
MATHEMATICA APPLICANDA
Vol. 42(Cogitationes collectae) 2014, p. xiv–xxx

Matematyka stosowana - kilka uwag osobistych

Streszczenie ”Matematyka stosowana” oznacza matematyke, której przedmiot ba-
dan ma zwiazki z rzeczywistoscia pozamatematyczna (fizyczna, biologiczna, tech-
niczna, ekonomiczna). W polskim srodowisku matematycznym funkcjonuje takze
termin ”zastosowania matematyki”, który mimo innego semantycznego znaczenia
jest synonimem pierwszego. Obie te nazwy odpowiadaja jednemu terminowi angiel-
skiemu ”applied mathematics”.
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1. Matematyka – teoretyczna i stosowana
”Matematyka stosowana” oznacza matematykę, której przedmiot badań

ma związki z rzeczywistością pozamatematyczną (fizyczną, biologiczną, tech-
niczną, ekonomiczną). W polskim środowisku matematycznym funkcjonuje
także termin ”zastosowania matematyki”, który mimo innego semantycznego
znaczenia jest synonimem pierwszego. Obie te nazwy odpowiadają jednemu
terminowi angielskiemu ”applied mathematics”.

Pod terminem ”matematyka stosowana” kryją się bardzo różne formy
uprawiania matematyki:

A. Badania dobrze ugruntowanych modeli matematycznych rzeczywistości
poza-matematycznej (np. równania Naviera-Stokesa).

B. Tworzenie modeli matematycznych zjawisk, dla których takie modele
nie istnieją, oraz badanie własności tych modeli (np. model Lasoty–
Czyżewskiej)

C. Wykorzystywanie istniejącej wiedzy matematycznej do badania frag-
mentu rzeczywistości poza-matematycznej (np. obróbka statystyczna
danych medycznych).

Matematyce stosowanej jest czasem przeciwstawiana matematyka teore-
tyczna (w języku angielskim jest to opozycja pure – applied), często ze wska-
zaniem że tylko matematyka teoretyczna jest tą ”prawdziwą” matematyką.
Szczytowym wyrazem takiego spojrzenia na matematykę był artykuł Paula
Halmosa pod prowokacyjnym tytułem ”Applied Mathematics is Bad Mathe-
matics” [1]. Za prowokacyjnym tytułem szła równie kontrowersyjna teza, że
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matematyka może się rozwijać żywiąc się wyłącznie problemami, które poja-
wiają się w trakcie jej rozwoju i nie potrzebne jej są żadne inspiracje spoza
matematyki1.

Należy zauważyć, że ta opozycja matematyka teoretyczna – matematyka
stosowana jest właściwie wynalazkiem połowy XX wieku. Matematyka teo-
retyczna i stosowana (pure and applied) istnieją pod wspólnym dachem od
200 lat. Jeśli sięgniemy do wieku XIX, to w 1826 roku zaczęło się ukazywać
czasopismo ”Journal für die reine und angewandte Mathematik”, w którego
pierwszym numerze ukazała się praca Abela. W roku 1836 zaczęło ukazywać
się czasopismo ”Journal de Mathèmatiques Pures et Appliquées”, w którym
publikowali Liouville, Lamé, Jacobi i Sturm.

2. Udział matematyków w projektach aplikacyjnych.
W XIX w. matematycy, jeśli zajmowali się stosowaniem matematyki, to

ograniczali się do zastosowań w fizyce. Takie zastosowania mogli uprawiać
samodzielnie, bo mieli wystarczającą wiedzę z zakresu fizyki. W II połowie
wieku XX matematykę zaczęto stosować w naukach inżynierskich, biologii,
medycynie. W tych dziedzinach standardowe wykształcenie matematyka było
niewystarczające do samodzielnego tworzenia modeli matematycznych. Po-
czątkowo takie modele budowali specjaliści z danej dziedziny. Było to sto-
sunkowo proste w naukach inżynierskich, bo inżynierowie mają całkiem po-
kaźną wiedzę matematyczną. W biologii lub medycynie modele takie powsta-
wały rzadziej, bo tylko sporadycznie specjaliści z tych dziedzin mają szersze
wykształcenie matematyczne. Jednak ten wygodny dla matematyków model
współpracy, gdy specjaliści z danej dziedziny tworzą model, a matematycy
zajmują się badaniem jego własności, nie wytrzymał próby czasu. We współ-
czesnej technologii chodzi często o uzyskanie niewielkiej przewagi nad kon-
kurencją (wielkie odkrycia zdarzają się rzadko). Osiągnięcie takich korzyści
wymaga włączenia matematyków w cały proces tworzenia a potem analizy
modeli. Sposób udziału matematyków w procesie tworzenia modeli może być
bardzo różny. Upraszczając opis możemy wyróżnić dwa skrajne przypadki:

• matematyk wchodzi tak głęboko w problematykę projektu, że staje się
partnerem dla inżyniera z produkcji lub lekarza z oddziału szpitalnego;

• matematyk staje się częścią interdyscyplinarnego zespołu, rozumie pro-
blematykę projektu, ale nie musi wgłębiać się we wszystkie szczegóły
(nie musi umieć interpretować wyników pomiarów).

Wydaje się, że drugi sposób udziału matematyka w projektach aplikacyj-
nych jest korzystniejszy (na pewno jest on korzystniejszy dla matematyka,
1Ta opinia Halmosa spotkała się z licznymi głosami krytycznymi, choć nie zawsze przy-

woływano bezpośrednio nazwisko samego Halmosa. Za taką można też uznać o 25 lat póź-
niejszą wypowiedź Ronalda Coifmana [2]: It’s very nice to be motivated by internal ideas,
but I don’t think one should be that arrogant in thinking that we know everything that needs
to be done – we should let the world tell us.
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przed którym stawia mniejsze wyzwania intelektualne oraz mniej go absor-
buje czasowo). Wiele jednak zależy od natury projektu oraz gotowości ma-
tematyka do zaangażowania się w nim. Pierwszy wariant współuczestnictwa
stwarza na przykład możliwość wprowadzenia przez matematyka rewolucyj-
nego spojrzenia na analizowany problem, na co trudniej liczyć przy drugiej
formie udziału w projekcie.

3. Matematyka stosowana w Polsce
W Polsce jest dość liczne grono matematyków, którzy uprawiają matema-

tykę stosowaną w sposób najbliższy punktowi A zawartej na początku tekstu
klasyfikacji. Najczęściej oznacza to badanie własności matematycznych mo-
delu, który matematycy znajdują w literaturze. Nie oznacza to, że w trakcie
prac nie dokonywane są modyfikacje/uściślenia modelu (np. do układu rów-
nań Naviera-Stokesa należy jeszcze dodać warunki brzegowe, które w istotny
sposób precyzują rozpatrywany problem fizyczny). Powstaje zapewne także
wiele prac w kategorii C, ale nie są to zwykle prace publikowane, trudno więc
ocenić skalę tego zaangażowania matematyków.

Zdecydowanie mniejszy jest udział matematyków w projektach, które
mogą być zaliczone do grupy B. Przyczyny tego zjawiska są złożone. Mate-
matycy zajmujący się zastosowaniami wskazują na brak zainteresowania taką
współpracą ze strony przedstawicieli dziedzin, w których matematyka mo-
głaby być stosowana. Przy wnikliwej analizie można wskazać bardziej szcze-
gółowe przyczyny:

- Niskie wykorzystanie metod ilościowych w naukach technicznych i przy-
rodniczych – brak zapotrzebowania na współpracę z matematykami.

- Brak przemysłu krajowego, który prowadzi własne badania rozwojowe
otwarte na współpracę z matematykami.

- Biznes zazdrośnie strzeże swoich tajemnic – nawet gdy firma jest gotowa
zatrudnić matematyka u siebie, to nie jest otwarta na współpracę z
matematykami akademickimi.

Z drugiej jednak strony za brak współpracy winieni są także matema-
tycy. W dość powszechnym odczuciu matematycy funkcjonują w oderwaniu
od rzeczywistości. Taka ich percepcja nie zachęca do powierzenia im rozwią-
zywania problemów praktycznych. Do tego dochodzi niski poziom umiejęt-
ności informatycznych matematyków. To oznacza, że matematycy potrafią
sformułować twierdzenia opisujące własności modelu aplikacyjnego, ale nie
potrafią przygotować komputerowych symulacji, które pokażą działania mo-
delu w istotnych sytuacjach praktycznych.

Te zarzuty formułowane w stosunku do obu stron wydają się oddawać
przynajmniej cześć przyczyn braku współpracy. Można wskazać także kilka
innych przyczyn, które trudno nazwać zarzutami, ale które istotnie rzutują na
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wzajemne kontakty. Jeśli dochodzi do sporadycznych kontaktów, to bardzo
często kończą się one niepowodzeniem. Niepowodzenia wynikają z faktu, że
obie strony nie zdają sobie sprawy, iż mówią różnymi językami. Aby się poro-
zumieć, muszą się wzajemnie swoich języków nauczyć. W okresie wypracowy-
wania wspólnego języka obie strony mają (fałszywe) poczucie bezproduktyw-
nego wysiłku. Znane pozytywne przykłady wynikają bardzo często z istnie-
nia więzi towarzyskich, które pozwalają przełamać frustrację początkowego
braku porozumienia (dobrym przykładem jest tu model Lasoty-Czyżewskiej,
gdzie za pierwszymi kontaktami stał ojciec prof. Czyżewskiej znany matema-
tyk Tadeusz Ważewski). Do tych przyczyn wynikających z trudności wzajem-
nego porozumienia dochodzi brak przygotowania matematyków do pracy nad
dużymi projektami aplikacyjnymi. Środowisko matematyczne nie ma infra-
struktury pozwalającej angażować się w poważne projekty z dziedziny nauk
przyrodniczych lub technicznych. Taki poważny projekt wymaga zespołu 3-4
badaczy wzmocnionego doktorantami oraz studentami. Przy tym okres re-
alizacji projektu to 12-18 miesięcy, kiedy ok. 50% czasu przeznaczonego na
pracę badawczą należy poświęcić wyłącznie na pracę nad projektem. Pro-
blemowi motywacji do tworzenia takich zespołów w jednostkach naukowo-
dydaktycznych poświecimy jeszcze uwagę w dalszej części tekstu, ale bez
głębszej analizy możemy powiedziec, że w środowisku brak takiej motywacji.
W efekcie są jedynie nieliczni „hobbiści”, którzy wchodzą w takie projekty.

Brak szerokiego udziału matematyków w projektach aplikacyjnych ma
także znacznie głębsze przyczyny. Po stronie matematyków możemy wskazać
kilka powodów. Jednym z istotnych jest wpływ udziału w projektach aplika-
cyjnych na karierę akademicką. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że przy obecnym
modelu kariery, wpływ ten jest negatywny. Jeśli w dużym projekcie aplikacyj-
nym znajdą się ciekawe problemy matematyczne, to albo są one na tyle proste,
że starczają na napisanie pracy doktorskiej (czasem nawet kilku prac doktor-
skich), albo są tak trudne i skomplikowane, że nie są rozwiązywane w trakcie
realizacji projektu. Znajdowane rozwiązanie zwykle jest otrzymywane przez
uproszczenie problemu oraz/lub symulacje numeryczne. Takie uproszczone
rozwiązanie zwykle nie wystarczyłyby na habilitację z nauk matematycznych
rozumianej przez pryzmat matematyki teoretycznej. Do tego dochodzi czę-
sto wymóg poufności prowadzonych prac, co wyklucza możliwość publikacji
najciekawszych wyników (albo publikowania ich wiele lat po zakończeniu pro-
jektu). Brak istotnego wpływu prac aplikacyjnych na awans naukowy nie jest
także w dostatecznym stopniu rekompensowany korzyściami finansowymi.
Podobne pieniądze można zarobić dodatkową pracą dydaktyczną lub inten-
sywną pracą w grancie naukowym. Do tego dochodzi bardzo istotny element
wizerunkowy. Porażka w realizacji projektu aplikacyjnego może mieć bardzo
negatywny wpływ na wizerunek osoby/osób zaangażowanych w taki projekt.
Takiej wizerunkowej porażki nie przeżywamy zwykle przy niepowodzeniach
we własnej pracy badawczej. Wreszcie udział w projekcie aplikacyjnym ozna-
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cza dodatkowe uciążliwości biurokratyczne (przynajmniej dla części mate-
matyków biorących udział w projekcie), bo uczelnie nie mają służb, które
potrafiłyby dbać o obsługę finansowo-prawną takich przedsięwzięć (w efekcie
to matematyk musi się nauczyć, jeśli nie wystawiać, to przynajmniej czytać
ze zrozumieniem faktury).

Istnieją także poważne przeszkody do współpracy po drugiej stronie czyli
partnerów, dla których czy też z którymi matematyk ma współpracować. Je-
śli projekt ma być związany z realnymi zastosowaniami, to gdzieś istnieje
firma (lub grupa firm), które mają z tych prac odnosić korzyści i partycypują
w finansowaniu badań. Duże firmy w zasadzie badań w Polsce nie finansują.
Przyczyną jest struktura właścicielska takich firm. Najczęściej są to firmy-
córki dużych przedsiębiorstw zagranicznych. W takich firmach badania są
prowadzone przez centralę firmy i uczestniczą w nich badacze z kraju, gdzie
ta centrala jest zlokalizowana (mówiąc obrazowo: innowacje w modelach sa-
mochodu skoda opracowują niemieccy badacze finansowani przez firmę Volks-
wagen a nie czescy). W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MSP),
wypracowywane przez ten sektor zyski są zbyt skromne, aby mogły one fi-
nansować poważne prace rozwojowe. Oczywiście w dłuższej perspektywie jest
to zabójcze dla sektora MSP, bo w pewnym momencie zapotrzebowanie na
ich mało innowacyjne produkty skończy się. Ale nawet istnienie tej świado-
mości niewiele może zmienić, jeśli brakuje środków na prace rozwojowe. W
wielu krajach, gdzie sytuacja sektora MSP jest podobna do tej w Polsce,
z pomocą przychodzą programy rządowe. Oznacza to, że ryzyko niepowo-
dzenia badań biorą na siebie instytucje wspierane funduszami rządowymi, a
potencjalne sukcesy są wykorzystywane w przedsiębiorstwach MSP. Krokiem
w tym kierunku jest powołany w Polsce NCBR. Ze względu na krótki okres
działania tej instytucji, trudno jednoznacznie wyrokować, czy przedsięwzięcie
to przyniesie sukces. Niestety to co można zauważyć, to mało wyraźny udział
matematyków w projektach zgłaszanych do NCBR.

4. Dlaczego (mimo wszystko) warto uprawiać matematykę sto-
sowaną

Dziewiętnastowieczny uczony, który zajmował się nauką, zamienił się dzi-
siaj w pracowanika naukowego, który prowadzi badania. Ta zmiana termino-
logii wynika z tego, czego od środowiska naukowego oczekują jego sponsorzy.
W przeważającej większości środki na nasze utrzymanie i badania pocho-
dzą od państwa, czyli od podatników. Podatnicy chcą widzieć, że wydawane
pieniądze przynoszą korzyści.

Praca matematyka, wg obiegowej opinii, nie przynosi korzyści. Widać
to nawet w kolejnych programach ramowych UE, gdzie matematyka nigdy
nie pojawiła się jako samodzielna dziedzina. Można się obawiać, że w podob-
nym kierunku zacznie ewoluować finansowanie badań w Polsce minimalizując
środki przyznawane na badania w zakresie matematyki. Na dłuższą metę ma-
tematycy muszą zadbać o społeczną akceptację swojej działalności. Można to
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osiągnąć dwiema drogami: przez spektakularne sukcesy w badaniach podsta-
wowych lub pokazując społeczną użyteczność prowadzonych badań.

Oczywiście jako matematycy najchętniej widzielibyśmy nasze wielkie suk-
cesy w badaniach podstawowych, ale to jest uzależnione od bardzo wielu
czynników, na które nie do końca możemy wpływać (przyciągnięcie do ma-
tematyki wielkich talentów, ich wychowanie a następnie skłonienie do pozo-
stania w Polsce). Pokazanie społecznej użyteczności matematyki wydaje się
znacznie prostsze. Można to osiągnąć w pewnym stopniu dobrą popularyzacją
osiągnięć matematyki teoretycznej. Ale znacznie łatwiej jest przekonać spo-
łeczeństwo o użyteczności matematyki pokazując, jakie ważne społecznie lub
gospodarczo problemy udało się (udaje się) rozwiązać dzięki wykorzystaniu
matematyki. To oczywiście wymaga istnienia przykładów takich użytecznych
badań, czyli prowadzenia wielu prac z zakresu matematyki stosowanej.

Jest jeszcze bardziej przyziemny powód, aby zajmować się matematyką
stosowaną. Niż demograficzny spowoduje w najbliższych latach znaczące ob-
niżenie liczby kandydatów na studia, w tym na studia matematyczne. Oczy-
wiście zawsze znajdziemy wystarczającą liczbę zdolnej młodzieży, która za-
pewni reprodukcję kadry naukowej. Obecnie w pracy na różnego typu uczel-
niach pozostaje tylko około 5–10% absolwentów matematyki. Oznacza to,
że ponad 90% znajduje prace poza uczelniami. Te 90% studentów musimy
zdobyć także w okresie niżu demograficznego. Oznacza to, że jeśli nie przycią-
gniemy na nasze studia takiej liczby studentów, to będziemy mieli problem
z zapewnieniem pracy obecnie zatrudnionej kadrze. Musimy więc zadbać o
zwiększenie atrakcyjności studiów matematycznych. Z doświadczenia wielu
lat wynika, że młodzież wybiera studia kierując się albo modą albo możli-
wością znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia. W żadnej z tych kategorii nie
mieści się teoretyczna matematyka. Natomiast matematyka stosowana może
przyciągać studentów perspektywą przyszłej atrakcyjnej pracy. Już obecnie
obserwujemy wśród studentów matematyki wyraźny wzrost zainteresowania
matematyką stosowaną. Najlepszym tego przykładem jest pęd studentów na
bardzo wielu uczelniach do specjalności matematyka finansowa. Z drugiej
strony rozwijając kształcenie w matematyce stosowanej musimy pamiętać,
że nie ma dobrej dydaktyki bez stojących za nią badań – to kamień wę-
gielny uniwersytetów. Studenci bardzo łatwo identyfikują wykładowcę, który
o projektach aplikacyjnych opowiada wyłącznie na podstawie przeczytanej
literatury. Niestety zwykle takie odkrycie wiąże się z odpływem zaintereso-
wania a potem samych studentów. Uprawianie matematyki stosowanej jest
więc także istotne, jeśli chcemy mieć w przyszłości wielu studentów, a tym
samym utrzymać obecną wielkość wydziałów/instytutów matematycznych na
polskich uczelniach. O konieczności posiadania atrakcyjnego programu z ma-
tematyki stosowanej, za którym stoją matematycy zaangażowani w takie ba-
dania, świadczy zachowanie wielu naszych zdolnych absolwentów zaintereso-
wanych zastosowaniami matematyki. W znacznej liczbie wyjeżdżają oni na
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studia doktoranckie za granicę, gdzie mają możliwość uczestniczenia w bar-
dziej atrakcyjnych projektach z matematyki stosowanej niż oferowane im na
polskich uczelniach.
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Applied Mathematics - some personal observations.

Abstract ”Applied mathematics” is mathematics, which is the subject of research
relationships with reality out of mathematics (physical, biological, technical, eco-
nomical ). The Polish world of mathematics also operates the term ”application of
mathematics” , which, despite another semantic significance is synonymous with the
first . Both of these names correspond to one by English term ”applied mathemat-
ics”.
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