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Recenzja rozprary doktorskiej pana mgr Tomasza TrzeSniewskiego p.L
,,Thr e e -dimensional gr avity and deformations of r eI ativi sti c symmetrie s"
Rozprawa doktorska pana TomaszaTrue1niewskiego zostaNa wykonana na
Uniwersytecie Wroclawskim pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Kowalskiego-Glikmana.
Praca napisana jest w jgryku angielskim , ma'19 stron. Calo56 podzielona jest na 6 razdzial6w
oraz kr6tki rczdzial,zawieruj4cy wnioski. Bibliografraza\irerall2pozycji. Wpracy
wykorzystano lvyniki wlasne autora, zawarte w czterech publikacjach, kt6rych pan
Trzesniewski jest wsp6lautorem. Opr6cz prac wykorzystanych w rozprawie pan Trze{niewski
jest autorem lub wsp6lautorem trzech kolejnych publikacji, w tym jednej nieopublikowanej.
W bazie SPIRES prace panaTrzesniewskiego cytowane s4 57 razy. Najwigkszaliczba
cytowari dotyczy publikacji, kt6ra powstala w trakcie pracy nad uzyskaniem Qrtuhr magistra.
Rozprawa doktorska pana Toma sza Trzesniewskiego doty czy bardzo ciekawego

problemudeformacjisymetriirelatywistycznychgenerowanychprzezoddziatywaniaz
grawitacj4. Badane w pracy modele dotyczqgl6wnie przypadkutr6jwymiarowej
czasoprzestrzeri, stanowi4cego toy-model dla pojgi, uZywanych r6wniez w przypadku
czterowymiarowym. Og6lne wprowadzenie do metod matematycznychuZywanych w pracy
zawarte jest w pierwszymrozdziale. Opr6cz defrnicji pojE6 om6wione sqte? wlasnoSci
zdeformowanej algebry rc-Poincar6 oraz przestfzeni rc-Minkowskiego.
W wielu modelach kwantowej grawitacji wykryto, Zenamalych odlegloSciach
nastgpuje redukcja wymiaru czasoprzestrzeni. Ten wniosek uzyskano badajEc zachowanie
tzw. lr.ymi*o rp"ktrulnego d5 w r6znych skalach. Dla czterowymiarowej czasoprzestrzeni
typowe wartoSci to d.s :2 w UV i ds :4 w semiklasycmej graricy IR. Mechanizm takiego
zachowania jest r6Zny w r62nych modelach. W rozdziale 3 pan Trzesniewski dyskutuje
mechanizm wynikaj4cy z deformacji przestrzoni Minkowskiego. Rozdaal wykorzystuje
wyniki jednej z publikacji, a konkluzj auzyskana dofyczy po pierwsze potwierdzenia,2e
r6wniei w ten spos6b moinauzyska6 zale2no36 wymiaru od skali, ale konkretne
przewidywania w bardzo istotny spos6b zaIeLq,od wyboru laplasjanu. Dla granicy IfV moZe
pojawi6-sig zar6wno redukcja wymiaru (chociaz innanizw wielu badanych wczeSniej
modelach kwantowej grawitacj i), iak teZ zwigkszenie tego wymiaru.

Rozdzial3 pracy omawia klasyczne oddzia\ywane cz4stkipunktowej z grawitaci|w
2+1 wymiarach. Teoriatr6jwymiarowej grawitacjibezmaterii jestteori4 topologiczn4bez
dynamicznych stopni swobody. Pan Trzesniewski omawia rozwi4zania modelu,
zawieraj4cego czastkg punktow4, a nastgpnie odtwarza dziilanie efektywne dla pojedynczej
cz4stki stosuj4c mechanizm Cherna-Simonsa. W
uzyskanym w tote;ne3 publikacji j est znalezietie

'
ch'

jako
Rozdzial.4 dyskutuje (rc-zdeformowan4) teorig cz4stki Carrolla, pojawiaj4c4 sig
efekt nietrywialnej kontrakcji grupy cechowania de Sittera w ramach formalizmu Cherna-

Simonsa). Wyniki dotycz4ce takiego ukladu s4 szczeg6lnie interesuj4ce" gdyZpodobny efekt
pojawil sig w niekt6rych modelach kosmologicnrych w granicy silnej stalej grawitacyjnej.
Punktem wyjScia jest tu teoria tr6jwymiarowa, autor wyprowadzapostal dzialania
ef=elctywnego w tym przypadku. Forma dziilaniapomvilana uog6lnienie jej dlawyhszych
wymlarow przestf.zenny en.
P.ozdziaN 5, oparty r6wniez na wynikach pracy pana TrzeSniewskiego, omawia defekty
stoZkowe w wyzszych wymiarach w analogii do wczeSniejszych wynik6w dia cz4sfki
punkiowej w trzech wymiarach. W czterech wymiarach punktowa osobliwoS6 w przesfrzeri
dwuwymiarowej zast4piona jest przez osobliwoSd na linii, a w konselovencji pojawia sig
defekt stoZkowy na strunie. Autor omawia przypadek masowy i bezmasowy dla zerowej i

niezerowej stalej kosmologicznej.
Ostatni, 6 rozdzialrozprary omawia wstgpne lvyniki dotycz4ce konstrukcji
przestrzeni Focka dla cz4stek punktowych oddziafuj4cych z tr6jwymiarow4 grawitacj4. Ten
problem pozostaje w du4'm stopniu otwarty, jednak szereg interesuj4cych wynik6w
zawartychw rozprawie stanowi pierwszy krok w strong jego rozwiqzatia.
Praca pana mgr Tomasza TrzeSniewskiego napisana jest bardzo poprawnie. W
zasadzie nie mam zasttzehefi co do redakcji rozprawy. Tekst angielski jest praktycznie
bezblgdny, wrgcz idealny jgzykowo. Spos6b prezentacji wskazuje na glebokie zrozumienie

skomplikowanych metod matematycznych, a otr4rmane wyniki s4 interesuj1ce zfrzycznego
punktu widzenia. Dla mnie najciekawszy fragment dolyczy cz4stek Carroll4 gdyZ podobne
struktury wydajq sig pojawia6 w kontekScie Kauzalnych Dynanicznych Triangulacji, atakhe
w pewnych modelach kosmolo gi czny ch.
Pan TrzeSniewski mial okazjg odbyi zagraticzny staz naukowy w ramach projektu
rwiqzarrcgo z przygotowaniem rozprawy. W oczywisty sposdb bardzo dobrze wykorzystal tg
mozliwoS6, navmqn$4c interesuj 4c4 wsp6lprac9 naukow4.

W konkluzj i twuham,, 2e rozprawapana mgr Tomasza TrzeSniewskiego spelnia
ustawowe wymagani4 dotycz4ce rozprawy doktorskiej i wnoszg o dopuszczenie go do
dalszych etap6w postgpowania.
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