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Co możemy zrobić w celu wsparcia zastosowań
matematyki w Polsce?

Streszczenie W przeciągu ostatnich dwóch lat rozmawiałam z bardzo wieloma
ludźmi. Jednym z podstawowych pytań dotyczących dalszego rozwoju matematyki
stosowanej w Polsce jest to czy należy powołać nową dyscyplinę(y) w zakresie nauk
matematycznych czy nie. Taką ewentualną nową dyscypliną mogłaby być np. staty-
styka stosowana czy matematyka obliczeniowa. Zdania są podzielone. W tej notatce
przekazuję moje wypowiedzi z różnego okresu tej dyskusji w kolejności chronologicz-
nej.

2010 Klasyfikacja tematyczna AMS (2010): 26-XX; 30-XX; 34-XX.

Słowa kluczowe: zastosowania matematyki.

1. List do Dziekanów1

Szanowny Panie Dziekanie2,
Piszę do Pana w sprawie dotyczącej ścieżki kariery dla ludzi zajmujących
się zastosowaniami matematyki. Powodem jest to, że Komitet Matematyki
zamierza przedyskutować sytuację zastosowań matematyki w Polsce na któ-
rymś ze swoich posiedzeń w roku 2013. Wcześniej planowana jest dyskusja
na konferencji zastosowań matematyki we wrześniu 2012.

Zacznę od wyjaśnienia tego, dlaczego zainteresowałam się działaniami na
rzecz wzmocnienia pozycji matematyki stosowanej w Polsce (w tym statystyki
bliskiej zastosowań).

Uważam, że sprawa jest istotna ze względu na to, że w Polsce habilitacja
jest przepustką do mianowania. Problemu nie ma, gdy tenure można dostać
(jak w USA) na podstawie decyzji danej uczelni. Jeśli ktoś publikuje np.
statystykę w bardzo dobrych czasopismach biologicznych (genetycznych), to
może tam tenure dostać. U nas musimy się zastanowić, co z takimi ludźmi
zrobić. Z drugiej strony, wydaje się, że ewentualne traktowanie ich trochę jak
obywateli drugiej kategorii byłoby niezgodne z trendami światowymi. Może
powinniśmy być trochę bardziej otwarci.

Od dwóch lat jestem przewodniczącą jury Konkursu PTM na najlepszą
pracę z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, co pozwoliło mi
z bliska zobaczyć, jakie są problemy, gdy próbuje się porównać takie prace
w jednym konkursie. W jury konkursu jest profesor Małgorzata Bogdan, z
którą sporo rozmawiałam na te tematy i przy okazji dowiedziałam się, że
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robiąc bardzo stosowaną statystykę miała kłopot z habilitacją. Zważywszy
to, że profesor Bogdan ma świeżą pracę w Annals of Statistics i dostała wła-
śnie stypendium Fulbrighta na wyjazd do Stanford, jej problemy nie mogły
wynikać z tego, że jest kiepskim uczonym, lecz z czegoś innego.

Jako teoretyk niewiele wiedziałam o matematyce stosowanej, dopóki nie
spotkałam profesor Bogdan. I szczerze mówiąc nie bardzo mnie to obchodziło.
Myślę, że podobnie może być z większością teoretyków w Polsce. Matematyka
publikowana w czasopismach genetycznych to jakby inna nauka i wydaje się,
że może nie być dość komunikacji między „teoretykami” i „zastosowańcami”,
która pozwoliłaby na lepsze zrozumienie się nawzajem.

Podam też inny przykład: chodzi o habilitację, która miała miejsce przed
jedną z polskich rad wydziału. Dotyczyła zastosowania statystyki i prawdo-
podobieństwa do jakichś problemów chemicznych czy fizycznych. Były dwie
negatywne recenzje dwóch bardzo dobrych matematyków polskich. Dwie po-
zostałe pozytywne. Przed habilitacją odbyła się długa dyskusja. Członkowie
rady myśleli, że może prezentacja coś rozjaśni, ale nie rozjaśniła. Zaproszony
chemik (fizyk — nie pamiętam) wypowiadał się bardzo pozytywnie. Gło-
sowanie było niemal pół na pół, ale habilitacja przeszła. Chcielibyśmy na
przyszłość uniknąć takich sytuacji, tzn. móc kompetentnie ocenić podobne
habilitacje. Stąd pojawiła się idea przyjrzenia się sprawie i być może, w przy-
szłości, wypracowania kryteriów nadawania stopnia doktora habilitowanego
w takich sytuacjach, tzn. w oparciu o prace w czasopismach niematema-
tycznych dotyczące jakichś modeli zjawisk rzeczywistych, gdzie może nie być
rygorystycznych dowodów.

W związku z tym mam do Pana szereg pytań:
– Czy na Pana Wydziale są ludzie zajmujący się taką matematyką?
– Czy myśli Pan, że Wasza Rada będzie miała problem z takimi habilitacjami
jak wyżej opisana, zwłaszcza w sytuacji nowych przepisów?
– Czy uważa Pan, że w ogóle warto wspierać rozsądnie matematykę stoso-
waną?

Na razie sprawa została zasygnalizowana na obradach Komitetu Matematyki,
którego jestem członkiem i Komitet postanowił, że zostanie przedyskutowana. W
szczególności spotkało się to z poparciem przewodniczącego Komitetu prof. dr. hab.
Wiesława Pleśniaka oraz profesorów Małgorzaty Bogdan [1], Maksymiliana Dryi i
Adama Jakubowskiego (patrz [2]), członków prezydium KM. Rozmawiałam o tym
też z profesorami Piotrem Bilerem, Zbigniewem Błockim, Tomaszem Byczkowskim,
Pawłem Domańskim, Rafałem Latała, Ludomirem Newelskim, Ryszardem Rudnic-
kim, Piotrem Strzeleckim, Łukaszem Stettnerem, Grzegorzem Świątkiem, Ryszardem
Szwarcem, Jackiem Wesołowskim, Henrykiem Woźniakowskim.

Z tego wszystkiego wyłania się następujący obraz. To, co może zrobić na początku
Komitet, to stworzyć przyjazną atmosferę do zastosowań matematyki, poprawić ko-
munikację na ten temat i być ciałem doradczym dla CK i Rad Wydziałów (Insty-
tutów) przy tworzeniu komisji habilitacyjnych i powoływaniu recenzentów prac z za-
stosowań matematyki. W szczególności może utworzyć listę możliwych recenzentów i
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rad wydziałów kompetentnych (skłonnych) do przeprowadzania takich przewodów.
– Czy myśli Pan, że inicjatywa Komitetu ma sens?

– Czy byłby Pan skłonny ze mną o tym pogadać?
– Czy chciałby Pan dopisać kogoś do załączonej listy?

Jeśli poda mi Pan swoją komórkę lub komórkę innej (właściwej) osoby
na wydziale, to chętnie zadzwonię. Pana odpowiedź na powyższe pytania
bardzo by mi pomogła przygotować się do dyskusji na Komitecie. Chciałabym
najpierw zrozumieć sytuację, zanim wezmę udział w dyskusji, która, zapewne
jak zwykle, będzie dość żywiołowa.

2. Konkretne działania, które możemy podjąć w celu wsparcia
zastosowań w Polsce3 W wyniku rozmów z bardzo wieloma ludźmi i wy-
korzystania ich pomysłów proponuję następujące konkretne działania, które
można podjąć.

1. Należy przedstawić problem niejasności kryteriów habilitacji w zakre-
sie zastosowań matematyki i statystyki nowo wybranym członkom CK
i zachęcić ich do przyjrzenia się temu. W obecnej sytuacji CK powołu-
jąc ponad połowę komisji habilitacyjnej ma możliwość monitorowania
przewodów. Oznacza to, że przy niewielkim wysiłku można spróbować
wytworzyć standardy habilitacji w zakresie zastosowań, niekoniecznie
je opisując słowami. Tzn. można wytworzyć zwyczaje. Mając schematy
postępowania, łatwiej będzie potem to opisać. W szczególności można
zachęcić CK do wytworzenia zwyczaju proponowania do składu komi-
sji habilitacyjnych przedstawicieli innych dziedzin niż matematyka, jeśli
prace tego dotyczą. Już w tej chwili są problemy z habilitacjami w no-
wym trybie niekoniecznie dotyczącymi zastosowań. Ostatnio padło 5
habilitacji, a obawiam się, że z habilitacjami dotyczącymi zastosowań
może być jeszcze gorzej. Ponadto są problemy ze znalezieniem recen-
zentów w niektórych dziedzinach. Wydaje się więc, że uzupełnienie listy
możliwych recenzentów z zastosowań, którą stworzyłam i przekazanie
jej nowemu CK, mogłoby ułatwić wszystkim życie.

2. Komitet Matematyki powinien podjąć uchwałę o wspieraniu matema-
tyki stosowanej. Uchwała powinna zachęcać środowisko do wytworzenia
życzliwego stosunku do tego rodzaju badań, ale powinna być bardzo
stonowana tak, by mogli ją poprzeć wszyscy członkowie Komitetu. Po-
parcie wybitnych uczonych, członków PAN i teoretyków będzie miało
ogromne pozytywne znaczenie. Uchwała powinna dotrzeć do wszystkich
instytucji, gdzie uprawia się matematykę, nie tylko wydziałów mających
uprawnienia do nadawania stopni i tytułów. Komitet Matematyki powi-
nien też przedyskutować jakie działania organizacyjne należy podjąć by
przekonać teoretyków o wielorakich korzyściach wspierania grup upra-

3Głos zapisany na forum CZM w dniu 28 października 2012
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wiających zastosowania na ich wydziałach. Jednym z nich mogłoby być
otwarte spotkanie KM ze środowiskiem poświęcone temu problemowi
zorganizowane po stworzeniu dokumentu, o którym piszę w punkcie 3.

3. Proponuję stworzenie w miarę precyzyjnego opisu tego co rozumiemy
przez matematykę czy statystykę stosowaną niezależnie od tego czy bę-
dzie się dążyć do stworzenia oddzielnej pod-dziedziny czy nie. Na to
ostatnie może być jeszcze za wcześnie. Podobnie stworzenie opisu tego
co rozumiemy przez dobrą habilitacje dotyczącą matematyki czy staty-
styki stosowanej. Uważam, że bez stworzenia takiego dokumentu na pi-
śmie wszelka dyskusja z teoretykami może być jałowa. Co więcej, może
być trudno uzyskać ich poparcie do rozmaitych działań. Jeśli chcemy
o czymś mówić, to zdefiniujmy to, o czym mówimy. Ponadto istnienie
takiego opisu może pomóc członkom CK, komisjom doktorskim i ha-
bilitacyjnym jak również radom wydziałów w przewodach dotyczących
prac z zakresu zastosowań. Co więcej, może zmniejszyć ryzyko nega-
tywnego przegłosowania habilitacji. Mnie by pomogło, gdybym była
członkiem komisji lub dziekanem. Dokument taki powinien być wy-
tworzony przez niewielki zespół powołany przez Komisję Zastosowań i
Komisję Statystyki KM złożony z osób kompetentnych w zakresie za-
stosowań, jak również z najwybitniejszych uczonych teoretyków cieszą-
cych się dużym autorytetem w środowisku. Prace takiej komisji widzę
w dwóch etapach. Na początku powinni popracować wyłącznie „zasto-
sowańcy” i wytworzyć wstępny tekst. W drugim etapie należy zaprosić
teoretyków. Ze względu na to, że w zastosowaniach są bardzo różne
trendy (równania różniczkowe, stochastyka, statystyka itp.) korzystne
może być podzielenie „zastosowańców” na podzespoły.

4. Należy zachęcić rady wydziałów mających uprawnienia do nadawania
stopni i tytułów do wytworzenia zwyczaju proponowania do składu
komisji doktorskich i habilitacyjnych przedstawicieli innych dziedzin
niż matematyka, jeśli prace tego dotyczą. Powiedziano mi, że tak robi
się we Francji.

3. Kontakty z matematykami, które doprowadziły do powstania
tekstu ”Konkretne działania...” Zacznę od wyjaśnienia tego, dlaczego
zainteresowałam się działaniami na rzecz wzmocnienia pozycji matematyki
stosowanej w Polsce (w tym statystyki bliskiej zastosowań). Od dwóch lat
jestem przewodnicząca jury Konkursu PTM na najlepszą pracę z teorii praw-
dopodobieństwa i zastosowań matematyki, co pozwoliło mi z bliska zobaczyć
jakie są problemy, gdy próbuje się porównać takie prace w jednym konkursie.
Jako teoretyk niewiele wiedziałam o matematyce stosowanej dopóki nie po-
rozmawiałam z profesor Małgorzatą Bogdan i profesorem Adamem Jakubow-
skim. I szczerze mówiąc nie bardzo mnie to obchodziło. Myślę, że podobnie
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może być z większością teoretyków w Polsce. To trzeba zmienić.
Uważam, że sprawa jest istotna ze względu na to, że w Polsce habilitacja

jest przpustką do mianowania. Problemu nie ma, gdy tenure można dostać
(jak w USA) na podstawie decyzji danej uczelni. Jeśli ktoś publikuje np.
statystykę w bardzo dobrych czasopismach biologicznych (genetycznych), to
może tam tenure dostać. U nas musimy się zastanowić, co z takimi ludźmi
zrobić.

Ważne jest więc wytworzenie ogólnopolskich standardów dobrej habili-
tacji z zastosowań. Obecnie często tacy ludzie odchodzą z habilitacjami do
nauk technicznych, co pewnie czasem ma sens, ale może nie zawsze.

Dzięki rozmowom z wieloma ludźmi zrozumiałam, że ma tematyka sto-
sowana jest na świecie ważna i powinna być ważna u nas. Myślę, że nie jest
bardzo istotne w tej chwili ocenianie czy jest ona w Polsce dobra czy nie i po-
równywanie jej in minus z matematyka teoretyczną. Kiedyś profesor Andrzej
Hulanicki powiedział mi, że nie jest ważne jaką matematykę uprawiamy, do-
brą czy bardzo dobrą, trochę lepsza czy trochę gorszą. Ważne jest byśmy się
starali uprawiać jak najlepszą, bo wtedy będziemy mieli szanse rozumieć to,
co będą mówili do nas Ci najlepsi, gdy przyjadą z wielkiego świata. To samo
jest z matematyką stosowaną. Patrzmy na nią przyjaźnie i uprawiajmy tak
dobrą jak tylko się da, po to by rozumieć co do nas mówią najlepsi. Wtedy
powoli będzie coraz lepiej.

Chciałbym przedstawić Państwu jeden przykład, który moim zdaniem
wystarczy by się dać przekonać do wspierania matematyki stosowanej. Uni-
versity of Oklahoma w Norman właśnie powołał sobie instytut poświęcony
wyłącznie zastosowaniom matematyki, w tym przyjmowaniu odpłatnych zle-
ceń. Na razie Uniwersytet wyłożył pieniądze, ale liczy, że to się kiedyś z
nawiązką zwróci jak to jest w innych tego typu instytutach w USA. Nie są-
dzę by Uniwersytet zdecydował się na coś takiego nie uważając, że jest to
przedsięwzięcie przyszłościowe czy to z punktu widzenia nauki czy finansów.

O wszystkim rozmawiałam z profesorami Piotrem Bajorskim (Roche-
ster), Piotrem Bilerem, Zbigniewem Błockim, Małgorzatą Bogdan, Toma-
szem Byczkowskim, Pawłem Domańskim, Maksymilianem Dryją, Piotrem
Gawronem, Adamem Jakubowskim, Rafałem Latała, Ludomirem Newelskim,
Wiesławem Pleśniakiem, Tomaszem Przebindą (Oklahoma), Janem Rosiń-
skim (Knoxville), Ryszardem Rudnickim, Piotrem Strzeleckim, Łukaszem
Stettnerem, Grzegorzem Świątkiem, Ryszardem Szwarcem, Jackiem Weso-
łowskim, Henrykiem Woźniakowskim. Ich często różniące się od siebie opinie
bardzo sobie cenię.

Napisałam list (patrz rozdział 1) do dziekanów wydziałów mających prawa
nadawania stopni i tytułów naukowych z szeregiem pytań i dostałam od
nich budujące odpowiedzi. Generalnie wszędzie są ludzie, którzy zajmują się
matematyką stosowaną i dziekani (poprzedniej kadencji - (Stanisław Betley,
Andrzej Cegielski, Irmina Herbut, Adam Majewski, Zbigniew Olszak, Feliks
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Przytycki, Zdzisław Rychlik, Maciej Sablik, Andrzej Rozkosz), wyrazili pozy-
tywne nastawienie do takiej matematyki i mówienia o niej. Szczerze mówiąc
bałam się, że nie będzie odzewu i byłam bardzo szczęśliwa otrzymując każdy
list.

W wyniku wszystkich tych rozmów wytworzyłam tekst „Konkretne dzia-
łania, które możemy podjać” jak również wytworzyłam listę możliwych re-
cenzentów prac doktorskich i habilitacyjnych z dziedziny zastosowań. Jeśli
ktokolwiek z Państwa chciałby podzielić się ze mną swoimi spostrzeżeniami,
to mile jest widziany.

4. Posłowie4 W przeciągu ostatnich dwóch lat rozmawiałam z bar-
dzo wieloma ludźmi. Jednym z podstawowych pytań dotyczących dalszego
rozwoju matematyki stosowanej w Polsce jest to, czy należy powołać nową
dyscyplinę(y) w zakresie nauk matematycznych czy nie. Taką ewentualna
nową dyscypliną mogłaby być np. statystyka stosowana czy matematyka ob-
liczeniowa. Zdania są podzielone. Zasadniczy argument za jest taki: „Jeśli
powołamy nową dyscyplinę, to da to impuls do rozwoju tego rodzaju badań
w Polsce. Nie przeszkadza nam to, że być może na początku zaledwie jeden
czy dwa wydziały dostaną uprawnienia.” Zgadzam się z tym argumentem
tyle tylko, że musi się pojawić grupa ludzi - specjalistów takich czy innych
zastosowań, która swoim autorytetem zagwarantuje jakość, jak również przy-
gotuje stosowny wniosek. Muszą być to ludzie, którzy naprawdę znają się na
przedmiocie. Jest to główna konkluzja dyskusji, która odbyła się na Radzie
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 18
marca 2014. Uważam, że samo ewentualne głosowanie „z” na Ko-
mitecie Matematyki nie wystarczy - bez przygotowania meryto-
rycznego dokładnie nic się nie zmieni. Ruch należy teraz do środowiska
matematyków „stosowanych”, bo generalnie wszyscy inni są nastawieni bar-
dzo pozytywnie.

By to uzasadnić, chciałabym podzielić się z Państwem najważniejszymi
spostrzeżeniami, które pojawiły się w czasie w/w Rady. Przede wszystkim
wszyscy byli bardzo przyjaźnie nastawieni do zastosowań. Powiedziano na-
wet, że polska matematyka ma trochę „przechył akademicki”. Różnicę zdań
pojawiają się, gdy mówi się o powołaniu nowej pod-dziedziny w zakresie nauk
matematycznych. Najważniejsze głosy (konkretnych osób) były takie:

1. Komitet powinien był podjąć uchwałę o poparciu dla powołania nowej
dyscypliny.

2. Powołanie nowej dyscypliny ułatwiłoby życie doktorantom, którzy jed-
nocześnie pracują w firmach. Byłoby logiczne by mogli robić doktoraty
bardziej aplikacyjne, ale ewentualni promotorzy boją się, czy to przej-
dzie przez Radę.
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3. Matematyce polskiej brak trochę nogi stosowanej. Najważniejsi są lu-
dzie. Należy powołać nową dziedzinę, ale uważnie patrzeć się, kto za
tym stoi. Chodzi o jakość naukową.

4. Nie należy zbyt pochopnie powoływać nowej dziedziny, bo istnieje obawa
niskiej jakości naukowej.

5. Sytuacja byłaby dużo lepsza gdyby np. grupa specjalistów z zastosowań
wystosowała list otwarty do KM w tej sprawie.

Pod koniec dyskusji powiedziałam, że by powołać dziedzinę trzeba złożyć
dobrze umotywowany wniosek do Ministerstwa i wtedy jeden z kolegów celnie
to podsumował: dobrze umotywowany tzn. taki, za którym stoi uznana grupa
fachowców.
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What can we do to support the applied mathematics in Poland?
Abstract In the past two years I talked to a great many people. One of the fun-
damental questions concerning the further development of applied mathematics in
Poland is whether to appoint a new discipline (s) in the field of mathematics or
not. Such a possible new discipline could be, for example. Applied statistics and
mathematics calculation. Opinions are divided. The basic argument is this: ”If you
summon a new discipline, it will give an impulse to the development of this kind
of research in Poland. It does not bother us that maybe in the beginning only one
or two departments will get permissions.” I agree with this argument except that it
must appear a group of people - professionals such or other uses that his authority
will ensure the quality, as well as prepare an appropriate proposal. They must be
the people who really know their subject. This is the main conclusion of the discus-
sion that took place at the Council of the Faculty of Mathematics and Computer
Science, University of Wrocław on 18 March 2014 bf I believe the same potential
vote ”for” on the Committee on Mathematics is not enough - without any previous
preparation exactly nothing will change. The movement is now on the wworld of
applied mathematicians because all the others are generally very positive attitude.
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