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Recenzja wniosku habilitacyjnego Pani dr Katarzyny 
Szyrnaf1skicj-DQbowskiej pt . "Nielokalne zagadnienia 

brzegowe dla równaf1 rófaliczkowych zwyczajnych rzc2du 
drugiego" 

Jako wniosek habilitacyjny Pani doktor Katarzyna S7,ymaf1ska
Dębowska przedstawiła cykl monotematyczny 7 prac dotyczących ist
nienia rozwiązaf1 równa(1 różniczkowych zwyc,mjnych rzędu drugiego 
przy założeniu nielokalnych warunków brzegowych. Do wniosku został 
dołączony niezwykle staranny autoreferat wraz z tłumaczeniem w języ
ku angielskim który precyzyjnie nakreśla zawartość cyklu i pozostałych 
prac vVnioskodawczyni. Nie mam wątpliwości, że zarówno ten cykl jak 
i cały dorobek Kandydatki spełnia wszystkie formalne wymagania 
stawiane wnioskom habilitacyjnym. Dlatego też w dalszej części re
cenzji skoncentruje się na problemie czy spełnione są ta.b:e warunki 
zwyczajowe stawiane habilitacjom w matematyce. 

Już pierwszy kontakt z listą publikacji pozwala na wyprowadzenie 
pewnych wniosków. Tvlianowicie pa.ni doktor Szymai'1ska-Dębowska. po
trafi publikować w poważnych czasopismach matematycznych, jak też 
nawiązywać współprace ze znanymi matematylmmi (profesor Niawhin) 
ze swojej dziedziny. Jako jeszcze jeden pozytyw wymieniłbym fakt iż 
"\Vnioskodawczyni potrafi publikować prace spoza. Swojej działki ( w li
ście jest praca ze statystyki, czy też praca dotycząca równania cząst
kowego Kortewegc:i- de Vriesa) . Sporym zaskoczeniem dla mnie jednak 
było iż prace opublikowane \V poważnych czaspismach przeplatane są 
publikacja.mi w dość egzotycznych żurnalach o niklej reputacji. Problem 
ten nakreślę dokła.dniej w drugiej CZ(Iści recenzji. 

1. Ocena Wniosku habilitacyjnego 
Pani doktor Szyrnai'1ska-Dębowska wybrali.i 7 prae ze s,vojego dorob-

ku . Niuszę tu na wstępie przyznać, że spodziewałem się nieco innego 
zestawu prac, który zna.eznie lepiej prezentowałby się pod względem 
bibliometrycznym. Nie do ko!'ica rozumiem brak prac z Topological lvie-
thods in Nonlineo.r Analysis-[P9] według wykazu, czy choeia.żby którejś 
z praz z Discrete and Cont-inuous Dynmnical Systems ser. B- [Pll ,Pl 7J. 
Oczywiście nie zawsze czasopismo świadczy o jakości publikacji, jednak 
"\i\Tnioskodawczyni, jako doświadczona matematyczka, zdaje sobie spra-
wę iż wspomniane żurnale cieszą się znacznie lepszą estymą; niż np. 
Georgio.n Mathenwtical Journal. Kontunuując wątek bibliornetryczny 
uważam, że we wniosku jest 1 praca z bardzo dobrego czasopisma Jo-
urnal of Differential equalions- [I-16], 2 prace z dobrych czasopism Prn
ceedings of the AMS, Elecirvnic .hn:rnoi of Dij]'crnnlial Bquations- [I-12] 1 
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i, odpowiednio [I-I5], oraz 2 prace z czasopisma branżowego Electronic 
Journal of Qualitative Theory of Differentia.l Eq'/1,ations, które pomimo 
dość wysokich wskaźników stawiałbym nieco niżej. Cykl kof1czą prace 
[Hl] i [I-I4] z czasopism które, delikatnie pisząc, zdecydowanie odstają 
jakością od pozostałych. 

Pozostając przy bibliornetrii niestety należy odnotować iż MathSci
Net widzi tylko ;3 cytowania bez autocytmvaf1 prac z vvniosku habilita
cyjnego, sama \V"nioskodawczyni doliczyła się ich tylko 4. Ogólna ilość 
cytowaf1 dorobku Kandydatki (o czym więcej w drugiej części recenzji) 
jest także niewielka. Jest to bard:w powa:i.ny minus wniosku, który 
częściowo tłumaczę sobie faktem, że wszystkie prace z cyklu ukazały się 
nie wcześniej niż \V 2015 roku. Zastanawiające jest, że \V"nioskodawczy
ni nie udostępnia swoich preprintów w powszechnie dostępnych bazach 
typu arXiv, co na pewno nie pomaga w popularyzac.ii Je.i wyników. 

Pm:wolę sobie t;era.7, przejś(: do, naj\vażniejszcj moim zdaniem, oceny 
merytorycznej wniosku. Ogólnym tematem pornsza.nym w cyklu jest 
istnienie rozwiązaf1 problemu ( dla ciągłego pola wektorowego f) 

2;
11 = f(( 'J: , :1;') , f: JR X JRk X JR~; -> JRk 

przy nałożonych tak zwanych nielokalnych wa.runkach brzegowych. 
Przykładem takiego warunku jest :r(l) = .J~ 2:(s)clg(s), gdzie funkcja 
wektorowa g ma wahanie ograniczone. Specyfic:;.my dobór g prowadzi 
do różnorakich problemów modelująchych procesy fizyczne. Tematyka 
ta wyda.je się mieć duży potencjał stosowany, jednak w swoich pracach 
vVnioskodawczyni skupia się na aspektach teoretycznych- na istnieniu 
rozwiązaf1 i ich lic7,ebności. 
Podstawową technika. rmwiązywania. tc-!go typu problemów jest spro

wadzenie ich, na właściwie dobranej przestr7,eni Ba.na.cha., do postaci 

L(T) = N(:r;) , 

gdzie L jest operatorem li11iowym (w praktyce L(2:) = 2;
11

, bądź liniową 
perturbacją 1;

11 niższego rzędu), zaś N jest nieliniową resztą która ma 
dobre topologiczne własności. Na. tym etapie podstawową trudnością 
jest wynale'.l,ienie właściwe.i przestrzeni Banacha- jest to podprzestrzeń 
C2 ([0, 1]) stosownie dobrana do nielokalnych warunków brzegowych. 

Tak postawiony problem rozpada się na dwa przypadki: ker(L) = 
{O} oraz przypadek gdy jądro jest nietrywialne. Pierwszy przypadek, 
opisany w pracy [Hl], sprowadza. się więc do poszukiwania punktu sta
łego odwzorowania L-1 oN, przy czym L-1 jest tu operatorem zwartym 
i rozwiązanie opiera się na stosownie dobranym twierdzeniu topologicz
nym (indeks Leraya,-Schaudera bądi T\vierdzenia. o punkcie stałym). 

Drugi przypadek jest ciekawszy. vV tej sytuacji liniowy operator L 
musi być starannie dobraną perturbacją :,;" na odpowiedniej przestrze
ni Banacha by dostać zerowe .iądro. Nietrywialne jest wtedy osiąganie 51 



wszystkich warunków brzegowych. Tego typu za.ga.dnienie rnzpatry,va
ne jest w [H2] oraz [H3] . Z kolei w pracy [H5] rozpatrywane są nielokalne 
i nieliniowe warunki brzegowe typu Neumanna. Pewną nmvością w tym 
przypadku jest nie pm-turbacja równania ( czyli f) lecz samych wartości 
brzegowych. 

Prace te zawiera.ją oszacowania analityczne i wspomniany powyżej 
argument topologiczny. Część analityczna jest ciekawa, niemniej ra
chunki nie są skomplikowane. Trndno mi ocenić na ile stawiane warunki 
na pole f są natmalne, odnoszę jednak wrażenie iż czasami \~Tniosko
dawczyni ,v założeniach celowo unika sytuac,ii, które mogą prowadzić do 
trudności. Typową sytuacją jest rozpatrywanie funkcji /; -> x(l) o obra
zie w stosownie dobranym :;,,biorze wypukłym, takim że pole wektorowe 
f skierowane jest na zewnątrz zbioru. Po:;,,wala, to dostać oszacowania. 
do przeprowad:;,,enia argumentu topologicz11ego. Nieco inaczej wygląda
.ią rachunki w [H5] gchie dostaje się rozwiązania. dla spertmbowanych 
wartości brzegowych i potem argumentem a contrario dowodzi się i:i, 
rozwiązania te nie mogą wybuchać. To rmmrnowanie, pomimo iż opiera 
się na klasycznej technice, jest moim :;,,daniem niecrywialne. 

'vV pracy [HLJ.] badany ,iest problem skalarny, czyli z prawą stroną 
f : IR x IR x IR -> R Dodatkowo założony jest lohdny warunek brzego
wy typu Dirichleta .'.1:(0) = O oraz nielokalny warnnek typu Neumanna 
.'.l;'(l) = f0

1 .'.l:'(s)dg(s) dla pewnej rosnącej funkcji g. Pomimo faktu iż 
praca ukazała się w słabym czasopiśmie, moim zdaniem jest to jedna z 
ciekawszych publikacji z cyklu. \~T pracy tej \Vnioskodawczyni wra:;,, ze 
współautm:em konstruują narzęd,de by ro:;,,prnwić się z postawionym 
problemem. Górne i dolne nachylenie :;,,definiowane w tekście modyfi
kuje, a w specjalnych sytuacjach uogólnia, uia.ne pojęcia pod- i nacl
rozwiązania. Moim zda.niem 11awet skromne próby tworzenia. własnych 
narzędzi, zamiast opiernnir1 się na zna11ych technika.eh należą (nieste
ty .. ) do rzadkości w polskiej matematyce. Każdy taki przypadek jest 
godzien odnotowania i pochwały. 

Pozostaje do omówienia praca [H6], którn jest zdecydowanie szczy
towym osiągnięciem Pani dr Katarzyny Szyrnaóskiej-Dębowskiej. Sarn 
fakt ukazania się jej w prestiżowym Journal of Differential Equations 
sporo podpowiada, za.wartość pracy zaś potwierdza. iż ma.my do czy
nienia z udowod11ionyrn Twierdzeniem, a. nie z chieleniem epsilona na 
czworo. I tak w pracy \i\Tnioskodawczyni dowodzi uogólnienie klasyc7,
nego 1\vierdzenia Tviirnndy, które z kolei .iest wielowymiarowym odpo
wiednikiem 1\vierd:;,,enia. Bol:;,,ano. Autorka. dowodzi iż jeżeli odwzoro
wanie z domkniętej kos tki nk=l [- lHi..,, Mk] w ]Rn w zbiory z 1~11 jes t 
dopuszczlne i dla każdego :c z brzegu kostki 7,achodzi własność 

Yy E F(:1:),:1: = (:1:1,··· ,:1:11 ) \/j E {l , ··· , n},Y:c1 : l.'.l;jl = NJ1 

implikuje 
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to istnieje :z; z kostki, takie że OE F(x). 
Twierdzenie to jest; oczywiście na.tury topologicznej. Jest ono kolej

nym uogólnieniem (wcześniejsz.e uogólnienia można znaleźć np. w pracy 
[P7] z vVykazu). Autorka nie zadawała sie jednak abstrakcyjnym twier
dzeniem, lecz wykorzystu.ie je cio pozaka.nia istnienia rozwiązaft dla sze
rokich klas problemów bn~egowych. Warto zwrócić uwagę szczególnie 
rm zagadnienie Neumanna które, jak Autorka deklarnje, do momen
tu ukazania się tej pracy było rozpatrywane tylko dla równa.ft skalar
nych , i to tylko w przypadku prawych stron specjalnego typu. Vlynik 
dr Szyrnaftskiej-Dębowskie.i jest; więc poważnym krokiem w tej materii. 

Jak to by\va w jakościmvej teorii równań różniczkowych nietrywial
nym elementem dowodu jest właśnie część topologiczna. \iVarto tu od
notować iż od czasu pionierskich rozważa.ft Leraya i Schaudera powstają 
cały czas nowe techniki topologiczne poz\va.lające przy właściwych zało

żeniach dostać istnienie rozwiązaf1. \iV badaniach tych bardzo aktywnie 
od wielu lat bierz.e udział gTupa polskich matematyków. Przedstawiony 
cykl wyraźnie wpisuje się w te tradycje. \A,Ta.rto jeszcze raz podkreślić 
iż \ i\Tnioskodawczyni nie poprzestaje na używaniu technik skonstruowa
nych przez S,voich mistrzów, ale stara się także wprowadzać samodziel
ne metody. 

Przeglądając cykl z.astana:wiałem się jak dalekie są uzyslmne wyni
ki od badań aplikacyjnych, .iakże przecież powią,mnych z równaniami 
różniczkowymi. Oczywiście nie .iest to rola. jakościowej teorii równa.ii 
różniczkmvych, niemniej wydaje mi się iż można by się pokusić, poza 
a.bstrakcyjnymi twierdzeniami o istnieni'U rozwiązań, o ,mlążki algoryt
mów jak te rozwiązania, aproksymować numerycznie. Sąd.ze, żę takie 
pochylenie się w kiernnku c1plilmcyjnyrn bardzo wydatnie podniosłoby 
,1trnkcyjność uzyskanych wyników. 

Cały cykl oceniam jend,1k pozytwnie, pomimo uwag poczynionych 
powyżej. 

2. Ocena pozostałego dorobku i aktywności naukowej 
Lista Publikacji 
P ani dr Szymaltslm-Dc2bowska jest autorem bądź współautorem 25 

publikacji naukowych z czego 19 prac opublikownych jest w czasopi
smach z bazy JCH.. Ilościowo nie odbiega to od standardów dla dzie
dziny, choć warto zauważyć iż lwic1 część prac została opublikowana w 
2015 roku i później, co oznacza iż nastąpiła bardzo wyraźna dynami
zacja działalności naukmvej. 

Przechodząc do oceny czasopism w których kandydatka publikuje 
mam tzw. mieszane. uczuda. Nie jest mi znany klucz wedle którego 
Pm1i dr Szymańska-Dębm:vska wybiera gdzie publikować swoje prace, 
jednak \vydaje mi się że nazbyt często dużą role odgrywa tu pogoft 
za punktami ministerialnymi. I tak obok kilku prac w naprawcie po
rządnych cz.asopisrnach ( Discerte and Cont?:n:11,011,s Dynami cal Systems-
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Serie B, Proceerhngs of the Al\!IS, Annah d'i Mat;ernaiica Purn, ed AJJ
plicafo, Topological Methods in Nonl'inear Analysis) i perełki w postaci 
publikacji w Journal of Differential Equalions przewijają się publika
cje w czasopismach tak naprawdę lokalnych o bardzo wątpliwej (by nie 
napisać dosadniej) reputacji. Ten ostatni rodzaj publikacji występu
je w dorobku na tyle często, że pozwala stwierchić iż nie są to tylko 
incydentalne przypadki prac okolicznościowych. 

Pobieżna analiza całego dorobku pozwala jednak stwierdzić iż kan
dydatka potrafi plasować swoje dzieła w porzf);dnyd1 i dobrych czasopi
smach, których nie powstydziłby się żadem matematyk. Mam nadzieje, 
że wraz ze zmianą ocenianirt dorobku rmukowego wprowadzoną przez 
tzw. nową ustawę Pani eh Szyma.f1ska-Dębows1m skoncentruje się na 
publikowaniu jak nojlc]J'iej zamiast jak nafwięce_j. :Możliwości do tego, 
jak widać, ma spore. 

Cytowania V./ wykazie kandydatka wyliczyła 34. cytowai1 z czego 
21 jest bez autocytowa.f1. Kwerenda w dostępnych mi bazach wykazała 
następujące wyniki: 

·według bazy NiathSciNet prace pani dr Szyrnaf1skiej-Dębowskiej cy
towane są 36 razy przy czym 15 z nich nie są autocytowaniami. 

\ i\Tedlug Google scholar cytowań jest 51 (baza t;a uwzględnia także 
cytowania w preprintach przed ich opublikownaiern) . 

\ i\Tedlug vVeb of Science wychodzi 21 cytowa.(1 z czego pozostaje 9 nie 
licząc autocytowaf1. 

Dane te są dość przeciętne dla matematy1m z ponad 10-letnim stażem 
po obronie doktoratu. Bior~c pod uwagę specyfikę równari różniczko

wych gdzie statystycznie publikuje się więce.L a wi0.c i wypada więcej 
cytowa.ń, można ocenić: ten ·wynik ja.ko slaby . .T eżeli matematyk ma wię
cej prac niż cytowafl zewnętrznych budzi to zastrzeżenia co do jakości 
produkcji naukowej. 

\i\Tydaje mi się , że częściowo spowodowane jest to częstym publikowa
niem w niszowych czasopismach. Zauważyłem też iż preprinty swoich 
prac pani dr Szyrnaf1ska-Dębowska nie umieszcza na ogólnodostępnych 
repozytoriach typu arXiv co na pewno nie wpływa dobrze na zauważal
ność Jej prac. Jeszcze inną przyczyną jest fakt iż aż 17 z podanych przez 
kandydatkę 25 prac zostc.do opublikowna.ych w 2015 roku i później. 

\i\Tarto jednak odnotować pewne pozytywy w tej statystyce. Przede 
wszystkim widać lawinowy wzrost; cytowafl vv ostatnim roku (w bazi(~ 
\i\Teb of Science z 21 cytowar1 aż 14 pochodzi z 2018 roku!). ·wydaje 
mi się więc, że w przeciągu kilku lat statystykfL t;a istotnie się popra-
wi. Drugim pozytywem jest fakt iż prace kanydatki cytowane są przez 
wiele różnych środowisk matematycznych (l\lfathSciNet wylicza aż 32 
autorów cytujących te prace). Nie zachodzi wic,c tu przypadek "kon
sorcjum ds. cytowal'i", jakie niestety pojawia.ją się w nauce. \i\larto też 
odnotować iż jedną z lepiej cytowanych publikacji pani dr Szymańskiej
Dębowskiej jest praca >,c statystyki, co o"nacza ii, kandydatka potrafi/ 
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pokazać coś ciekawego również w dziedzinach odległych od jej głównego 
pola. zainteresowa.f1. 

Reasumując liczbę cytowa11 kandydatki oceniam słabo choć z pewną 
tendencją do poprawy. 

Pozyskiwanie środków oraz kierowanie i uczestnictwo w pro
jektach badawczych 

Pani doktor Szyrnal'1ska-Dębowska zadeklarowaJa. w wyka.zie 4 gTanty 
imienne uzyskane z wewnętrznych środków \Nydzia.łu Politechniki na. 
działalność statutową (w latach 2014-2017). Do tego dochodzi takie 
grant promotorski wykonany w la.ta.eh 2005-2006. 

Z dokumentacji wynikałoby iż Pani dr Szymaf1ska-Dębmvska. po uzy
ska.ni u doktora.tu nie aplikuje! z sukcesami o poza.uczelniane środki, 
chociażby w ramach grantĆl\V N arodowcgo Ccntrnm N a.uki. \V rama.eh 
kwerendy okazało się jednak iż sytuacja. zrnicniła się prawdopodob
nie już po wysłaniu dokumentów do Centra.len.i Komisji- otóż pa.ni dr 
Szyma.11ska.-Dębowska. m:yska.la grant pt. 11 Zastosowa.nia układów dy
namicznych w biomedycynie" na staż naukowy w rama.eh konkursu 
:MINIATURA 2 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 

Należy tu zm,;naczyć iż matematycy z mniejszych ośrodków niezmier
nie rzadko uzyskują tcikic granty co prawdopodobnie potęguje niechęć 
do aplikowania o nie . Nie jest to miejsce na ocenianie przyczyn tego 
zjawiska sprzężonego, niemniej jednak przy ocenianiu nie można te
go faktu pominąć. \~i związku z tym na\vet ten niewielki grant trzeba 
ocenić jako spory sukces Kandydatki . :Moja occma. tego aspektu dzia
łalności jest więc pozytywna. 

Nagrody i wyróżnienia Kandyda.tka deklarnje 6 na.gród Rektora. 
Politechniki Lódzkie.i za dzi,1lalność naukową, dydaktyczną i organiza
cyjnc.);. Od roku 2014 Pani doktor Szymaf1ska.-Dębowska dostaje te na
gody systematycznie, co potwierdza iż władze Uczelni widzą w osobie 
\ iVnioskodawczyni bardw cennego pracownika. Nie mam wątpliwości iż 
punkty uzyskane ,m publikacje Kandydatki są ba.rdzo cennym wkła
dem do oceny parametrycznej \Vydzialu. \;V związku z tym dziwi mnie 
nieco fakt iż Pani dr Szymańskiej-Dębowskiej powierza się tak olbrzy
mią liczbę magistrantów ora,7, wiele innych obowiązków dyda.k!iyczno
organizacyjnych. \~Tycia.je mi się wręcz naturalne iż władze \i\Tydziału 
powinny rnczej zachęcać swoich najlepszych młodych pracowników do 
zaangażowania się w uprawianie jak najleps:1,ej 1muki- w szczególności 
np. powinny popiera(: staże zagra,niczne c:1,y też wyjazdy na prestiżowe 
konferencje. 

Uczestnictwo i organizacja konferencji naukowych Kandydat
ka dekla.rnje pokafoą listę wykładów na konferencjach, wa.rszatach oraz 
seminariach badawczych. Przeważajc.); tu wykłady krajowe (w tym w 
wiodących ośrodkach krajowych), choć na liście widnieją także konfe
rencje międzynarodowe w USA, Portugalii, RPA, vVłoch czy Francji. 
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Brakuje tu jednak wykładów na konferencjach "topowych"- w szczegól
ności brak jest wystąpiefl na czołowych uniwersytetach światowych czy 
też w miejscach typu 1/fSRI czy też Oberwolfach. 

Jeżeli chodzi o organizację konferencji to kandydatka brała czynny 
udział w organizowaniu 5 konferencji krajowych po 2010 roku, co w 
mojej ocenie jest wynikiem polmźnym. 

Reasumujr1:c ten aspekt działalnośc:i kandydatki odnoszę wrażenie iż 
lepiej byłoby bardziej postc1wić na ,iakość kouforencji kosztem ich ilości. 
Niemniej moja ocena jest po7,ytywna. 

Działalność: dydaktycuia, populary7,acyjna ora7, opieka nad 
studentami 

Pani doktor Szymaiiska-Dębowska opisała w wykazie bardzo obszer
ną działalność dydaktyczną, a także popularyzacyjną. Za ba.rdzo cenne 
uważam wielokrotnie przyznawane na.grody przez samych studentów, 
co niewątpliwie świadczy o dużym talencie dydaktycznym. 

Kandydatka opiekowała. się jako promotor pomocniczy w 1 przewo
dzie doktorskim (pan mgr Igor Kossowski), a tak7,e w 5 pracach licen
cjackich. Była też promotorem aż ::H prac magisterskich- oznacza to 
średnio około 3 magistrantów rocznie! Reas urrm,iąc ten aspekt działal
ności Pani dr Szyma.i'1skiej-Dębowskiej rmlc:ży ocenić celująco. Ivlarn 
tylko pewne obawy ( o których pisałem już wcześniej) czy niewątpliwy 
talent do pracy ze studentami nie jest aby nadmiernie eksploatowany 
kosztem działalności naukowej. 

Reasumując pani doktor Katarzyna Szyrnaiiska-Dębowska jest doj
rzałą matematyczką, która opanowała nietrywialne narzędzia w swojej 
dziedzinie. Potrafi ona, także nawiązywać współprace z innymi mate
ma.tykami, w tym z bardzo dobrymi profcsmami zc1granicznymi. Jt~j 
dorobek jest niejednorodny pod względem jakości, jednak ilość prac w 
'11,Znanych czasopismach jest zamvażalna. Dlatego też, pomimo sporych 
zastrzeżef1 co do cytowalności oraz innych uwa.g drobniejszego kalibru, 
popieram wniosek łmliilita.cyjny Kandydatki i w-r1.0s7,ę o jego dals7,e 
pro cedowanie. 




