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Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego do wniosku
o tytuª naukowy profesora dla dr. WODZIMIERZA BRYCA.
Dr Wªodzimierz Bryc jest wychowankiem warszawskiej szkoªy teorii prawdopodobie«stwa, (magisterium w 1978 r. i doktorat w 1982 r. u Profesora
Stanisªawa Kwapienia), któr¡ charakteryzuje du»e wykorzystanie zaawansowanych narz¦dzi i metod analizy funkcjonalnej. Jego dziaªalno±¢ naukowodydaktyczna obejmuje okres prawie czterech dekad. Na dorobek naukowy
dr. Bryca skªada sie ponad 70 artykuªów naukowych opublikowanych w dobrych i bardzo dobrych mi¦dzynarodowych czasopismach, w tym takich jak
the Annals of Probability, Probability Theory and Related Fields, Journal of
Functional Analysis, Journal of Theoretical Probability.
1. Ocena dorobku naukowego. W aspekcie (nieco) chronologicznym
zainteresowania naukowe dr Bryca, mo»na opisa¢ nastepuj¡co: zagadnienia
charakteryzacji rozkªadów przez warunkowe warto±ci oczekiwane; ci¡gi zale»nych zmiennych losowych, w tym ró»ne typy mieszania; zagadnienia wielkich
odchyle«; wolna probabilistyka (macierze losowe).
i). W mojej ocenie najwi¦ksz¡ warto±¢ naukow¡ i poznawcz¡ maj¡ wyniki
Autora z tzw. wielkich odchyle«, w uj¦ciu S. R. S. Varadhana zaproponowanym w latach 70-tyh i 80-tych XX wieku, a które zostaªo spopularyzowane
w monograi J. Deuschela i D. Stroocka Large deviations, Academic Press,
1989r. (Nieco pó¹niej pojawiªa si¦ druga monograa A. Dembo i O. Zeitouni
Large deviations techniques and applications, Springer 1993r. (drugie wydanie w 1998r.)). Najogólniej, chodzi o to aby dla ci¡gu zmiennych losowych
(Xn ) (miar probabilistycznych) znale¹¢ tzw. funcjonaª intensywno±ci I , dla
którego mieliby±my

Pr(Xn ∈ A) ≈ exp[−n inf I(x)],
x∈A

dla wszystkich zbiorów borelowskich A.

Znajdywanie (odgadywane ?) funkcjonaªu I , w znanych mi kilku przypadkach, opieraªo si¦ na hipotezie, »e b¦dzie to funkcja dualna, w sensie Fenchela,
do logarytmu funkcji generujacej momenty. W pracy Large deviations by the
asymptotic value method (w Diusion Processes and Related Problems in
Analysis, vol. I, str. 447-472, Birkhauser 1990), przy zaªo»eniu wykªadniczej ciasno±ci rozkªadów (Xn ), Autor wprowadziª poj¦cie asymptotycznej
warto±ci L(F ) (gdzie F ∈ F , s¡ pewnymi funkcjami ci¡gªymi), która daje
funkcjonaª intensywno±ci nast¦puj¡cym wzorem: I(x) = supF [F (x) − L(F )].
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Co wi¦cej, sam Autor u»yª wªasnego podej±cia dowodz¡c wielkich odchyle«
m.in. dla ci¡gów sªabo mieszaj¡cych czy centralnego twierdzenia granicznego
przy zaªo»eniu o zerach transformaty Laplace'a.
Warto tu podkresli¢, »e to nowatorskie podej±cie dr. Bryca do wielkich
odchyle« jest ju» znacznie rozpowszechnione. Co wi¦cej, zostaªo ono zawarte
we wspomnianej powy»ej mongrai Dembo i Zeitouni (1989), w podrozdziale
zatytuªowanym Bryc's Inverse Vardhan Lemma, str. 141-148.
ii). Drug¡ bardzo wa»n¡ grup¡ wyników dr. Bryca s¡ Jego prace dla

zale»nych zmiennych losowych speªniaj¡cych ró»ne warunki mieszania.
Przypomnijmy, »e znaczna cze±¢ teorii twierdze« granicznych dotyczy stochastycznie niezale»nych zmiennych losowych. (Marek Kac proponowaª termin
reguªa mno»enia prawdopodobie«stw by podkre±li¢ i» jest to (dosy¢) restrykcyjny warunek matematyczny, a nie zyczny.) Jednym ze sposobów osªabiania stochastycznej niezale»no±ci s¡ tzw. warunki silnego mieszania (strong
mixing). Okre±la si¦ je poprzez ”odlego±ci” pomi¦dzy sigma-algebrami A i
B , takimi jak np. α(A, B) := supA∈A,B∈B | Pr(A ∩ B) − Pr(A) Pr(B)|, (M.
Rosenblatt) czy ρ(A, B) := sup{|corr(f, g)| : f ∈ L2 (A), g ∈ L2 (B)} gdzie
corr oznacza wspóªczynnik korelacji. [0 ≤ 4α(A, B) ≤ ρ(A, B) ≤ 1]
Nast¦pnie deniuje si¦ wspóªczyniki α(n) i ρ(n) jako supremum odlegªo±ci pomi¦dzy sigma-algebrami generowanymi przez ci¡g X1 , X2 , ... podzielonym na
dwie cz¦±ci oddzielone przez n kolejnych wyrazów ci¡gu. Dr Bryc wykorzystuj¡c techniki przestrzeni Lp podaª reprezentacje pewnych zmiennych losowych
jako warunkowe warto±ci oczekiwane i otrzymaª nierówno±¢ typu Rosentala.
To pozwoliªo rozszerzy¢ wcze±niejsze wyniki (na przypadek ρ < 1), które s¡
przedstawione w podrozdziale pt. A ”two-projections” theorem of Bryc, str.
370-385, w monograi R. C. Bradleya Introduction to strong mixing conditions, vol. 1, Kendrick Press, 2007 r. (Tak»e inne wyniki dr Bryca s¡ w
wymienionej trzy tomowej monograi.)
iii). Trzecim i najwi¦kszym pod wzgl¦dem ilo±ci publikacji, obszarem
zainteresowa« dr. Bryca s¡ charakteryzacje rozkªadów zmiennych losowych
i procesów stochastycznych zadanych przez warunkowe warto±ci oczekiwane
(pierwsze i drugie momenty). [Tematyka ta byªa zainicjowana przez Profesor Agnieszk¦ Pluci«sk¡ na Politechnice Warszawskiej w latach 70-tych ub.
wieku.] Na przykªad, gdy caªkowalny z kwadratem proces Xk∈Z jest stacjonarnym oraz

E[Xk |..., Xk−2 , Xk−1 , Xk+1 , Xk+2 , ...] = a(Xk−1 + Xk+1 ) + b);
E[Xk2 |..., Xk−2 , Xk−1 , Xk+1 , Xk+2 , ...]
2
2
) + B(Xk−1 · Xk+1 ) + C + D(Xk−1 + Xk+1 ),
= A(Xk−1
+ Xk+1
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(gdzie a, b, A, B, C i D s¡ staªymi) to w pracy w Annals of Probability, vol. 29,
2001 r. opisano dla takich ci¡gów m.in., ich rozkªady jednowymiarowe, w±ród
których mo»e wyst¡pi¢ rozkªad normalny. Wa»nym narz¦dziem badawczym
byªy tu wielomiany ortogonalne.
Tematyka procesów z liniowymi regresjami i kwadratowymi wariancjami
nie jest by¢ mo»e w centrum wspóªczesnej probabilistyki. Jednak»e wyniki
z ostatnich lat dr. Bryca i jego wspóªpracowników z Politechniki Warszawskiej wskazaªy na (nieoczekiwany?) zwi¡zek z tzw. woln¡ probabilistyk¡,
któr¡ przed kilku dekadami zainicjowaª D. Voiculescu (obecnie w Berkeley
University). Je±li w przyszªo±ci wolna probabilistyka istotnie pozwoli lepiej
zrozumie¢ zyk¦ kwantow¡ i inne dziedziny nauki to wyniki dr. Bryca uzyskaj¡ jeszcze wi¦ksze znaczenie.
iv). W ostatnich latach w dorobku naukowym dr. Bryca obecna jest

te» tematyka macierzy losowych i relacje q-komutowania. Du»ym zainteresowaniem spotkaªa si¦ Jego wspólna praca z A. Dembo i T. Jiangiem
z Annals of Probability, vol. 34, 2006. Przypomnijmy, »e dla symetrycznej nxn macierzy
P A i jej warto±ci wªasnych λj (A) okre±lamy miar¦ losow¡
µ̂(A)(dx) = n1 nj=1 δλj (A) (dx), za± celem jest opisanie sªabej granicy gdy
n → ∞. Klasyczny wynik Wignera mówi, »e w wielu sytuacjach (macierzy
A) granic¡ jest rozkªad na póªokr¦gu (tzw. semi-circle law).
W omawianej pracy Autorzy badali m. in., unormowane granice dla macierzy Hankela H n i macierzy Toeplitza T n , gdzie H n := (Xi+j−1 )1≤i,j≤n ,
T n := (X|i−j| )1≤i,j≤n , za± Xn , n = 0, 1, ... s¡ stochastycznie niezale»nymi i
jednakowo rozªo»onymi zmiennymi losowowymi. Przy zaªo»eniu, »e wariancja X1 jest sko«czona
wykazano
√ istnienie, prawie wsz¦dzie, sªabych granic
√
ci¡gów µ̂(T n / n) oraz µ̂(H n / n). Niestety o granicach tych, poza momentami, nie wiele wiadomo  s¡ to raczej twierdzenia typu egzystencjalnego. [W
nieprzytoczonym tu przypadku (dla scentrowanej) macierzy Markowa granic¡ jest wolny splot () rozkªadu Wignera na póªokr¦gu i standardowego
rozkªadu normalnego.]
2. Osi¡gni¦cia dydaktyczne i organizacyjne. Dr Wªodzimierz Bryc
od 1985 r. pracuje w Stanach Zjednoczonych, ostatnio w University of Cincinnati, w Cincinnati, w stanie Ohio. Tam wypromowaª dwóch doktorów:
Tamera Oraby w roku 2008 (wg MathSciNet ma on 10 publikacji i 28 cytowa«) i Andoniana Rarivoarimanana w 2014 (wg MathSciNet ma 1 publikacj¦). Tam te» rozwin¦ªa si¦ Jego ro»norodna dziaªalno±¢ dydaktyczna. Moj¡
uwag¦ zwróciª przygotowany przez Niego ”Math Placement Test”.
Byª recenzentem jednej rozprawy doktorskiej (w Polsce) i trzech rozpraw
habilitacyjnych (w Tunezji, we Francji i w Niemczech). Wygªosiª wiele wykªadów adresowanych m.in. do doktorantów, w tym kilka na Politechnice
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Warszawskiej.
Dr Bryc utrzymuje intensywne kontakty z polskimi matematykami. W
ramach tej wspóªpracy byªy to m. in. Jego trzymiesi¦czne pobyty w 2003
i w 2011 roku, na Politechnice Warszawskiej, w czasie których prowadziª
wykªady i wspólne badania naukowe. Kontakty te, to tak»e zapraszanie
kolegów i wspóªpracowników do Uniwersytetu w Cincinnati.
Od 8 lat jest On w Redakcji Demonstratio Mathematica (Politechnika
Warszawska) gdzie opublikowaª tak»e kilka swoich prac. Od blisko 10 lat
jest te» w Redakcji presti»owego Journal of Theoretical Probability. Oprócz
wizyt w Polsce, dr Bryc odbyª m.in. semestralny sta» w Stanford University
w 2002r., a rok 1985 sp¦dziª w University of California w San Diego.
Bardzo bogaty i ró»norodny dorobek naukowy doceniony byª wieloma
grantami naukowymi w USA i w projektach mi¦dzynarodowych. Ponadto
wygªosiª On ponad 100 wykªadów na konferencjach i seminariach w wielu
o±rodkach na caªym ±wiecie (w tym byªo wiele odczytów zaproszonych). Recenzowaª kilkana±cie mi¦dzynarodowych projektów badawczych (w tym dla
Narodowego Centrum Nauki i National Science Foundation).
3. KONKLUZJA. Dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny dr.
Wªodzimierza Bryca dowodzi, »e jest On znanym i cenionym w mi¦dzynarodowym ±rodowisku polsko-ameryka«skim matematykiem. Uwa»am, »e brak
habilitacji wi¡»¦ si¦ jedynie z tym i» w USA (ale te» w wielu innych krajach !)
nie ma wymogu takiego stopnia naukowego. Z drugiej strony, z obecnego dorobku dr. Bryca ªatwo mo»na byªoby wyodr¦bni¢ co najmnniej dwie bardzo
dobre rozprawy habilitacyjne.
W mojej ocenie dorobek naukowy i dydaktyczny dr. Wªodzimierza Bryca speªniaj¡ wymagania Ustawy z dnia 14 marca 2003
r.o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w tym Art. 26, i dlatego popieram wniosek
o nadaniu Mu tytuªu naukowgo profesora nauk matematycznych.

Zbigniew J. Jurek
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