
 1 

Komunikat nr 5 
Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

 z dnia 29 maja  2012 r. 
 

1. Rada Oddziału Warszawskiego PTS informuje  członków i sympatyków, że 

zakończyliśmy cykl seminariów naukowo-historycznych dedykowanych Kon-

gresowi Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzy-

stwa Statystycznego. Seminaria organizowaliśmy wspólnie z Sekcją Historii 

Społeczno-Gospodarczej Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie kie-

rowaną przez dr Ewę Bogusławę Bulską . 

2. Na cykl seminariów złożyły się następujące spotkania: 

28 października  2011 r. w siedzibie US w Warszawie odbyło się spotkanie 

poświęcone działalności statystyków warszawskich w latach 1939-1946. Prelekcję  

pt. „Warszawa Feniksem XX wieku. Statystyka Warszawy w 1945 r.” wygłosił W. Ła-

godziński, a graficznie i komputerowo opracowała B. Czerwińska-Jędrusiak. W spo-

tkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. 

13 grudnia 2011 r. w siedzibie TMH w Warszawie (Rynek Starego Miasta) 

odbyło się spotkanie poświęcone „Statystyka wojennej i powojennej Warszawy. Za-

pomniane informacje o ludziach, zdarzeniach i faktach”. Prezentację przygotował  

i przedstawił W. Łagodziński, a graficznie i komputerowo opracowała B. Czerwińska-

Jędrusiak. Wprowadzenie do spotkania wygłosiła dr E. Bulska. W spotkaniu uczest-

niczyło ponad 30 osób. 

8 marca 2012 r. w siedzibie TMH odbyło się spotkanie na temat „Terytorialny  

i ludnościowy rozwój Warszawy w perspektywie historycznej i aktualnych porówna-

niach ze stolicami państw Unii Europejskiej”. Prelekcje wygłosili: Krzysztof Kowalski – 

Zastępca Dyrektora US w Warszawie, Władysław Wiesław  Łagodziński - Przewodni-

czący Oddziału Warszawskiego PTS, dr Ewa Bulska  - Przewodnicząca Sekcji Histo-

rii Społeczno-Gospodarczej TMH, Barbara Czerwińska-Jędrusiak – główny specjali-

sta w MOBR w US w Warszawie. 

26 kwietnia 2012 r. w siedzibie THM odbyło się spotkanie na temat „Dzielnice 

Warszawy w aktualnych porównaniach statystycznych” . Prelekcje przygotowali i wy-

głosili W. Łagodziński i B. Czerwińska-Jędusiak. W spotkaniu uczestniczyło ok. 20 

osób.  
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24 maja 2012 r. w siedzibie TMH odbyło się spotkanie poświęcone osobie 

prof. dr hab. Józefa Buzka pierwszego dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego. 

Prelekcje wygłosiła dr E. Bulska, koreferat przygotował W. Łagodziński, a głos  

w dyskusji zaprezentował Jan Berger z Wydziału Archiwalnego GUS. Materiały kom-

puterowo i graficznie opracowała B. Czerwińsk-Jędrusiak. 

 Wszystkie prezentacje można bezpłatnie uzyskać w formacie PDF. od pani  

B. Czerwińskiej-Jędrusiak ( b.czerwinsja@stat.gov.pl ). Do końca czerwca znajdą się 

one także na zakładce PTS dla Oddziału Warszawskiego, do której można dotrzeć 

przez stronę GUS www.stat.gov.pl ; u dołu strony należy kliknąć na ikonie PTS,  

a następnie wejść na zakładkę Oddziału Warszawskiego PTS.  

3. Na bazie prezentacji związanej z „Warszawa Feniksem XX wieku” W. Łago-

dziński i B. Czerwińska-Jędrusiak przygotowali wspólną publikację elektro-

niczną Rady Oddziału Warszawskiego PTS i US w Warszawie pt. „Warszawa 

Feniksem XX wieku. Statystyka Warszawy w 1945 r.” Publikację dedykowali-

śmy Kongresowi Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego 

Towarzystwa Statystycznego. Uczestnicy Kongresu w dniu 18 kwietnia 2012 r. 

otrzymali płytkę CD z nagraniem tej publikacji. Upowszechniliśmy ją także 

wśród mediów i innych użytkowników statystyki.  Rada Oddziału przygotowała 

i rozprowadziła ok. 350 egzemplarzy. Przygotowujemy także niewielki „do-

druk”.  

4. W najbliższych dniach RO opublikuje kolejny komunikat poświęcony udziałowi 

środowiska warszawskiego PTS w Kongresie Statystyki Polskiej, a w tym: 

uczestnictwu, prezentacjom, opracowaniom autorskim, promocji i współpracy 

przy organizacji Kongresu. Przedstawimy także uchwałę Kongresu oraz frag-

menty  sprawozdania Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Kongresu 

pani prof. dr hab.  Elżbiety Gołaty.   

 

We wszystkich bieżących sprawach kontaktować się można z Radą Oddziału pod 

adresami: w.lagodzinski@stat.gov.pl; e.galazka@stat.gov.pl; 

  

Sekretarz RO 

Ewa Gałązka  

Przewodniczący RO  

Wiesław W. Łagodziński   
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