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Władysław Dominik Grabski (1874-1938)
Profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i rektor tej 

uczelni (1926-1928). Polityk narodowej demokracji, ekonomista 
i historyk, minister skarbu oraz dwukrotny premier II RP. Autor 

reformy walutowej. Członek i kierownik wielu towarzystw 
naukowych m.in.  Prezes Towarzystwa Ekonomistów 

i Statystyków Polskich (1928-1934), Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego. 

Prezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. 
Autor około 150 prac, dotyczących zagadnień ze sfery ekonomii, 

bankowości, nauk politycznych, agronomii społecznej, historii 
i socjologii wsi.  Prace „Wieś i folwark” (1930) oraz „Historia wsi 

w Polsce” (1930) do dziś są wysokiej wartości.

Głównymi celami XXXIII Konferencji 
Naukowej Wielowymiarowa Analiza 

Statystyczna są prezentacja najnowszych 
osiągnieć z zakresu wielowymiarowej 

analizy statystycznej oraz wymiana 
doświadczeń, będących wynikiem jej 

stosowania.
Szeroki zakres tematów statystyki 
matematycznej, metod statystyki 

wielowymiarowej oraz ich innowacyjnych 
aplikacji będących przedmiotem 

konferencji można ująć następująco:

The main goals of the 33rd Scientific 
Conference on Multivariate Statistical 
Analysis are to present the latest 
achievements in the field of the 
multivariate statistical analysis and to 
exchange experiences related to its 
applications.
The wide scope of topics ranging from 
mathematical statistics, multivariate 
statistical methods to innovative 
applications can be illustrated by the 
following list of conference topics:

KRONIKAJUBILEUSZE
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ROCZNICA URODZIN

90. ROCZNICA
REFORMY WALUTOWEJ

multivariate distributions
multivariate statistical tests
nonparametric inference
factor analysis
cluster analysis
discriminant analysis
regression and variance analysis
Bayesian inference
multivariate Monte Carlo analysis
data mining
robust procedures
censored data analysis
pattern recognition
stochastic analysis
applications in:
 economics
 marketing
 finance
 insurance
 capital markets
 risk management
 quality management
applications in medicine
and health services

rozkłady wielowymiarowe
testy statystyczne

metody nieparametryczne
analiza czynnikowa

analiza skupień
analiza dyskryminacyjna

analiza wariancji i regresji
metody bayesowskie
analizy Monte Carlo

data mining
procedury odporne

analiza danych cenzurowanych
rozpoznawanie obrazów

analizy stochastyczne
zastosowania w:

 naukach ekonomicznych    
 marketingu    
 finansach    
 ubezpieczeniach    
 rynku kapitałowym    
 zarządzaniu ryzykiem    
 zarządzaniu jakością    

zastosowania w medycynie
i opiece zdrowotnej

Jerzy Spława-Neyman (1894-1981) 
Najwybitniejszy statystyk XX wieku, kierownik Labo-

ratorium Biometrycznego Instytutu im. Nenckiego 
i Laboratorium Statystycznego Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego. Profesor Uniwersytetu 
w Berkley. Organizator Laboratorium Statystycznego 

w tym Uniwersytecie, skupiającego uczonych wielu 
narodów o różnych zainteresowaniach. Inicjator 
od 1945 r. „Berkleyskich Sympozjów Statystyki 

Matematycznej i Rachunku Prawdopodobieństwa”.  
Założyciel wraz z E. Pearsonem czasopisma 

„Statistical Research Memoris”. Członek towarzystw 
zagranicznych m.in. Polskiej Akademii Nauk, 

Królewskiego Towarzystwa Statystycznego, National 
Institute of Science, Szwedzkiej Akademii Nauk. 

Współtwórca podstaw teorii testowania hipotez, 
twórca przedziałów ufności. Dorobek naukowy 

obejmuje 160 prac m.in. ze statystyki matematycz-
nej, teorii doboru próby, teorii eksperymentu, pro-

cesów stochastycznych, ubezpieczeń społecznych 
i filozofii przyrody.

120.
ROCZNICA URODZIN

Oskar Ryszard Lange (1904-1965) 
 Profesor m.in. Szkoły Głównej Planowania 

i Statystyki (rektor w latach 1952-1955), Uniwersytetu 
Warszawskiego. Ekonomista, statystyk, działacz 

polityczny i społeczny. Podstawowym jego dziełem 
z zakresu statystyki jest praca pt. „Teoria statystyki”. 

Członek rzeczywisty PAN, Międzynarodowego 
Instytutu Statystycznego , Międzynarodowego 

Towarzystwa Ekonometrycznego. Twórca 
ekonometrii, pełnił funkcję redaktora naczelnego 

„Econometrica”. 
Jego dorobek naukowy obejmuje prace z zakresu 

ekonomii politycznej, polityki ekonomicznej, staty-
styki, zastosowań matematyki. Do najważniejszych 

prac należą m.in. „Teoria statystyki” (1952), „Wstęp 
do ekonometrii”(1958), „Ekonomia polityczna” 

(1959), „Optymalne decyzje”(1964), „Wstęp 
do cybernetyki”(1965).

110.
ROCZNICA URODZIN

Zdzisław Hellwig (1925-2013) 
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prorektor tej 
uczelni. Ekspert UNESCO. Pomysłodawca i organizator czasopisma 
Badania Operacyjne i Decyzyjne. Współtwórca taksonomii wrocław-
skiej, jako metody numerycznej. Zajmował się optymalizacją, teorią 
prognoz ekonomicznych, statystyką ubezpieczeniową, teorią aprok-
symacji stochastycznej. Profesor jest najczęściej cytowany w pracach 
statystyków i ekonometryków.

Józef Łukasiewicz (1927-2013) 
Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i jego rektor (1981-1982), 
odszedł z przyczyn politycznych. Żołnierz Armii Krajowej. 
M.in. członek-założyciel Klubu Inteligencji Katolickiej We Wrocławiu, 
Prymasowskiej Rady Społecznej, Komisji Episkopatu Polski ds. eku-
menizmu, Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ 
„Solidarność” (1988-1990). W pracy naukowej zajmował się głównie 
probabilistyką, zastosowaniami matematyki m.in. w antropologii, 
medycynie.

Jarosław Bartoszewicz  (1945-2013)
Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadził badania naukowe 
z zakresu statystyki matematycznej i teorii niezawodności. Jest auto-
rem 41 prac naukowych. Jego najważniejsze osiągnięcia obejmują 
związki między klasami rozkładów prawdopodobieństwa czasu 
życia a porządkami stochastycznymi oraz zdefiniowanie i zbadanie 
nowych klas rozkładów czasu życia. Współredaktor  Applicationes 
Mathematicae.

Mirosława Gazińska (1961-2013)
Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, prorektor tej uczelni 
(2006-2013). Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego 
i przewodnicząca Rady Szczecińskiego Oddziału PTS.  Jej badania 
naukowe dotyczyły m.in. zastosowań funkcji analitycznych modeli 
ekonometrycznych w mikroskali.
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Władysław Welfe (1927-2013)
Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, prorektor tej uczelni (1972-1978). 
Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Członek-korespon-
dent Polskiej Akademii Nauk. Twórca łódzkiej szkoły ekonomicznej.  
Jego działalność naukowa koncentrowała się na problemach 
indeksów produkcji i cen, oparta na koncepcji modeli input-output, 
a głównie nad konstrukcją ekonometrycznych modeli zwłaszcza 
dla gospodarki Polski.


