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Komunikat nr 8/2012 

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

 z dnia 7 listopada  2012 r. 

 
1. Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS informuje, że 5 listopada 

2012 r.. w Poznaniu odbyło się seminarium poświęcone reaktywacji działalno-

ści PTS w 1981 r. Inicjatorem spotkania była Rada Oddziału Poznańskiego, a 

miało to związek z Kongresem Statystyki Polskiej z okazji 100-lecia PTS. Uka-

zała się wtedy publikacja pod redakcją dra Kazimierza Kruszki pt. Polskie To-

warzystwo Statystyczne 1912–2012.  

2. Referat pt. Reaktywowanie Polskiego Towarzystwa Statystycznego  

w  1981 r. został przygotowany i wygłoszony przez Przewodniczącego RO  

W. Łagodzińskiego, a opracowanie multimedialne, podobnie jak większość 

naszych prezentacji, przygotowała pani Barbara Czerwińska-Jędrusiak  − 

główny specjalista w MOBR US w Warszawie. Jest to już drugie (po publika-

cji/prezentacji „Warszawa Feniksem XX wieku…” ) opracowanie Oddziału 

Warszawskiego PTS dedykowane Kongresowi Statystyki Polskiej  

3. Prezentacja Reaktywowanie Polskiego Towarzystwa Statystycznego  

w  1981 r.  w wersji finalnej zawiera 61 slajdów i liczne załączniki. Została 

uzupełniona skanokopią jednego z najbardziej unikatowych dokumentów  

w historii PTS, jakim jest Deklaracja Programowa, którą przedstawili „Ojcowie 

Założyciele” w dniu 16 kwietnia 1981 r. 

4. Do prezentacji autor wykorzystał wszystkie dostępne materiały archiwalne bę-

dące w posiadaniu własnym, dra Kazimierza Kruszki i dra Lucjana Adamczu-

ka. Zrealizowano także kwerendę w archiwach GUS i SGH. Nie udało się na-

tomiast dotrzeć do materiałów z lat 1982–1985, które zostały zawłaszczone 

przez jednego z uczestników  wydarzeń w tym okresie. 

5. Problematyka została przedstawiona na tle syntetycznej historii PTS od czasu 

założenia do reaktywacji, a następnie do początku lat 90. Wśród zaprezento-

wanych materiałów są oryginały 42 Deklaracji założycielskich, Deklaracji Pro-

gramowej oraz egzemplarz pierwszego zarejestrowanego w 1982 r. statutu 

PTS.  

6. W spotkaniu zorganizowanym w Poznaniu uczestniczyło ponad 70 osób,  

w tym pracownicy naukowi i pracownicy statystyki publicznej oraz studenci 
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uczelni ekonomicznych. Seminarium odbyło się w Sali Senackiej Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. Spotkanie prowadziła pani prof. dr hab. Elżbieta 

Gołata -Przewodnicząca RO PTS w Poznaniu.  

7. Prezentacja Reaktywowanie Polskiego Towarzystwa Statystycznego  

w  1981 r.  stanowi pewien etap pracy, która będzie kontynuowana aż uda                     

się opisać dokładnie zdarzenia i sytuacje, które wówczas zaistniały. Spieszy-

my się bardzo z pracami ze względu na nieuchronny upływ czasu  

i fakt, że co roku coraz więcej osób, które odtwarzały wówczas PTS , odchodzi 

spośród nas. 

8. Prezentacja w obecnej postaci jest dostępna na „zakładce’” PTS na podstronie 

RO Poznań. W najbliższym czasie będzie także dostępna na podstronie RO 

Warszawa 

9. Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje dot. reaktywacji PTS w 

1981 r., dysponujące dokumentami, drukami ulotnymi itp.  - bardzo prosimy  o 

kontakt:  e-mail w.lagodzinski@sta.gov.pl   tel. 22 449 40 44 lub 22 608 32 74. 

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   

Warszawa, dnia 7 listopada 2012 r. 


