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Profesor dr hab. Michał Krynicki był w latach 2008 – 2011 dziekanem Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych.
Profesor Michał Krynicki urodził się 3 lutego 1950 roku w Warszawie. Studiował na
Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i w 1973 roku obronił pracę
magisterską z logiki matematycznej. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem i został asystentem
profesora Andrzeja Mostowskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Po śmierci profesora
Andrzeja Mostowskiego promotorem pracy doktorskiej Michała Krynickiego „O pewnych
rozszerzeniach logiki elementarnej” była profesor Helena Rasiowa. Pracę doktorską obronił
w 1976 roku. Również na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu
Warszawskiego w 1998 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną „Z badań nad logikami z
dodatkowym kwantyfikatorem” i uzyskał stopień doktora habilitowanego. Zawodowo od
1973 do 2000 roku związany był z Uniwersytetem Warszawskim, ale pracował również na
uczelniach w Algierii, w Siedlcach i w Skierniewicach. Był jednym z założycieli i, od
samego początku, od 2000 roku profesorem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Profesor Michał Krynicki był wszechstronnym matematykiem. Zajmował się logiką
matematyczną. Jego główne zainteresowania matematyczne koncentrowały się wokół
abstrakcyjnych logik i ich hierarchii, teoriogrowych charakteryzacji elementarnej
równoważności,
kwantyfikatorów Henkina i relacyjnych, arytmetyki w modelach
skończonych oraz zastosowań – szczególnie w teoretycznych podstawach informatyki.
Współpracował z ośrodkami logicznymi we Francji, w Finlandii, Niemczech, Kanadzie,
Brazylii, Argentynie i Nowej Zelandii. Opublikował ponad 30 prac w czasopismach (w
większości z listy filadelfijskiej). Był redaktorem dwóch książek i skryptu.

Nauczanie matematyki było zawsze w centrum uwagi profesora Michała Krynickiego.
Wywarł wpływ na zawartość programową wielu przedmiotów. Prowadził wykłady,
seminaria i ćwiczenia. Był opiekunem kilkudziesięciu prac magisterskich. Był wymagającym
dydaktykiem i egzaminatorem, ale jednocześnie cieszył się wielkim uznaniem i sympatią
wśród studentów. W tym względzie dla wielu kolegów był niedościgłym wzorem do
naśladowania.
Profesor Michał Krynicki był człowiekiem bardzo aktywnym we wszystkich dziedzinach
życia akademickiego. Był wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego,
współzałożycielem i dziekanem wydziału Zarządzania WSEH w Skierniewicach,
wykładowcą w Szkole Wyższej PR. Uczelnie, w których pracował wykorzystywały Jego
zdolności organizacyjne. W tym względzie trzeba podkreślić szczególne zasługi profesora
Michała Krynickiego dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Szkoła Nauk Ścisłych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był założycielem Wydziału i kolejno
kierownikiem Katedry Podstaw Matematyki, prodziekanem i od 2008 roku dziekanem. W
trudnych dla szkolnictwa wyższego latach, w czasie Jego kadencji Wydział zwiększył o
prawie 50% liczbę studentów, uzyskał pozytywne akredytacje dla wszystkich prowadzonych
kierunków studiów, otrzymał najwyższą, pierwszą kategorię w zakresie działalności
naukowej.

Profesor Michał Krynicki był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
członkiem Rady i zarządu Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Otrzymał wiele
nagród Rektorów uczelni, na których pracował.
Michał Krynicki pasjonował się także chodem sportowym. W 1965 roku, w wieku niespełna
16 lat, ukończył kurs sędziowski. Posiadał uprawnienia sędziego międzynarodowego w
chodzie sportowym. W latach 2001–2008 był członkiem Centralnego Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a od 1997 roku redagował Biuletyn CKS PZLA. Był
wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZLA.
Odszedł od nas pasjonat matematyki w wielu postaciach. Odszedł człowiek prawy,
uczciwy, uczynny i życzliwy ludziom. Została po Nim wdzięczna pamięć Jego uczniów,
współpracowników i przyjaciół i ważne dokonania matematyczne.

