¡ K-teori¡). Powi¡zali±my
tu pewne fundamentalne wªasno±ci teoriomodelowych spójnych skªadowych grupy
b¦d¡cej rozszerzeniem danej grupy przez grup¦ abelow¡ z wªasno±ciami 2-kocyklu
de�niuj¡cego to rozszerzenie. Pozwoliªo nam to u»y¢ bardziej zaawansowanych alge-
braicznych narz¦dzi (np. teorii Matsumoto-Moore'a oraz ograniczonych kohomologii)
do skonstruowania nowych klas przykªadów, dla których spójne skªadowe posiadaj¡
pewn¡ po»¡dan¡ wªasno±¢ omówion¡ poni»ej (wcze±niej znanych byªo jedynie kilka
takich przykªadów).
Przejd¹my do szczegóªów. Pracujemy w modelu monstrum C dowolnej teorii. Niech

B ⊆ C b¦dzie maªym (tzn. mocy mniejszej ni» stopie« nasycono±ci C) zbiorem
parametrów. Przypomnijmy, »e zbiór B-de�niowalny to zbiór realizacji (w C) for-
muªy z parametrami z B, zbiór B-typowo-de�niowalny to zbiór realizacji typu nad
B (czyli przekrój (sko«czonej lub nie) rodziny zbiorów B-de�niowalnych), a zbiór
B-niezmienniczy to zbiór niezmienniczy na wszystkie automor�zmy C zachowuj¡ce
punktowo B. Powiemy, »e liczba kardynalna jest ograniczona, gdy jest ona mniejsza
ni» stopie« nasycono±ci C.
Zaªó»my, »e G jest grup¡ ∅-de�niowaln¡ w C (tzn. zarówno uniwersum, jak i dzi-

aªanie grupowe s¡ ∅-de�niowalne w C) i niech B b¦dzie (maªym) zbiorem parametrów
z C. Nast¦puj¡ce spójne skªadowe odgrywaj¡ istotn¡ rol¦ w analizie grup z teoriomod-
elowego punktu widzenia:

• przekrój wszystkich B-de�niowalnych podgrup G sko«czonego indeksu, oz-
naczany przez G0

B,
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• najmniejsza B-typowo-de�niowalna podgrupa G ograniczonego indeksu, oz-
naczana przez G00

B ,
• najmniejsza B-niezmiennicza podgrupa G ograniczonego indeksu, oznaczana
przez G000

B lub przez G∞B .
Jasne jest, »e G000

B ¬ G00
B ¬ G0

B ¬ G i ªatwo pokaza¢, »e wszystkie te grupy
s¡ normalne w G. W pewnych sytuacjach powy»sze skªadowe nie zale»¡ od wyboru
B, np. w teoriach z NIP-em. Pocz¡wszy od tego miejsca b¦dziemy opuszcza¢ B dla
uproszczenia notacji.
Omówi¦ teraz krótko motywacj¦ do rozwa»ania powy»szych skªadowych; wi¦cej

informacji mo»na znale¹¢ np. w [HPP, HrPi, GiNe, Gi]. Skªadowa G0 odgrywa pod-
stawow¡ rol¦ w teorii grup stabilnych, m. in. dzi¦ki wªasno±ci, »e G/G0 jest za-
wsze grup¡ prosko«czon¡. Skªadowa G00 pozwala stowarzyszy¢ z grup¡ G zwart¡
grup¦ Hausdor�a G/G00 (z tzw. topologi¡ logiczn¡, zde�niowan¡ w tej i w ogól-
niejszej sytuacji w podrozdziale 3.9). Staje si¦ to szczególnie interesuj¡ce w kontek±-
cie struktur o-minimalnych za spraw¡ Hipotezy Pillaya, która opisuje G/G00 jako
zwart¡ grup¦ Liego odpowiedniego wymiaru, a wi¦c stowarzysza z grup¡ G klasy-
czny matematyczny obiekt G/G00 [Pe]. Wspóln¡ motywacj¡ do badania wszystkich
trzech skªadowych s¡ ich zwi¡zki z odpowiednimi silnymi typami (silnymi typami
Shelaha, Kima-Pillaya oraz Lascara, których de�nicje podaj¦ w podrozdziale 3.9),
które z kolei s¡ fundamentalnymi poj¦ciami w teoriach stabilnych, prostych oraz z
NIP-em. Ponadto ilorazy G/G0, G/G00, G/G000 oraz G00/G000 s¡ teoriomodelowymi
niezmiennikami grupy G (w tym sensie, »e nie zale»¡ od wyboru modelu monstrum,
w którym je de�niujemy), a wi¦c naturalnym teoriomodelowym celem jest ich gª¦bsze
zrozumienie.
Korzystaj¡c z nietrywialnego rezultatu Newelskiego [Ne3], w pracy [GiNe]

wywnioskowano, »e zawsze albo G00 = G000, albo indeks [G00 : G000] wynosi przy-
najmniej 2ℵ0 . Jednak przez pewien czas otwartym problemem byªo pytanie, czy
mo»e si¦ zdarzy¢, »e G00 6= G000. (Dodajmy, »e ka»dy taki przykªad prowadzi do
przykªadu tzw. teorii nie G-zwartej). Wiadomo, »e w pewnych do±¢ ogólnych sytu-
acjach G00 = G000 (np. w tzw. de�niowalnie ±redniowalnych grupach de�niowalnych
w teoriach z NIP-em [HrPi]).
Gªównym celem pracy [24] byªo znalezienie przykªadów (a jeszcze bardziej � ogól-

nych metod ich konstruowania) grup G, dla których G00 6= G000. W [CoPi] podano
pierwszy przykªad (a wªa±ciwie kilka silnie ze sob¡ powi¡zanych przykªadów) takiej

grupy. Jest to model monstrum topologicznego uniwersalnego nakrycia S̃L2(R) grupy
SL2(R).

W szczególno±ci S̃L2(R) jest centralnym rozszerzeniem grupy SL2(R) przez Z,
zadanym przez de�niowalny (w dwusortowej strukturze ((Z,+), (R,+, ·))) 2-kocykl
h : SL2(R) × SL2(R) → Z o sko«czonym obrazie. Doprowadziªo nas to do nast¦pu-
j¡cego ogólnego pytania.

Pytanie 6. Kiedy rozszerzenie G̃ grupy G przez grup¦ abelow¡ A speªnia G̃00 6= G̃000

(pracuj¡c w modelu monstrum)?

W pracy [24] wsz¦dzie rozwa»amy 2-kocykle o sko«czonym obrazie, de�niowalne
w strukturach, w których pracujemy.
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W pierwszej cz¦±ci pracy [24] scharakteryzowali±my warunek G̃00 6= G̃000 w ter-
minach wªasno±ci 2-kocyklu h : G × G → A de�niuj¡cego nasze rozszerzenie oraz
zbadali±my iloraz G̃00/G̃000. Wyci¡gn¦li±my dwa wnioski z otrzymanej charakteryza-
cji, przy u»yciu których w dalszej cz¦±ci pracy uzyskali±my nowe rodziny przykªadów
grup, dla których omawiane dwie skªadowe s¡ ró»ne.
W dowodzie naszej charakteryzacji u»yli±my podstawowej wiedzy na temat rozsz-

erze« grup i 2-kocykli, teorii modeli oraz prostych argumentów topologicznych. A
dokªadniej u»yli±my tych narz¦dzi w dowodzie gªównego twierdzenia, dostarczaj¡cego
warunku na 2-kocykl, który wystarcza do tego, by rozwa»ane dwie skªadowe byªy
ró»ne. W celu pokazania, »e warunek ten jest równie» konieczny (w do±¢ ogólnym
kontek±cie), u»yli±my dodatkowo nowych rezultatów z [19] oraz [KMS] na temat mocy
borelowskich silnych typów Lascara.
Gdy w poni»szych przykªadach twierdzimy, »e dwie skªadowe s¡ ró»ne, rozumiemy,

»e s¡ one obliczone w modelach monstrum pewnych teorii (których w tym autorefera-
cie nie precyzujemy).
Pierwsz¡ klas¡ uzyskanych przez nas przykªadów, uogólniaj¡c¡ przykªad Con-

versano i Pillaya z [CoPi], s¡ pewne centralne rozszerzenia grup symplektycznych
Sp2n(k) (oraz innych grup z nimi zwi¡zanych) dla ciaª uporz¡dkowanych k i liczb
naturalnych n  1. Przykªady te otrzymali±my przy u»yciu symplektycznych symboli
Steinberga oraz teorii Matsumoto-Moore'a [Re, St]. Warto wspomnie¢, »e u»yli±my
ultraproduktu w celu znalezienia 2-kocykli, które da si¦ przedstawi¢ jako liniowe
kombinacje sko«czenie wielu symboli Steinberga (co jest zastosowaniem teoriomod-
elowego argumentu w teorii Matsumoto-Moore'a).
Druga klasa przykªadów, zawieraj¡ca pewne centralne rozszerzenia grup wolnych

oraz grup podstawowych zamkni¦tych powierzchni orientowalnych, zostaªa uzyskana
przy u»yciu ró»nych kwazicharakterów rozwa»anych w teorii ograniczonych koho-
mologii [Gr]. Jako wniosek otrzymali±my stwierdzenie, »e w nieabelowej grupie wol-
nej, jak równie» w grupie podstawowej zamkni¦tej powierzchni orientowalnej genusu
g  2, wzbogaconych o predykaty na wszystkie podzbiory, rozwa»ane dwie skªad-
owe s¡ ró»ne. U»ywaj¡c naszej charakteryzacji, pokazali±my równie», »e w rozszerze-
niu centralnym SL2(Z) przez Z, zde�niowanym za pomoc¡ 2-kocyklu de�niuj¡cego

S̃L2(R) obci¦tego do SL2(Z) × SL2(Z), rozwa»ane skªadowe s¡ ró»ne. Warto pod-
kre±li¢, »e przykªady te byªy nieosi¡galne metodami z pracy [CoPi].
Spo±ród ró»nych problemów postawionych w [24] przytocz¦ pytanie motywowane

powy»szymi przykªadami.

Pytanie 7. Niech Z b¦dzie grup¡ addytywn¡ liczb caªkowitych wzbogacon¡ o
predykaty na wszystkie podzbiory i niech Z∗ b¦dzie modelem monstrum. Czy wówczas
Z∗000

Z = Z∗00
Z , czy raczej Z∗000

Z 6= Z∗00
Z ? Pytanie to mo»na równie» uogólni¢ do

grup abelowych lub nilpotentnych lub nawet rozwi¡zalnych. Jeszcze ogólniej mo»na
próbowa¢ sklasy�kowa¢ grupy, które po wzbogaceniu o predykaty na wszystkie
podzbiory maj¡ wªasno±¢, »e rozwa»ane spójne skªadowe s¡ ró»ne.

Istotny post¦p zwi¡zany z tym pytaniem zostaª poczyniony w [25] (co b¦dzie nieco
dokªadniej omówione w nast¦pnym podrozdziale): dla ka»dej grupy nilpotentnej G
wzbogaconej o predykaty na wszystkie podzbiory grupy G zachodzi G∗000

G = G∗00
G .
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3.9. Dynamika topologiczna, spójne skªadowe oraz silne typy. W niniejszym
rozdziale omówi¦ prace [19], [23], [25] oraz [26].
Materiaª podzieliªem na dwie cz¦±ci. W pierwszej opisz¦ prac¦ [25], dotycz¡c¡

dynamiki topologicznej grup de�niowalnych oraz jej zwi¡zków z teoriomodelowymi
spójnymi skªadowymi. W drugiej omówi¦ silne typy, dynamik¦ topologiczn¡ grupy
automor�zmów modelu monstrum oraz jej zastosowania do zªo»ono±ci silnych typów
(prace [19], [23], [26]); przedstawi¦ te» krótko prac¦ [1], opublikowan¡ du»o wcze±niej,
ale zwi¡zan¡ z poruszan¡ tutaj tematyk¡. Wyniki dyskutowane w tym podrozdziale
nale»¡ do moich gªównych osi¡gni¦¢.

3.9.1. Dynamika topologiczna i spójne skªadowe. Stosowanie metod i idei z dynamiki
topologicznej (np. potoków minimalnych czy grup Ellisa) w badaniu grup de�n-
iowalnych zapocz¡tkowane zostaªo przez Newelskiego w [Ne4] w kontek±cie dziaªania
grupy de�niowalnej na jej przestrzeni typów. Motywacj¡ do tych rozwa»a« jest fakt,
»e przy u»yciu �j¦zyka� dynamiki topologicznej mo»na opisa¢ nowe zjawiska doty-
cz¡ce ró»nych teoriomodelowych obiektów, co prowadzi do nietrywialnych wyników
oraz pyta« w bardzo ogólnym kontek±cie. W poprzednim podrozdziale omówili±my
spójne skªadowe de�niowalnej (w modelu monstrum) grupy G oraz wspomnieli±my,
»e ilorazy przez te skªadowe s¡ teoriomodelowymi niezmiennikami grupy G. Wa»nym
aspektem bada« Newelskiego [Ne4, Ne5] byªa próba powi¡zania tych niezmienników
z obiektami dynamiki topologicznej (np. z grup¡ Ellisa). W pracy [25] poszli±my
gª¦biej w tym kierunku, wi¡»¡c te niezmienniki z tzw. uogólnionym uzwarceniem
Bohra zde�niowanym w [Gl], co doprowadziªo do istotnie nowych wyników na temat
rozwa»anych niezmienników. W celu dokªadniejszego omówienia gªównych rezultatów
przedstawi¦ teraz podstawowe informacje na temat dynamiki topologicznej ogól-
nie i w teorii modeli. Wiele de�nicji jednak pomin¦, a zainteresowanego czytelnika
odsyªam do pracy [25].
Przypomnijmy, »e G-potok to para (G,X), w której G jest grup¡ topologiczn¡

dziaªaj¡c¡ w sposób ci¡gªy na zwartej przestrzeni Hausdor�a X. Cz¦sto (a w [25]
zawsze) rozwa»amy potoki dyskretne, tzn. z dyskretn¡ topologi¡ na grupie G.

De�nition 3.1. Póªgrup¡ Ellisa potoku (G,X), oznaczan¡ przez EL(X), nazywamy
domkni¦cie zbioru funkcji {πg : g ∈ G} (gdzie πg : X → X zadane jest przez
πg(x) = gx) w przestrzeni XX wyposa»onej w topologi¦ produktow¡, ze skªadaniem
jako dziaªaniem póªgrupowym.

Powy»sze dziaªanie póªgrupowe jest lewostronnie ci¡gªe, EL(X) jestG-potokiem, a
minimalne podpotoki EL(X) s¡ dokªadnie minimalnymi, lewymi ideaªami wzgl¦dem
dziaªania póªgrupowego na EL(X). Fundamentalne twierdzenie udowodnione przez
Ellisa mówi, »e dla dowolnego minimalnego podpotokuM potoku EL(X) istnieje co
najmniej jeden idempotent wM i dla ka»dego idempotenta u ∈M, uM jest grup¡,
której typ izomor�zmu nie zale»y ani od wyboruM, ani od wyboru u. Grup¦ uM
nazywamy grup¡ Ellisa potoku X. Na grupie tej wprowadza si¦ tzw. τ -topologi¦,
która jest zwarta i T1 (ale niekoniecznie T2), a dziaªanie grupowe jest w niej ci¡gªe
na ka»dej wspóªrz¦dnej z osobna. Glasner [Gl] pokazaª, »e po wydzieleniu uM przez
pewn¡ podgrup¦ normaln¡, oznaczan¡ przez H(uM), otrzymujemy (topologiczn¡)
zwart¡ grup¦ Hausdor�a. Udowodniª te», »e w przypadku dyskretnej grupy G oraz
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X := βG (uzwarcenie Stona-�eha), uM/H(uM) okazuje si¦ by¢ tzw. uogólnionym
uzwarceniem Bohra grupy G.
Od teraz zakªadamy, »e G jest grup¡ ∅-de�niowaln¡ w strukturze M . Newelski za-

uwa»yª, »e wªa±ciwym teoriomodelowym analogonem βG jest przestrze« SG,ext(M)
zewn¦trznie de�niowalnych typów zupeªnych nad M zawieraj¡cych G (patrz [25]).
Jasne jest, »e SG,ext(M) posiada naturaln¡ struktur¦ G-potoku i okazuje si¦, »e na
SG,ext(M) istnieje struktura póªgrupy izomor�cznej z EL(SG,ext(M)). Zauwa»my, »e
opisany tutaj teoriomodelowy kontekst uogólnia klasyczny przypadek grupy dyskret-
nej G (poprzez wzi¦cie M := G wzbogaconego o predykaty na wszystkie podzbiory
G).
Omówi¦ teraz krótko topologi¦ logiczn¡ na ilorazach przez spójne skªadowe. Niech

C � M b¦dzie modelem monstrum, a A ⊆ M dowolnym podzbiorem. Przez G∗

oznaczamy interpretacj¦ G w C. Oba ilorazy G∗/G∗00
A i G∗/G∗000

A mo»na wyposa»y¢
w topologi¦ logiczn¡ przez powiedzenie, »e podzbiór jest domkni¦ty, gdy jego
przeciwobraz przez odpowiednie odwzorowanie ilorazowe jest typowo-de�niowalny.
Topologia ta jest dobrym narz¦dziem do analizowania pierwszego ilorazu, poniewa»
staje si¦ on (topologiczn¡) zwart¡ grup¡ Hausdor�a. Drugi iloraz wyposa»ony w
topologi¦ logiczn¡ te» jest zwarty (i operacja grupowa jest ci¡gªa), ale nie musi
by¢ on przestrzeni¡ Hausdor�a, wi¦c topologia logiczna nie jest w tym przypadku
specjalnie przydatna. Okazuje si¦, »e G∗00

A /G
∗000
A jest dokªadnie domkni¦ciem jed-

no±ci w G∗/G∗000
A . W szczególno±ci topologia logiczna na G∗00

A /G
∗000
A jest trywialna,

a wi¦c zupeªnie bezu»yteczna. Dlatego jednym z gªównych problemów dotycz¡cych
spójnych skªadowych jest pytanie, w jaki sposób ilorazy G∗/G∗000

A oraz G∗00
A /G

∗000
A

rozwa»a¢ jako obiekty matematyczne. Praca [25] daje pewn¡ odpowied¹ na to
pytanie. Inn¡ odpowied¹ (nawet w ogólniejszym kontek±cie) otrzymali±my w pracach
[19], [23] i [26] poprzez zastosowanie narz¦dzi deskryptywnej teorii mnogo±ci, co
b¦dzie omówione w drugiej cz¦±ci podrozdziaªu 3.9.
Niech od terazM b¦dzie minimalnym podpotokiem potoku SG,ext(M), a u ∈ M

idempotentem.
W [25] udowodnili±my, »e uM/H(uM) jest zewn¦trznie de�niowalnym uogól-

nionym uzwarceniem Bohra grupy G (tzn. uogólnionym uzwarceniem Bohra w sensie
Glasnera, ale obliczonym w kategorii �zewn¦trznie de�niowalnych obiektów�).
Newelski [Ne4] wskazaª naturalny epimor�zm, powiedzmy θ, z uM w G∗/G∗00

M

i postawiª hipotez¦, »e jest to izomor�zm. W [GPP2] podano kontrprzykªad (mi-
anowicie grup¦ G := SL2(R) zde�niowan¡ w M := (R,+, ·)). W [25] zauwa»yli±my,
»e istnieje naturalny epimor�zm f z uM w G∗/G∗000

M , taki »e f zªo»one z natural-
nym epimor�zmem π : G∗/G∗000

M → G∗/G∗00
M pokrywa si¦ z θ. To pokazuje, »e ka»dy

przykªad, w którym G∗000
M 6= G∗00

M , jest kontrprzykªadem na hipotez¦ Newelskiego.
Pocz¡tkowym celem w pracy [25] byªo gª¦bsze zrozumienie nast¦puj¡cego ci¡gu

epimor�zmów

uM
f
−� G∗/G∗000

M

π
−� G∗/G∗00

M .

Tak naprawd¦ mo»emy tu pracowa¢ z dowolnym A ⊆M w miejsce M .
Nasze pierwsze gªówne twierdzenie mówi, »e f jest ci¡gªym epimor�zmem, który

faktoryzuje si¦ przez odwzorowanie ilorazowe z uM w uM/H(uM). W szczególno±ci
otrzymali±my nast¦puj¡cy ci¡g ci¡gªych epimor�zmów
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uM� uM/H(uM)
f̄
−� G∗/G∗000

A

π
−� G∗/G∗00

A .

Na mocy [GPP1] wiemy, »e G∗/G∗00
M jest tzw. de�niowalnym uzwarceniem Bohra

grupy G. Zatem powy»sze twierdzenie implikuje, »e G∗/G∗000
M �le»y� pomi¦dzy

zewn¦trznie de�niowalnym uogólnionym uzwarceniem Bohra grupy G a de�niowal-
nym uzwarceniem Bohra tej»e grupy.
Niech Y := cl(ker(f̄)), tzn. Y jest domkni¦ciem ker(f̄) obliczonym w uM/H(uM).

Drugi gªówny wynik pracy [25] (otrzymany przez do±¢ skomplikowany rachunek an-
ga»uj¡cy dynamik¦ topologiczn¡) mówi, »e f̄ [Y ] = G∗00

A /G
∗000
A . Oznacza to, »e f̄

indukuje izomor�zm z Y/ ker(f̄) w G∗00
A /G

∗000
A . Tym samym przedstawili±my grup¦

G∗00
A /G

∗000
A jako iloraz zwartej grupy Hausdor�a przez g¦st¡ podgrup¦ normaln¡.

Zauwa»my te», »e z poprzedniego twierdzenia natychmiast dostajemy prezentacj¦
grupy G∗/G∗000

A jako ilorazu zwartej grupy Hausdor�a (mianowicie uM/H(uM))
przez (niekoniecznie g¦st¡) podgrup¦ normaln¡.
Ostatnie twierdzenie i wspomniane wnioski s¡ warto±ciowe, bo dostarczaj¡ pewnej

odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób patrzy¢ na ilorazy G∗00
A /G

∗000
A oraz G∗/G∗000

A

jako obiekty matematyczne. W szczególno±ci maj¡ one pi¦kne konsekwencje doty-
cz¡ce mocy borelowskiej ilorazu G∗00

A /G
∗000
A (patrz cz¦±¢ 3.9.2, gdzie rozwa»any

jest znacznie ogólniejszy kontekst), która mierzy zªo»ono±¢ tego ilorazu w deskryp-
tywno teoriomnogo±ciowych terminach. Sensowne mo»e by¢ równie» popatrzenie
na G∗00

A /G
∗000
A z punktu widzenia geometrii nieprzemiennej, a ostatnie twierdzenie

daje wªa±nie reprezentacj¦ tego ilorazu jako �typowego� zªego ilorazu w geometrii
nieprzemiennej.
Istnieje klasyczne poj¦cie grupy silnie ±redniowalnej [Gl]. W [Gl, Chapter

IX, Corollary 4.3] stwierdzono, »e dla takich grup uogólnione uzwarcenie Bohra
pokrywa si¦ z uzwarceniem Bohra. W [25] podali±my dowód tego twierdzenia
w naszym ogólniejszym, de�niowalnym kontek±cie. Dowiedli±my mianowicie
nast¦puj¡cego twierdzenia: Zaªó»my, »e wszystkie typy w SG(M) s¡ de�n-
iowalne i »e grupa G jest de�niowalnie silnie ±redniowalna. Wówczas epimor�zm
π ◦ f̄ : uM/H(uM)→ G∗/G∗00

M jest izomor�zmem, a wi¦c G∗000
M = G∗00

M .
Poniewa» grupy nilpotentne s¡ [de�niowalnie] silnie ±redniowalne, stosuj¡c

powy»sze twierdzenie dla M := G wzbogaconego o predykaty na wszystkie
podzbiory G, otrzymujemy wniosek, »e dla ka»dej grupy nilpotentnej G wzbo-
gaconej o predykaty na wszystkie podzbiory G zachodzi G∗000

G = G∗00
G , co odpowiada

na wa»n¡ cz¦±¢ Pytania 7.
Analizowali±my równie» zwi¡zki mi¦dzy siln¡ ±redniowalno±ci¡ i ±redniowalno±ci¡.

W dynamice topologicznej [Gl, Chapter III, Theorem 3.1] pokazuje, »e silna ±red-
niowalno±¢ implikuje ±redniowalno±¢. Poniewa» istniej¡ grupy rozwi¡zalne, które nie
s¡ silnie ±redniowalne, implikacja odwrotna nie jest prawdziwa. Jednak w naszym
de�niowalnym kontek±cie i przy zaªo»eniu, »e struktura, w której pracujemy, ma
NIP, udowodnili±my, »e te dwa poj¦cia ±redniowalno±ci si¦ pokrywaj¡. Bez zaªo»enia
NIP nie wiemy, czy de�niowalna silna ±redniowalno±¢ implikuje de�niowaln¡ ±red-
niowalno±¢.
Na mocy [GPP1] wiemy, »e G∗/G∗00

M jest de�niowalnym uzwarceniem Bohra grupy
G. W [25] podali±my charakteryzacj¦ (w duchu de�nicji uzwarcenia Bohra) ilorazu
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G∗/G∗000
M jako obiektu uniwersalnego w pewnej kategorii. Zastosowanie tego w klasy-

cznej dyskretnej sytuacji (przez wzi¦cieM := G wzbogaconego o predykaty na wszys-
tkie podzbiory) dostarcza �algebraicznej� de�nicji G∗/G∗000

M , która jest nowa w dy-
namice topologicznej; mo»na by powiedzie¢, »e G∗/G∗000

M jest �sªabym uzwarceniem
Bohra� grupy G.
Jak ju» wspominaªem, G∗/G∗00

M jest de�niowalnym uzwarceniem Bohra grupy G.
W ostatnim rozdziale pracy [25] podali±my charakteryzacj¦ zewn¦trznie de�niowal-
nego uzwarcenia Bohra grupy G jako ilorazu pewnej podgrupy grupy G∗ przez pewn¡
jej spójn¡ skªadow¡.

3.9.2. Dynamika topologiczna i zªo»ono±¢ silnych typów. Zanim zaczn¦ dyskusj¦ na
temat naszego gªównego przedmiotu bada«, czyli silnych typów, przypomn¦ krótko
podstawowe fakty na temat mocy borelowskich, których b¦dziemy u»ywa¢ do analizy
przestrzeni silnych typów.
Rozwa»ania na temat borelowskich mocy borelowskich relacji równowa»no±ci

okre±lonych na przestrzeniach polskich stanowi¡ istotny i bardzo dobrze rozwini¦ty
fragment wspóªczesnej deskryptywnej teorii mnogo±ci. Przypomnijmy, »e dla
borelowskich relacji równowa»no±ci E i F odpowiednio na przestrzeniach polskich X
i Y mówimy, »e E jest borelowsko redukowalna do F (lub »e moc borelowska relacji E
(lub X/E) jest mniejsza lub równa (symbolicznie, ¬B) mocy borelowskiej relacji F
(lub Y/F )), gdy istnieje funkcja borelowska f : X → Y , taka »e aEb ⇐⇒ f(a)Ff(b)
dla wszystkich a, b ∈ X. Porz¡dek mocy borelowskich nie jest liniowy, ale ma on
nast¦puj¡cy liniowy odcinek pocz¡tkowy:

∆1 �B ∆2 �B · · · �B ∆N �B ∆2N �B E0,

gdzie ∆X oznacza równo±¢ na X, a E0 relacj¦ równo±ci od pewnego miejsca na
zbiorze Cantora 2N. W szczególno±ci dychotomia Silvera mówi, »e dla ka»dej
borelowskiej relacji równowa»no±ci E albo E ¬B ∆N, albo ∆2N ¬B E. Z kolei sªynna
dychotomia Harringtona-Kechrisa-Louveau mówi, »e dla ka»dej borelowskiej relacji
równowa»no±ci E albo E ¬B ∆2N (i wtedy mówimy, »e E jest gªadka), albo E0 ¬B E.
Mo»na te» rozwa»a¢ moce borelowskie relacji, które nie s¡ borelowskie, co cz¦sto
robimy w celu uzyskania mo»liwie najogólniejszych wyników.
Od teraz pracujemy w modelu monstrum C dowolnej teorii T ; B ⊆ C jest maªym

zbiorem parametrów. Relacje równowa»no±ci rozwa»ane poni»ej okre±lone s¡ na
produktach (niekoniecznie sko«czenie wielu) sortów modelu C. Mówimy, »e relacja
równowa»no±ci jest ograniczona, gdy ma ograniczenie wiele klas.
Klasy ograniczonych, B-niezmienniczych relacji równowa»no±ci rozdrabniaj¡cych

relacj¦ posiadania tego samego typu nad B nazywamy silnymi typami nad B (nadu»y-
waj¡c nieco terminologii, niekiedy same relacje, a nie ich klasy, zwane s¡ silnymi ty-
pami). Pewne szczególne silne typy zde�niowane poni»ej odgrywaj¡ fundamentaln¡
rol¦ w teorii modeli, szczególnie w analizie teorii stabilnych, prostych oraz z NIP-em:

• Silne typy Shelaha nad B to klasy relacji EB,Sh zde�niowanej jako przekrój
wszystkichB-de�niowalnych relacji równowa»no±ci o sko«czenie wielu klasach.
• Silne typy Kima-Pillaya nad B to klasy relacji EB,KP zde�niowanej jako naj-
drobniejsza ograniczona, B-typowo-de�niowalna relacja równowa»no±ci.
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• Silne typy Lascara nad B to klasy relacji EB,L zde�niowanej jako najdrob-
niejsza B-niezmiennicza relacja równowa»no±ci.

Bez zmniejszenia ogólno±ci zakªadamy, »e B = ∅ i zazwyczaj b¦dziemy pomija¢ ∅
w notacji.
Gdy E jest ograniczon¡, niezmiennicz¡ relacj¡ równowa»no±ci zde�niowan¡ na

zbiorze niezmienniczym X, to na zbiorze X/E wprowadzamy topologi¦ logiczn¡ przez
powiedzenie, »e podzbiór jest domkni¦ty, gdy jego przeciwobraz przez oczywiste odw-
zorowanie ilorazowe jest typowo-de�niowalny (z parametrami).
Omówimy teraz krótko prac¦ [1], w której badali±my przestrzenie topologiczne

P/E, gdzie E jest ograniczon¡, typowo-de�niowaln¡ relacj¡ równowa»no±ci na
produkcie P sko«czenie wielu sortów z C. Podstawowy fakt mówi, »e gdy E jest
ograniczona i typowo-de�niowalna, to P/E jest zwart¡ przestrzeni¡ Hausdor�a. W
[1] pokazali±my, »e je±li teoria nie jest maªa, to ka»d¡ zwart¡ przestrze« metryczn¡
mo»na zrealizowa¢ jako iloraz P/E dla pewnych P i E jak wy»ej. Opisali±my równie»
topologiczne wªasno±ci przestrzeni P/E w zale»no±ci od tego, jak relacja E zwi¡zana
jest z relacjami ≡ (tzn. posiadania tego samego typu), ESh oraz EKP . Korzystaj¡c
z tego, podali±my nowy, topologiczny dowód twierdzenia Kima, mówi¡cego, »e
ESh = EKP na ci¡gach sko«czonych w dowolnej maªej teorii. Ponadto wprowadzil-
i±my poj¦cie relacji zbalansowanej i przy jego u»yciu scharakteryzowali±my, kiedy
grupa homeomor�zmów przestrzeni P/E (gdzie P jest silnym typem Shelaha nad ∅ i
E rozdrabnia ESh) indukowana przez automor�zmy C jest grup¡ Liego. Znale¹li±my
równie» kilka przykªadów relacji niezbalansowanych.
Wró¢my do gªównego nurtu. Zaªó»my, »e E jest ograniczon¡, niezmiennicz¡ relacj¡

równowa»no±ci. W przypadku gdy E jest typowo-de�niowalna, topologia logiczna jest
zwarta, Hausdor�a, za± w sytuacji gdy E jest tylko niezmiennicza, topologia logiczna
jest wci¡» zwarta, ale niekoniecznie Hausdor�a, a wi¦c nie mówi ona wiele w tym
przypadku. Naturalne staje si¦ wi¦c pytanie, jak mierzy¢ zªo»ono±¢ ograniczonych,
niezmienniczych relacji równowa»no±ci i w jaki sposób rozwa»a¢ ilorazy przez nie jako
obiekty matematyczne. Mo»na oczywi±cie bada¢ moce takich ilorazów. Dokªadniejsz¡
informacj¦ uzyskamy jednak badaj¡c moce borelowskie (w sensie deskryptywnej teorii
mnogo±ci), co zostaªo sformalizowane w [19] dla relacji EL i uogólnione do dowolnych
ograniczonych, niezmienniczych relacji w [23] i [26].
W celu zastosowania mocy borelowskich w naszym teoriomodelowym kon-

tek±cie zakªadamy, »e j¦zyk jest przeliczalny i ustalamy przeliczalny model M .
Rozwa»my ograniczon¡, niezmiennicz¡ relacj¦ równowa»no±ci E okre±lon¡ na
typowo-de�niowalnym (nad ∅) podzbiorze X produktu przeliczalnie wielu sortów
z C. Otrzymujemy wtedy relacj¦ równowa»no±ci EM na przestrzeni typów SX(M)
zde�niowan¡ przez powiedzenie, »e dwa typy s¡ EM -równowa»ne, gdy pewne
(równowa»nie, wszystkie) ich realizacje s¡ E-równowa»ne. Powiemy, »e E jest
borelowska, analityczna lub Fσ, gdy EM jest taka. W [23] sprawdzili±my, »e de�nicje
te nie zale»¡ od wyboru M . Poniewa» EM jest okre±lona na (zwartej) przestrzeni
polskiej SX(M), poj¦cie mocy borelowskiej omówione powy»ej mo»e by¢ zastosowane
do relacji EM . W [23] uzasadnili±my, »e moc borelowska relacji EM nie zale»y od
wyboru modelu M i zde�niowali±my moc borelowsk¡ relacji E jako moc borelowsk¡
relacji EM . W szczególno±ci mamy poj¦cie gªadko±ci relacji E.
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Newelski udowodniª w [Ne3], »e dla dowolnego ci¡gu ā albo EL�[ā]EKP
jest totalna

(tzn. ma tylko jedn¡ klas¦), albo ma ona co najmniej 2ℵ0 klas. Zakªadaj¡c, »e j¦zyk
oraz ci¡g ā s¡ przeliczalne, w ostatnim warunku dostajemy dokªadnie 2ℵ0 klas. Przy
tym zaªo»eniu przeliczalno±ci, w terminach mocy borelowskich twierdzenie Newel-
skiego mówi, »e albo EL�[ā]EKP

jest totalna, albo ∆2N ¬B E. W [19] sformuªowali±my
hipotez¦ wzmacniaj¡c¡ to twierdzenie w nast¦puj¡cy sposób: albo EL�[ā]EKP

jest to-
talna, albo niegªadka (równowa»nie, E0 ¬B E). W tej samej pracy sprawdzili±my, »e
hipoteza ta zachodzi w znanych konkretnych przykªadach; skonstruowali±my równie»
nowy przykªad, w którym moc borelowska relacji EL obci¦tej do typu Kima-Pillaya
wynosi dokªadnie E0.
Nasza hipoteza zostaªa udowodniona w pi¦knej pracy [KMS], co zostaªo pó¹niej

uogólnione niezale»nie w [KaMi] oraz w [23] do pewnej szerszej klasy ogranic-
zonych relacji równowa»no±ci typu Fσ. W [23] skonstruowali±my przykªady relacji
równowa»no±ci pokazuj¡ce istotno±¢ pewnych zaªo»e« w tym uogólnieniu. Udowod-
nili±my równie» analogiczne twierdzenie dla j¦zyka nieprzeliczalnego, u»ywaj¡ce
wprowadzonego przez nas poj¦cia topologii sub-Vietorisa. Twierdzenia tego u»yli±my
w kontek±cie grup, odpowiadaj¡c na pewne pytania z pracy [24]. Jednym z wniosków
w pracy [23] jest twierdzenie, w którym porównujemy fundamentalne wªasno±ci
ograniczonych relacji równowa»no±ci typu Fσ, w szczególno±ci gªadko±¢ oraz ty-
pow¡ de�niowalno±¢, pokazuj¡c, »e s¡ one równowa»ne dla tzw. orbitalnych na
typach (poj¦cie wprowadzone w [23]), ograniczonych relacji równowa»no±ci typu Fσ
zde�niowanych na jednym zupeªnym ∅-typie lub rozdrabniaj¡cych EKP (a nasze
przykªady pokazaªy istotno±¢ ostatniego zaªo»enia). Postawili±my pytanie, czy mo»na
tu usun¡¢ zaªo»enie dotycz¡ce orbitalno±ci oraz tego, »e relacja jest Fσ. Podobny
problem sformuªowano w [KaMi] (jednak �mniej odwa»nie�, skupiaj¡c si¦ wyª¡cznie
na usuni¦ciu zaªo»enia orbitalno±ci). Podczas gdy teoretycznie istnieje szansa na
usuni¦cie zaªo»enia orbitalno±ci metodami z prac [KMS], [KaMi] oraz [23], uogólnie-
nie do relacji, które nie s¡ Fσ, wydaje si¦ by¢ poza zasi¦giem tych metod, gdy» bazuj¡
one na pewnym poj¦ciu odlegªo±ci, istnienie którego wynika z faktu, »e rozwa»ane
relacje byªy typu Fσ. I tu wªa±nie wkracza praca [26] i rozwini¦ta w niej dynamika
topologiczna, rozwi¡zuj¡c wszystkie powy»sze problemy. Zanim jednak przejd¦ do
omówienia pracy [26], doko«cz¦ omawia¢ prac¦ [19]. W pracy [19] rozwa»ali±my
równie» nasz¡ hipotez¦ (t¦ udowodnion¡ pó¹niej w [KMS]) w kontek±cie z pracy
[24], uzyskuj¡c kilka pozytywnych rezultatów, jak równie» opisuj¡c pewien scenar-
iusz, który mógªby prowadzi¢ do kontrprzykªadu. Poniewa» jednak okazaªo si¦, »e
hipoteza jest prawdziwa, u»ywaj¡c tego scenariusza, udowodnili±my w pracy [24],
»e techniczny warunek na temat 2-kocyklu w gªównym twierdzeniu pracy [24] jest
nie tylko wystarczaj¡cy, lecz równie» konieczny do tego, by rozwa»ane tam spójne
skªadowe byªy ró»ne (patrz podrozdziaª 3.8). Oprócz omówionej powy»ej hipotezy
(która staªa si¦ motywacj¡ do napisania kilku kolejnych wa»nych prac) w pracy [19]
sformuªowali±my kilka innych naturalnych i nietrywialnych problemów dotycz¡cych
silnych typów Lascara, które powinny przyczyni¢ si¦ do dalszego rozwoju tej tem-
atyki. Ograniczone, niezmiennicze relacje równowa»no±ci, w szczególno±ci problemy
z [19], s¡ tematem rozprawy doktorskiej przygotowywanej pod moim kierunkiem
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przez Tomasza Rzepeckiego. Nad pewnymi problemami z [19] od prawie dwóch lat
wspóªpracujemy równie» z I. Kaplanem.
Nasz¡ pocz¡tkow¡ motywacj¡ w pracy [26] byªa ch¦¢ rozwini¦cia dynamiki topo-

logicznej dla grupy Aut(C) automor�zmów modelu monstrum przez analogi¦ do tego,
co zrobili±my w pracy [25] dla grupy de�niowalnej, i zastosowanie jej do uzyskania
nowych informacji na temat grup Galois rozwa»anej (dowolnej) teorii. Potem okazaªo
si¦, »e otrzymane wyniki pozwoliªy nam udowodni¢ bardzo ogólne twierdzenia o
zªo»ono±ci przestrzeni silnych typów, odpowiadaj¡c w szczególno±ci na wy»ej wspom-
niane pytania z prac [KaMi] i [23].
De�nicje grup Galois teorii pierwszego rz¦du pomin¦, odsyªaj¡c do podrozdziaªu

1.3 pracy [26]; przypomn¦ tylko, »e s¡ to pewne ilorazy grupy Aut(C). Gªówne grupy
Galois GalSh(T ) (grupa Galois Shelaha), GalKP (T ) (grupa Galois Kima-Pillaya)
oraz GalL(T ) (grupa Galois Lascara) s¡ fundamentalnymi niezmiennikami teorii T .
Okazuj¡ si¦ one by¢ ilorazami pewnej przestrzeni typów, co pozwala wyposa»y¢ je
w topologi¦ ilorazow¡. Wówczas pierwsze dwie grupy staj¡ si¦ zwartymi grupami
Hausdor�a, a ostatnia te» jest zwart¡ grup¡, ale niekoniecznie Hausdor�a. Domkni¦-
cie jedno±ci w GalL(T ) oznaczamy przez Gal0(T ). Wtedy GalKP (T ) jest ilorazem
GalL(T )/Gal0(T ). Podobnie jak dla silnych typów czy ilorazów przez spójne skªad-
owe, poniewa» topologia na GalL(T ) nie musi by¢ Hausdor�a, a dziedziczona topolo-
gia na Gal0(T ) jest trywialna, jednym z gªównych, ogólnych problemów dotycz¡-
cych grupy Galois Lascara jest pytanie, w jaki sposób grupy GalL(T ) oraz Gal0(T )
rozwa»a¢ jako obiekty matematyczne. Podobnie jak dla ilorazów przez spójne skªad-
owe, równie» tutaj uzyskali±my odpowied¹ na to pytanie, u»ywaj¡c dynamiki topo-
logicznej, ale dla grupy Aut(C) zamiast de�niowalnej grupy G.
W celu rozwini¦cia dynamiki dla Aut(C) i powi¡zania jej z grupami Galois teorii

T obliczamy te grupy, pracuj¡c w wi¦kszym modelu monstrum C′ � C.
Niech c̄ b¦dzie ci¡giem wszystkich elementów modelu C. Rozwa»amy przestrze«

Sc̄(C) typów tp(ā/C) dla ā przebiegaj¡cego zbiór realizacji (w C′) typu tp(c̄/∅).
Przestrze« t¦ mo»na w naturalny sposób traktowa¢ jako Aut(C)-potok (gdzie Aut(C)
wyposa»ona jest w topologi¦ zbie»no±ci punktowej). Póªgrup¦ Ellisa tego potoku
oznaczmy przez EL. Nast¦pnie ustalmy minimalny, lewy ideaª M póªgrupy EL
oraz idempotent u ∈ M. Otrzymujemy wówczas grup¦ Ellisa uM wyposa»on¡ w
τ -topologi¦ (która jest zwarta, T1 (ale niekoniecznie Hausdor�a) i dziaªanie grupowe
jest ci¡gªe na ka»dej wspóªrz¦dnej z osobna) oraz iloraz uM/H(uM) b¦d¡cy (topo-
logiczn¡) zwart¡ grup¡ Hausdor�a.
W [26] znale¹li±my naturalny epimor�zm f : uM → GalL(T ). U»ywaj¡c idei

podobnych do tych z [25], udowodnili±my, »e f jest ci¡gªy i faktoryzuje si¦ przez
odwzorowanie ilorazowe z uM w uM/H(uM). W szczególno±ci otrzymali±my
nast¦puj¡cy ci¡g ci¡gªych epimor�zmów

uM� uM/H(uM)
f̄
−� GalL(T ) � GalKP (T ).

Wynika st¡d, »e GalL(T ) jest ilorazem zwartej grupy Hausdor�a (mianowicie
uM/H(uM)) przez pewn¡ podgrup¦ normaln¡.
Adaptuj¡c jeden z dowodów z [25], uzyskali±my nast¦puj¡ce twierdzenie:

Dla Y := ker(f̄) niech cl(Y ) b¦dzie domkni¦ciem Y w uM/H(uM). Wtedy
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f̄ [cl(Y )] = Gal0(T ), a wi¦c f̄ obci¦te do clτ (Y ) indukuje izomor�zm mi¦dzy
clτ (Y )/Y i Gal0(T ). W szczególno±ci Gal0(T ) jest ilorazem zwartej grupy Haus-
dor�a przez g¦st¡ podgrup¦ normaln¡.
Nast¦pnie zastosowali±my to do silnych typów. Rozwa»my mianowicie dowolny

ci¡g ᾱ z C oraz ograniczon¡, niezmiennicz¡ relacj¦ równowa»no±ci na zbiorze real-
izacji typu tp(ᾱ/∅) w C′ (zbiór ten oznaczamy przez [ᾱ]≡). Skªadaj¡c f oraz f̄ z
pewn¡ naturaln¡ funkcj¡ gE : GalL(T ) → [ᾱ]≡/E, otrzymali±my dwie ci¡gªe sur-
jekcje: hE : uM→ [ᾱ]≡/E oraz h̄E : uM/H(uM)→ [ᾱ]≡/E.

uM

uM/H(uM) GalL(T ) [ᾱ]≡ /E

M EL = EL(Sc̄(C))

j

f

hE

f̄

h̄E

gE

f̂

Figure 1. Przemienny diagram rozwa»anych funkcji.

U»ywaj¡c naszych twierdze« omówionych powy»ej, udowodnili±my, »e h̄E jest
odwzorowaniem ilorazowym (tzn. podzbiór przeciwdziedziny jest domkni¦ty wt-
edy i tylko wtedy, gdy jego przeciwobraz jest domkni¦ty). Niech ker(h̄E) :=
{pH(uM) : h̄E(pH(uM)) = ᾱ/E}. Jest to (niekoniecznie normalna) podgrupa
grupy uM/H(uM). Korzystaj¡c z ostatniego rezultatu, uzyskali±my nast¦pu-
j¡ce twierdzenie, które jest kluczowym narz¦dziem w dalszych zastosowaniach do
gªadko±ci ograniczonych, niezmienniczych relacji równowa»no±ci.

Twierdzenie 8. h̄E[cl(ker(h̄E))] = cl(ᾱ/E) (gdzie domkni¦cie cl(ᾱ/E) obliczone
jest w [ᾱ]≡/E wyposa»onym w topologi¦ logiczn¡). Oznacza to, »e h̄E obci¦te do
cl(ker(h̄E)) indukuje bijekcj¦ mi¦dzy cl(ker(h̄E))/ ker(h̄E) i cl(ᾱ/E). Zatem cl(ᾱ/E)
jest ilorazem zwartej grupy Hausdor�a przez (niekoniecznie normaln¡) g¦st¡ pod-
grup¦.

Mówi¡c nie±ci±le, powy»sze twierdzenie pozwala zredukowa¢ problem zªo»ono±ci
relacji E do problemu zªo»ono±ci relacji le»enia w tej samej warstwie podgrupy
ker(h̄E) zwartej grupy Hausdor�a cl(ker(h̄E)). Wówczas mo»na zastosowa¢ wiedz¦
z teorii grup zwartych w celu uzyskania nowych informacji o mocy borelowskiej
relacji E. Idea ta doprowadziªa nas do bardzo ogólnych twierdze«. Dla uproszczenia
rozwa»ymy tu sytuacj¦, kiedy relacja okre±lona jest na zbiorze realizacji jednego zu-
peªnego ∅-typu (w pracy [26] wyniki s¡ jeszcze ogólniejsze).

Twierdzenie 9. Zaªó»my, »e j¦zyk jest przeliczalny. Wówczas, je±li E jest dowoln¡,
ograniczon¡, niezmiennicz¡ relacj¡ równowa»no±ci okre±lon¡ na p(C) dla pewnego
p ∈ S(∅) przeliczalnie wielu zmiennych, to albo E jest typowo-de�niowalna, albo jest
niegªadka. (Równowa»nie, E jest typowo-de�niowalna wtedy i tylko wtedy, gdy jest
gªadka.)
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Twierdzenie 10. (Tutaj j¦zyk jest dowolny.) Niech E b¦dzie ograniczon¡, niezmi-
ennicz¡ relacj¡ równowa»no±ci okre±lon¡ na zbiorze realizacji pewnego zupeªnego ∅-
typu i zaªó»my, »e E mo»na otrzyma¢ przy pomocy operacji Souslina zastosowanej
do zbiorów typowo-de�niowalnych. Wtedy albo E jest relatywnie de�niowalna (a wi¦c
ma sko«czenie wiele klas), albo ma ona co najmniej 2ℵ0 klas.

Ostatnie dwa twierdzenia mo»na podsumowa¢ nast¦puj¡c¡ trychotomi¡, która jest
wie«cz¡c¡ konkluzj¡ naszych rozwa»a«, wi¡»¡c¡ gªadko±¢, typow¡ de�niowalno±¢, re-
latywn¡ de�niowalno±¢ oraz liczb¦ klas borelowskich (ogólniej, analitycznych) relacji
równowa»no±ci.

Twierdzenie 11. Zaªó»my, »e j¦zyk jest przeliczalny. Niech E b¦dzie borelowsk¡ (lub,
ogólniej, analityczn¡) relacj¡ równowa»no±ci okre±lon¡ na p(C) dla pewnego p ∈ S(∅)
przeliczalnie wielu zmiennych. Wówczas zachodzi dokªadnie jedna z nast¦puj¡cych
trzech mo»liwo±ci:

(1) E jest relatywnie de�niowalna (na p(C)), gªadka i ma sko«czenie wiele klas,
(2) E nie jest relatywnie de�niowalna, ale jest typowo-de�niowalna, gªadka i ma

2ℵ0 klas,
(3) E nie jest ani typowo-de�niowalna, ani gªadka i ma 2ℵ0 klas.
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4. Nagrody i stypendia

2013: Nagroda im. W. Sierpi«skiego Wydziaªu III PAN.
2011: Nagroda rektorska za osi¡gni¦cia naukowe uzyskane w 2010 roku.
2011: Habilitacja z wyró»nieniem.
2010-2013: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy»szego dla wybitnych
mªodych naukowców.
2008-2010: Stypendium habilitacyjne.
2007: Nagroda im G. Biaªkowskiego za najwybitniejsz¡ prac¦ doktorsk¡ w dziedzinie
matematyki obronion¡ w latach 2004-2006 przyznana przez Towarzystwo Popierania
i Krzewienia Nauk oraz Fundacj¦ na Rzecz Nauki Polskiej.
2006: Nagroda im. K. Kuratowskiego dla mªodych matematyków przyznana przez
PTM oraz Instytut Matematyczny PAN.
2005: Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rozpraw¦ doktorsk¡.
2005: Krajowe stypendium dla najzdolniejszych mªodych naukowców przyznane
przez Fundacj¦ na Rzecz Nauki Polskiej.
2004: Doktorat z wyró»nieniem.
2004: Stypendium im. Stanisªawa Saksa przyznane przez Fundacj¦ Stypendialn¡
Matematyków Wrocªawskich.
2003: Stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów przyznane przez Instytut
Matematyczny PAN.
2000: III nagroda w Konkursie im. J. Marcinkiewicza na najlepsz¡ prac¦ magister-
sk¡.
1997-2000: Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce i
szczególne osi¡gni¦cia w pracy naukowej.
1996: Stypendium Fundacji Stypendialnej Matematyków Wrocªawskich.
1995: Medal �Primus Inter Pares� za wybitne osi¡gni¦cia w szkole ±redniej.
1995: Srebrny medal w Konkursie Prac Uczniowskich �Delty�.
1995: Tytuª laureata 18-tych Austriacko-Polskich Zawodów Matematycznych w
Wiedniu.
1994: Br¡zowy medal na 35-tej Mi¦dzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w
Hong-Kongu.
1994, 1995: Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce.
1994, 1995: Tytuªy laureata XLV i XLVI Olimpiady Matematycznej.
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1993: Wyró»nienie na XLIV Olimpiadzie Matematycznej.
1992-1995: Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
1991: Pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla uczniów
szkóª podstawowych w Jeleniej Górze.

5. Udziaª w grantach

2013-2016: Kierownik w trzyletnim grancie �Opus� NCN nr 2012/07/B/ST1/03513.
2010-2013: Wykonawca w trzyletnim grancie MNiSW nr N N201 54938 pod
kierownictwem L. Newelskiego.
2007-2010: Visiting Fellow w trzyletnim grancie pod kierownictwem A. Pillaya,
przyznanym przez Engineering and Physical Sciences Research Council (the UK
Government's funding agency), nr EP/F009712/1.
2007-2010: Wykonawca w trzyletnim grancie MNiSW nr N201 032/2231 pod
kierownictwem L. Newelskiego.
2006-2008: Redukcja obowi¡zków dydaktycznych w ramach postdoka na UIUC
sponsorowana przez grant NSF nr DMS 0300639 pod kierownictwem A. Pillay'a i
C.W. Hensona.
2003-2004: Dwuletni grant promotorski KBN.

6. Konferencje i inne wyjazdy

Udziaª w konferencjach na zaproszenie
2015: Konferencja �Neostability Theory�, Oaxaca, Meksyk: referat (45 minut).
2014: Konferencja �MidWest Model Theory Day�, Chicago, USA: referat godzinny.
2014: Konferencja �Models and Groups III�, Stambuª, Turcja: referat (75 minut).
2014: Classi�cation Theory Workshop, Daejeon, Korea Poªudniowa: referat
godzinny.
2014: Konferencja �Recent developments in the applications of model theory to
algebraic, analytic and diophantine geometry�, Edynburg, Szkocja.
2014: ASL Annual Meeting, Boulder, Colorado, USA: referat (40 minut) w sekcji
specjalnej z teorii modeli.
2013: Konferencja �Mostowski 100�, Warszawa: referat godzinny.
2013: 5 Forum Matematyków Polskich, Rzeszów: referat plenarny (45 minut).
2013: Konferencja �The 9-th Intenational Algebraic Conference in Ukraine�, Lwów:
referat plenarny (45 minut).
2013: Konferencja �Model Theory: Groups, Geometry and Combinatorics�, Ober-
wolfach, Niemcy: referat 30-minutowy.
2012: Konferencja �Antalya Algebra Days XIV�, Cesme, Turcja: referat godzinny.
2012: Konferencja �Neostability theory�, Ban�, Kanada: referat 45-minutowy.
2011: Mini-school in model theory, Turyn, Wªochy: referat 40-minutowy.
2010: Konferencja �Around Valued Fields and Dependent Theories�, Oberwolfach,
Niemcy: referat godzinny.
2009: Konferencja �Model Theory� w B¦dlewie: referat póªgodzinny.
2009: Konferencja �Logicum Urbanae Lugduni�, Lyon, Francja: referat godzinny.
2009: Konferencja �Stability Theoretic Methods in Unstable Theories�, Ban�,
Kanada.
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2008: Logic Colloquium 2008, Berno, Szwajcaria: referat (45 min) w sekcji specjalnej
z teorii modeli.
2008: Konferencja �Around Classi�cation Theory� w Leeds: referat godzinny.
2008:Wykªad w serii �Logic Colloquium� na University of California at Los Angeles:
referat godzinny.
2007: Konferencja �Model Theory and Groups�, Oberwolfach, Niemcy: referat
póªgodzinny.
2006: Association for Symbolic Logic 2006 Annual Meeting w Montrealu, Kanada:
referat w sekcji specjalnej z teorii modeli.

Zaproszenia na przyszªe konferencje
2016: Zostaªem zaproszony do wygªoszenia 4-godzinnego tutorialu pt. �Dynamika
topologiczna i teoria modeli� w czasie �Thematic Program on Model Theory�, który
odb¦dzie si¦ w Centrum Matematyki na University of Notre Dame w USA w dniach
6-24 czerwca, 2016.
2016: Konferencja �Model Theory: groups, geometry and combinatorics�, Oberwol-
fach, Niemcy, 3-9 stycznia, 2016.
2016: Zostaªem zaproszony do wygªoszenia plenarnego odczytu na konferencji �2016
Winter Meeting of the Association for Symbolic Logic in conjunction with the Joint
Mathematics Meetings� w Seattle, USA, w dniach 6-9 stycznia, 2016. Jednak z
powodu kolizji terminów z powy»sz¡ konferencj¡ w Oberwolfach byªem zmuszony
zrezygnowa¢ z tego zaproszenia.

Konferencje z referatem zgªoszonym: Logic Colloquium 2005 (Ateny), Logic
Colloquium 2004 (Turyn), Logic Colloquium 2003 (Helsinki), �Groups and Group
Rings� (Wisªa 2003), Logic Colloquium 2002 (Muenster), �Simple Theories� (Mar-
sylia 2002), Logic Colloquium 2001 (Wiede«).

Konferencje bez referatu: Konferencja �When topological dynamics meets model
theory� (Marsylia 2015), Konferencja �Model theory in geometry and arithmetic�
(Berkeley 2014), Konferencja �Model Theory 2013� (Ravello 2013), Konferencja
�Model theory of groups (interactions between model theory and geometrical group
theory)� (Luminy, 2011), Logic Colloquium 2011 (Barcelona), Konferencja �Recent
developments in model theory� (Oleron, 2011), Logic Colloquium 2010 (Pary»),
�Model Theory in Wrocªaw� (Wrocªaw, 2009), Ko«cowa konferencja sieci MODNET
(Barcelona, 2008), �Model Theory Midwest Meeting� (Chicago 2008), �Logic and
Mathematics� (Urbana 2008), Logic Colloquium 2007 (Wrocªaw), Model Theory
Midwest Meeting (Columbus, 2005), �Model Theory, Algebraic and Analytic Ge-
ometry� (Cambridge 2005), �Pure Model Theory�(Norwich 2005), �An Introduction
to Recent Applications of Model Theory� (Cambridge 2005), �Groups, Geometry
and Logic� (Marsylia 2004), �Algebra and Discrete Mathematics� (Hattingen 2003),
�Arizona Winter School� (Tucson 2003): udziaª w projekcie �Model Theory and
Diophantine Geometry�, �Model Theory and Its Applications� (Ravello 2002),
Warsztaty z teorii modeli (Barcelona 2001), Warsztaty z teorii modeli i budynków
Titsa (Wuerzburg 2000), Logic Colloquium 2000 (Pary»).
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Wyjazdy na zaproszenie z co najmniej jednym wykªadem na seminarium
2015: Tygodniowa wizyta na University of Belgrade z udziaªem w obronie doktoratu
Slavko Moconji jako recenzent.
2015: Dwudniowa wizyta na Université Lyon 1 z udziaªem w obronie doktoratu
Adriane Kaïchouh jako recenzent.
2015: Trzydniowa wizyta na Universita degli Studi di Torino.
2015: Tygodniowa wizyta na Hebrew University of Jerusalem z wykªadem tam oraz
na Ben-Gurion University of the Nagev w Beer Shevie, wspóªpraca z I. Kaplanem.
2015: Tygodniowa wizyta na University of Leeds, wspóªpraca z D. Macphersonem.
2014: 10-dniowa wizyta na University of Notre Dame w USA, wspóªpraca naukowa
z A. Pillayem.
2014: Trzydniowa wizyta na University of Illinois at Urbana-Champaign w USA,
wspóªpraca z S. Soleckim.
2013: Trzydniowa wizyta na Universität Konstanz, wspóªpraca z S. Kuhlmann i K.
Dupont.
2013: Jednodniowa wizyta w Institut Henri Poincaré w Pary»u.
2011: Tygodniowy pobyt na Universita degli Studi di Torino, wspóªpraca z R.
Camerlem.
2010: Tygodniowa wizyta na University of Leeds, wspóªpraca z A. Pillayem.
2009: Tygodniowa wizyta na University of Leeds, wspóªpraca z A. Pillayem.
2008: Dwutygodniowy pobyt na Université Lyon 1, wspóªpraca z F. Wagnerem.
2008: Pi¦ciodniowy pobyt na Universita degli Studi di Torino, wspóªpraca z R.
Camerlem.
2008: Trzydniowy pobyt na University of Maryland at Collage Park.
2008: Jednodniowa wizyta na University of Illinois at Chicago.
2008: Tygodniowa wizyta na University of Leeds, wspóªpraca z A. Pillayem.
2007: Tygodniowa wizyta na University of California at Berkeley.
2007: Jednodniowa wizyta na University of Illinois at Chicago.
2006: Jednodniowe wizyty na: University of Illinois at Chicago, University of Notre
Dame, McMaster University.
2005: Jednodniowa wizyta na University of Wisconsin at Madison.
2004: Dwumiesi¦czny pobyt na Université Lyon 1, wspóªpraca naukowa z F. Wag-
nerem i T. Blossierem.
2003: Miesi¦czny pobyt na University of Illinois at Urbana-Champaign, dwa
wykªady na seminariach w Urbanie i jeden w Chicago.

7. Dydaktyka i opieka nad mªod¡ kadr¡ naukow¡

Magistranci z matematyki teoretycznej

• Jan Dobrowolski: Magister w 2011; II nagroda w konkursie im. J.
Marcinkiewicza za prac¦ magistersk¡ pt. On ω-categorical groups and
generically stable types.
• Tomasz Gogacz: Magister w 2011; II nagroda w konkursie im. J.
Marcinkiewicza za prac¦ magistersk¡ pt. On quasi-minimal groups and
�elds.
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• Tomasz Rzepecki: Magister w 2014, III nagroda w konkursie im. J.
Marcinkiewicza za prac¦ magistersk¡ pt. Smoothness of bounded invariant
equivalence relations.
• Urszula Dobrowolska napisaªa pod moim kierunkiem prac¦ magistersk¡
pt. On some properties of U-rank and M-rank, ale dotychczas nie zdaªa
pisemnego egzaminu magisterskiego.

Doktoranci

• Jan Dobrowolski: Doktorat z wyró»nieniem w 2015, Groups and rings in
some model-theoretic and model-theory-motivated contexts. Od marca 2015
przebywa na dwuletnim postdoku na Yonsei University w Seulu w Korei
Poªudniowej.
• Tomasz Rzepecki: Przewód doktorski otwarty w 2015, temat: Bounded,
invariant equivalence relations.

Dydaktyka

• Wykªady monogra�czne z ¢wiczeniami: Struktury prosko«czone, Teoria sta-
bilno±ci, Grupy stabilne, Teorie proste.
• Wykªady kursowe: Wykªad z algebry na informatyce (kilkukrotnie).
• Reading coursy: Teorie z wªasno±ci¡ NIP.
• Seminaria: Seminarium z pracy Hrushovskiego i Loesera Non-Archimedean
tame topology and stably dominated types, Seminarium na temat teorii za-
le»nych i NTP2.
• �wiczenia: Teoria modeli, Teoria modeli ciaª oraz wielokrotnie Wst¦p do
matematyki, Algebra i Algebra liniowa.
• Wykªady w trakcie postdoka (niektóre kilkukrotnie): Linear Algebra, Ad-
vanced Calculus, Fundamental Mathematics, Mathematical Logic, Applied
Linear Algebra.

8. Recenzje

Zrecenzowane habilitacje

• Maciej Malicki: habilitacja w 2015, IM PAN, tytuª dzieªa habilitacyjnego:
Polish ultrametric spaces and their isomorphism groups.

Zrecenzowane doktoraty

• Adriane Kaïchouh: doktorat w 2015, Université Lyon 1, Francja, promo-
torzy: prof. Itai Ben-Yaacov i prof. Julien Melleray; Metric structures and
their automorphism groups: reconstruction, homogeneity, amenability and au-
tomatic continuity.
• Slavko Moconja: doktorat w 2015, University of Belgrade, Serbia, promo-
tor: prof. Predrag Tanovi¢; Asymmetric regular types.
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Recenzje prac w czasopismach (w niektórych wielokrotne): Annals of Pure
and Applied Logic, Archive for Mathematical Logic, Bulletin of the London Mathe-
matical Society, Forum Mathematicum, Fundamenta Mathematicae, Journal of Sym-
bolic Logic, Journal of the American Mathematical Society, Journal of the European
Mathematical Society, Journal of the London Mathematical Society, Proceedings of
Logic Colloquium, Proceedings of the American Mathematical Society, Topology and
its Applications.

9. Dziaªalno±¢ organizacyjna i inna

Udziaª w organizacji konferencji

• Konferencja �Model Theory in Wrocªaw 2012� (jeden z dwóch organizatorów).
• Konferencja �Model Theory in Wrocªaw� w 2009 (jeden z dwóch organiza-
torów).
• Konferencja �Model Theory� w B¦dlewie w 2009.
• Logic Colloquium 2007 we Wrocªawiu w 2007.

Go±cie zaproszeni do Wrocªawia na wspóªprac¦ naukow¡ i/lub wykªady
na seminariach

2015 Artem Chernikov (Université Paris Diderot - Paris 7).
2014 Itay Kaplan (Hebrew University of Jerusalem), Dugald Macpherson (Univer-

sity of Leeds), Maciej Malicki (SGH).
2013 Anand Pillay (University of Leeds), Predrag Tanovi¢ (Mathematical Institute

SANU, Belgrad, Serbia).
2011 Anand Pillay (University of Leeds).
2010 Davide Penazzi (University of Leeds), Frank Wagner (Université Lyon 1).
2009 Itai Ben-Yaccov (Université Lyon 1).
2008 Anand Pillay (University of Leeds).

Funkcje i czªonkostwa
2013 - : Czªonek jury Nagrody im. K. Kuratowskiego wybrany z ramienia PTM.

Udziaª w komisjach habilitacyjnych

• Maciej Malicki: post¦powanie habilitacyjne w IM PAN zako«czone w 2015
(moja funkcja: recenzent).
• Tomasz Terlikowski: post¦powanie habilitacyjne na Uniwersytecie Wrocªawskim
zako«czone w 2015 (moja funkcja: czªonek komisji).
• Konrad Pióro: post¦powanie habilitacyjne na Uniwersytecie Jagiello«skim
zako«czone w 2013 (moja funkcja: czªonek komisji).

Udziaª w komisjach doktorskich: Irmina Czarna (moja funkcja: czªonek
komisji), Jan Dobrowolski (moja funkcja: promotor), Grzegorz Jagiella (moja
funkcja: przewodnicz¡cy komisji), Adriane Kaïchouh (moja funkcja: recenzent),
Jakub Michaliszyn (moja funkcja: czªonek komisji), Slavko Moconja (moja funkcja:
recenzent), Tomasz Rzepecki (moja funkcja: promotor), Piotr Witkowski (moja
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funkcja: czªonek komisji), Marek Szykuªa (moja funkcja: czªonek komisji), Tomasz
Gogacz (moja funkcja: czªonek komisji).

Obecnie peªni¦ funkcj¦ przewodnicz¡cego komisji do oceny zaj¦¢ z algebry i
analizy na kierunku ISIM na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Wrocªawskiego.

W latach 2010-2013 prowadziªem zaj¦cia w XIV LO we Wrocªawiu, przygotowu-
j¡c mªodzie» uzdolnion¡ matematycznie do udziaªu w olimpiadach matematycznych.
Ponadto wygªosiªem kilka odczytów w innych liceach oraz wykªad na inauguracj¦
roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocªawskim.
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