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Głos w dyskusji o Zastosowaniach

Po wst ↪epnej dyskusji na posiedzeniu KM PAN w lutym 2013 r. dotycz ↪acej
stanu Zastosowań Matematyki w Polsce miałem uczucie zagubienia i niedosytu,
gdyż, jak mi si ↪e wydawało, zarówno określenie wymienianych przez dyskutan-
tów poj ↪eć, jak, tym bardziej, stoj ↪acych problemów, nie było tam dostatecznie
jasne. Zabieraj ↪ac teraz głos mam w pierwszym rz ↪edzie na celu to, by nieco ut-
wardzić grunt rozważań i, być może naiwnie, uprościć problematyk ↪e, tak by
uzgodnić nie tylko ewentualne wst ↪epne tezy, ale przede wszystkim ustalić pod-
stawowe dyskutowane problemy. Ponadto by dać możliwość łatwiejszego for-
mułowania przeciwnych niż te zaprezentowane poniżej pogl ↪ady i opinie oraz
poruszyć zainteresowane ta̧ problematyka̧ osoby, podane niżej tezyprzedstawi ↪e
w sposób prowokacyjnie kategoryczny, chociaż zdaj ↪e sobie spraw ↪e z tego, że taka̧
kategoryczność trudno by było w pełni uzasadnić i przyj ↪ać.

Założȩ, że wiadomo co to jest Matematyka. Przy tym by nie było niejas-
ności i w ↪atpliwości, to zaznaczȩ, że wyniki tego działu nauki podaje siȩ w formie
twierdzeń, a twierdzenia musz ↪a być wsparte rozumowaniami (dowodami). Nato-
miast zamiast podawania definicji Zastosowania Matematyki stwierdzȩ, że z
Zastosowaniami Matematyki mamy do czynienia wtedy, gdy pojȩcia matem-
atyczne i ich własności wyrażone twierdzeniami, a także metody matematy-
czne, to znaczy pakiety rozumowań, zostały użyte w innych działach nauki
dla opracowania danych, ich interpretacji, budowy modeli opisuj ↪acych sytu-
acje lub procesy bȩd ↪ace przedmiotem badań w tych innych naukach. Ocena
wagi i znaczenia zastosowania zależy wył ↪acznie od postȩpu uzyskanego poprzez
zastosowanie matematyki do tej innej dziedziny. Może siȩ zdarzyć, że takie zas-
tosowanie wymaga oryginalnych pomysłów i istotnego wkładu intelektualnego,
chociaż nie wymaga twórczego rozwiniȩcia narzȩdzi matematycznych. Czasami
jednak, w sytuacjach wyj ↪atkowych, zdarza si ↪e, że wymaga, istotnego zmody-
fikowania znanych i stosowanych metod lub nawet stworzenia nowych teorii
matematycznych. W takich sytuacjach ocena rezultatów badacza powinna doty-
czyć nie tylko zastosowania, ale i wkładu wniesionego do Matematyki. O ile
należy przyj ↪ać, że ocena postȩpu wniesionego przez badacza do tej dziedziny
wiedzy, w której Matematyka jest stosowana nie leży w kompetencjach środowisk
matematyków, to ocena wkładu badawczego matematyka do rozwoju Matem-
atyki całkowicie siȩ w tych kompetencjach mieści. Wynikaj ↪a st ↪ad nastȩpuj ↪ace
tezy

A. - oceny prac badawczych z Zastosowań Matematyki powinno
należeć do przedstawicieli tych nauk, których te zastosowania dotycz ↪a,
przy udziale matematyków w przypadkach, gdy oceniane wyniki badań
maj ↪a znaczenie dla rozwoju Matematyki jako takiej,



B. - wyniki prac badawczych z Zastosowań powinny być przede
wszystkim publikowane w czasopismach i przedstawiane na konfer-
encjach poświȩconych tym dziedzinom, w których Matematyka jest
stosowana, ale te czȩści wyników, które s ↪a znacz ↪ace dla rozwoju Matem-
atyki powinny ukazywać siȩ w czasopismach i przedstawiane na kon-
ferencjach matematycznych,

C. - chociaż pionierskie wykorzystanie nowych metod matematy-
cznych w danej dziedziny wiedzy może wymagać udziału matem-
atyków, to stosowanie już wprowadzonych i sprawdzonych metod matem-
atycznych powinno należeć do stałego zestawu narzȩdzi należa̧cych do
warsztatu każdego uczonego prowadza̧cego badania.

Nie we wszystkich naukach zastosowania matematyki wychodza̧ poza przys-
wojenie zasad rozumowania logicznego, ale te podstawowe zastosowanie matem-
atyki dotycza̧ już wszystkich dziedzin. Jednakże

D.- dla szeregu dziedzin, konieczność stosowania zaawansowanego
jȩzyka i metod matematycznych jest bardzo ważna i staje siȩ podsta-
wowym warunkiem ich rozwoju.

Wniesienie kwestii dotycz ↪acych Zastosowań Matematyki do problematyki
posiedzeń Komitetu Matematyki bierze siȩ z przedświadczenia, że relatywnie, w
porównaniu z bardziej rozwiniȩtymi krajami na świecie, rola zastosowań Matem-
atyki w innych dziedzinach nauki wiedzy jest w naszym Kraju niska. Opinia o
słabym poziomie zastosowań matematyki w małym stopniu dotyczy fizyki oraz
chemii, w wiȩkszym stopniu biologii, nauk medycznych, nauk technicznych, eko-
nomicznych, socjologii oraz całej palety tak zwanych nauk stosowanych.

Słabości Zastosowań Matematyki w Polsce majȩ bardzo wiele źródeł. Sa̧ to:
- E.- słaby stan pewnych dziedzin nauki w Polsce, a nauki na słabym

poziomie nie sa̧ w stanie wykorzystać możliwości jakie daja̧ jȩzyk
i metody matematyczne. Ten jȩzyk i metody staja̧ siȩ potrzebne i ważne
dopiero po przekroczeniu pewnego poziomu prowadzonych badań (w skrócie:
po przejściu od opisu do syntezy i uogólnień),

- F. - słaby poziom wykształcenia matematycznego naukowców z
innych dziedzin, a zatem brak świadomości i oceny przez nich możli-
wości jakie dać może wprowadzenie narzȩdzi matematycznych,

F. - brak utrwalonych tradycji uczestniczenia matematyków w ze-
społach zajmuja̧cych siȩ badaniami problemów z innych działów nauki
oraz w środowisku polskich matematyków (i to nawet tych zajmuj ↪acych si ↪e
Zastosowaniami) tradycyjny cia̧gle brak otwartości i chȩci podejmowa-
nia takiej współpracy.

Matematyki w Polsce, to jednak może mieć wpływ znacza̧cy poprzez
G.- doskonalenie powszechnego oraz wyspecjalizowanego kształce-

nia matematycznego na różnych kierunkach studiów. Kształcenie to
może w mniejszym stopniu powinno wskazywać na piȩkno teorii matematy-
cznych, a w wiȩkszym wskazywać na ich użyteczność.

H. - propagowanie udziału matematyków, o już znacza̧cych osia̧-
gniȩciach badawczych w obrȩbie matematyki i rozległej wiedzy, w



zespołach zajmuja̧cych siȩ problemami z innych niż Matematyka dzi-
ałów nauki.

Dla Komitetu Matematyki, a przede wszystkim Komisji do spraw Zastosowań
Matematyki tego Komitetu oznacza to

I. - prowadzenie stałych prac nad programami i metodologia̧ naucza-
nia Matematyki na różnych kierunkach studiów w porozumieniu z
kadra̧ dydaktyczno-naukowa̧ na tych kierunkach.

J. - ocenȩ poziomu zajȩć matematycznych na tych innych niż Matem-
atyka kierunkach i zapewnienie dominuja̧cego udziału matematyków
w prowadzeniu tych zajȩć.

K. - propagowanie udziału uczonych nie matematyków w procesach
kształcenia matematyków.

Wydaje siȩ, że waga tych spraw może wskazywać, na to, że byłyby szanse
na uzyskanie specjalnego Grantu na prowadzenie takich prac.

Ponadto
L współorganizowanie lub współfinansowanie przez Komitet wspól-

nych z innymi gał ↪eziami nauki przedsi ↪ewzi ↪eć naukowych (konferencji,
sympozjów, seminariów, itp) przy zapewnieniu w nich udziału matem-
atyków, może nawet przy pewnej rezygnacji z podobnego typu przedsi ↪ewzi ↪eć
przeznaczonych głównie lub wył ↪acznie dla matematyków.

W trakcie dyskusji sformułowane były pewne inne propozycje dotycza̧ce
potrzeb Zastosowań Matematyki, a mianowicie, o ile dobrze zrozumiałem, postu-
lat ułatwienia kariery naukowej badaczy zajmuja̧cych siȩ Zastosowaniami poprzez
złagodzenie ocen uzyskiwanych wyników badań matematycznych oraz postulat
wyodrȩbnienia w obrȩbie Matematyki rejonów badań zwia̧zanych z Zastosowa-
niami w celu stosowania tam ułatwionych procedur awansu oraz być może
wprowadzenia innego systemu oceny wyników badawczych. Uważam, że oba te
postulaty nie sa̧ trafne, a ich realizacja szybko prowadziłaby do niezamierzonych
patologii.


