Prof, dr hab, TomaszRolski
Instytut Matematyczny
UniwersytetWroclawski
pl. Grunwaldzki214
50-384Wroclaw

RECENZJA DOROBKU NAUKOWEGOI DYDAKTYCZNEGO

DR. WTOOZIMIERZBRYCA,
UBIEGAJ.{CEGO
SIE O TYTUT,NAUKOWY

Sylwetka kandydata Dr WlodzimierzBryc jest absolwentemPolitechniki
Warszawskiej,Doktorat zrobil pod kierunkiemprof. StanislawaKwapienia,
pracujqcna PolitechniceWarszawskiej.Obecniepracujena stanowiskuprofesorazwyczajnegow Uniwersyteciew Cincinnati ( Department of Mathematical Sciences,
Universityof Cincinnati).
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o Wlasno6ci slabo zale|nych zmiennnych losowych.
r Teoria wielkich odchyleri.
o Procesy stochastycznez liniowymi regresjami i kwadratowymi warunkowymi wariancjami.
o Macierze losowe i niekomutatywna teoria prawdopdobieristwa.
o Inne badania, jak na przyklad [l-9] o aproksymacji ogona rozkladu
normalnego.
Widai jego wspanialy rozw6j, od pocz4tkowych prac z trochq marginalnej tematyki do p6Zniejszychwynik6w kt6re przykuly uwagq specjalist6w. W
mojej opinii na wyr6znienie zasluguj4 prace z teorii wielkich odchyleri. Chocia2 prace z teorii macierzy losowych majq wiqcej cytowafi, uwa2am prace z
wielkich odchylefr a w szczeg6lno6cipracq [O-1] za szczegl\nie wa2ne. Mianowicie teoria wielkich odchylerijest jedn4 z istotnych dziedzin rachunku
prawdopodobieristwa izanowoczesne podejSciedo tej teorii Varadhan dostal
nagrodq Abela. W pracy [0-1] zostala podana technika dowodowado teorii
zbudowanej przez Yaradhana, kt6ra zostala wyeksponowana w kilku klasycznych podrqcznikach z tej teorii takich jak na przyklad ksi4zka Dembo i
Zeitouni [D209]. W innej pracy [O-7], w kt6rej rozwazano Doeblinowsk4
teoriq wielkich odchyleri dla ci4g6w Markowskich, podano bardzo wazny kontrprzyklad dla stacjonarnych laricuch6w Markowa dla kt6rych zasada wielkich odchyleri nie zachodzi z dowolnq funkcj4 intensywno6ci. Wlodzimierz
Bryc intensywnie badal zasadq wielkich odchyleri dla ci4g6w stacjonarnych
przy r6znych warunkach mieszania lub innych miarach zaleznoSci(np [O-

7,3,21'
Najbardziej cytowane prace sQz nowej dziedziny (r6wniez dla Bryca)jak4
s4 macierze losowe. W pionierskiej pracy [M-4] rozpatruje granice miar spektralnych du2ych losowych macierzy Hankela, Markowa, i Toeplitz'a i powr4zaniez woln4 probabilistyk4. Wyniki sq odpowiedzi4 na pytanie postawione
przez Z. D. Bai [Statist. Sinica 9 (1999),no. 3, 6ll-677]. Praca ta zainspirowala duz4 liczbq wynik6w o asymptotyce spektrum macierzy losowych,
i wedlum bazy Mathematical
m.inn. prace Bryca i wsp6lautor6w [M-6,7,8,111
jest
cytowana 60 razy.
Reviews
WlodzimierzBryc duZq wagq przywi4zywal do badania proces6wstochastycznych z liniowymi regresjami i kwadratowymi warunkowymi wariancjami.

Ta z pozoruwydawalabysiq juZ martwa dziedzinanabrala wa2no6ciwraz z
odkryciem,jejpowi4zarlz niekomutatywnaprobabilistykq.W tej tei dziedzinie
mial owocnqwsp6lprac9z matematykamipracujqcymiw Polsce,Na przyklad
w pracy z Markiem Bo2ejkoz 2006r [M-3] opisujqwolne procesyLevy'egoMeixtera, kt6re maj4 wlasno6dliniowej regresjii kwadratowejwarunkowej
wariancji zwarunkowanejwzglgdemich sum. W JackiemWesolowskimpisze
pracedotycz4cekwadratowychharnes6wi zwi4zk6wz niekomutatywn4probabiiityk4(prace[R-11,16,
18,20,22,231).
Inne publikacje Wlodzimierz Bryc jest autorem monogra,fiiThe normal
distribution. Characterizati.ons
wi,th applicat'ionswydanej w serii Lecture
Notes in Statistics,100, Springer-Verlag,
New York, 1995. Wedlug autora jest pruez,naczona
dla doktorant6wstudiuj4cychstatystykqmatematyczn4 i teorie prawdopodobieristwa.Jest te2 wykorzystywanajako referencjaw tej waZnejteorii jak4 jest teoria rozkladu normalnegow przestrzeniwymiarowych. W monografii s4 om6wione
ach skoriczeniei nieskoriczenie
r6wnie2wyniki charakteryzacyjnedla rozklad6w normalnychotrzymanych
przezgrupg warszawsk4skupion4wok6l AgnieszkiPluciriskiej.
Warto odnotowadwklad matematycznyWlodzimierza Bryca do pracy
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z
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a scrambledtent: a hand-onproject to illustrate
ti,csEducati,onpt, Decodi,ng
smaplzngand aariabili,ty.Przygotowywalmaterialy do e-learningu.
Osi4gniqcia w ksztalceniu kadry Dr Bryc wypromowal 2-ch doktor6w
na Uniwersyteciew Cincinnati (Andoniaina Rarivoarimananaoraz Tamer
rozprawydoktorskiejna PolitechniceWarszawskiej
Oraby). Byl recenzentem
w 2014r, oraz trzech rozpraw habiltacyjnychwedlug procedury niemieckiej (na Ruhr-UniversitatBochum),wedlugproceduryfrancuskiej(Universit6
Paris Est) oraz na Uniwersyteciew T\,rnezji(Univesit6de Sfax)' Z ciekod'
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Inna dzialalnoSi Bierzeudzial w Zyciunaukowymw Polscei na Swiecie.
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wsp6lniez JackDemonstrati,o
Mathemati,ca.W tym ostatnim czasopiSmie,
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Konkluzja Zgodnie z Ustawqo stopni,achi, tytulach naukowgchz dnia
14 marca 2003 (stan na 2014r.), tytul profesoramoze byC nadany osobie,
kt6ra uzyskalastopiefidoktora habilitowanego,lub osobie,kt6ra nabyla upz uprawnieniamidoktorahabilitowanegona podstawie
rawnieniar6wnowazne
art. 2l a) oraz
wymaganiastaw1) posiadaosiqgniqcianaukoweznacznieprzekraczajqce
iane w postqpowaniuhabilitacyjnym,
w kierowaniuzespolamibadawczymirealizuj4cymi
2) posiadado6wiadczenie
projekty finansowanew drodzekonkurs6wkrajowych i zagranicznych
lub odbyla sta2enaukowew instytucjachnaukowych,w tym zagranicznych,
lub prowadzilaprace naukowew instytucjachnaukowych,w tym zagranicznych;
3) posiadaosi4gnigciaw opiecenaukowej- uczestniczylaco najmniej:
a) raz w charakterzepromotoraw przewodziedoktorskim zakoriczonym nadaniemstopniaoraz
b) ...
c) dwa razy w charakterzerecenzentaw przewodziedoktorskimlub
habilitacyjnym
w przewodzie
- z zastrzezeniem
ust. 2 i 3.
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Komisji d/s Stopni i
nie do wszczqciapostgpowaniado tytulu naukowegobez stopniadoktorahabilitowanego,Moim zdaniemdr Wlodzimierz Bryc spelnia bez w4tpliwo6ci
warunek l)-szy, Jego dorobekjest znacznyi uznany w Srodowi6kuprobabilist6wna 6wiecie.Kierowal3-ma grantamiNSF-u,kt6re jak wiadomos4
trudne do otrzymania,co wypelniawymaganiaustgpu2)-giego.Odbyl tei
staz naukowyna UniwersytecieStanforda,6 miesqcznystai w
3-miesiqczny
P6lnocnejKaroliny
na Uniwersytecie
stocltastgcznych
dla
Centrum proces1w
Minnesotaorazrocznyw
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Uniwersyteciew San Diego, Wypromowaldw6ch doktor6w,oraz byl recenzentemjednej rozprawy doktorskiej (na PolitechniceWarszawskiej)oraz 3
postqpowarihabilitacyjnych,co wypelnia wymaganiaustqpu 3-ciego.
Nale2ytez zwr6cit.uwagq,ze Wlodzimierz Bryc nie stracil kontaktu z
Polsk4.Wsp6lpracujeintensywniez PolitechnikqWarszawslq(z grup4wok6l
prof. JackaWesolowskiego)
i UniwersytetemWroclawskim(z grupQwok6l z
prof, Marka BoZejko).
Biorqc lqcznie pod uwagqowocnQdzialalnoSC
na polu naukowym, dydaktycznymz pelny przekonaniemrekomendujqRadzie Wydzialu Matematyki i Nauk InformacyjnychPolitechnikiWarszawskiejwyst4pieniedo CK
w sprawienadaniatytulu naukowegodr WlodzimierzowiBrycowi,
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