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Szanowni Pañstwo

Polskie Towarzystwo Statystyczne i G³ówny Urz¹d Statystyczny przekazuj¹ Pañstwu pierwsz¹ edycjê publikacji pt. „Statystycy polscy” z nadziej¹, ¿e uzupe³ni ona
i wzbogaci wiedzê o historii polskiej statystyki. Znajduje siê w niej 85 biogramów
osób, które wnios³y istotny wk³ad do rozwoju polskiej myœli i praktyki statystycznej
w okresie od pocz¹tku XX wieku do czasów wspó³czesnych.
Opracowania charakteryzuj¹ce polskich statystyków maj¹ ju¿ pewn¹ tradycjê.
Edward Rosset w monografii zatytu³owanej „Rozwój polskiej myœli statystycznej.
Wybór pism statystyków polskich” (PWE, Warszawa 1968) dokona³ wyboru 51 statystyków, prezentuj¹c ich oryginalny dorobek. Pod wp³ywem zachêty ze strony
prof. E. Rosseta w 1984 r. w Oddziale £ódzkim PTS powsta³a inicjatywa opracowania biogramów statystyków polskich. Mimo przewidywanych trudnoœci w gromadzeniu materia³ów i wobec braku literatury o historii statystyki z szerokiego
zakresu, zespó³ w sk³adzie: Jan Berger, Czes³aw Domañski, Henryk Kowalczyk
i Stanis³aw Kwiatkowski podj¹³ siê tego zadania, którego pok³osiem by³a praca
pt. „Sylwetki statystyków polskich” (WUS i PTS, £ódŸ 1984). W tym miejscu pragniemy podziêkowaæ redaktorowi tej ksi¹¿ki Panu Stanis³awowi Kwiatkowskiemu –
– ówczesnemu dyrektorowi Wojewódzkiego Urzêdu Statystycznego w £odzi – za
wyj¹tkowe zaanga¿owanie w gromadzeniu materia³ów biograficznych, bêd¹cych
czêsto w trudno dostêpnych archiwach i zbiorach rodzinnych. Wspomniane opracowanie ukaza³o siê w 1990 r. w jêzyku angielskim i rosyjskim. W 1993 r. opublikowano rozszerzon¹ wersjê tej monografii w jêzyku polskim, zawieraj¹c¹ 62 biogramy,
a w 1998 r. zosta³ wydany „S³ownik Biograficzny Statystyków Polskich” (GUS
i PTS, Warszawa 1998), w którym znalaz³o siê 166 hase³.
Publikacja „Statystycy polscy” ukazuje siê w 100. rocznicê utworzenia Polskiego Towarzystwa Statystycznego z myœl¹ upamiêtnienia pracowników nauki i praktyków, którzy w szczególny sposób utrwalili siê na kartach historii statystyki. Wpisuje siê ona w ten jubileusz jako swoisty dokument, a jednoczeœnie jest dowodem uznania dla osób, które swoj¹ prac¹, postaw¹ i osi¹gniêciami tworzy³y jego treœæ
i przes³anie.

Statystyka rozwija siê teraz jako metanauka, której przedmiotem jest logika i metodologia innych nauk – logika podejmowania decyzji i logika eksperymentowania.
Przysz³oœæ statystyki le¿y we w³aœciwym przekazywaniu idei statystycznych badaczom z innych ga³êzi nauki, bêdzie te¿ zale¿eæ od sposobu formu³owania zasadniczych problemów w tych dziedzinach. W rekomendowanej tu ksi¹¿ce przenikaj¹ siê
ró¿norodne idee z wielu dyscyplin, co œwiadczy o uniwersalnoœci statystyki.
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Wstêp

Ka¿dy moment w historii jest unikatowy, a jego wagê i donios³oœæ mo¿na oceniæ
dopiero z perspektywy czasu. Z tego wzglêdu wydaje siê nies³ychanie istotne, by
pamiêæ o ludziach i ich dokonaniach trwa³a w sercach i umys³ach potomnych. To
bowiem konkretne osoby tworz¹ rzeczywistoœæ i s¹ sprawcami wydarzeñ, to ludzie
– poprzez swoj¹ pracê i umiejêtnoœci – s¹ prawdziwymi kreatorami teraŸniejszoœci
i przysz³oœci. Zatem informacja o osobach powinna byæ zapisywana w pierwszej
kolejnoœci.
Osi¹gniêcia statystyki polskiej licz¹ siê w istotny sposób na arenie miêdzynarodowej od kilku dziesi¹tków lat i nie mo¿na zapominaæ o twórcach tych osi¹gniêæ.
Aby zachowaæ pamiêæ o tych wszystkich, którzy swoj¹ prac¹ naukow¹, dydaktyczn¹, wydawnicz¹, organizatorsk¹ i popularyzatorsk¹ tworzyli podstawy rozwoju
statystyki w Polsce, przygotowaliœmy publikacjê „Statystycy polscy”. Oddaj¹c tê
publikacjê do r¹k Czytelników w setn¹ rocznicê powstania Polskiego Towarzystwa
Statystycznego, wyra¿amy nadziejê, ¿e wzbogaci ona wiedzê o historii polskiej statystyki i ma szansê przez d³ugie lata byæ nieocenionym Ÿród³em informacji dla
obecnych i przysz³ych pokoleñ. Nie jest to pierwsza inicjatywa z tego zakresu.
W roku 1998, w osiemdziesiêciolecie powstania G³ównego Urzêdu Statystycznego,
ukaza³ siê pod redakcj¹ Stanis³awa Kwiatkowskiego „S³ownik biograficzny statystyków polskich” wydany wspólnie przez G³ówny Urz¹d Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne.
Dobór postaci, których biogramy zamieszczone zosta³y w obecnej publikacji, jest
wynikiem g³êbokiego namys³u Zespo³u Redakcyjnego. Za³o¿enia, które zosta³y
przyjête przy wyborze postaci, by³y nastêpuj¹ce: publikacja ma zawieraæ biogramy
statystyków polskich zmar³ych od pocz¹tku XX wieku do roku 2011, znanych ze
swej wybitnej dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej, autorów dzie³ naukowych
i podrêczników, twórców nowych pojêæ, odkrywców nowych metod i teorii, wybitnych organizatorów statystyki publicznej oraz redaktorów i wydawców publikacji
statystycznych. Nie mniejszego namys³u wymaga³ dobór autorów biogramów.
D¹¿¹c do wiarygodnoœci informacji, braliœmy pod uwagê bliskoœæ osobist¹ i œrodowiskow¹ autora biogramu z opisywan¹ postaci¹ oraz ³atwy dostêp do materia³ów
Ÿród³owych.

Redaguj¹c biogramy zawarte w niniejszej publikacji, staraliœmy siê w mo¿liwie
najwy¿szym stopniu zachowaæ ich zgodnoœæ z tekstem opracowanym przez autorów, którym nie narzucano ¿adnego szablonu s³ownikowego, sugeruj¹c jedynie
orientacyjn¹ objêtoœæ tekstu. Takie podejœcie spowodowa³o wprawdzie pewn¹ niejednorodnoœæ w rozmiarach, strukturze i formie opracowania, ale pozwoli³o oddaæ
indywidualny styl autorów, odzwierciedliæ ich emocjonalny stosunek do opisywanych postaci, a tak¿e prezentowan¹ przez nich ocenê faktów. Mo¿na s¹dziæ, ¿e ró¿nice w objêtoœci poszczególnych biogramów wynikaj¹ g³ównie z iloœci materia³ów,
jakimi dysponowali ich autorzy, co wi¹¿e siê zwykle z krótsz¹ lub d³u¿sz¹, mniejsz¹
lub wiêksz¹ aktywnoœci¹ bohaterów biogramów.
Przygotowuj¹c niniejszy tom, d¹¿yliœmy do maksymalnej rzetelnoœci informacji
o opisywanych postaciach, jednak trudno nie pope³niæ ¿adnego b³êdu. Bêdziemy zatem niezmiernie wdziêczni za wszelkie uwagi, sprostowania i uzupe³nienia dotycz¹ce naszej pracy, które pozwol¹ w jeszcze pe³niejszy sposób realizowaæ misjê
upamiêtniania dokonañ wybitnych statystyków polskich – in perpetuam rei memoriam.
Zespó³ Redakcyjny „Statystyków polskich” pragnie gor¹co podziêkowaæ wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do powstania tego dzie³a, a przede wszystkim
autorom poszczególnych biogramów. Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e pracownikom Urzêdu Statystycznego w Poznaniu, którzy pod kierunkiem Pani Ewy Kowalki
przygotowali publikacjê do druku. Dziêkujemy równie¿ Panu Wojciechowi Adamczewskiemu, dyrektorowi Zak³adu Wydawnictw Statystycznych, który zadba³ o to,
by „Statystycy polscy” mogli siê ukazaæ w odpowiednim nak³adzie i odœwiêtnej
szacie graficznej.
Osobne podziêkowania kierujemy do prof. dra hab. Janusza Witkowskiego – prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego i prof. dra hab. Czes³awa Domañskiego –
– prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego za ¿yczliwoœæ i wsparcie, bez
których publikacja ta nie mog³aby siê ukazaæ.
Prof. dr hab. Miros³aw Krzyœko

Przewodnicz¹cy Zespo³u Redakcyjnego

Spis treœci

Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Abt Stefan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Baksalary Jerzy K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Barbacki Stefan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Bartoszyñski Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Borowski Stanis³aw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Bortkiewicz W³adys³aw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Borucka-Ubysz Leokadia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Bronsztejn Szyja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Bukietyñski W³adys³aw Zygmunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Bu³awski Rajmund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Buzek Józef. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Chmielewski Czes³aw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Czarnowska Maria Cecylia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Czekanowski Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Czerniewska Maria Emilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

Czerniewski Konstanty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Czerwiñski Zbigniew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

Elandt-Johnson Regina C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

Falewicz Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

Fierich Jerzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

8

Fisz Marek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

Gnot Stanis³aw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

Greñ Jerzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

Guzik Bogus³aw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

Heliñski Zbigniew Benedykt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134

Holzer Jerzy Zdzis³aw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136

Kawalec Wincenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144

Kêdelski Mieczys³aw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151

Ko³odziejczyk Stanis³aw Marian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157

Krawiec Bogdan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159

Krysicki W³odzimierz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

Krzeczkowska Eugenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173

Krzywicki Ludwik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178

Kubik Lech Tadeusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185

Kulczycki Roman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187

Kumaniecki Kazimierz W³adys³aw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192

Lange Oskar Ryszard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195

Latuch Miko³aj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203

Leo Juliusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208

Limanowski Zygmunt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214

£omnicki Antoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217

Machnowski Adam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

Mikos Henryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228

Moszczeñski Stefan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231

9

Nadobnik Marcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235

Nawrocki Zygmunt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

241

Neyman Jerzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245

Oktaba Wiktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255

Olekiewicz Miko³aj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

261

Padowicz Zygmunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

265

Paw³owski Zbigniew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269

Perkal Julian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

275

Pieka³kiewicz Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280

Platt Czes³aw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283

Przybysz Tadeusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287

Puchalski Tadeusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

293

Pytkowski Wac³aw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

297

Romaniuk Kazimierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

299

Rosset Edward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

304

Róg Stanis³aw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314

Rzendowski Leon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

318

Sadowski Wies³aw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

321

Siedlecka Urszula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325

Steinhaus Hugo Dyonizy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

328

Szturm de Sztrem Edward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

336

Szulc Stefan Aleksander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

340

Tomaszewicz Andrzej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

344

Trybu³a Stanis³aw Czes³aw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

10

Ulam Stanis³aw Marcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

354

Vielrose Egon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

365

Wagner Wies³aw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

370

Warmus Mieczys³aw Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

373

Waszak Stanis³aw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

382

Wierzchos³awski Stanis³aw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

388

Wiœniewski Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

393

Wójcik Aleksander Ryszard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

396

Za³êski Edmund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

399

Za³êski Witold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

401

Zarzycka Zofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

405

Zasêpa Ryszard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

412

Zeliaœ Aleksander Józef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

416

Zieliñski Zygmunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

421

Zienkowski Leszek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

426

Ziomek Maksymilian Józef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

431

Zubrzycki Stefan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

433

Autorzy biogramów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

439

Zespó³ Redakcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

442

11

ABT STEFAN (1937–2002)

Stefan Abt urodzi³ siê 22 lutego 1937 roku w Œmiglu (powiat koœciañski), w rodzinie
kupieckiej, jako syn Czes³awa i Heleny z domu Krupka. Jego ojciec by³ powstañcem
wielkopolskim. W czasie okupacji niemieckiej Stefan Abt z ca³¹ rodzin¹ zosta³ wysiedlony do Miechowa, sk¹d w roku 1945 powróci³ do Œmigla i tu ukoñczy³ szko³ê podstawow¹. W wieku szesnastu lat (1953) zda³ maturê w Gimnazjum i Liceum w Koœcianie
(obecnie I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Oskara Kolberga). Rozpocz¹³ studia w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej (póŸniej by³a to Akademia Ekonomiczna, a teraz jest Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu. Tam w roku 1957 uzyska³ dyplom magistra ekonomii i podj¹³ pracê jako asystent w Katedrze Statystyki.
Zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Jadwig¹ GoŸdziewicz, z któr¹ wychowywali dwoje
dzieci – Bo¿enê i S³awomira.
Doktoryzowa³ siê w roku 1964 na podstawie rozprawy pt. Stosowanie statystycznej
kontroli w badaniu jakoœci wêdlin, której promotorem by³ prof. Stanis³aw Waszak. Stopieñ doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyska³ w roku 1991, po opublikowaniu pracy pt. Optymalizacja struktur konsumpcji (IRWiK, Warszawa 1991). Tytu³
naukowy profesora nadzwyczajnego otrzyma³ w roku 1996, a profesorem zwyczajnym
zosta³ w 2000. By³ promotorem czterech obronionych rozpraw doktorskich.
Pracuj¹c jako nauczyciel akademicki w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej i Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Stefan Abt ukoñczy³ jeszcze studia na trzech fakultetach
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (magister matematyki – 1963; magister historii – 1969; magister teologii – 2000). Sta¿e odbywa³ w uczelniach, instytutach naukowych i urzêdach: francuskich, kanadyjskich, niemieckich, rosyjskich i wêgierskich.
Stefan Abt by³ pionierem informatyzacji poznañskiej uczelni ekonomicznej. Jako
statystyk uczestnicz¹cy w rozleg³ych badaniach empirycznych dostrzega³ narastaj¹ce
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problemy zwi¹zane z opracowaniem i analiz¹ wyników obserwacji, a zarazem – œledz¹c
pilnie rozwój maszyn licz¹cych – trafnie i wczeœnie wskazywa³ mo¿liwoœci pokonywania tych trudnoœci z zastosowaniem elektronicznych maszyn cyfrowych. Jego starania
sprawi³y, ¿e ju¿ w roku 1967 w poznañskiej Wy¿szej Szkole Ekonomicznej zosta³a
zainstalowana „ODRA 1013”. Maszyna ta zajê³a pomieszczenie o powierzchni 100 m2,
powiêkszaj¹c znaczny wówczas deficyt sal wyk³adowych. „Wiele osób uzna³o to za
klêskê gorsz¹ od prawdziwej odry” (Krasiñski, 1996). Patrz¹c z dzisiejszej perspektywy
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie funkcjonuje nowoczesne Centrum Informatyki oraz Wydzia³ Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, trudno uwierzyæ, ¿e
takie by³y pocz¹tki „nowej ery” w dziejach tej uczelni. Utworzona w Katedrze Statystyki przez S. Abta jeszcze w roku 1967 Pracownia Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
zosta³a przekszta³cona (w ramach Instytutu Statystyki i Ekonometrii) w Pracowniê
Przetwarzania Danych, a po rozbudowie sta³a siê Oœrodkiem Przetwarzania Informacji.
Kieruj¹c tymi jednostkami, S. Abt stworzy³ bazê do realizacji wielu zamówieñ na obliczenia, sk³adanych przez pracowników szko³y i u¿ytkowników zewnêtrznych. Wprowadzi³ równie¿ problematykê elektronicznego przetwarzania danych do procesu
nauczania na wszystkich szczeblach kszta³cenia ekonomistów. W roku 1969 zorganizowa³ Podyplomowe Studium Organizacji Przetwarzania Danych i prowadzi³ je do
1978 r. W latach 1976–1981 kierowa³ Zak³adem Systemów Informatycznych, który
wydzielono z Oœrodka Przetwarzania Informacji jako komórkê dydaktyczn¹.
W latach 1982–1992 Stefan Abt by³ kierownikiem Zak³adu Zastosowañ Informatyki
w Instytucie Gospodarki Magazynowej w Poznaniu. Prowadzi³ te¿ zajêcia dydaktyczne
na Politechnice Poznañskiej, w Oœrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych, w Poznañskiej Szkole Menad¿erów oraz w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa.
W marcu 1992 roku zorganizowa³ Katedrê Systemów Logistycznych w Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu i kierowa³ ni¹ przez 10 nastêpnych lat. Od roku 1994 by³
równie¿ zatrudniony w Wy¿szej Szkole Bankowej w Poznaniu, a od 1996 – w Politechnice Zielonogórskiej. Po utworzeniu Poznañskiej Wy¿szej Szko³y Biznesu i Jêzyków
Obcych zosta³ w niej wyk³adowc¹ i pe³ni³ funkcjê rektora. Wspó³pracowa³ te¿ z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odr¹.
Stefan Abt by³ autorem oko³o 300 publikacji. S¹ wœród nich monografie, liczne artyku³y i referaty oraz podrêczniki i skrypty uczelniane. Tematykê tych prac, podobnie jak
zainteresowania ich autora, cechuje du¿a ró¿norodnoœæ i wielop³aszczyznowoœæ. Jedn¹
z dziedzin, której S. Abt poœwiêci³ czêœæ swoich opracowañ, g³ównie w pocz¹tkowym
okresie dzia³alnoœci naukowej, by³y zagadnienia demograficzne zwi¹zane zw³aszcza
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z konstrukcj¹ szacunków i prognoz ludnoœciowych (Problematyka demograficzna,
1965, w: Monografia geograficzno-gospodarcza województwa koszaliñskiego, Instytut
Zachodni, Poznañ; Przed³u¿anie siê ¿ycia mieszkañców województwa koszaliñskiego,
1968, w: Studia i materia³y do dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. IX; Ludnoœæ Poznania w XVI i pierwszej po³owie XVII wieku oraz ¯ycie codzienne i kultura materialna,
1988, w: Dzieje Poznania, t. 1*, rozdz. XVII i XIX; Ludnoœæ oraz Ludnoœæ w drugiej
po³owie XVIII wieku, w: Dzieje Poznania, t. 1**, rozdz. XXVI i XXXIII, PWN, Warszawa-Poznañ; Moralno-demograficzne aspekty sztucznych poronieñ, 1990, „Z Pomoc¹
Rodzinie”, nr 3-4).
W innym nurcie znajduj¹ siê prace S. Abta traktuj¹ce o zastosowaniach matematyki
i statystyki w badaniach ekonomicznych (Aproksymacja funkcji regresji w modelach
przestrzenno-ekonomicznych, 1976, „Biuletyn Informacyjny PAN”, z. 11; Matematyczno-statystyczne podstawy analizy rynku, 1972, PWE, Warszawa; Metody analizy
statystycznej, 1999, AE Poznañ). Do nich zaliczyæ nale¿y liczne skrypty i inne pomoce
dydaktyczne dla studentów (miêdzy innymi s¹ to: Zarys matematyki wy¿szej dla zawodowych studiów ekonomicznych z zastosowaniami w æwiczeniach, 1966; Zarys statystyki dla zawodowych studiów ekonomicznych, 1967; Statystyczna kontrola jakoœci, 1973).
Chyba najliczniejsze s¹ prace S. Abta zwi¹zane z informatyk¹. Na ich liœcie jest blisko 80 pozycji, wœród których miejsca graniczne czasowo zajmuj¹ Ekonomiczne zastosowania maszyn licz¹cych (1967), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”,
z. 4, i Mikrokomputery w biznesie (1995), AE Poznañ. W treœci tych opracowañ na
pierwszym planie lub wy³¹cznie znajduj¹ siê kwestie aplikacyjne, natomiast aspekty
„narzêdziowe” uwzglêdnione zosta³y tylko wówczas, gdy by³o to niezbêdne dla systemowego ujêcia rozpatrywanych zagadnieñ i nawi¹zania do aktualnej platformy sprzêtu
komputerowego. Przyk³adowo, w ujêciu chronologicznym, wymieniæ tu mo¿na nastêpuj¹ce publikacje Stefana Abta: Mo¿liwoœci symulacji procesów gospodarczych na
elektronicznych maszynach cyfrowych (1967), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 3; Budowa systemów informatycznych w œwietle cybernetyki (1977),
„Zeszyty Naukowe AE w Katowicach”, z. 4/72; Metodyczne podstawy projektowania
systemów informatycznych (1982), ZETO-CSI £ódŸ; Przygotowanie organizacyjne
u¿ytkowników sprzêtu mikrokomputerowego (1990), TNOiK Poznañ; Wdra¿anie zintegrowanych systemów zarz¹dzania przedsiêbiorstwem (1995), „Zeszyty Naukowe
TNOiK”, nr 3. Wœród opracowañ o charakterze dydaktycznym, które S. Abt przygotowa³ dla studentów w pocz¹tkowym okresie szybko rozwijaj¹cego siê rynku informatycznego, znalaz³y siê: Ekonomiczne zastosowania EMC Odra 1013. Informacje dla
u¿ytkowników (1971), WSE, Poznañ; Elektroniczne przetwarzanie danych w planszach
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i schematach (1973), WSE, Poznañ; Komputery i ich u¿ytkowanie (1976), WUP-TWP,
Poznañ; Mikrokomputery w kszta³ceniu ekonomistów (1986), TNOiK, Poznañ; Mo¿liwoœci sprzêtu mikrokomputerowego (1988), TNOiK, Poznañ. Do tego dorobku dodaæ
trzeba liczne prace projektowe i programy komputerowe oraz ekspertyzy na rzecz praktyki gospodarczej.
W ostatnim okresie swojej dzia³alnoœci naukowej (1982–2002) Stefan Abt koncentrowa³ siê na problematyce logistycznej. W tym czasie opublikowa³ liczne artyku³y
(miêdzy innymi by³y to: Wewn¹trzregionalne przep³ywy towarów w ³añcuchach
magazynowo-transportowych, 1985, „Biuletyn Informacyjny PAN”; Wdra¿anie kodów
kreskowych w Polsce w œwietle systemów logistycznych, 1991, „Problemy Magazynowania i Transportu”, nr 1-4; Potrzeba budowy logistycznych centrów dystrybucji w Polsce, 1996, „Przegl¹d Komunikacyjny”, nr 7/8) oraz ksi¹¿ki traktuj¹ce o systemach
logistycznych (Zarz¹dzanie logistyczne, 1996; Systemy logistyczne w gospodarowaniu.
Teoria i praktyka logistyki, 1997; Zarz¹dzanie logistyczne w przedsiêbiorstwie, 1998;
Logistyka w teorii i praktyce, 2001).
Stefan Abt by³ cz³onkiem Komisji Nauk Towaroznawczych (Nauk o Jakoœci) PAN
oraz Komisji Problemowej ds. Logistyki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Pe³ni³ funkcjê redaktora naczelnego kwartalnika „Problemy Magazynowania i Transportu”, wchodzi³ w sk³ad kolegium redakcyjnego czasopisma „Logistyka i Jakoœæ”.
W latach 1981–2001 by³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego Rady Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu. Nale¿a³ te¿ do wielu innych towarzystw i organizacji naukowych w kraju i za granic¹. W Towarzystwie Naukowym Organizacji
i Kierownictwa (TNOiK) pe³ni³ funkcje wiceprezesa Zarz¹du G³ównego i prezesa Oddzia³u Poznañskiego. By³ cz³onkiem Miêdzynarodowego Towarzystwa Logistycznego
i prezesem Poznañskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Nale¿a³ do
Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego i Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Dowodem uznania dla pracy i osi¹gniêæ S. Abta by³y liczne nagrody, wyró¿nienia
i odznaczenia. Otrzyma³ Srebrn¹ i Z³ot¹ Odznakê TNOiK, w roku 1995 zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1996 – Medalem Komisji
Edukacji Narodowej. Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Œmigiel otrzyma³
25 kwietnia 2002 roku.
We wspomnieniach prof. Stefan Abt pozosta³ jako cz³owiek czynu, którego „¿ycie
by³o pasmem ci¹g³ych poszukiwañ, ustawicznego uczenia siê i pracy” (Sojkin, 2006).
Bior¹cy pod uwagê wszystkie formy aktywnoœci profesora pisz¹, ¿e „by³ cz³owiekiem,
który harmonijnie ³¹czy³ w sobie doœwiadczenie religijne i naukowe” (Przybysz, 2002).
Trzeba bowiem dodaæ, ¿e S. Abt znany by³ z aktywnego udzia³u w Ruchu Domowego
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Koœcio³a oraz Odnowy w Duchu Œwiêtym. Od roku 1994 by³ prezesem ko³a Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii pw. Pierwszych Polskich Mêczenników w Poznaniu. Wyk³ada³ w Podyplomowym Studium Nauk o Rodzinie Papieskiego Wydzia³u
Teologicznego w Poznaniu, publikowa³ rozwa¿ania w „Przewodniku Katolickim”
i miesiêczniku „Katecheta”.
Ostatnie lata ¿ycia Stefana Abta by³y okresem zmagania siê z nowotworem. Niestety,
choroba zwyciê¿y³a i profesor zmar³ 25 maja 2002 roku. Pochowany zosta³ na cmentarzu parafialnym w rodzinnym Œmiglu.
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BAKSALARY JERZY K. (1944–2005)

Jerzy K. Baksalary urodzi³ siê 25 czerwca 1944 roku w Poznaniu. Studia matematyczne odby³ na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, uzyskuj¹c w roku 1969 tytu³ magistra. Bezpoœrednio po
ukoñczeniu studiów zosta³ zatrudniony w Katedrze Matematyki Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Poznaniu (w roku 1972 Uczelnia przyjê³a nazwê Akademia Rolnicza, a w roku
2008 nazwê Uniwersytet Przyrodniczy). Katedra ta zosta³a w roku 1975 w³¹czona do,
maj¹cego charakter miêdzywydzia³owy, Zak³adu Metod Matematycznych i Statystycznych Akademii Rolniczej w Poznaniu. W tym Zak³adzie, a obecnie Katedrze, Jerzy
K. Baksalary pracowa³ do roku 1988. W roku 1975 uzyska³ stopieñ doktora nauk matematycznych na podstawie rozprawy pt. Estymowalnoœæ funkcji parametrycznych w modelach liniowych, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Caliñskiego.
Stopieñ doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki uzyska³
w roku 1984 na podstawie rozprawy pt. A study of the equivalence between a Gauss-Markoff model and its augmentation by nuisance parameters, opublikowanej w Mathematische Operationsforschung und Statistik, Series Statistics 15 (1984) 3-35; oba
stopnie naukowe uzyska³ na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (odpowiednio na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii oraz na Wydziale Matematyki i Fizyki). W tym czasie, tj. do roku 1988, Jerzy K. Baksalary opublikowa³ ³¹cznie 85 prac, w tym 53 przed
habilitacj¹ i 32 po habilitacji, a ponadto w³¹cza³ siê w dzia³ania spo³eczne. W latach
1980–1981 by³ jednym z organizatorów i aktywnym dzia³aczem Solidarnoœci na Akademii Rolniczej oraz w regionie poznañskim.
W roku 1988 Jerzy K. Baksalary przeniós³ siê do Zielonej Góry, gdzie podj¹³ pracê na
stanowisku docenta w Instytucie Matematyki Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbiñskiego (WSPTK). Rok akademicki 1989/1990 by³ w karierze naukowej
prof. Baksalarego szczególny. Jako profesor Fiñskiej Akademii Nauk, prowadzi³ w tym
czasie badania na Uniwersytecie w Tampere, a ich efektem by³o opublikowanie (jako
autor lub wspó³autor), z dat¹ 1989 b¹dŸ 1990, 22 prac. W roku 1990, na wniosek Rady
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Wydzia³u Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, uzyska³ tytu³ naukowy profesora nauk matematycznych.
Po powrocie z Finlandii prof. Baksalary ³¹czy³ pracê naukow¹ z dzia³alnoœci¹ administracyjn¹. W roku 1990 zosta³ rektorem WSPTK i sprawowa³ tê zaszczytn¹ funkcjê
przez dwie kolejne kadencje (1990–1993 i 1993–1996). W okresie tym wzmocni³ uczelniê kadrowo oraz znacznie poszerzy³ ofertê studiów powo³uj¹c, miêdzy innymi Instytut
Zarz¹dzania, Instytut Filozofii, kolegia jêzykowe oraz nowe kierunki nie zwi¹zane œciœle z pedagogik¹. Jego dorobek publikacyjny, przypadaj¹cy na lata 1991–1996, obejmuje 23 prace. Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna sta³a siê miejscem corocznych spotkañ
matematyków w ramach konferencji ,,Konfrontacje Zielonogórskie”. Rektor Baksalary
stworzy³ w WSPTK podwaliny nowoczesnego oœrodka akademickiego, co mia³o istotne znaczenie dla powo³ania w 2001 roku Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 1991 roku
Jerzy K. Baksalary zosta³ profesorem zwyczajnym na Wydziale Matematyki, Fizyki
i Techniki WSPTK, a po zakoñczeniu sprawowania funkcji rektora pe³ni³ w latach
1996–1999 funkcjê dziekana Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Techniki. Od roku 2001,
to jest od chwili powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego, by³ kierownikiem Zak³adu
Algebry Liniowej i Statystyki Matematycznej na Wydziale Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii.
Jerzy K. Baksalary wypromowa³ czterech doktorów: Paw³a Pordzika (rozprawa: Testymatory funkcji parametrycznych w modelach liniowych), Zenona Tabisa (rozprawa:
Odpornoœæ i minimalnoœæ modeli liniowych ze wzglêdu na estymowalnoœæ funkcji parametrycznych), Augustyna Markiewicza (rozprawa: Dopuszczalne estymatory liniowe
w modelach liniowych) oraz Idziego Siatkowskiego (rozprawa: Modele liniowe z dwiema grupami parametrów wtr¹conych); wszystkie przewody przeprowadzono na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (odpowiednio w latach: 1985, 1985, 1988 i 1990).
W ostatnim okresie swej dzia³alnoœci sprawowa³ opiekê naukow¹ nad trzema doktorantkami.
Profesor Baksalary recenzowa³ rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz wnioski
o tytu³ naukowy. By³ cz³onkiem kolegiów redakcyjnych trzech znanych periodyków
(w latach 1987–1990: „Journal of Statistical Planning and Inference”, a od roku 2001:
„Current Index to Statistics” i „IMAGE”) oraz wspó³redaktorem specjalnego tomu
„Journal of Statistical Planning and Inference” (36 nr 2-3 (1993)) i specjalnego tomu
„Linear Algebra and Its Applications” (176 (1992)). Uczestniczy³ w wielu miêdzynarodowych konferencjach naukowych, czêsto bêd¹c zapraszanym do wyg³oszenia
wyk³adów plenarnych.
Jerzy K. Baksalary prowadzi³ badania naukowe w takich oœrodkach naukowych jak:
Indian Statistical Institute (Indie), University of Tampere (Finlandia), McGill University oraz University of Waterloo (Kanada), Universität Dortmund oraz Universität Augsburg (Niemcy) i Pittsburg University oraz Pennsylvania State University (USA).
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W oœrodkach tych wyg³asza³ odczyty, prezentowa³ wyniki swoich prac i prowadzi³
wyk³ady.
W latach 1999–2005 prof. Baksalary bra³ aktywny udzia³ w seminarium œrodowiskowym poœwiêconym teorii macierzy i zastosowaniom metod algebry liniowej, które odbywa³o siê na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Do grona uczestników tego seminarium
nale¿eli równie¿: prof. A. Markiewicz, dr hab. T. Szulc, dr O.M. Baksalary, dr J. Hauke
oraz grupa doktorantów z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Akademii Rolniczej
i Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. PLAG, bo tak nazwa³ to seminarium Jerzy K. Baksalary (skrót od Poznañ Linear Algebra Group), kontynuuje spotkania dbaj¹c, jak to by³o w latach 1999–2005, o kontakt z g³ównymi nurtami literatury
œwiatowej.
Jerzy K. Baksalary jest autorem lub wspó³autorem 183 prac naukowych, z czego znakomita wiêkszoœæ opublikowana jest w renomowanych czasopismach o zasiêgu œwiatowym. Swoje badania prowadzi³ w szerokiej wspó³pracy. Grono jego wspó³pracowników krajowych liczy 18 osób, a grono partnerów z zagranicy 26 osób.
Zainteresowania badawcze Jerzego K. Baksalarego obejmowa³y ró¿ne problemy
z pogranicza algebry macierzy i wnioskowania statystycznego w ramach modeli liniowych. W obszarze algebry macierzy nale¿y odnotowaæ nastêpuj¹ce kierunki badañ, które zaowocowa³y czêsto cytowanymi wynikami:
1. Równania macierzowe (m.in. prace: The matrix equation AX – YB = C. „Linear
Algebra and Its Applications” 25 (1979) 41-43 (wspó³autor: R. Kala), Nonnegative
definite solutions to some matrix equations occurring in distribution theory of quadratic forms. Sankhyâ, Series A 42 (1980) 283-291 (wspó³autorzy: J. Hauke,
R. Kala), The matrix equation AXB + CYD = E. „Linear Algebra and Its Applications” 30 (1980) 141-147 (wspó³autor: R. Kala), The pair of matrix equations
AX = B and A*Y + CX = D. „Atti Della Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali” 73 (1982) 81-88,
Nonnegative definite and positive definite solutions to the matrix equation
(AXA)* = B. „Linear and Multilinear Algebra” 16 (1984) 133-139).
2. Porz¹dki macierzowe (m.in. prace: Two properties of a nonnegative definite matrix. „Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences, Serie des Sciences
Mathematiques” 28 (1980) 233-235 (wspó³autor: R. Kala), Partial orderings
between matrices one of which is of rank one. „Bulletin of the Polish Academy of
Sciences, Series Mathematics” 31 (1983) 5-7 (wspó³autor: R. Kala), The matrix
inequality M³B*MB. „Linear Algebra and Its Applications” 54 (1983) 77-86
(wspó³autorzy: R. Kala, K. K³aczyñski), Inheriting independence and chi-squaredness under certain matrix orderings. „Statistics&Probability Letters” 2 (1984)
35-38 (wspó³autor: J. Hauke), A note on the matrix ordering of special C-matrices.
„Linear Algebra and Its Applications” 70 (1985) 263-267 (wspó³autor: F. Pukels-
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heim), A relationship between the star and minus orderings. „Linear Algebra and
Its Applications” 82 (1986) 163-167, Partial orderings of matrices referring to
singular values or eigenvalues. „Linear Algebra and Its Applications” 96 (1987)
17-26; „Comments Ibid.” 360 (2003) 279 (wspó³autor: J. Hauke), A note on comparing the unrestricted and restricted least squares estimators. „Linear Algebra
and Its Applications” 127 (1990) 371-378 (wspó³autor: P. Pordzik), A complete solution to the problem of robustness of Grubbs’s test. „The Canadian Journal of Statistics” 18 (1990) 285-287 (wspó³autor: S. Puntanen), Characterizations of the
best linear unbiased estimator in the general Gauss-Markov model with the use of
matrix partial orderings. „Linear Algebra and Its Applications” 127 (1990)
363-370 (wspó³autor: S. Puntanen), Further relationships between certain partial
orders of matrices and their squares. „Linear Algebra and Its Applications” 375
(2003) 171-180 (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, X. Liu)).
3. W³asnoœci wybranych klas macierzy (m.in. prace: Idempotency of linear combinations of an idempotent matrix and a tripotent matrix. „Linear Algebra and Its
Applications” 354 (2002) 21-34 (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, G.P.H. Styan),
A property of orthogonal projectors. „Linear Algebra and Its Applications” 354
(2002) 35-39 (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, T. Szulc), Nonsingularity of linear
combinations of idempotent matrices. „Linear Algebra and Its Applications” 388
(2004) 25-29 (wspó³autor: O.M. Baksalary), On linear combinations of generalized projectors. „Algebra and Its Applications” 388 (2004) 17-24 (wspó³autor:
O.M. Baksalary), Solution 31-7.1 (problem 31-7 „On the product of orthogonal
projectors” postawiony przez G. Trenklera). IMAGE 32 (2004) 30-31 (wspó³autor: O.M. Baksalary), Further properties of generalized and hypergeneralized
projectors. „Linear Algebra and Its Applications” 389 (2004) 295-303 (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, X. Liu), Solution 31-2.1 (problem 31-2, „Matrices commuting with all nilpotent matrices” postawiony przez H. Ricardo). IMAGE 32 (2004)
21-22 (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, X. Liu), A note on linear combinations of
commuting tripotent matrices. „Linear Algebra and Its Applications” 388 (2004)
45-51 (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, H. Özdemir), Properties of Schur complements in partitioned idempotent matrices. „Linear Algebra and Its Applications”
379 (2004) 303-318 (wspó³autorzy: O.M. Baksalary, T. Szulc)).
W zakresie wnioskowania statystycznego najczêœciej cytowane wyniki dotycz¹:
1. Estymowalnoœci i estymacji funkcji parametrycznych w modelach jedno- i wielowymiarowych (m.in. prace: Criteria for estimability in multivariate linear models.
„Mathematische Operationsforschung und Statistik” 7 (1976) 5-9 (wspó³autor:
R. Kala), Extensions of Milliken’s estimability criterion. „The Annals of Statistics”
4 (1976) 639-641 (wspó³autor: R. Kala), An extension of a rank criterion for the
least squares estimator to be the best linear unbiased estimator. „Journal of Stati-
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stical Planning and Inference” 1 (1977) 309-312 (wspó³autor: R. Kala), Reconciliation of two different views on estimation of growth curve parameters.
„Biometrika” 65 (1978) 662-665 (wspó³autorzy: L.C.A. Corsten, R. Kala), Best
linear unbiased estimation in the restricted general linear model. „Mathematische
Operationsforschung und Statistik, Series Statistics” 10 (1979) 27-35 (wspó³autor:
R. Kala), Covariance adjustment when a vector of parameters is restricted to
a given subspace. „SIAM Journal on Applied Mathematics” 37 (1979) 20-21
(wspó³autor: R. Kala), Estimation via linearly combining two given statistics. „The
Annals of Statistics” 11 (1983) 691-696 (wspó³autor: R. Kala)).
2. Zwi¹zków pomiêdzy estymatorami w ogólnych modelach liniowych (m.in. prace:
A bound for the Euclidean norm of the difference between the least squares and the
best linear unbiased estimators. „The Annals of Statistics” 6 (1978) 1390-1393
(wspó³autor: R. Kala), Relationships between some representations of the best
linear unbiased estimator in the general Gauss-Markoff model. „SIAM Journal on
Applied Mathematics” 35 (1978) 515-520 (wspó³autor: R. Kala), A new bound for
the Euclidean norm of the difference between the least squares and the best linear
unbiased estimators. „The Annals of Statistics” 8 (1980) 679-681 (wspó³autor:
R. Kala), Simple least squares estimation versus best linear unbiased prediction.
„Journal of Statistical Planning and Inference” 5 (1981) 147-151 (wspó³autor:
R. Kala), On equalities between BLUEs, WLSEs, and SLSEs. „The Canadian Journal of Statistics” 11 (1983) 119-123 (wspó³autor: R. Kala), Comparing stochastically restricted estimators in a linear regression model. „Biometrical Journal” 26
(1984) 555-557, Criteria for the equality between ordinary least squares and best
linear unbiased estimators under certain linear models. „The Canadian Journal of
Statistics” 16 (1988) 97-102, A comparison of two criteria for ordinary least squares estimators to be best linear unbiased estimators. „The American Statistician”
42 (1988) 205-208 (wspó³autor: A.C. van Eijnsbergen), A note on comparing the
unrestricted and restricted least-squares estimators. „Linear Algebra and Its
Applications” 127 (1990) 371-378 (wspó³autor: P. Pordzik)).
3. Liniowej dostatecznoœci, które to zagadnienie by³o póŸniej podejmowane równie¿
przez innych autorów i znalaz³o sta³e miejsce w teorii wnioskowania liniowego
(m.in. prace: Linear transformations preserving best linear unbiased estimators in
a general Gauss-Markoff model. „The Annals of Statistics” 9 (1981) 913-916
(wspó³autor: R. Kala), Linear sufficiency with respect to a given vector of parametric functions. „Journal of Statistical Planning and Inference” 14 (1986) 331-338
(wspó³autor: R. Kala), Linear sufficiency and completeness in an incorrectly specified general Gauss-Markov model. Sankhyâ, „Series A” 48 (1986) 169-180
(wspó³autor: T. Mathew)).
4. Dopuszczalnoœci estymatorów (m.in. prace: Admissible estimation by covariance
adjustment technique. Sankhyâ, „Series A” 44 (1982) 281-285 (wspó³autor:
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R. Kala), Admissible linear estimators in restricted linear models. „Linear Algebra
and Its Applications” 70 (1985) 9-19 (wspó³autor: A. Markiewicz), Characterizations of admissible linear estimators in restricted linear models. „Journal of Statistical Planning and Inference” 13 (1986) 395-398 (wspó³autor: A. Markiewicz),
A comment on an admissibility criterion. „Journal of Statistical Computation and
Simulation (Comments, Conjectures and Conclusions)” 28 (1988) 345-347,
Admissible linear estimators in the general Gauss-Markov model. „Journal of Statistical Planning and Inference” 19 (1988) 349-359 (wspó³autor: A. Markiewicz),
Admissible linear estimation in a general Gauss-Markov model with an incorrectly specified dispersion matrix. „Journal of Multivariate Analysis” 27 (1988) 53-67
(wspó³autor: T. Mathew), Mean square error matrix improvements and admissibility of linear estimators. „Journal of Statistical Planning and Inference” 23 (1989)
313-325 (wspó³autorzy: E. P. Liski, G. Trenkler), A matrix inequality and admissibility of linear estimators with respect to the mean square error matrix criterion. „Linear Algebra and Its Applications” 112 (1989) 9-18 (wspó³autor: A. Markiewicz), Admissible linear estimators of an arbitrary vector of parametric
functions in the general Gauss-Markov model. „Journal of Statistical Planning and
Inference” 26 (1990) 161-171 (wspó³autor: A. Markiewicz)).
5. Teorii eksperymentów blokowych (m.in. prace: A necessary condition for balance
of a block design. „Biometrical Journal” 22 (1980) 47-50 (wspó³autorzy: A. Dobek, R. Kala), Some methods for constructing efficiency-balanced block designs.
„Journal of Statistical Planning and Inference” 4 (1980) 25-32 (wspó³autorzy:
A. Dobek, R. Kala), Existence and constructions of connected block designs with
given vectors of treatment replications and block sizes. „Journal of Statistical
Planning and Inference” 12 (1985) 285-293 (wspó³autor: Z. Tabis), On bounds for
the parameters of binary block designs. „Journal of Statistical Planning and Inference (Statistical Discussion Forum)” 16 (1987) 134-1350 (wspó³autor: P.D. Puri),
Conditions for the robustness of block designs against the unavailability of data.
„Journal of Statistical Planning and Inference” 16 (1987) 49-54 (wspó³autor:
Z. Tabis), Connectedness of PBIB designs. „The Canadian Journal of Statistics” 15
(1987) 147-150 (wspó³autor: Z. Tabis), Criteria for the validity of Fisher’s condition for balanced block designs. „Journal of Statistical Planning and Inference” 18
(1988) 119-123 (wspó³autor: P.D. Puri), A rank characterization of linear models
with nuisance parameters and its application to block designs. „Journal of Statistical Planning and Inference” 22 (1989) 173-179, Pairwise-balanced, variance-balanced and resistant incomplete block designs revisited. „Annals of the Institute of
Statistical Mathematics” 42 (1990) 163-171 (wspó³autor: P.D. Puri), Minimum
number of experimental units in connected block designs with certain additional
properties. „Journal of Statistical Planning and Inference” 30 (1992) 173-183
(wspó³autor: J. Hauke)).
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W roku 2004 w Oœrodku Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Bêdlewie odby³a siê jednodniowa sesja z okazji szeœædziesi¹tej rocznicy urodzin Jerzego
K. Baksalarego. Sesja ta poprzedza³a miêdzynarodow¹ konferencjê „13th International
Workshop on Matrices and Statistics in Celebration of Ingram Olkin’s 80th Birthday” –
– by³a to ostania konferencja, w której prof. Baksalary uczestniczy³.
Profesor Baksalary mia³ wiele zainteresowañ nie zwi¹zanych bezpoœrednio z jego
prac¹ zawodow¹. Od lat studenckich by³ mi³oœnikiem jazzu, a do jego ulubionych muzyków nale¿eli John Coltrane, Miles Davis, Oscar Peterson i Sonny Rolins (zgromadzi³
imponuj¹c¹ p³ytotekê). Pasjonowa³o go równie¿ malarstwo, a szczególnie dzie³a malarzy flamandzkich XVII w. i francuskich XIX w. Z godn¹ podziwu determinacj¹ realizowa³ swój plan zobaczenia wszystkich 36 dzie³ Johannesa Vermeera. Niestety, zd¹¿y³
obejrzeæ jedynie 20 p³ócien tego malarza. Profesor Baksalary wyró¿nia³ siê budz¹c¹ podziw pamiêci¹, która pozwala³a mu, z równ¹ ³atwoœci¹, wymieniæ kolejnych zwyciêzców Miêdzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina czy miejsca
zorganizowania igrzysk olimpijskich.
Profesor Jerzy K. Baksalary zmar³ 15 marca 2005 roku i spoczywa na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.
Podczas licznych konferencji, w których uczestniczy³, prof. Baksalary mia³ zwyczaj
zasiadania w pierwszym rzêdzie. Organizatorzy czternastej konferencji w cyklu „International Workshop on Matrices and Statistcs”, która odby³a siê w dniach 29 marca –
– 1 kwietnia 2005 roku w Auckland (Nowa Zelandia) uczcili pamiêæ Jerzego Baksalarego specjaln¹ sesj¹: „The Jerzy Baksalary Memorial Session”. Podczas ca³ej konferencji
jedno miejsce w pierwszym rzêdzie pozostawa³o wolne.
W czerwcu 2005 roku w University of Windsor (Kanada) odby³o siê sympozjum
„Southern Ontario Matrices and Statistics Days”, dedykowane pamiêci Jerzego
K. Baksalarego, na które pierwotnie zosta³ on zaproszony w charakterze prelegenta.

ród³a
Baksalary O.M., Styan G.P.H., Some comments on the life and publications of Jerzy
K. Baksalary (1944–2005). „Linear Algebra and Its Applications” 2005, 410, s. 3-53.
Szulc T., Jerzy K. Baksalary. „Wiadomoœci Matematyczne” 2005, XLI, s. 189-205.
Autor dziêkuje prof. Rados³awowi Kali i dr. Oskarowi M. Baksalaremu za pomoc
w przygotowaniu biogramu.

TOMASZ SZULC
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BARBACKI STEFAN (1903–1979)

Stefan Barbacki urodzi³ siê 1 wrzeœnia 1903 roku w Wieliczce. W latach 1913–1921
uczêszcza³ do V Gimnazjum Klasycznego w Krakowie, nastêpnie w latach 1921–1925
odby³ studia na wydzia³ach Filozoficznym i Rolniczym Uniwersytetu Jagielloñskiego.
W ostatnim roku studiów by³ asystentem u prof. Edmunda Za³êskiego, pioniera biometrii rolniczej w Polsce, pod którego kierunkiem bra³ udzia³ w pracach nad hodowl¹ zbó¿
i buraków cukrowych. W latach 1925–1945 pracowa³ w Pañstwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Pu³awach, najpierw na stanowisku starszego
asystenta w Dziale Hodowli i Genetyki Zbó¿, póŸniej adiunkta w Dziale Roœlin Pastewnych i Przemys³owych, a od 1944 roku na stanowisku kierownika Dzia³u Odmianoznawstwa.
Doktoryzowa³ siê w roku 1929 na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagielloñskiego, na podstawie pracy z badañ nad odmianami pszenicy ozimej. W roku 1935/36, jako
stypendysta Fundacji Rockefellera, przebywa³ na sta¿u naukowym w Londynie, w Galton Laboratory przy University College, u œwiatowej s³awy prof. Ronalda Aylmera
Fishera. Odby³ tam studia z dziedziny statystyki matematycznej i jej zastosowañ w doœwiadczalnictwie i genetyce, a przy okazji zwiedzi³ tak¿e niektóre instytuty badawcze
angielskie, francuskie, duñskie, szwedzkie i niemieckie. W roku 1938, jako wiceprzewodnicz¹cy sekcji metodycznej Komisji Wspó³pracy w Doœwiadczalnictwie przy Ministerstwie Rolnictwa, przyczyni³ siê do powo³ania i rozpocz¹³ redagowanie nowego
czasopisma naukowego, „Przegl¹d Doœwiadczalnictwa Rolniczego”. Miesiêcznik ten,
redagowany bardzo ambitnie, mia³ odegraæ wa¿n¹ rolê w podnoszeniu poziomu metodycznego doœwiadczalnych prac rolniczych.
W przedwojennym okresie swej dzia³alnoœci opublikowa³ szereg prac z genetyki,
hodowli i uprawy zbó¿ oraz z metodyki doœwiadczalnictwa (w tym wspóln¹ pracê
z R.A. Fisherem A test of the supposed precision of systematic arrangements, og³oszon¹
w „Annals of Eugenics”, Cambridge 1936). Ponadto napisa³ swój podstawowy podrêcznik metodyczny Ogólna metodyka doœwiadczeñ polowych w zarysie (Pu³awy 1935),
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oraz monografie: Pszenice polskie (Pu³awy 1937; wspólnie z S. Lewickim, K. Miczyñskim i A. S³aboñskim) i Analiza zmiennoœci w zagadnieniach doœwiadczalnictwa rolniczego (Pu³awy 1939). Nak³ad tej ostatniej ksi¹¿ki uleg³, niestety, ca³kowitemu zniszczeniu we wrzeœniu 1939 roku na skutek wypadków wojennych. Zachowa³y siê jedynie
cudem ocala³e szpalty korektorskie. Warto mo¿e zacytowaæ fragment z tej monografii,
dotycz¹cy roli metod statystycznych w pracy badawczej.
„Metody statystyczne pomagaj¹ nam nie tylko zredukowaæ materia³ liczbowy, ale tak
go przetworzyæ, ¿e nabiera on dopiero w skrócie w³aœciwego wyrazu. Obecnie metody
te nie tylko u³atwiaj¹ nam interpretacjê i opis, ale wchodz¹ daleko g³êbiej w eksperyment i dyktuj¹ jego strukturê. Jest ona w wysokim stopniu zwi¹zana z w³aœciwym ujêciem statystycznym, które stanowi zreszt¹ tylko pewn¹ formê ujêcia logicznego.
Wszelkie niedopasowanie struktury doœwiadczenia do statystycznego ujêcia, i odwrotnie, mœci siê nieraz bardzo na œcis³oœci uzyskanych z doœwiadczenia informacji.
Metody statystyczne u³atwiaj¹ nam badanie doœwiadczalne, ale nie mog¹ stworzyæ
nic nowego. Tematy i zagadnienia rodz¹ siê z obserwacji otaczaj¹cych nas zjawisk
i kie³kuj¹cej myœli badawczej. Jeœli zagadnienie w doœwiadczeniu jest Ÿle postawione,
to metody statystyczne tego nie zmieni¹. Dadz¹ mo¿e odpowiedŸ œcis³¹, ale nie na to,
czego w³aœciwie chcielibyœmy siê dowiedzieæ.”
Seria jego prac genetycznych nad jêczmieniem, prowadzonych od 1929 roku, da³a
podstawê do otwarcia w 1938 roku w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie przewodu habilitacyjnego, przerwanego wybuchem wojny.
Po wojnie przeniós³ siê do Poznania, gdzie w maju 1945 roku habilitowa³ siê z zakresu hodowli roœlin i doœwiadczalnictwa na Wydziale Rolniczo-Leœnym Uniwersytetu
Poznañskiego. Wkrótce na tym wydziale obj¹³ stanowisko docenta i zastêpcy profesora
oraz kierownika nowo utworzonej, z jego inicjatywy, Katedry Doœwiadczalnictwa Rolniczego i Biometrii.
Uniwersytet Poznañski nie móg³ znaleŸæ lepszego kandydata na objêcie tej katedry
ni¿ Stefan Barbacki. Jego ogromny wk³ad dotycz¹cy metodyki doœwiadczalnictwa rolniczego i biometrii, wniesiony do rolnictwa polskiego jeszcze w latach trzydziestych,
czyni³ go niepodwa¿alnym autorytetem w tej dziedzinie. Wystarczy przypomnieæ, ¿e
we wspomnianym podrêczniku Ogólna metodyka doœwiadczeñ polowych w zarysie,
wydanym w 1935 roku, przedstawi³ on w sposób nadzwyczaj jasny i przekonuj¹cy najnowsze wówczas pogl¹dy na planowanie, zak³adanie, przeprowadzanie i analizowanie
rolniczych doœwiadczeñ polowych. Czytelnik znajduje tam nie tylko omówienie doœwiadczeñ pojedynczych, lecz tak¿e doœwiadczeñ z³o¿onych, niekompletnych i wielokrotnych. Jest rzecz¹ zdumiewaj¹c¹, jak wiele nowych idei, które dopiero rodzi³y siê
w owym czasie w Europie, znalaz³o ju¿ gruntowne naœwietlenie w tym znakomitym
podrêczniku. Przecie¿ w³aœnie w 1935 roku, ale ju¿ po napisaniu przez Stefana Barbac-
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kiego tego podrêcznika, ukaza³a siê podstawowa praca Franka Yatesa Complex experiments, a praca Yatesa z 1933 roku The analysis of replicated experiments when the field
results are incomplete by³a jeszcze ca³kiem œwie¿a. Dodajmy, ¿e podstawowy podrêcznik R.A. Fishera The Design of Experiments ukaza³ siê równolegle z dzie³em Stefana
Barbackiego, tak¿e w 1935 roku. Tote¿ mo¿na z ca³ym przekonaniem powiedzieæ, ¿e
sukces tego dzie³a by³ na tamten czas niezrównany. Dziêki temu podrêcznikowi zosta³y
wprowadzone do doœwiadczalnictwa rolniczego w Polsce nowoczesne metody eksperymentowania oraz statystycznego analizowania wyników doœwiadczeñ. Do popularyzacji tych metod przyczyni³ siê tak¿e w du¿ym stopniu redagowany przez Stefana
Barbackiego, wspomniany ju¿ „Przegl¹d Doœwiadczalnictwa Rolniczego”. Po uzyskaniu katedry uniwersyteckiej na Wydziale Rolniczo-Leœnym móg³ teraz Stefan Barbacki
rozwijaæ swoje zainteresowania i umiejêtnoœci naukowe w oœrodku poznañskim.
W szczególnoœci da³ pocz¹tek poznañskiej szkole statystyki matematycznej i biometrii.
W utworzonej w 1945 roku katedrze, pod troskliw¹ opiek¹ Stefana Barbackiego,
szkolili siê przyszli doœwiadczalnicy praktycy i teoretycy. Kilka lat póŸniej wypromowa³ on pierwszych doktorów, potem nast¹pi³y habilitacje i dalsze awanse jego uczniów,
do tytu³ów profesorskich w³¹cznie. Do grona jego pierwszych doktorantów nale¿eli:
Kazimierz Saloni, Jerzy Brykczyñski, Julian Jaranowski i Regina Elandt.
Talent, wiedza oraz zdolnoœci naukowe i organizacyjne Stefana Barbackiego zosta³y
szybko docenione. W roku 1947 zosta³ wybrany na cz³onka Komisji Rolniczo-Leœnej
Polskiej Akademii Umiejêtnoœci oraz na cz³onka Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. W marcu 1948 roku otrzyma³
tytu³ profesora nadzwyczajnego, a we wrzeœniu tego roku zosta³ dziekanem Wydzia³u
Rolniczo-Leœnego Uniwersytetu Poznañskiego, pe³ni¹c tê funkcjê do 1951 roku. Po
wyodrêbnieniu z Uniwersytetu Poznañskiego Wydzia³u Rolniczo-Leœnego i utworzeniu z niego w 1951 roku Wy¿szej Szko³y Rolniczej, zosta³ jej prorektorem do spraw nauki. Funkcjê tê pe³ni³ przez dwa lata. Jednoczeœnie kierowa³ do 1970 roku Katedr¹
Genetyki i Hodowli Roœlin, w któr¹ w roku 1951 przekszta³cono istniej¹c¹ dot¹d Katedrê Doœwiadczalnictwa Rolniczego i Biometrii, poszerzaj¹c znacznie zakres jej dzia³añ.
W roku 1952 zosta³ cz³onkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk (PAN). Dwa
lata póŸniej uzyska³ stopieñ doktora nauk oraz tytu³ profesora zwyczajnego. W 1955
roku wybrano go na przewodnicz¹cego Poznañskiego Oddzia³u Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, w 1958 roku – na wiceprezesa Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk (PTPN), póŸniej zosta³ jego prezesem. Obj¹³ równie¿ funkcjê przewodnicz¹cego Komitetu Hodowli i Uprawy Roœlin Wydzia³u Nauk Rolniczych i Leœnych
PAN. W roku 1964 zosta³ wyró¿niony wyborem na cz³onka rzeczywistego PAN.
W dzia³alnoœci praktycznej na rzecz badañ naukowych, a zw³aszcza doœwiadczalnictwa rolniczego, Stefan Barbacki wniós³ ogromny wk³ad w przeszczepienie na grunt
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Wielkopolski swoich wczeœniejszych zdobyczy i przemyœleñ w zakresie planowania
i przeprowadzania doœwiadczeñ. Korzysta³y z jego dorobku nie tylko placówki badawczo-doœwiadczalne Uniwersytetu Poznañskiego, a potem Wy¿szej Szko³y Rolniczej
i utworzonej z niej Akademii Rolniczej, ale tak¿e liczne stacje hodowli roœlin i stacje
doœwiadczalne ró¿nych instytutów i oœrodków badawczych. Sw¹ niestrudzon¹ prac¹ organizacyjn¹ przyczyni³ siê do utworzenia od podstaw 18 wyspecjalizowanych stacji.
Od roku 1951 kierowa³, zorganizowanymi przez siebie, Zak³adem Roœlin Str¹czkowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin (IHAR) oraz Dzia³em Roœlin Motylkowych i Pastewnych Instytutu Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa (IUNG). W roku
1955 przeorganizowa³ je w jeden Zak³ad Roœlin Pastewnych, dzia³aj¹cy w ramach tego
drugiego instytutu. Zak³adem tym jeszcze przez kilka lat kierowa³. Równolegle, w roku
1954, zorganizowa³ w Poznaniu now¹ placówkê Polskiej Akademii Nauk – Zak³ad Hodowli Roœlin, który po po³¹czeniu w 1961 roku z Zak³adem Genetyki PAN w Skierniewicach, zosta³ przemianowany na Zak³ad Genetyki Roœlin PAN. Zak³adem tym
kierowa³ nieprzerwanie do przejœcia na emeryturê w roku 1973. Pó³ roku przed œmierci¹
(30.07.1979) doczeka³ siê przekszta³cenia Zak³adu w Instytut Genetyki Roœlin PAN
w Poznaniu, o co przez wiele lat usilnie zabiega³. Placówka ta nale¿y dziœ do czo³owych
instytutów Polskiej Akademii Nauk. Z inicjatywy tego instytutu ustanowiono w 1994
roku Krajow¹ Nagrodê Naukow¹ z Zakresu Genetyki Roœlin im. Stefana Barbackiego.
Dziêki tak rozwiniêtej pracy organizacyjnej móg³ Stefan Barbacki wi¹zaæ ¿ycie naukowe swej katedry – i szerzej Akademii Rolniczej w Poznaniu – z dzia³alnoœci¹ innych
instytucji i oœrodków naukowych. Przy udziale PAN, Akademii Rolniczej i PTPN zorganizowa³ szereg ogólnopolskich i miêdzynarodowych sympozjów naukowych w Poznaniu. Powo³a³ do ¿ycia i redagowa³ kilka czasopism naukowych, zw³aszcza pierwsze
polskie czasopismo genetyczne „Genetica Polonica” (w 1960). By³ inicjatorem i organizatorem Polskiego Towarzystwa Genetycznego, powo³anego w 1966 roku. Pe³ni¹c
funkcje prezesa Oddzia³u Poznañskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
(przez 12 lat), prezesa PTPN (12 lat), prezesa Polskiego Towarzystwa Genetycznego
(5 lat) wp³ywa³ znacz¹co na ¿ycie naukowe Poznania i Wielkopolski, miêdzy innymi
przyczyniaj¹c siê w zasadniczy sposób do powo³ania Oddzia³u Poznañskiego PAN.
Trzeba tu tak¿e wspomnieæ o rozwiniêtej przez niego szerokiej wspó³pracy miêdzynarodowej, któr¹ inicjowa³ tak w uczelni macierzystej, jak i w innych placówkach naukowych. Sam odby³ wiele podró¿y naukowych za granicê. Miêdzy innymi, przebywaj¹c w 1958 roku w Kanadzie i w USA, wyg³osi³ na kilku uniwersytetach amerykañskich odczyty o dokonaniach polskiej hodowli roœlin.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e ogromna wielostronna praca organizacyjna Stefana Barbackiego wi¹za³a siê œciœle z jego aktywnoœci¹ badawcz¹ i zainteresowaniami naukowymi.
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Owocem jego badañ s¹ liczne publikacje naukowe, ponad 180 pozycji drukowanych,
w tym kilka podrêczników i monografii. Prace oryginalne dotycz¹ zw³aszcza badañ nad
zmiennoœci¹ i dziedziczeniem szeregu cech morfologicznych i fizjologicznych jêczmienia, zagadnieñ odmianoznawstwa pszenic, badañ nad genetyk¹, hodowl¹ i upraw¹
³ubinu, prac nad poliploidami koniczyny i seradeli oraz badañ populacyjnych nad wyk¹
ozim¹, wreszcie, last but not least, badañ nad metodyk¹ doœwiadczalnictwa rolniczego
i biometri¹. Tu pragnê dodaæ, ¿e chocia¿ w okresie powojennym Stefan Barbacki rozszerzy³ znacznie zakres swoich zainteresowañ i póŸniej ostatecznie skoncentrowa³ siê
na badaniach z zakresu genetyki i hodowli roœlin, to jednak nigdy nie przesta³ interesowaæ siê metodyk¹ doœwiadczalnictwa i zastosowaniami statystyki matematycznej.
Napisa³ po wojnie kilka dalszych prac oryginalnych i artyku³ów naukowych, w których lansowa³ swoje koncepcje metodyczne, a tak¿e, wspó³dzia³aj¹c z Wydzia³em Oceny Odmian przy Ministerstwie Rolnictwa, opublikowa³ wraz ze swoimi wspó³pracownikami szereg opracowañ wyników wielokrotnych i wieloletnich doœwiadczeñ odmianowych. Przyczyni³ siê tak¿e do utworzenia Centralnego Oœrodka Badania Odmian Roœlin Uprawnych, a nastêpnie przez kilka lat przewodniczy³ jego Radzie Naukowej. Nade
wszystko jednak napisa³ piêkn¹ monografiê: Doœwiadczenia kombinowane (wydan¹
w 1951 roku przez Pañstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leœne), która stanowi niedoœcigniony wzór pisania prosto o rzeczach z³o¿onych. Na tej ksi¹¿ce wychowa³o siê ca³e
pokolenie doœwiadczalników polskich, a tak¿e tych, którzy z zapa³em starali siê propagowaæ metody statystyczne w doœwiadczalnictwie rolniczym. Wielu z nich byæ mo¿e
¿a³uje, ¿e zaanga¿owanie siê autora w inne kierunki badawcze nie pozwoli³o mu dalej
pisaæ wiêkszych prac z metodyki doœwiadczalnictwa rolniczego i biometrii. W istocie,
w ostatnich latach swego ¿ycia Stefan Barbacki powróci³ w pewnym sensie do tej tematyki, a œciœlej do zastosowañ metod statystycznych w badaniach genetycznych. Zafascynowa³y go szczególnie metody statystycznej analizy wielowymiarowej, których
przydatnoœæ w opracowaniach materia³ów genetyczno-hodowlanych docenia³ z wyj¹tkowym zrozumieniem. W roku 1978 (w „Genetica Polonica”, Vol. 19) ukaza³y siê dwie
prace Stefana Barbackiego, ze wspó³pracownikami, dotycz¹ce tej problematyki. By³y
to jego ostatnie publikacje. Planowa³ dalsze prace z tego obszaru badawczego, ale nie
uda³o siê ich ju¿ zrealizowaæ.
To wspomnienie o wielkim Profesorze by³oby niepe³ne, gdyby nie przywo³aæ jego
dokonañ jako nauczyciela m³odzie¿y akademickiej oraz licznych kadr zawodowych
i naukowych, które s¹ przeogromne. Stefan Barbacki wiele czasu i wysi³ku poœwiêca³
dydaktyce, przy czym odznacza³ siê wyj¹tkow¹ umiejêtnoœci¹ wy³awiania uzdolnionych i aktywnych ludzi oraz rozwijania w nich zapa³u do prac badawczych i organizacyjnych. W ci¹gu wielu lat pracy uniwersyteckiej, najpierw na Uniwersytecie Poznañ-
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skim, a potem w Akademii Rolniczej w Poznaniu, prowadzi³ wyk³ady z metod statystycznych, z doœwiadczalnictwa rolniczego i jego metodyki, z wybranych dzia³ów
genetyki i hodowli roœlin, a tak¿e seminaria z doœwiadczalnictwa rolniczego oraz z hodowli roœlin. Wykszta³ci³ 113 magistrów-in¿ynierów rolnictwa oraz wypromowa³
32 doktorów nauk rolniczych i przyrodniczych. Wielu jego uczniów i wspó³pracowników habilitowa³o siê, a potem uzyskiwa³o tytu³y profesorskie.
Dzia³alnoœæ naukowa i dydaktyczna Stefana Barbackiego, a zw³aszcza jego osobowoœæ mistrza poci¹gaj¹cego uczniów do wielkich zadañ, przyczyni³a siê do stworzenia
w ramach naukowego oœrodka poznañskiego dwóch znacz¹cych szkó³ o silnym oddzia³ywaniu œrodowiskowym, krajowym i miêdzynarodowym. Jedna to szko³a biologicznych podstaw hodowli i uprawy roœlin, obejmuj¹ca specjalistów z genetyki, fizjologii, biochemii oraz hodowli i uprawy roœlin, a druga to wspomniana ju¿ szko³a statystyki matematycznej i biometrii, skupiaj¹ca matematyków, statystyków i biometryków
w szerokim tego s³owa znaczeniu. Obie te szko³y s¹ aktywnie reprezentowane w macierzystej uczelni profesora, obecnie Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a tak¿e
w innych placówkach naukowych oœrodka poznañskiego, zw³aszcza Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza oraz Polskiej Akademii Nauk. Wszyscy, którzy jako uczniowie lub uczniowie uczniów Stefana Barbackiego zaliczaj¹ siê do którejœ z tych szkó³
mog¹ powtórzyæ, za jednym z jego najbli¿szych wspó³pracowników, Julianem Jaranowskim, i¿ „z g³êbokim szacunkiem i uznaniem dziêkujemy Profesorowi Stefanowi
Barbackiemu za trud i dzie³o Jego ¿ycia, za spuœciznê, która jak¿e piêknie dzisiaj ju¿
owocuje”.

ród³a
Przemówienia Juliana Jaranowskiego, Ignacego Wiatroszaka i Tadeusza Caliñskiego
wyg³oszone 21 listopada 1979 r. i opublikowane w: „Sprawozdania” nr 97 za 1979 r.
Wydzia³ Nauk Rolniczych i Leœnych PTPN, Poznañ 1981.
We wczeœniejszych wersjach wspomnienie to ukaza³o siê w „Wieœciach Akademickich”, nr 27 (III) z grudnia 1999 r., wydawanych przez Akademiê Rolnicz¹ im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, oraz w tomie specjalnym Profesor Stefan Barbacki
1903–1979 w setn¹ rocznicê urodzin, Poznañ 2003, opublikowanym przez wydawnictwo tej samej uczelni.

TADEUSZ CALIÑSKI
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BARTOSZYÑSKI ROBERT
(1933–1998)

Robert Bartoszyñski urodzi³ siê 9 lipca 1933 roku w Warszawie. Studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukoñczy³ w roku 1955. Bezpoœrednio po studiach
rozpocz¹³ pracê w Instytucie Matematycznym PAN, najpierw jako asystent i po doktoracie jako adiunkt. Doktorat obroni³ w roku 1960, wkrótce po powrocie z rocznego sta¿u w s³ynnym Laboratorium Statystycznym Uniwersytetu w Berkeley, za³o¿onym
i przez wiele lat kierowanym przez Jerzego Neymana. Habilitowa³ siê w roku 1969
w Instytucie Matematycznym PAN, gdzie zatrudniony by³ nieprzerwanie do roku 1985
i gdzie w roku 1970 zosta³ samodzielnym pracownikiem naukowym. W roku 1972 obj¹³
kierownictwo Zak³adu Zastosowañ Probabilistycznych IM PAN, powsta³ym z Dzia³u
Statystyki Matematycznej, którego za³o¿ycielem i pierwszym kierownikiem by³
prof. Marek Fisz. Tytu³ profesora nadzwyczajnego uzyska³ w roku 1979. W latach
1960–1962 by³ tak¿e zatrudniony na etacie adiunkta na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego (z tego etatu zrezygnowa³, gdy w³adze PAN
zdecydowa³y, i¿ pracownicy Akademii mog¹ byæ zatrudnieni tylko na jednym etacie).
W roku 1980 zaczê³a siê jego wêdrówka po uniwersytetach USA, zakoñczona w roku
1983 pozostaniem na Uniwersytecie Stanu Ohio w Columbus, gdzie pracowa³ do samego koñca. Zmar³ 17 stycznia 1998 roku.
W roku 1951 Donsker opublikowa³ swoj¹ zasadê niezmienniczoœci, która uzmys³owi³a wszystkim, jak wielk¹ rolê ma do odegrania w rachunku prawdopodobieñstwa
s³aba zbie¿noœæ miar probabilistycznych. W roku 1956 Prochorow poda³ pierwsze
twierdzenia wi¹¿¹ce wzglêdn¹ zwartoœæ rodziny miar z jêdrnoœci¹ tej rodziny (jak mówi¹ niektórzy, gêstoœci¹ tej rodziny). Tak uzyskaliœmy dog³êbne wyjaœnienie, dlaczego
s³aba zbie¿noœæ skoñczenie wymiarowych rozk³adów procesów losowych o realizacjach (na przyk³ad) w przestrzeni funkcji ci¹g³ych na przedziale [0, 1] z metryk¹ jednostajn¹, C([0, 1]), nie implikuje s³abej zbie¿noœci tych procesów. Zarazem jasne by³o, ¿e
rozk³ady skoñczenie wymiarowe danego procesu wyznaczaj¹ jednoznacznie rozk³ad
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tego procesu. Powsta³o wiêc pytanie, jak scharakteryzowaæ s³ab¹ zbie¿noœæ ci¹gu procesów na C([0, 1]) za pomoc¹ ich rozk³adów skoñczenie wymiarowych, tyle ¿e rozpatrywanych równoczeœnie – bior¹c jednoczeœnie pod uwagê wszystkie rozk³ady
skoñczenie wymiarowe i nak³adaj¹c odpowiedni warunek jednostajnoœci na ich zbie¿noœæ. W roku 1961 ukaza³a siê w „Annals of Mathematical Statistics” praca Roberta
Bartoszyñskiego, rozwi¹zuj¹ca ów problem w przypadku nieporównanie bardziej ogólnym, a mianowicie w przypadku miar probabilistycznych na metrycznej przestrzeni
zupe³nej i oœrodkowej (przy czym, jak zauwa¿y³ w swojej pracy autor, za³o¿enie
zupe³noœci mo¿na by³o ³atwo usun¹æ, nieznacznie tylko modyfikuj¹c dowody). Z twierdzeñ ogólnych dla miar na C([0, 1]), Bartoszyñski otrzyma³ charakteryzacjê s³abej
zbie¿noœci miar probabilistycznych. Uzyskane wyniki wesz³y na sta³e do literatury.
M³odym Bartoszyñskim, jeszcze na studiach, opiekowa³ siê prof. Marek Fisz, który
te¿ œci¹gn¹³ go do IM PAN, do prowadzonego przez siebie Dzia³u Statystyki Matematycznej. W Instytucie spotka³ tych, którym najbardziej na sercu le¿a³y zastosowania matematyki – prof. Jana Oderfelda i, co prawda mieszkaj¹cego we Wroc³awiu, ale sprawuj¹cego pieczê nad wszystkimi matematykami PAN-owskimi, zajmuj¹cymi siê zastosowaniami, prof. Hugona Steinhausa. Ci trzej uczeni na pewno wywarli wp³yw na
m³odego, znakomicie siê zapowiadaj¹cego probabilistê. Czwartym by³ William Feller,
czy œciœlej – jego dzie³o, które bez w¹tpienia wspó³wyznaczy³o naukow¹ drogê Roberta
Bartoszyñskiego, i tak¿e jego podejœcie do dydaktyki. Niezrównany kunszt warsztatowy Bartoszyñskiego, zdolnoœæ piêknego rachowania, g³êbia myœli probabilistycznej zosta³y wprzêgniête do pracy w dziedzinie teorii procesów stochastycznych i, przede
wszystkim, probabilistycznego modelowania zjawisk biologicznych. Œwiat zapamiêta³
prof. Bartoszyñskiego jako wybitnego „bioprobabilistê”.
Pracom nad modelami towarzyszy³y wa¿ne lub bardzo wa¿ne prace z dziedziny procesów stochastycznych, czêsto inspirowane badaniami nad modelami biologicznymi:
miêdzy innymi ju¿ wspomniane prace nad charakteryzacj¹ s³abej zbie¿noœci; prace
zwi¹zane z modelowaniem epidemii, dotycz¹ce asymptotyki procesów ga³¹zkowych;
zasada niezmienniczoœci dla b³¹dzenia losowego „obserwowanego od czasu do czasu
przez jakiœ czas, byæ mo¿e za ka¿dym razem innej d³ugoœci, ale wspólnie ograniczony”;
praca na temat prêdkoœci zbie¿noœci w s³abym prawie wielkich liczb, rozwijaj¹ca
wczeœniejsze badania Erdösa, Hsu i Robbinsa oraz Révésza; analiza superkrytycznych,
liniowych procesów urodzin i œmierci z katastrofami, prowadz¹cymi do wymarcia czêœci populacji (zgodnie z rozk³adem dwumianowym, w którym prawdopodobieñstwo zabicia jednostki jest proporcjonalne do czasu, jaki up³yn¹³ od poprzedniej katastrofy;
analiza procesu kolejkowego z wyk³adniczym czasem miêdzy przybyciami klientów,
wyk³adniczym czasem obs³ugi, gdy jedyna obs³uguj¹ca maszyna pracuje, wyk³adni-
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czym czasem pracy maszyny do jej zepsucia, wyk³adniczym czasem naprawy maszyny
oraz sta³ym prawdopodobieñstwem odejœcia klienta podczas naprawy maszyny
obs³uguj¹cej.
Pierwszym du¿ym dzie³em Roberta Bartoszyñskiego z dziedziny modelowania zjawisk biologicznych by³a analiza zjawiska epidemii choroby zakaŸnej. Modele klasyczne opiera³y siê na procesach Markowa i za³o¿eniu proporcjonalnoœci wi¹¿¹cej liczbê
nowych zachorowañ w krótkim przedziale czasu zarówno z liczb¹ jednostek ju¿ zara¿onych, jak i nara¿onych na zara¿enie. W modelach takich nie by³o praktycznej mo¿liwoœci uwzglêdnienia geograficznej (czy innej) niejednorodnoœci œrodowiska, w którym
rozwija siê epidemia. Teoretycznie mo¿na by³o przyj¹æ, ¿e jednostki nie tylko ró¿ni¹ siê
stanem zdrowia, lecz nale¿¹ ponadto do ro¿nych „kategorii”, ale prowadzi³o to do modeli zbyt z³o¿onych, by mo¿na by³o wyci¹gn¹æ z nich jakieœ wnioski. Wprowadzenie
modeli opartych na procesach ga³¹zkowych i podjêcie badañ metodami w³aœciwymi
analizie takich procesów pozwoli³o Bartoszyñskiemu podaæ wiele nowych wyników,
opisuj¹cych warunki zaniku lub „zwyciêstwa” (populacja zara¿onych d¹¿y do nieskoñczonoœci) epidemii. Bartoszyñski uwzglêdnia³ przy tym albo migracjê jednostek w œrodowisku, albo zmiany zaraŸliwoœci w czasie rozwijania siê epidemii, albo mo¿liwoœæ
wykrycia choroby u jednostki i jej wyeliminowania z populacji. Na przyk³ad, w tym
ostatnim przypadku poczynione zosta³y nastêpuj¹ce za³o¿enia:
– ka¿da zara¿ona jednostka przechodzi przez okres inkubacji o d³ugoœci X, a nastêpnie przez okres, w którym choroba jest zaraŸliwa, o d³ugoœci Y ; dany jest ³¹czny
rozk³ad zmiennych X i Y;
– podczas choroby, trwaj¹cej X +Y (powiedzmy dni), choroba mo¿e zostaæ wykryta
i jej nosiciel usuniêty z populacji; warunkowe prawdopodobieñstwo wykrycia danego dnia, pod warunkiem niewykrycia wczeœniej, wynosi 1 – a podczas inkubacji
i 1 – b podczas fazy zaraŸliwoœci choroby;
– ka¿dego dnia zaraŸliwoœci ka¿da niewykryta jednostka spotyka K jednostek zdrowych, gdzie K jest zmienn¹ losow¹ o znanym rozk³adzie i œredniej r; liczby kontaktów w ró¿nych dniach s¹ niezale¿ne i maj¹ ten sam rozk³ad;
– ka¿dy kontakt ze zdrow¹ jednostk¹ prowadzi do zara¿enia z prawdopodobieñstwem g, niezale¿nie od innych kontaktów;
– opisane wy¿ej zdarzenia s¹ niezale¿ne dla ro¿nych jednostek.
Podane za³o¿enia okreœlaj¹ proces ga³¹zkowy {Zn} liczby zara¿onych jednostek
w n-tym pokoleniu rozwoju epidemii. O procesie Zn wiadomo, ¿e
P{lim Zn = 0 lub lim Zn = ¥} = 1.
Udowodnione w pracy pt. Branching Processes and Models of Epidemics (Dissertationes Math., 61 (1969)) twierdzenie podaje warunek konieczny i wystarczaj¹cy zaniku
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epidemii (P{lim Zn = 0} = 1), wi¹¿¹cy funkcjê tworz¹c¹ rozk³ad ³¹czny zmiennych X i Y
oraz sta³e a, b, g i r. Warto tu zwróciæ uwagê, ¿e wielkoœci, w jêzyku których wyra¿ony
zosta³ wspomniany warunek konieczny i wystarczaj¹cy, mo¿na w praktyce wyznaczyæ.
Twierdzenie to przytoczyliœmy po to, by pokazaæ, ¿e Bartoszyñski zawsze przyk³ada³
ogromn¹ wagê do tego, by jego analizy odnosi³y siê do rzeczywistych problemów, by³y
wolne od nieuprawnionych za³o¿eñ upraszczaj¹cych oraz prowadzi³y do wyników
maj¹cych rzeczywiœcie praktyczne znaczenie.
Nie sposób, choæby pobie¿nie, omówiæ wszystkie dziedziny, w których modele zaproponowane przez Roberta Bartoszyñskiego znalaz³y sobie trwa³e miejsce w literaturze. Przyk³adowo, omawiaj¹c problematykê zwi¹zan¹ z analiz¹ rozwijania siê epidemii,
pominêliœmy podany i zbadany w wymienionej w poprzednim akapicie pracy model
rozprzestrzeniania siê chorób niezakaŸnych. Wspomnimy jednak jeszcze o procesach
znanych dziœ w literaturze pod nazw¹ procesów Bartoszyñskiego, czyli o procesach
zwi¹zanych z analiz¹ niebezpieczeñstwa wœcieklizny. Chodzi tu o proces stochastyczny, opisuj¹cy liczbê wirusów wœcieklizny w centralnym uk³adzie nerwowym cz³owieka
zara¿onego t¹ chorob¹ oraz o losowy moment wyst¹pienia pierwszych objawów choroby (ten moment mo¿e nigdy nie nast¹piæ). W najwiêkszym skrócie, realizacje procesu
liczby wirusów wzrastaj¹ skokami i malej¹ wyk³adniczo miêdzy skokami, przy czym
szybkoœæ malenia zmienia siê w chwili szczepienia; wielkoœci skoków s¹ niezale¿nymi
zmiennymi losowymi o jednakowym rozk³adzie; momenty skoków s¹ tak¿e zmiennymi
losowymi, przy czym intensywnoœæ skoków jest proporcjonalna do wartoœci procesu
w danej chwili. W jednej z prac moment wyst¹pienia pierwszych objawów wœcieklizny
równy jest chwili przekroczenia przez proces liczby wirusów zadanego progu. W innej
pracy moment ten jest pierwszym zdarzeniem w pewnym procesie punktowym, którego
intensywnoœæ jest proporcjonalna do wartoœci procesu liczby wirusów. Zasadnicze wyniki prof. Bartoszyñskiego dotyczy³y prawdopodobieñstwa tego, ¿e czas oczekiwania
na wyst¹pienie pierwszych objawów choroby jest wiêkszy od zadanej wartoœci.
Wspomnimy tak¿e o pracach prof. Bartoszyñskiego na polu modelowania interakcji
miêdzy drapie¿nikami i ofiarami (m.in. praca Chances of Survival under Predation,
Math. Biosci., 33 (1977), 135-144) oraz serii pionierskich prac dotycz¹cych modelowania rozwoju nowotworu z³oœliwego (dalej zwanego rakiem; m.in. prace ze wspó³pracownikami pt. Nonparametric Techniques for Estimating the Intensity Function of
a Cancer Related Nonstationary Poisson Process, Ann. Statist., 9 (1981), 150-160, On
Estimating the Growth of Tumors, Math. Biosci., 67 (1983), 145-166, Estimation of
Human Tumor Growth Rate from Distribution of Tumor Size at Detection, J.N.C.I., 72
(1984), 31-39, Some Stochastic Models on Cancer Metastases, Stochast. Models,
1 (1985), 317-339). W przypadku modelowania interakcji prof. Bartoszyñski, wspólnie

33

z Wolfgangiem Bühlerem, rozwa¿a³ dwa typy modeli. W pierwszym modelu liczebnoœæ
ofiar ros³a tylko w regularnie powtarzaj¹cych siê chwilach rozmna¿ania, przy czym
ka¿dy osobnik rozmna¿a³ siê niezale¿nie i zgodnie z tym samym rozk³adem liczby dzieci, zadanym tak¹ funkcj¹ tworz¹c¹ f, ¿e f (0) > 0 oraz pochodna f¢(1) ma znan¹ wartoœæ.
Miêdzy rozmno¿eniami liczebnoœæ ofiar jest czystym liniowym procesem œmierci o intensywnoœci bêd¹cej sum¹ dwóch sk³adników – sk³adnika sta³ego i sk³adnika proporcjonalnego do liczebnoœci drapie¿ników. Proces drapie¿ników jest liniowym procesem
urodzin i œmierci o sta³ych intensywnoœciach urodzin oraz œmierci i zale¿nej od czasu
intensywnoœci imigracji. Badania opiera³y siê tu na w³asnoœciach Markowa i zauwa¿eniu, ¿e pewna funkcja liczebnoœci ofiar jest martynga³em. W drugim modelu rozmna¿anie siê w danym momencie populacji ofiar opisane zosta³o za pomoc¹ procesu Galtona-Watsona w losowym œrodowisku (z losowoœci¹ „œrodowiska” wynik³¹ z dzia³ania
drapie¿ników przed momentem rozmno¿enia). W tym drugim modelu proces drapie¿ników nie musia³ byæ procesem urodzin i œmierci z imigracj¹ i ponadto proces ów móg³
na liczebnoœæ ofiar wp³ywaæ inaczej ni¿ w modelu pierwszym. Autorzy potrafili rozwi¹zaæ problem ze stacjonarnym i niestacjonarnym procesem zmiany œrodowiska. Zasadniczym przedmiotem rozwa¿añ by³a analiza prawdopodobieñstwa prze¿ycia ofiar.
Badania nad rozwojem raka rozpocz¹³ prof. Bartoszyñski wspólnie z Jamesem
Thompsonem oraz wspó³pracownikami tego ostatniego z Instytutu Raka w Houston
(w swojej pracy korzystali tak¿e z bardzo dobrej bazy danych warszawskiego Instytutu
Onkologii). Staraj¹c siê te ogromnie istotne i rozleg³e badania zarysowaæ w lapidarnym
skrócie, trzeba przynajmniej wymieniæ zasadnicze kierunki badawcze: modelowanie
wzrostu guza za pomoc¹ wspólnej dla wszystkich guzów funkcji wzrostu (ale w jednej
z prac ze wspó³czynnikiem skaluj¹cym ro¿nym dla ro¿nych pacjentów, opisywanym
rozk³adem gamma); poissonowski model chwili wykrycia guza z intensywnoœci¹ proporcjonaln¹ do jego wielkoœci; niestacjonarny poissonowski model chwil przerzutów;
modyfikacje podanych modeli, wynik³e z obserwowanej niezgodnoœci miêdzy obserwacjami rozwoju pewnych typów raka a wnioskami p³yn¹cymi ze stosowania tych modeli; wspólna z Premem S. Purim analiza modelu interakcji miêdzy liczebnoœci¹
komórek rakowych oraz liczebnoœci¹ antycia³. Ka¿dy z tych kierunków mia³ wielkie
znaczenie dla lepszego zrozumienia rozwoju raka, zaœ wyprowadzenie z przyjêtych
za³o¿eñ o modelu interesuj¹cych twierdzeñ wymaga³o zaanga¿owania do pracy umiejêtnoœci obliczeniowych Roberta Bartoszyñskiego.
Ka¿dy z tych kierunków badañ nad rozwojem raka by³ nadzwyczaj ciekawy. Na
przyk³ad, opracowane przez Bartoszyñskiego i in. pierwsze modele powstawania przerzutów implikowa³y, jak siê okaza³o, ¿e przerzuty powstaj¹ z du¿ym prawdopodobieñstwem na krótko przed chwil¹, w której guz staje siê wykrywalny. To z kolei impli-
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kowa³o stosunkowo d³ugi czas do wykrycia przerzutu (guz wtórny musia³ urosn¹æ) i zarazem stymulowa³o badania nad popraw¹ metod (przyspieszeniem chwili) wykrycia
guza pierwotnego. Tymczasem, przynajmniej w przypadku pewnych typów raka, ów
czas do kolejnego wykrycia guza okaza³ siê zaskakuj¹co krótki. Potrzebne by³y wiêc
nowe modele, które nie tylko lepiej opisa³yby takie typy raka, ale tak¿e zasugerowa³y
inny sposób walki z chorob¹, nie przeceniaj¹cy roli wczesnego usuniêcia guza pierwotnego.
Koñcz¹c to niepe³ne i bardzo skrótowe spojrzenie na dorobek prof. Bartoszyñskiego,
na który z³o¿y³y siê 73 prace, nale¿y poruszyæ jeszcze przynajmniej dwie kwestie. Po
pierwsze w dorobku tym znajduj¹ siê tak¿e znakomite prace metodologiczne, na
przyk³ad z pogranicza matematyki i podstaw prakseologii (z pocz¹tku lat 60.) oraz wa¿ne prace œciœle statystyczne, na przyk³ad te, które bezpoœrednio podejmowa³y problemy
estymacji czy testowania. Inne dotyka³y metodologicznych podstaw statystyki, jak fundamentalna praca na temat redukowalnoœci struktur statystycznych z roku 1980 lub
piêkne prace z taksonomii opartej na subiektywnych klasyfikacjach (m.in. On the Constructions and Evaluation of Subjective Classifications, Appl. Math., 12 (1971), 1-21,
oraz On a Metric Structure Derived from Subjective Judgments: Scaling under Perfect
and Imperfect Discrimination, Econometrica, 42 (1974), 55-71). Inne prace mia³y znaczenie podstawowe dla statystyki, gdy¿ lepiej uzasadnia³y stosowan¹ ju¿ przez statystyków metodê. Nale¿y do nich jedna z ostatnich prac prof. Bartoszyñskiego, napisana
wspólnie z Jen-Fue Maa i Dennisem Pearlem, Reducing multidimensional two-sample
data to one-dimensional interpoint comparisons, Ann. Statist., 24 (1996), 1069-1074.
Mianowicie, najbardziej popularn¹ technik¹ porównywania dwóch rozk³adów F i G na
Rk na podstawie dwóch prób wektorów losowych, X ~ F oraz Y ~ G, jest analiza jednowymiarowych rozk³adów odleg³oœci h miêdzy elementami prób. Przy bardzo ogólnych
za³o¿eniach o funkcji h autorzy wykazali, ¿e zarówno równoœæ rozk³adów wewn¹trz
próby, czyli równoœæ rozk³adów odleg³oœci h(X1, X2) oraz h(Y1, Y2), jak i równoœæ
rozk³adów odleg³oœci miêdzy próbami, czyli równoœæ rozk³adów odleg³oœci h(X1, X2)
oraz h(X3, Y3), równowa¿na jest równoœci rozk³adów F i G.
Ostatni¹ poruszon¹ kwesti¹ niechaj bêdzie dzia³alnoœæ popularyzatorska i dydaktyczna prof. Bartoszyñskiego, a w tym opus magnum profesora oraz Magdaleny
Niewiadomskiej-Bugaj, czyli podrêcznik Probability and Mathematical Statistics
(Wiley, New York, NY, 1996). Robert Bartoszyñski by³ redaktorem naczelnym „Matematyki Stosowanej” praktycznie od pocz¹tku, bo od roku 1972 (pierwszy numer pisma
ukaza³ siê w roku 1973) do roku 1982. Od roku 1975 do 1990 by³ cz³onkiem Komitetu
Redakcyjnego „Zastosowañ Matematyki”. Wystarcza spojrzeæ na spis jego publikacji,
by zobaczyæ jak wiele prac zamieœci³ w tych czasopismach. Robert Bartoszyñski by³
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prawdziwym mecenasem tych czasopism, tak jak by³ mecenasem znanych kiedyœ Kursów Zastosowañ Matematyki.
Profesor Bartoszyñski przet³umaczy³ ksi¹¿kê Fellera An Introduction to Probability
Theory and Its Applications, vol. I and vol. II na jêzyk polski (pierwszy tom wspólnie
z B. Bieleckim) i ksi¹¿kê Fisza Rachunek prawdopodobieñstwa i statystyka matematyczna na jêzyk angielski. Kocha³ uczyæ i by³ wspania³ym nauczycielem akademickim.
Z tej mi³oœci, i takiej samej mi³oœci do probabilistyki, powsta³ wspomniany wy¿ej podrêcznik. Na ³amach biuletynu Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego (ISI)
J.L. Teugels tak opisywa³ ten podrêcznik:
To ksi¹¿ka bardzo ró¿na od typowych podrêczników z definicjami, twierdzeniami, dowodami i przyk³adami. Oczywiœcie wszystko to mo¿na tam tak¿e znaleŸæ, ale jej styl czyni j¹ zaskakuj¹co nietypow¹. Pojêcia i metody ilustrowane s¹ przyk³adami, które w istocie tworz¹
krêgos³up ksi¹¿ki. Nauczyciele poszukuj¹cy przyk³adów inspiruj¹cych do myœlenia stochastycznego na pewno ³atwo w niej znajd¹ coœ szczególnie odpowiadaj¹cego ich gustom. Pokazane jest „dlaczego” metody dzia³aj¹, a nie tylko „jak” dzia³aj¹. By pomóc czytelnikowi sk³onnemu do technicznej przygody, ksi¹¿ka zawiera rozdzia³y oraz podrozdzia³y zaznaczone gwiazdk¹
i dla niego tylko przeznaczone. To ksi¹¿ka odœwie¿aj¹ca, któr¹ nale¿y gor¹co poleciæ, nawet do
samodzielnego studiowania, tak bowiem wielkie bogactwo inspiruj¹cych problemów znajduje
siê na koñcu ka¿dego rozdzia³u.

Czytelnicy czuj¹ w niej ducha Fellera i bez trudu dostrzegaj¹ g³êbiê myœli, której jest
owocem.
Profesor Bartoszyñski cieszy³ siê wielkim i jak¿e zas³u¿onym uznaniem na ca³ym
œwiecie. By³o cz³onkostwo ISI i cz³onkostwo Instytutu Matematycznej Statystyki
(IMS), liczne zaszczyty i zaproszenia. Wszyscy ogromnie go powa¿ali i lubili, ka¿de
spotkanie z nim by³o radoœci¹ – intelektualn¹ i zwyk³¹, ludzk¹. Zachwyca³ jego delikatny, ³agodny, ale jakoœ ironiczny, rzec mo¿na, filozoficzny zmys³ humoru. Kto spotka³
Roberta Bartoszyñskiego od razu wiedzia³, z jak znakomitym „matematykiem-modelarzem” i nauczycielem ma do czynienia. Dla swych kolegów i kole¿anek wiele znaczy³
jako wspania³y, pe³en przyjaŸni i dobroci cz³owiek.
Niniejszy biogram jest skrócon¹ wersj¹ biogramu, jaki ukaza³ siê w „Wiadomoœciach
Matematycznych” XXXV (1999).

JACEK KORONACKI
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BOROWSKI STANIS£AW (1921–1977)

Stanis³aw Borowski urodzi³ siê 8 maja 1921 roku w £asinie (powiat grudzi¹dzki),
w rodzinie ch³opskiej, jako syn Floriana i Agnieszki z Walendowskich. Tutaj w 1935
roku ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, a w latach 1935–1939 uczêszcza³ do Gimnazjum
Klasycznego w Bydgoszczy. Od pocz¹tku okupacji niemieckiej pracowa³ jako robotnik
rolny. W listopadzie 1941 roku za odmowê podpisania volkslisty z ca³¹ rodzin¹ zosta³
wywieziony do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Do marca 1945 roku przebywa³
w filiach tego obozu (Potulice, Elbl¹g, Sophienwalde). Tam zginêli jego ojciec i m³odszy brat. Po wyzwoleniu pracowa³ w gospodarstwie rolnym matki.
W 1947 roku jako eksternista Stanis³aw Borowski zda³ egzamin dojrza³oœci w Miejskim Liceum Handlowym i uzupe³niaj¹co w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Marii
Magdaleny w Poznaniu. Rozpocz¹³ studia na Uniwersytecie Poznañskim. Równoczeœnie w latach 1948–1951 pracowa³ w Biurze Statystycznym miasta Poznania, którym
wówczas kierowa³ prof. Stanis³aw Waszak. W czasie studiów uczestniczy³ w Seminarium Historii Gospodarczej, prowadzonym przez prof. Jana Rutkowskiego. Obie te
okolicznoœci mia³y wielki wp³yw na zainteresowania naukowe i badania Stanis³awa Borowskiego.
Studia na Uniwersytecie Poznañskim ukoñczy³ w roku 1951 jako magister prawa
oraz nauk ekonomiczno-politycznych (póŸniej uzupe³ni³ tu jeszcze wykszta³cenie
matematyczne). Rozpocz¹³ pracê w Katedrze Statystyki Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej
w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), kierowanej przez prof. Stanis³awa
Waszaka. W 1954 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski ze Zdzis³aw¹ Pankowsk¹, z któr¹ wychowywa³ trzech przybranych synów (Henryka, Grzegorza i Andrzeja).
Doktoryzowa³ siê w 1960 roku na podstawie studium pt. Kszta³towanie siê rolniczego rynku pracy w Wielkopolsce w okresie wielkich reform agrarnych 1807–1860
(PWN, Poznañ 1963). Stopieñ doktora habilitowanego w zakresie statystyki ekonomicznej uzyska³ w 1963 roku po publikacji rozprawy Rozwarstwienie wsi wielkopol-
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skiej w latach 1807–1914. Studium statystyczne nad spo³ecznymi i ekonomicznymi
nastêpstwami w³¹czenia wsi w orbitê rynku (PWN, Poznañ 1962). Tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego otrzyma³ w roku 1970.
Pracuj¹c w najwiêkszej poznañskiej uczelni ekonomicznej, Stanis³aw Borowski
przeszed³ wszystkie stopnie kariery nauczyciela akademickiego, od asystenta do profesora. Pe³ni³ szereg funkcji we w³adzach tej szko³y: na Wydziale Ekonomiki Produkcji
by³ prodziekanem do spraw studiów dla pracuj¹cych (1966–1969), a nastêpnie dziekanem (1969–1972), po czym zosta³ prorektorem do spraw nauki (1972–1975). W Katedrze Statystyki tej uczelni kierowa³ Zak³adem Statystyki Ekonomicznej, a nastêpnie
Zak³adem Demografii i Statystyki Ekonomicznej. Po utworzeniu Instytutu Statystyki
i Ekonometrii AE w Poznaniu (od 1969 r.) zosta³ w nim zastêpc¹ dyrektora. Wykszta³ci³
14 doktorów i by³ promotorem ponad 300 prac magisterskich.
Profesor Stanis³aw Borowski by³ niekwestionowanym autorytetem naukowym w zakresie statystycznych metod badania procesów ludnoœciowych, zw³aszcza w dziedzinie
demografii historycznej i analizy czynników reprodukcji ludnoœci. Opublikowa³ ponad
250 prac naukowych (Bibliografia prac prof. dr. hab. Stanis³awa Borowskiego…, 1983,
w: S. Borowski, Szkice z teorii reprodukcji ludnoœci, Ossolineum, s. 720-739). Jest
wœród nich 13 monografii oraz blisko 50 obszernych studiów i rozpraw w³asnych, a tak¿e sporo recenzji oraz opracowañ zbiorowych, których by³ redaktorem. Du¿a czêœæ tego
dorobku piœmienniczego ukaza³a siê w jêzyku angielskim, francuskim i niemieckim.
Przet³umaczy³ na jêzyk polski i recenzowa³ wiele prac napisanych w tych jêzykach
przez autorów zagranicznych.
Jako naukowiec Stanis³aw Borowski by³ przede wszystkim statystykiem-badaczem.
Podejmowa³ szeroko zakrojone badania statystyczne nad czasowo-przestrzennymi
trendami rozwoju spo³eczno-ekonomicznego, wykazuj¹c du¿e zdolnoœci organizatorskie oraz œwietne przygotowanie warsztatowe do prowadzenia zarówno analiz, jak
i syntez naukowych, a tak¿e rzadko spotykane umiejêtnoœci ³¹czenia kompetencji: statystyka, historyka, ekonomisty i demografa w jednej osobie. Interdyscyplinarnoœæ poszukiwañ, wielokroæ pionierski i odkrywczy ich charakter oraz nowatorstwo metodologiczne sprawi³y, ¿e uzyskane wyniki tych badañ mia³y nie tylko wysoki poziom naukowy, ale równie¿ du¿¹ u¿ytecznoœæ spo³eczn¹. Jego zainteresowania naukowe obejmowa³y kilka nurtów tematycznych, a szczególnie wyraŸne s¹ trzy z nich: ocena przydatnoœci metod statystycznych w badaniu procesów ludnoœciowych, charakterystyka
czasowo-przestrzennych trendów rozwoju demograficznego i ekonomicznego oraz studia nad czynnikami reprodukcji ludnoœci. Przebija³y siê one z ró¿n¹ intensywnoœci¹
i uzewnêtrznia³y w rozmaitych formach.
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W dziedzinie metodologii badañ Stanis³aw Borowski zajmowa³ siê zw³aszcza uwarunkowaniami przejœcia od informacji Ÿród³owych do kategorii statystycznych. Twierdzi³, ¿e nowe prawdy naukowe powstaj¹ przede wszystkim na podstawie badañ
empirycznych, w drodze indukcji statystycznej. Tym zagadnieniom poœwiêci³ wiele
miejsca w swych pracach, tworz¹c podwaliny do rozwoju Ÿród³oznawstwa w badaniu
procesów masowych, zw³aszcza w ujêciu historycznym (Charakter i kryteria oceny
Ÿróde³ statystycznych, 1964, 1965, 1967, „Studia ród³oznawcze”, t. IX, X i XII). Prowadzi³ studia nad zasadami kwantyfikacji kategorii statystycznych oraz w zakresie porównywalnoœci statystycznej (zw³aszcza kauzalnej). Jednak nie zosta³y one doprowadzone do zwartego systemu twierdzeñ, weryfikowanego na materiale empirycznym
(Potrzeby i kierunki studiów nad metod¹ statystyki historycznej, 1964, „Roczniki Dziejów Spo³ecznych i Gospodarczych”, t. XXVI; Rola statystki ekonomicznej w badaniach
nad rozwojem gospodarki wiejskiej, 1966, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”,
t. XIV, nr 1).
W drugim nurcie zainteresowañ naukowych Stanis³awa Borowskiego znajduj¹ siê
szeroko rozwiniête badania mechanizacji pracy w rolnictwie Wielkopolski (obejmuj¹ce
wiek XIX i pocz¹tki XX), a tak¿e studia empiryczne nad rozwarstwieniem wsi wielkopolskiej w okresie wielkich reform agrarnych (1807–1914), mierzeniem zasobów si³y
roboczej w rolnictwie i przeobra¿eniami demograficznymi regionu wielkopolskiego.
Dziêki tym badaniom Wielkopolska poszczyciæ siê mo¿e szczegó³owym opracowaniem stosunków ludnoœciowych w ujêciu sekularnym (Ludnoœæ Wielkopolski pod zaborami, 1973, w: Dzieje Wielkopolski, t. II; Rozwój demograficzny Wielkopolski, 1974,
„Kronika Wielkopolski”, nr 1; Prognoza rozwoju demograficznego Wielkopolski do
roku 2000, 1974, „Kronika Wielkopolski”, nr 2). To osi¹gniêcie, zdaniem prof. J. Topolskiego (1981), pozwala uznaæ Stanis³awa Borowskiego za jednego z najwybitniejszych badaczy dziejów Wielkopolski.
Do trzeciego nurtu nale¿¹ zakrojone na wielk¹ skalê, ale niedokoñczone badania nad
identyfikacj¹ czynników determinuj¹cych proces reprodukcji ludnoœci. Profesor Stanis³aw Borowski prowadzi³ je równolegle na dwóch p³aszczyznach: w odniesieniu do
wspó³czesnych struktur i procesów demograficznych oraz w ujêciu retrospektywnym,
zmierzaj¹cym do rekonstrukcji rodzin w przesz³oœci, siêgaj¹c w wielu przypadkach do
XVI w. w³¹cznie. Studia te zmierza³y w kierunku pog³êbionych syntez naukowych
o charakterze longitudinalnym, obejmuj¹c sekularne trendy przeobra¿eñ wielkoœci
i struktury rodziny polskiej oraz proces odtwarzania pokoleñ, aby na tej podstawie mo¿liwe by³o opracowanie teorii tak zwanego przejœcia demograficznego na ziemiach polskich. Do tych badañ wprowadzi³ nowoczesn¹ instrumentacjê statystyczno-matematyczn¹, w tym analizê czynnikow¹, taksonomiê i analizê kohortow¹ (Analiza czynni-
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kowa w zastosowaniu do badañ regionalnego zró¿nicowania reprodukcji ludnoœci
w Polsce, 1976, w: Nowe metody i techniki w planowaniu przestrzennym, PAN, Warszawa; Zastosowanie analizy czynnikowej i metod taksonomicznych do delimitacji regionów reprodukcji ludnoœci w Polsce, 1977, „Studia Demograficzne”, nr 47; Historia
analizy kohortowej w Polsce, 1976, w: Analiza kohortowa i jej zastosowanie, PWN,
Warszawa). Znalaz³o to wyraz zw³aszcza w poœmiertnie wydanej monografii pt. Szkice
z teorii reprodukcji ludnoœci. Prace wybrane (1983, Ossolineum). Modernizuj¹c proces
poznawczy w demografii, prof. S. Borowski przyczyni³ siê do rozwoju nowej dyscypliny-demometrii.
Od 1972 roku prof. Stanis³aw Borowski by³ przewodnicz¹cym Komitetu Nauk
Demograficznych PAN i redaktorem dwóch jego wydawnictw („Studia Demograficzne”, „Przesz³oœæ Demograficzna Polski”). Doprowadzi³ do utworzenia Podsekcji
Demometrycznej KND, pracuj¹cej nad zastosowaniami matematyki i modelami matematycznymi w demografii. Nale¿a³ do Rz¹dowej Rady Ludnoœciowej i Miêdzynarodowej Unii Badañ Ludnoœciowych. Wchodzi³ w sk³ad Rady Naukowej G³ównego Urzêdu
Statystycznego i Komitetu PAN „Polska 2000”.
Profesor Stanis³aw Borowski aktywnie uczestniczy³ w pracach Sekcji Statystyki
Poznañskiego Oddzia³u PTE. Nale¿a³ do bardzo zaanga¿owanych cz³onków Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. By³ sekretarzem redakcji „Zeszytów Naukowych
WSE w Poznaniu”, redaktorem dzia³u ekonomicznego „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” oraz wspó³redaktorem „Poznañskich Roczników Ekonomicznych”.
Profesor Stanis³aw Borowski by³ badaczem o wielorakich zainteresowaniach, dobrze
wykszta³conym i przygotowanym warsztatowo do ich realizacji. Twórcze ³¹czenie statystyki, demografii, historii i ekonomii w poszukiwaniach naukowych da³o nieprzeciêtne wyniki i sprawi³o, ¿e sta³ siê on autorytetem w tych dziedzinach oraz w zakresie interdyscyplinarnego traktowania procesu poznawczego. Jego przyjaciel, wspó³pracownik
i kontynuator badañ – Stanis³aw Wierzchos³awski tak pisa³ o prof. S. Borowskim:
By³ pracownikiem nauki z powo³ania […], idea³y pracy naukowej realizowa³ w sposób odpowiedzialny, z podziwu godn¹ konsekwencj¹ […]. Rozumia³ doskonale cenê czasu w pracy naukowej […]. Przejawia³ talent organizatorski w kierowaniu du¿ymi zespo³ami badawczymi […].
Uczniów inspirowa³ […] i wdra¿a³ do tworzenia ich w³asnego warsztatu naukowego […]. Rygorystycznie przestrzega³ praw autorskich […]. W kontaktach miêdzyludzkich […] by³ bezpoœredni,
przyjacielski, ¿yczliwy, skromny, niewynosz¹cy siê nad otoczenie (Byli wœród nas, s. 78-80).

Nadwerê¿one zdrowie wskutek pobytu w obozie koncentracyjnym i póŸniejsza
wrêcz rabunkowa eksploatacja si³ w czasie niezwykle intensywnej pracy sprawi³y za-
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pewne, ¿e prof. Stanis³aw Borowski nie zdo³a³ dokoñczyæ wielu ambitnych zamierzeñ
badawczych. Zmar³ nagle 10 lipca 1977 roku w miejscowoœci Ruda-Niciane, podczas
terenowych badañ demograficznych. Jego grób znajduje siê na Cmentarzu Mi³ostowskim w Poznaniu. W pamiêci uczniów i wspó³pracowników pozostawi³ niezatarte œlady
i drogowskazy ¿yciowe, a tak¿e wzorce do naœladowania w dzia³alnoœci naukowo-badawczej.

ród³a
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1926–1976. PWN, Warszawa-Poznañ 1976,
s. 116, 313-318, 324-325.
Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i ich publikacje. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 1975, s. 63-64.
Rusiñski W., Profesor Stanis³aw Borowski jako historyk gospodarczy. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1981, z. 4, s. 27-33.
Statystyczna karta historii Poznania. Red. K. Kruszka. US, Poznañ 2008, s. 220-221.
Topolski J., Profesor Stanis³aw Borowski jako badacz dziejów Wielkopolski. „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1981, z. 4, s. 33-49.
Wielka ksiêga jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011, s. 15.
Wierzchos³awski S., Borowski Stanis³aw, w: Wielkopolski s³ownik biograficzny. PWN,
Warszawa-Poznañ 1983, s. 74-75.
Wierzchos³awski S., Kierunki dzia³alnoœci naukowej Stanis³awa Borowskiego; Charakterystyka dorobku naukowego Stanis³awa Borowskiego w dziedzinie demografii,
w: S. Borowski, Szkice z teorii reprodukcji ludnoœci. Ossolineum, Wroc³aw 1983,
s. 5-29.
Wierzchos³awski S., Profesor Florian Stanis³aw Borowski. „Poznañskie Roczniki Ekonomiczne” 1984, t. XXX, s. 284-287.
Wierzchos³awski S., Profesor Stanis³aw Borowski jako statystyk i demograf. „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1981, z. 4.
Wierzchos³awski S., Stanis³aw Borowski, w: Byli wœród nas. Red. Z. Knakiewicz. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 2006, s. 75-80.

KAZIMIERZ KRUSZKA

41

BORTKIEWICZ W£ADYS£AW
(1868–1931)

Profesor W³adys³aw Bortkiewicz urodzi³ siê 7 sierpnia 1868 roku w polskiej rodzinie
w Petersburgu. Jego ojcem by³ Józef Bortkiewicz, polski szlachcic, pu³kownik w armii
rosyjskiej, wyk³adowca artylerii i matematyki na uczelni wojskowej, autor podrêczników matematyki, ekonomii i buchalterii, a matk¹ – Helena Bortkiewicz z Rokickich.
W³adys³aw Bortkiewicz ukoñczy³ studia prawnicze w Petersburgu w roku 1890.
W tym¿e roku opublikowa³ rozprawê Smiertnost i do³gowiecznost, a nastêpnie wyjecha³
na dalsze studia z zakresu statystyki i ekonomii do Strasburga. W Niemczech rozpocz¹³
wspó³pracê z Wilhelmem Lexisem, staj¹c siê jego najlepszym uczniem i obroñc¹ jego
pogl¹dów. Obaj uczeni przeciwstawiali siê zw³aszcza z dominuj¹cym wówczas w statystyce niemieckiej pogl¹dem, odrzucaj¹cym zastosowanie rachunku prawdopodobieñstwa do teorii statystyki i analizy statystycznej (Georg Mayr i in.).
W 1893 roku W³adys³aw Bortkiewicz opublikowa³ w Jenie pracê Mittlere Lebensdauer. Die Methoden ihrer Bestimmung und ihr Verhältnis zur Sterblichkeitsmessung,
w oparciu o któr¹ uzyska³ tytu³ doktorski w Getyndze, a w latach 1895–1896 seriê artyku³ów Kritische Betrachtungen zur teoretischen Statistik w „Jahrbûcher fûr National
Ökonomie und Statistik”, w których pog³êbia³ i rozwija³ teoriê dyspersji Lexisa i Dormoy, jako najwa¿niejsz¹ metodê stosowania schematów teorii prawdopodobieñstwa do
statystyki.
W 1897 roku wróci³ do Petersburga i podj¹³ pracê w Dyrekcji Kolei. W latach
1899–1900 pracowa³ dodatkowo jako nauczyciel w Liceum Aleksandrowskim.
Najbardziej znan¹ prac¹ W³adys³awa Bortkiewicza z tego okresu jest Das Gesetz der
kleinen Zahlen, wydana w Lipsku w 1898 roku, w której autor poza prawem ma³ych
liczb, udoskonala³ teoriê dyspersji. W pracy tej W³. Bortkiewicz porzucaj¹c za³o¿enie
sta³ego prawdopodobieñstwa danego zjawiska, uzupe³ni³ teoriê dyspersji dla szeregów
odpowiadaj¹cych prawdopodobieñstwu, zmieniaj¹cemu siê dla poszczególnych grup
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obserwacji. W pracy tej wykaza³, ¿e szereg zjawisk rzadkich (statystyka rzadkich wypadków) ulega z wielk¹ dok³adnoœci¹ opartemu o schemat losowy prawu wyra¿onemu
wzorem Poissona. W³adys³aw Bortkiewicz przeanalizowa³ w omawianej pracy cztery
przyk³ady rzadkich zjawisk, takich jak: samobójstwa dzieci w Prusach z lat 1869–1893,
samobójstwa kobiet w oœmiu niemieckich landach w latach 1881–1894, œmiertelne wypadki przy pracy z lat 1886–1894 zanotowane przez niemieckie stowarzyszenia zawodowe i zgony ¿o³nierzy na skutek kopniêæ koni w kawalerii pruskiej na podstawie
danych z 20 lat zebranych w 14 korpusach kawalerii.
Zagadnienie prawa ma³ych liczb by³o te¿ przedmiotem jednej z ostatnich prac Profesora – Homogoneität und Stabilität in der Statistik („Skandinavisk Aktuarietidskrift”,
1918). W³adys³aw Bortkiewicz omawia³ w niej zagadnienie dyspersji i jej zale¿noœci od
liczby spostrze¿eñ, od ró¿norodnoœci obserwowanej masy oraz zmian zachodz¹cych
w tej masie pomiêdzy poszczególnymi okresami obserwacyjnymi. Szereg osi¹gniêtych
przez W³. Bortkiewicza wyników w tej pracy znalaz³o nieoczekiwane zastosowanie
w teorii doœwiadczeñ rolniczych.
W 1901 roku W³adys³aw Bortkiewicz zosta³ zatrudniony na Uniwersytecie Berliñskim jako profesor nadzwyczajny statystyki i ekonomii politycznej i resztê ¿ycia spêdzi³ w Berlinie. Rozpocz¹³ wówczas wspó³pracê z dwoma pomnikowymi wydawnictwami – Handwõrterbuch der Staatswissenschaften (artyku³y Lebensdauer i Sterblichleit und Sterblichkeitstafeln w wydaniu II, Der Gegenwärtige Stand des Problems der
Geldwertmessung w wydaniu IV) oraz z Enzyklopädie der Mathematischen Wissenschaften (artyku³ Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Statistik); publikowa³ te¿ swoje prace w „Sitzungsberichte der Berliner Mathematischen Gesselschaft”
(np. w 1922 r artyku³ Variationsbreite und mittlerer Fehler), w serii Aus Natur und
Geissteswelt (praca wydana w Berlinie w 1917 r. – Bevõlkerungswesen).
W ekonomii politycznej W³adys³aw Bortkiewicz jest znany g³ównie z opublikowanej w 1907 roku krytycznej analizy Kapita³u Karola Marksa w artykule Wertrechnung
und Preisrechnung im Marxschen System („Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik”).
Podczas pracy na Uniwersytecie Berliñskim prof.W³adys³aw Bortkiewicz przyjaŸni³
siê z prof. Aleksandrem Brûcknerem, równie¿ wyk³adowc¹ tej uczelni, autorem Dziejów Kultury Polskiej.
W 1903 roku W³adys³aw Bortkiewicz zosta³ cz³onkiem Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego. W wielu tomach wydawanego przez MIS „Biuletynu” publikowa³
rozprawy poœwiêcone zagadnieniom statystyki teoretycznej, m.in. dotycz¹ce standaryzacji wspó³czynników (Ûber die Methode der Standard-Population) opublikowane
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w XIV tomie itp. Jedna z ostatnich prac W³. Bortkiewicza – Korrelationskoeffizient und
Sterblichkeitsindex (Blätter fûr Versicherungsmathematik – nr 3/1929) równie¿ poœwiêcona by³a zagadnieniu standaryzacji wspó³czynników i indeksom umieralnoœci.
W³adys³aw Bortkiewicz obok statystyki matematycznej zajmowa³ siê szeroko matematyk¹ ubezpieczeniow¹. Ju¿ w pracy Mittlere Lebensdauer wyjaœnia³ nieporozumienia i niejasnoœci zwi¹zane z takimi pojêciami, jak wspó³czynnik umieralnoœci,
natê¿enie umieralnoœci, prawdopodobieñstwo zgonu, przeciêtne trwanie ¿ycia etc. oraz
przedstawia³ zachodz¹ce pomiêdzy nimi zwi¹zki. Do póŸniejszych prac W³. Bortkiewicza z tej dziedziny nale¿¹: Ûber die Sterblichkeit der Empfänger der Invalidenrenten
(„Zeitschrift fûr Versicherungsrecht und Wissenschaft” – 1990), Risicoprämie und
Sparprämie bei Lebensversicherung auf eine Person (Assecuranz Jahrbuch, 1903),
w których objaœnia³ zwi¹zek logiczny obu pojêæ i podawa³ metody podzia³u dla obu
sum we wszelkiego rodzaju ubezpieczeniach. W pracach Kûrzung der Versicherungsdauer als Schutzmittel gegen Sterblichkeitsverluste („Zeitschrift fûr gesamte Versicherungswissenschaft”, 1906) oraz w og³oszonej w tym samym czasopiœmie w 1909 roku
Fehlerausgleichung und Untersterblichkeit W³adys³aw Bortkiewicz obala³ rozpowszechnione wówczas mniemanie, i¿ wszelkie wyrównanie musi systematycznie obni¿aæ prawdopodobieñstwo zgonu.
W 1907 roku w Jenie W³adys³aw Bortkiewicz opublikowa³ artyku³ Wie Leibnitz die
Discontierungsformel begrûndete w pracy zbiorowej Festgaben fûr Wilhelm Lexis.
Omawia³ w nim istotê teorii Gotfrieda Wilhelma Leibniza (1646–1716), a pracê tê poœwiêci³ swojemu mistrzowi – Wilhelmowi Lexisowi.
Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci Ministerstwo Reform Rolnych zwróci³o
siê do W³adys³awa Bortkiewicza, jako do jednego z najwybitniejszych znawców matematyki ubezpieczeniowej, z proœb¹ o zaopiniowanie projektu ubezpieczeñ powszechnych, maj¹cego na celu unikniecie nadmiernego rozdrobnienia w³asnoœci ziemskiej.
Rozprawê prof. W³. Bortkiewicza na ten temat wydano w jêzyku polskim i niemieckim
równolegle w Warszawie w 1930 roku w pracy zbiorowej Zastosowanie ubezpieczeñ na
¿ycie do zagadnienia nadmiernego podzia³u gruntów. Ksi¹¿ka ta, zawieraj¹ca tak¿e
opinie Ignacego Gliksmana, Jerzego Kurnatowskiego, Jerzego Sp³awy-Neymana,
Wiktora Staniewicza o projekcie Aleksandra Weryhy z 1929 r., ukaza³a siê z przedmow¹ Ministra Reform Rolnych prof. Witolda Staniewicza.
Prof. W³. Bortkiewicz interesowa³ siê podstawami logicznymi rachunku prawdopodobieñstwa, w którym podobnie jak Wilhelm Lexis, widzia³ fundament racjonalnej teorii statystyki (to zagadnienie poruszy³ w artykule Wahrscheinlichkeitsrechnung und
Wahrheit).
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W³adys³aw Bortkiewicz by³ równie¿ wybitnym znawc¹ ekonomii politycznej, w której by³ zwolennikiem kierunku matematycznego, reprezentowanego przez Vilfredo
Pareto i teorii u¿ytecznoœci krañcowej Bõhm-Baverka. Wyk³ada³ przez pewien czas ten
przedmiot na Uniwersytecie Berliñskim. Rozwa¿ania ekonomiczne W³. Bortkiewicza
mo¿na znaleŸæ zarówno w publikacji Handwõrterbuch der Staatswissenschaften oraz
w ostatniej jego pracy og³oszonej w Biuletynie Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego – Ûber die Disparitätsmasse der Einkommenstatistik.
W latach 1925–1928 W³. Bortkiewicz by³ wydawc¹ monumentalnej serii Die Welt in
Zahlen. Serie Populärer Statistischer Bûcher (t. I – Die Erde.Die Bevõlkerung. Der
Volksreichtum, t. II – Die Arbeit, t. III – Die Landwirtschaft, t. IV – Das Gewerbe, t. V –
– Handel und Verkehr, t. VI – Die õffentliche Finanzen, t. VII – Staatliches und kulturelles Leben).
Znajomoœæ wielu jêzyków pozwala³a Profesorowi na doskona³y kontakt z najwiêkszymi teoretykami na œwiecie zajmuj¹cymi siê statystyk¹ teoretyczn¹, z którymi
W³. Bortkiewicz prowadzi³ o¿ywione dyskusje i polemiki.
Poza dzia³alnoœci¹ czysto naukow¹ W³adys³aw Bortkiewicz po³o¿y³ wielkie zas³ugi
na polu nauczania statystyki. Jednym z jego uczniów by³ zmar³y w 1926 r. Aleksander
Czuprow, nale¿¹cy do najwybitniejszych teoretyków statystyki matematycznej. Podczas trzydziestoletniej pracy na stanowisku profesora Uniwersytetu Berliñskiego
W³. Bortkiewicz wykszta³ci³ niejedno pokolenie statystyków niemieckich. Prowadzone
przez niego seminarium ze statystyki cieszy³o siê zas³u¿ona s³aw¹.
Po otwarciu Uniwersytetu Warszawskiego czyniono kroki, aby profesor W³adys³aw
Bortkiewicz obj¹³ katedrê statystyki w Warszawie albo na Uniwersytecie Jagielloñskim
w Krakowie. Nie przynios³o to jednak ¿adnych skutków, chocia¿ W³. Bortkiewicz
utrzymywa³ ¿ywe kontakty z szeregiem polskich uczonych, a niektóre jego prace by³y
publikowane tak¿e po polsku w „Wiadomoœciach Matematycznych” (w tomie V z 1901
roku artyku³ O stopniu dok³adnoœci spó³czynnika rozbie¿noœci) oraz w tomie XXII
z 1918 roku Z zasad Teorii prawdopodobieñstwa – przek³ad II rozdzia³u ksi¹¿ki Die
Iterationen.
Liczne czysto teoretyczne prace prof. Bortkiewicza, w tym kilka og³oszonych w Polsce w „Pracach Matematyczno-Fizycznych”, poœwiêcone by³y teorii wspó³czynnika
dyspersji i prawu Gaussa.
Prof. Jerzy Sp³awa-Neyman uwa¿a³ wydan¹ w 1917 roku w Berlinie pracê Die Internationen. Ein Beitrag zur Wahrscheinlichkeitstheorie W³adys³awa Bortkiewicza za najwa¿niejsz¹ w jego pracy naukowej. Wyniki teoretyczne zawarte w tej ksi¹¿ce by³y
ilustrowane g³ównie na notowaniach wyników gry w ruletkê, znajdowa³y jednak zasto-
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sowanie w innych dziedzinach, np. przy badaniach czêstotliwoœci p³ci bliŸni¹t etc. Za
ka¿dym razem Autor dochodzi³ w swych rozwa¿aniach do wniosku sprzecznego z prawem Marbego, ¿e skonstruowanie stochastycznego modelu obserwowanych zjawisk
jest mo¿liwe.
W³adys³aw Bortkiewicz by³ cz³onkiem wielu towarzystw naukowych, jak American
Statistical Association, Royal Statistical Society of London, Sociëtë Statistique de
Suisse oraz Szwedzkiej Akademii Umiejêtnoœci. Uwa¿any jest za jednego z twórców
nowoczesnej statystyki matematycznej.
Profesor W³adys³aw Bortkiewicz zmar³ 15 lipca 1931 roku w Berlinie.
Archiwum W³adys³awa Bortkiewicza, w tym ok. 1000 listów z lat 1876–1931, znajduje siê w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali w Szwecji.
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BORUCKA-UBYSZ LEOKADIA
(1919–1989)

Leokadia Borucka-Ubysz urodzi³a siê 1 czerwca 1919 roku w Moskwie. Po uzyskaniu matury w gimnazjum ¿eñskim w Warszawie, rozpoczê³a studia na Wydziale Ogrodniczym SGGW w 1937 roku, a ukoñczy³a z dyplomem magistra nauk agrotechnicznych
w 1950 roku. W roku 1947 rozpoczê³a pracê w Zak³adzie Statystyki Matematycznej
SGGW jako m³odszy asystent (1947–1950), a póŸniej jako starszy asystent. W latach
1947–1950 odby³a trzyletnie studia matematyczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1954 roku podjê³a studia doktoranckie jako aspirant (1954–1958) w Katedrze Uprawy Roli i Roœlin pod kierunkiem
prof. M. Bireckiego. Po 1958 roku wróci³a do pracy w Katedrze Statystyki Matematycznej SGGW. Doktorat nauk rolniczych i leœnych na podstawie rozprawy pt. G³êboka melioracja torfem z jednoczesnym nawo¿eniem organicznym i wapnowaniem piasku
s³abogliniastego na piasku luŸnym, uzyska³a w roku 1962. Promotorem doktoratu by³
prof. M. Birecki. W tym samym roku awansowa³a na stanowisko adiunkta. W 1968
roku otrzyma³a stanowisko docenta. W latach 1970–1982 kierowa³a Zak³adem Statystyki Matematycznej i Biometrii w Instytucie Zastosowañ Matematyki i Statystyki
SGGW. W latach 1976–1979 by³a wicedyrektorem Instytutu Zastosowañ Matematyki
i Statystyki. Natomiast w okresie 1982–1989 pe³ni³a funkcjê kierownika Katedry Statystyki Matematycznej i Doœwiadczalnictwa na Wydziale Rolniczym SGGW.
Docent dr Leokadia Ubysz-Borucka ca³e swoje ¿ycie pracowa³a jako nauczyciel akademicki w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ma znacz¹cy dorobek naukowo-dydaktyczny i wychowawczy. By³a promotorem szeœciu doktoratów
i konsultantem metodyczno-statycznym wielu rozpraw doktorskich w Polsce oraz jednej rozprawy habilitacyjnej. Dwóch jej wypromowanych doktorów uzyska³o tytu³y naukowe profesora nauk rolniczych, a jeden stopieñ doktora habilitowanego nauk
ekonomicznych. By³a autorem lub wspó³autorem kilkudziesiêciu prac naukowych w jê-
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zyku polskim i angielskim oraz 10 monografii w jêzyku polskim z szerokiego zakresu
zastosowañ metod statystycznych w doœwiadczalnictwie rolniczym oraz genetyce iloœciowej i hodowli roœlin. By³a tak¿e wspó³autorem piêciu skryptów akademickich ze
statystyki matematycznej, doœwiadczalnictwa i podstaw statystycznych genetyki iloœciowej roœlin. Zajmowa³a siê planowaniem uwik³anych doœwiadczeñ czynnikowych,
badaniami nad optymalizacj¹ wielkoœci poletka w doœwiadczeniach polowych, planowaniem i analiz¹ ró¿nych uk³adów krzy¿owañ form rodzicielskich w genetyce i hodowli roœlin, zastosowaniem modeli losowych oraz metod wielowymiarowych w genetyce
iloœciowej.
Szczególnie znacz¹cy jest dorobek dydaktyczno-wychowawczy i popularyzatorski
doc. L. Ubysz-Boruckiej. By³a nauczycielem akademickim wywieraj¹cym pozytywny
i inspiruj¹cy wp³yw na studentów i wspó³pracowników. Prowadzi³a æwiczenia i wyk³ady ze statystki matematycznej oraz doœwiadczalnictwa dla wszystkich kierunków studiów przyrodniczych i technologicznych SGGW. Stale unowoczeœnia³a treœci programów i formê prowadzenia zajêæ. By³a wspó³organizatorem i wyk³adowc¹ ró¿nych
seminariów szkoleniowych, propaguj¹cych zastosowanie metod statystycznych w biologicznych, rolniczych i medycznych badaniach naukowych. Wspó³pracowa³a efektywnie, w zakresie biometrii i doœwiadczalnictwa, z wieloma instytucjami naukowymi
w Polsce, to jest Instytutem Ziemniaka, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin,
Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Instytutem Badawczym Leœnictwa, Instytutem Ekonomiki Rolnictwa, Instytutem Ekologii PAN, Instytutem Melioracji i U¿ytków
Zielonych oraz Akademi¹ Medyczn¹ w Warszawie. Dokona³a znacz¹cego wk³adu
w rozwój naukowy tych œrodowisk twórczych oraz w rozwój specjalnoœci biometria
i doœwiadczalnictwo w dyscyplinie agronomia nauk rolniczych. By³a niez³omnym
i wielce zas³u¿onym propagatorem metodyki statystycznej w naukach biologicznych,
rolniczych, medycznych, przyrodniczych oraz ekonomicznych. Prowadzi³a liczne kursy i seminaria szkoleniowe dla kadry doœwiadczalnictwa rolniczego w ramach Ministerstwa Rolnictwa (w latach 50. i 60. XX w.), dla pracowników wymienionych instytutów
oraz lekarzy w Akademii Medycznej w Warszawie. By³a cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Biometrycznego i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.
By³a niezwykle ¿yczliwa ludziom, pomocna w ka¿dej sytuacji, twórcza i wyrozumia³a wobec swoich podopiecznych i wspó³pracowników. Swoim ¿yciem i dzia³alnoœci¹ zawodow¹ wywar³a ogromny pozytywny wp³yw na polskie œrodowisko statystyków i biometryków, pracuj¹cych na rzecz wielu nauk. Docent L. Ubusz-Borucka
wskaza³a kierunek rozwoju naukowego swoim wychowankom, obejmuj¹cy zastosowanie metod biometrycznych w genetyce iloœciowej i hodowli roœlin. Zaszczepi³a w nich
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pasjê naukow¹, która zaowocowa³a po latach ukszta³towaniem wartoœciowych specjalistów i powstaniem szko³y w zakresie biometrii genetyczno-hodowlanej w Szkole
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Docent L. Ubysz-Borucka bra³a czynny udzia³ w powstaniu warszawskim w szeregach Armii Krajowej. Za sw¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i dydaktyczn¹ zosta³a odznaczona
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z³otym i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. Zmar³a 8 wrzeœnia 1989 roku w Warszawie.

ród³o
Akta pracownicze w Archiwum Centralnym Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

WIES£AW M¥DRY
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BRONSZTEJN SZYJA (1923–1995)

Urodzi³ siê 10 kwietnia 1923 roku w rodzinie ¿ydowskiej. Jego rodzinne miasto Kowel le¿y na Wo³yniu w Ma³opolsce Wschodniej (dzisiejsza Ukraina, 65 km od granicy
z Polsk¹). Ojciec Froim by³ buchalterem, matka Liza nie pracowa³a zawodowo i zajmowa³a siê domem. Swoj¹ edukacjê rozpocz¹³ w 1930 roku szkole w powszechnej, a kontynuowa³ od 1936 roku w gimnazjum w Kowlu. Wybuch II wojny œwiatowej i zajêcie
terenów wschodniej Polski przez wojska rosyjskie przerwa³y jego naukê w gimnazjum.
Gdy w 1941 roku ukoñczy³ szko³ê œredni¹ zosta³ zmobilizowany do tzw. batalionu
robotniczego i z nim skierowany w g³¹b Rosji, w okolice Saratowa nad Wo³g¹. Po zakoñczeniu s³u¿by rozpocz¹³ studia na Wydziale Ekonomicznym ewakuowanego do
Saratowa Uniwersytetu Leningradzkiego. Aresztowany w 1943 roku zosta³ skazany na
pobyt w obozie pracy. Ciê¿ko pracowa³ fizycznie (m. in. przy zbiorze bawe³ny) a¿ do
1948 roku, kiedy to zwolniony z obozu zdecydowa³ siê na powrót z „nieludzkiej ziemi”
do Polski.
Holokaust odbi³ siê tragicznie na rodzinie, gdy¿ wszyscy jego najbli¿si zginêli. Osamotniony osiedli³ siê we Wroc³awiu i tam jesieni¹ 1948 roku podj¹³ studia na Wydziale
Finansów Wy¿szej Szko³y Handlowej. Wyrazem sympatii do niego i zrozumienia jego
sytuacji osobistej by³ fakt, ¿e w œrodowisku studenckim zwany by³ Kuzynem. Po trzech
i pó³ roku ukoñczy³ pierwszy stopieñ studiów z dyplomem ekonomisty-statystyka. Jeszcze w czasie studiów zosta³ zatrudniony jako zastêpca asystenta w Katedrze Statystyki,
kolejno awansowa³ na asystenta i starszego asystenta. W 1953 roku obroni³ pracê magistersk¹ na temat Reorganizacja sprawozdañ statystycznych w przedsiêbiorstwach elektromonta¿owych napisan¹ pod kierunkiem profesora Jana Falewicza. W 1954 roku zosta³ adiunktem. W 1960 roku w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej we Wroc³awiu (powsta³ej z przekszta³cenia siê Wy¿szej Szko³y Handlowej) obroni³ pracê doktorsk¹
Ludnoœæ ¿ydowska w Polsce w œwietle danych spisu ludnoœci z dnia 9 XII 1931. Studium
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statystyczne. Po doktoracie zosta³ s³u¿bowo przeniesiony do Katedry Statystyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wroc³awskiego. Ca³¹ swoja dalsz¹ karierê
zawodow¹ i naukow¹, a¿ do przejœcia na emeryturê w 1993 roku, zwi¹za³ z Uniwersytetem. Od 1969 roku by³ kierownikiem Zak³adu Statystyki i Badañ Operacyjnych Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji.
Habilitacjê uzyska³ w 1971 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy
habilitacyjnej Zasiedlenie Dolnego Œl¹ska w latach 1945–1965 na tle gospodarki regionu na Wydziale Gospodarki Narodowej Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej we Wroc³awiu.
W tym¿e roku otrzyma³ stanowisko docenta na uniwersytecie. W latach 1980–1987,
jako cz³onek pierwszej ekipy dziekañskiej, wybranej demokratycznie po wprowadzeniu
nowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym, przez dwie kadencje by³ prodziekanem Wydzia³u Prawa i Administracji do spraw dydaktyki. Profesorem w dziedzinie nauk ekonomicznych zosta³ w 1987 roku.
By³ cz³onkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN i Komisji Ekonomicznej
Wroc³awskiego Oddzia³u PAN. Po reaktywacji Polskiego Towarzystwa Statystycznego
by³ przewodnicz¹cym jego Oddzia³u we Wroc³awiu.
Zmar³ 28 stycznia 1995 roku, pochowany zosta³ na Cmentarzu Grabiszyñskim we
Wroc³awiu.
Jego dorobek naukowy to 120 pozycji, w tym monografie, studia, podrêczniki, skrypty, zbiory zadañ, recenzje i opracowania redakcyjne publikacji zbiorowych.
Wyniki jego rozprawy doktorskiej opublikowane w ksi¹¿ce pt. Ludnoœæ ¿ydowska
w Polsce w okresie miêdzywojennym. Studium statystyczne, Zak³ad Narodowy im.
Ossoliñskich, Wroc³aw-Warszawa- Kraków 1963 by³y pierwsz¹ w powojennej literaturze naukowej prac¹ wykorzystuj¹c¹ dane spisu ludnoœci z 1931 roku do rzetelnego
przedstawienia stanu, struktury oraz ruchu naturalnego i wêdrówkowego ludnoœci ¿ydowskiej. Zawar³ w niej gruntown¹ analizê podstawowych cech demograficznych, poziomu wykszta³cenia, struktury spo³ecznej, zatrudnienia, Ÿróde³ utrzymania i udzia³u
¯ydów w gospodarce narodowej kraju przed II wojn¹ œwiatow¹.
Rozprawa habilitacyjna to z kolei wszechstronna synteza procesów demograficznych na powojennym Dolnym Œl¹sku, powi¹zana z przemianami ekonomicznymi
i czynnikami natury politycznej i spo³ecznej. Za pomoc¹ korelowania z innymi procesami – szczególnie z procesami industrializacji – wyjaœniono w niej ich wp³yw na zjawiska ludnoœciowe oraz sformu³owano ciekawe hipotezy i wnioski.
Wiele jego rozpraw i artyku³ów dotyczy³o zagadnieñ zastosowania statystyki w praktyce ekonomicznej, na przyk³ad badañ ankietowych pracowników handlu, rzemieœlników, ludnoœci ¿ydowskiej, badañ wp³ywu uprzemys³owienia na kszta³towanie siê zja-
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wisk demograficznych i spo³ecznych, a nawet statystyki przestêpczoœci. Szczególne
miejsce w jego dzia³alnoœci naukowej zajmowa³a dydaktyka. By³ znakomitym wyk³adowc¹ na ró¿nego typu zajêciach na uczelni, zawsze starannie przygotowanym i chêtnym do udzielania pomocy w nauce studentom.
By³ autorem i wspó³autorem licznych podrêczników, skryptów i zbiorów zadañ ze
statystyki, czêsto wznawianych i ciesz¹cych siê powszechn¹ opini¹ o ich znakomitej
wartoœci dydaktycznej. Pod jego opiek¹ powsta³o ponad 700 prac dyplomowych i magisterskich, wypromowa³ trójkê doktorów nauk ekonomicznych, by³ recenzentem wielu
prac naukowych oraz organizatorem sympozjów i konferencji.
Prof. S. Bronsztejn ma wybitne zas³ugi w procesie integrowania œrodowiska statystyków na Dolnym Œl¹sku i OpolszczyŸnie. Przez swoj¹ dzia³alnoœæ w Polskim Towarzystwie Statystycznym doprowadzi³ do nawi¹zania wspó³pracy miêdzy statystykami-praktykami z urzêdów statystycznych i statystykami pracuj¹cymi na wy¿szych
uczelniach w ca³ym regionie.
Z jego inicjatywy powo³ano „Przegl¹d Statystyczny Œl¹ska Dolnego i Opolskiego”,
zosta³ te¿ pierwszym redaktorem owego periodyku.
Posiada³ wielk¹ wiedzê i cieszy³ siê zas³u¿onym autorytetem moralnym w œrodowisku, by³ zarazem cz³owiekiem niezwykle uczciwym i skromnym.

ród³a
Jurek T., has³o: Szyja Bronsztejn, S³ownik biograficzny statystyków polskich. GUS,
PTS, Warszawa 1998, s. 36-37.
Matwijowski K., Profesor dr hab. Szyja Bronsztejn, w: Studia Historyczno-Demograficzne, pod red. K. Matwijowskiego, T. Jurka, Acta Universitatis Wratislaviensis, No
1876, Prawo CCLI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 1996,
s. 5-13.
Mika E., Bibliografia prac prof. dr. hab. Szyi Bronsztejna za lata 1957–1995, w: Studia
Historyczno-Demograficzne, pod red. K. Matwijowskiego, T. Jurka, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1876, Prawo CCLI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 1996, s. 15-22.
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BUKIETYÑSKI W£ADYS£AW
ZYGMUNT (1928–1996)

Profesor zwyczajny, dr habilitowany, statystyk i ekonometryk. D³ugoletni kierownik
Katedry Badañ Operacyjnych. Organizator i dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania i Informatyki w latach 1976–1984, a w okresie 1984–1990 prorektor ds. Rozwoju i Wspó³pracy
z Zagranic¹ Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu.
W³adys³aw Bukietyñski urodzi³ siê 23 lipca 1928 roku w Brzeœciu nad Bugiem.
W roku 1948 rozpocz¹³ pierwszy rok studiów w Wy¿szej Szkole Handlowej we
Wroc³awiu i studia na Wydziale Finansów. Dwa lata póŸniej (1950) zosta³ zatrudniony
w ówczesnej ju¿ Wy¿szej Szkole Ekonomicznej na stanowisku zastêpcy asystenta,
a póŸniej asystenta w Katedrze Statystyki.
W 1954 roku z³o¿y³ egzamin magisterski oraz awansowa³ na stanowisko adiunkta
w Katedrze Statystyki i Metod Rachunku Ekonomicznego.
W latach 1956–1964 by³ adiunktem w Katedrze Matematyki, po czym (na w³asn¹
proœbê) zosta³ zatrudniony na tym samym stanowisku ponownie w Katedrze Statystyki.
W tym okresie napisa³ pracê doktorsk¹ pt. Niektóre teoretyczne problemy statystycznej
analizy popytu, któr¹ obroni³ w 1963 roku.
W roku 1976 (5 lipca) uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
w zakresie ekonometrii.
Pe³ni¹c funkcjê Cz³onka Komisji Rektorskiej ds. Wspó³pracy z Uczelniami Zagranicznymi oraz Cz³onka Rady Naukowej Zak³adów Naukowo-Badawczych przy AE,
uzyska³ w roku 1979 tytu³ profesora nadzwyczajnego. W roku 1992 zosta³ mianowany
na stanowisko profesora zwyczajnego. W roku 1996 zostaje Dyrektorem Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej.
Jego pasja naukowa to szeroko pojête metody iloœciowe, wspomagaj¹ce procesy decyzyjne w gospodarce.
Praca w Katedrze Statystyki implikowa³a jego zainteresowania t¹ dziedzin¹ wiedzy.
Wiele lat naucza³ metod statystycznych i rachunku prawdopodobieñstwa studentów
Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej we Wroc³awiu.
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Zaproszony jako visiting professor wyk³ada³ w roku 1976 na Uniwersytecie
w Münster.
By³ autorem lub wspó³autorem 10 ksi¹¿ek i monografii oraz ponad 40 artyku³ów naukowych. Nale¿a³oby wymieniæ jego wspó³autorstwo ksi¹¿ki pt. Elementy rachunku
ekonomicznego (PWE, 1985) czy artyku³y poœwiêcone statystyce, na przyk³ad O wariancyjnej metodzie wyodrêbniania wahañ sezonowych w szeregach czasowych („Zeszyty Naukowe WSE”, nr VII/1959, Uwagi o generatorach liczb pseudolosowych
opartych na ci¹gach Fibonacciego (wspó³autor) („PN WSE”, nr 21/1969), On Some
Methods of Forecasting with Weights (Statistical Problems in Case of Limited Informations, Marburg 1981), On comparison of forecasting methods („PN AE”, nr 272/1984).
By³ równie¿ autorem hase³ do Ma³ej encyklopedii statystyki, wydanej w roku 1976
przez PWE (analiza wariancyjna, aproksymacja stochastyczna, metoda najmniejszych
kwadratów, regresja, linia regresji, metoda regresji wa¿onej, ekstrapolacja, równania
normalne, interpolacja).
By³ wspó³autorem projektu reformy gospodarczej opublikowanej w 1981 roku
w „¯yciu Gospodarczym”.
Na zlecenie UNESCO prowadzi³ (jako wspó³autor) badania na temat: Alternative
Combinations of Human Resouces Components as Predistans of Economic Growth in
Latin America (1970).
Metody statystyczne wykorzystywa³ równie¿ w pracach naukowo-badawczych, wykonywanych dla praktyki gospodarczej, na przyk³ad prace wykonane na zlecenie Zjednoczenia Kamienio³omów Drogowych we Wroc³awiu na temat: Zastosowanie rachunku korelacyjnego do badania gospodarnoœci kamienio³omów.
Profesor ogromn¹ wagê przyk³ada³ do kszta³cenia m³odych kadr naukowych, promuj¹c kilkudziesiêciu doktorów z wielu oœrodków naukowych w Polsce. Jego ogromny
autorytet naukowy powodowa³, i¿ nieraz zwraca³a siê do niego Centralna Komisja
ds. Stopni i Tytu³u Naukowego (dawniej CKK) o ostateczn¹ weryfikacjê wniosków
profesorskich i habilitacyjnych, a z wielu oœrodków akademickich nap³ywa³y proœby
o recenzje zarówno prac doktorskich, jak i habilitacyjnych.

ród³o
Dokumentacja Katedry Badañ Operacyjnych Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu
Przegl¹d Statystyczny, R. XLIV, z. 2, 1997.

JULIUSZ SIEDLECKI
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BU£AWSKI RAJMUND (1892–1947)

Urodzi³ siê 30 sierpnia 1892 r. w RogoŸnie (obecnie powiat obornicki). Gimnazjum
humanistyczne ukoñczy³ w 1912 r. w W¹growcu. W latach 1912–1916 studiowa³
w Lipsku, Berlinie i Getyndze. W 1918 r. uzyska³ stopieñ doktora praw. Habilitowa³ siê
ze statystyki na Uniwersytecie Poznañskim w 1945 r., gdzie póŸniej jako docent prowadzi³ wyk³ady.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w 1916 r. w Banku Ludowym w Wieleniu. PóŸniej pracowa³ kolejno w Referacie Statystycznym Landratury w Z³oczowie (1917–1918) w Departamencie Aprowizacji i w Urzêdzie Statystycznym b. Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu
(1920–1921). W koñcu 1921 r. przeniós³ siê do pracy w G³ównym Urzêdzie Statystycznym w Warszawie, gdzie od 1922 r. zosta³ naczelnikiem Wydzia³u Spisu Ludnoœci,
a w 1931 r. obj¹³ kierownictwo Biura Powszechnych Spisów i pe³ni³ funkcjê Generalnego Komisarza Spisowego. W 1929 r. w Poznaniu na Powszechnej Wystawie Krajowej
w pawilonie rz¹dowym przygotowa³ dzia³ statystyczny.
W lipcu 1933 r. zwolni³ siê z pracy w GUS, wyjecha³ do Katowic i tam zorganizowa³
Œl¹skie Biuro Statystyczne zostaj¹c jego dyrektorem. Biuro to w latach trzydziestych
obok GUS-u by³o jedn¹ z wa¿niejszych krajowych polskich instytucji statystycznych.
Od 1937 r. by³ zastêpc¹ dyrektora Wy¿szego Studium Nauk Spo³eczno-Gospodarczych
w Katowicach, gdzie od 1938 r. pe³ni³ równoczeœnie obowi¹zki dziekana Wydzia³u
Administracji Publicznej. W tej uczelni prowadzi³ tak¿e od 1937 r. wyk³ady ze statystyki opracowuj¹c na ich podstawie w 1938 i 1939 r. w dwu tomach skrypt dla studentów
pt. „Statystyka teoretyczna” – Czêœæ I – Pojêcia, zakres, historia i organizacja statystyki,
Czêœæ II – Metodyka przeprowadzania dochodzeñ statystycznych.
W pocz¹tkach 1936 r. wyst¹pi³ z projektem wyodrêbnienia Sekcji Statystyki z Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich i utworzenia ogólnopolskiej organizacji
statystyków – Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Towarzystwo to rozpoczê³o
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dzia³alnoœæ w 1937 r. w Warszawie i kilku wiêkszych miastach. W Katowicach
R. Bu³awski za³o¿y³ Oddzia³ Œl¹sko-D¹browski Polskiego Towarzystwa Statystycznego i zosta³ pierwszym jego przewodnicz¹cym.
Po wybuchu II wojny œwiatowej przeniós³ siê do Krakowa, gdzie a¿ do koñca wojny
pracowa³ jako zastêpca dyrektora Miejskiego Urzêdu Statystycznego.
W czerwcu 1945 r. zorganizowa³ w Krakowie Biuro Studiów Osadniczo-Przesiedleñczych i zosta³ jego kierownikiem pe³ni¹c tê funkcjê do koñca ¿ycia. Niemal równoczeœnie, bo od 1946 r. obj¹³ wyk³ady w nowoutworzonej wówczas Wy¿szej Szkole
Nauk Spo³ecznych w Krakowie.
Zainteresowania R. Bu³awskiego dotyczy³y g³ównie problematyki statystyki ludnoœciowej i rolniczej, a w koñcowej fazie swego ¿ycia wiêcej uwagi poœwiêca³ zagadnieniom teorii i metodyki badañ spo³ecznych.
W 1921 r. wraz ze Stefanem KoŸlikowskim redagowa³ w Poznaniu „Wiadomoœci
Statystyczne z zakresu statystyki gospodarczej b. Dzielnicy Pruskiej”, a po przeniesieniu siê do Warszawy od 1922 r. zajmowa³ siê w GUS organizacj¹ i wynikami spisów
ludnoœci 1921 i 1931 roku. Spisu ludnoœci 1921 r. dotycz¹ jego dwie wiêksze prace:
„Organizacja i technika opracowania pierwszego polskiego spisu powszechnego
z 30 wrzeœnia 1921 roku” (Kwartalnik Statystyczny 1930 zesz. 2) i „Opracowanie spisu
zawodowego przeprowadzonego ³¹cznie ze spisem ludnoœci w dniu 30 czerwca 1921
roku” (Miesiêcznik Statystyczny 1923 nr 1). Pod jego redakcj¹ GUS wyda³ w latach
1923–1926 w 15 tomach „Skorowidz miejscowoœci Rzeczypospolitej Polskiej”, w którym – na podstawie wyników spisu 1921 r. – podano dla ka¿dej nawet najmniejszej
miejscowoœci liczbê domów i ludnoœci w podziale na p³eæ, wyznanie i narodowoœæ.
Równie¿ pod jego redakcj¹ GUS opublikowa³ w serii wydawniczej „Statystyka Polski”
wyniki spisu ludnoœci 1921 r. dla poszczególnych województw w zakresie statystyki
mieszkañ, ludnoœci i stosunków zawodowych.
Jednoczeœnie obok pracy zawodowej w GUS, publikowa³ szereg prac naukowych odnosz¹cych siê g³ównie do statystyki zawodowej, spo³ecznej i narodowoœciowej. Wœród
nich mo¿na wymieniæ miêdzy innymi: „Sk³ad zawodowy ludnoœci Polski” (Przemys³
i Handel 1926 nr 43), „Stosunek ludnoœci czynnej do biernej zawodowo w Polsce”
(Przemys³ i Handel 1927 nr 1), „Liczba i rozwój ludnoœci w Polsce” (Gazeta Administracji i Policji Pañstwowej 1926 nr 37, 38), „Gêstoœæ zaludnienia w Polsce” (Gazeta
Administracji i Policji Pañstwowej 1927 nr 9).
W 1931 r. jako Generalny Komisarz Spisowy przeprowadzi³ drugi Powszechny Spis
Ludnoœci i w oparciu o metodologiê i wyniki tego spisu opublikowa³ kilka opracowañ.
Z wa¿niejszych mo¿na wymieniæ: „Projekt drugiego polskiego spisu powszechnego na
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tle doœwiadczeñ spisu z roku 1921 oraz praktyki zagranicznej” (Kwartalnik Statystyczny 1930 zesz. 1), „Kwestia narodowoœciowa w programie drugiego powszechnego spisu ludnoœci Rzeczypospolitej Polskiej” (Sprawy Narodowoœciowe 1932 nr 1), „Metody
statystyczne badania stosunków narodowoœciowych w spisach ludnoœci” (Sprawy
Narodowoœciowe 1930 nr 1), „Zawód i ga³¹Ÿ pracy jako czynniki klasyfikacyjne w statystyce zawodowej” (Kwartalnik Statystyczny 1932 zesz. 2) oraz „Warstwy spo³eczne”
(Kwartalnik Statystyczny 1932 zesz. 3) i „Zagadnienia tzw. wolnych zawodów w statystyce zawodowej” (Statystyka Pracy 1935 zesz. 4).
Od 1933 r. bêd¹c dyrektorem Œl¹skiego Biura Statystycznego przygotowywa³ od
strony organizacyjnej i redakcyjnej wychodz¹ce w latach 1934–1939 jako miesiêcznik
„Œl¹skie Wiadomoœci Statystyczne”. Jednoczeœnie w kilku innych pismach naukowych
zamieszcza³ swoje artyku³y. Wymieniæ tu mo¿na miêdzy innymi takie opracowania jak
np. artyku³ „W sprawie optimum gêstoœci zaludnienia rolniczego w Polsce” (Ekonomista 1937 zesz. 3, czy te¿ wiêksz¹ pracê pt. „W sprawie 8 milionów 800 tysiêcy „zbêdnej” ludnoœci rolniczej w Polsce”, (Katowice 1936), w której polemizowa³ z Juliuszem
Poniatowskim na temat przeludnienia w rolnictwie.
Po wyzwoleniu R. Bu³awski organizowa³ w 1945 r. w Krakowie w ramach prac Biura
Studiów Osadniczo-Przesiedleñczych sesje Rady Naukowej dla Zagadnieñ Ziem Odzyskanych. Wyg³osi³ na nich kilka referatów, miêdzy innymi „Problemy osadniczo-przesiedleñcze Ziem Odzyskanych”, „Problem Niemców pochodzenia polskiego” czy te¿
„Gminne dru¿yny osadnicze jako awangarda osadnictwa rolniczego”.
W 1947 r. przygotowa³ do druku, ale nie zd¹¿y³ wydaæ, trzech rozpraw metodologicznych: „O istocie statystyki”, „Zbiorowoœci statystyczne”, „Statystyka ¿ycia spo³ecznego w systemie nauk” a opartych miêdzy innymi o treœæ wyk³adów w Wy¿szej
Szkole Nauk Spo³ecznych w Krakowie. Te trzy studia opublikowa³ w jednym tomie
G³ówny Urz¹d Statystyczny w 1960 r.
Zmar³ w Krakowie 19 grudnia 1947 r.
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BUZEK JÓZEF (1873–1936)

Statystyk, ekonomista i polityk. Urodzi³ siê we wsi Koñska na Œl¹sku Cieszyñskim
16 listopada 1873 roku, w znanym na Zaolziu polskim rodzie Buzków wyznania ewangelickiego. Gimnazjum ukoñczy³ w 1894 roku w Cieszynie, a nastêpnie odby³ studia
uniwersyteckie na wydziale prawnym Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie i na
Uniwersytecie w Wiedniu. W roku 1899 uzyska³ tytu³ doktora praw na Uniwersytecie
w Krakowie i rozpocz¹³ pracê w Centralnej Komisji Statystycznej w Wiedniu. W 1902
roku habilitowa³ siê na Uniwersytecie Lwowskim, uzyska³ tytu³ docenta prywatnego
statystyki i rozpocz¹³, jako zastêpca profesora, wyk³ady nauki administracji i prawa
administracyjnego. W 1904 roku Buzek zosta³ mianowany nadzwyczajnym profesorem
tych przedmiotów, obj¹³ tak¿e kierownictwo Biura Statystycznego przy Wydziale
Krajowym we Lwowie (1904–1910). W 1906 roku J. Buzek zosta³ cz³onkiem Centralnej Komisji Statystycznej w Wiedniu i cz³onkiem Rady Statystycznej Urzêdu Statystycznego austriackiego Ministerstwa Przemys³u i Handlu.
Józef Buzek przyby³ do Lwowa w 1902 roku, w czasie organizowania siê stronnictwa
demokratyczno-narodowego pod zaborem austriackim i zosta³ jego cz³onkiem. Przy
pierwszych wyborach do parlamentu austriackiego w roku 1907, na podstawie powszechnego prawa g³osowania, kandydowa³ z ramienia stronnictwa we Lwowie oraz
og³osi³ drukiem swój program spo³eczny i polityczny. Najbardziej charakterystycznym
rysem tego programu by³ projekt uchylenia walki polsko-ruskiej we wschodniej Galicji
przez stworzenie kurii narodowoœciowych dla celów wyborczych oraz rozdzia³ podatków bezpoœrednich, p³aconych przez Polaków i Rusinów na utrzymanie szkó³ polskich
i ruskich. W parlamencie wiedeñskim Buzek odznaczy³ siê szczególnie samodzielnym
opracowaniem w komisji socjalno-politycznej obszernego projektu rz¹dowego o ubezpieczeniu spo³ecznym. Do uchwalenia tego projektu nie dosz³o z przyczyn finansowych. Przemawia³ tak¿e w pe³nej izbie w sprawie kana³ów galicyjskich i w sprawach
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finansowych. W 1911 roku zosta³ ponownie wybrany pos³em do austriackiej Rady Pañstwa w jednym z okrêgów wyborczych Lwowa.
W 1910 roku J. Buzek zosta³ mianowany profesorem zwyczajnym. W czasie wojny
w roku akademickim 1916/1917 pe³ni³ obowi¹zki dziekana wydzia³u prawnego Uniwersytetu we Lwowie.
Z parlamentu austriackiego z innymi pos³ami z Galicji Wschodniej przeszed³ w 1919
roku do Sejmu Ustawodawczego (na mocy dekretu Naczelnika Pañstwa Józefa Pi³sudskiego z dnia 28.11.1918), a na pocz¹tku roku 1919 by³ cz³onkiem delegacji polskiej na
konferencjê pokojow¹ w Pary¿u. Wówczas opublikowa³ dwa opracowania eksperckie:
La question de la Silesie de Cieszyn (Paris–Leve 1919) i Les protestants polonais et la
question des frontieres occidentales de la Pologne (Paris 1919).
Pracê publicystyczn¹ J. Buzek rozpocz¹³ jako urzêdnik centralnej komisji statystycznej w Wiedniu, og³aszaj¹c w organie tej komisji („Statistische Monatsschrifte”) w okresie 1899–1901 kilka rozpraw, daj¹cych pogl¹d na stan ówczesnego gospodarstwa
narodowego Rosji (Die wichtigsten Tatsachen der russischen Volkswirtschaft), na zamorsk¹ emigracjê z Austrii (Die ûberseeische Oesterreichische Wanderung in den
Jahren 1896–1908) i na wp³yw zbiorów na ruch ludnoœci w Galicji (Der Einfluss der
Ernten auf die Bevõlkerungsbewegung in Galizien). W og³oszonej w roku 1902 na
³amach „Przegl¹du Polskiego” rozprawie habilitacyjnej pt. Podstawy organizacyjne angielskiego samorz¹du Buzek propagowa³ ideê samorz¹dow¹. Niemal równoczeœnie
og³osi³ rozprawê pt. Proces wynarodowienia w œwietle nowszej statystyki narodowoœciowej pañstw europejskich, drukowan¹ najpierw w lwowskim „Przegl¹dzie Prawa
i Administracji”. W rozprawie tej zaj¹³ siê ¿ywio³owym (nie przymusowym) wynaradawianiem siê s³abszych narodowoœci na rzecz silniejszych. W 1903 roku J. Buzek opublikowa³ te¿ rozprawê Wp³yw polityki ¿ydowskiej rz¹du austriackiego w latach 1772 do
1788 na wzrost zaludnienia ¿ydowskiego w Galicji.
Pok³osiem wyk³adów J. Buzka z dziedziny administracji i prawa administracyjnego
by³y wydane w 1905 roku Studia z zakresu administracji i wychowania publicznego
o szkolnictwie ludowym oraz opublikowane w roku 1913 obszerne, licz¹ce 946 stron,
dzie³o pt. Administracja gospodarstwa spo³ecznego. Równolegle J. Buzek og³osi³
w wydawnictwie krajowego biura statystycznego we Lwowie („Wiadomoœciach Statystycznych o Mieœcie Lwowie”) kilka rozpraw statystycznych, daj¹cych pogl¹d na stosunki spo³eczne i narodowoœciowe ludnoœci galicyjskiej: Stosunki zawodowe i socjalne
Galicji wedle wyznania i jêzyka (1905), W³asnoœæ tabularna w Galicji wed³ug stanu
z koñcem r. 1902 (1905), Materia³y statystyczne do reformy sejmowej prawa wyborczego (1906) i O rozsiedleniu ludnoœci Galicji wedle wyznania i jêzyka (1909). W latach
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1908–1909 opublikowano dwie historyczne rozprawy autora: w „Ateneum Polskim”
o antypolskiej polityce Bismarcka, a w bibliotece „Wiedza i ¯ycie” – Historia polityki
narodowoœciowej rz¹du pruskiego wobec Polaków od traktatów wiedeñskich do ustaw
wyj¹tkowych z r. 1908. Jako pierwszy ustali³ w niej wydatki rz¹du pruskiego na politykê
germanizacyjn¹ w latach 1898–1907.
Wykorzystuj¹c dostêpne Ÿród³a statystyczne, J. Buzek przeprowadzi³ szerokie prace
analityczne nad szkolnictwem galicyjskim, które og³osi³ drukiem w roku 1909 w pracy
Rozwój stanu szkó³ œrednich w ci¹gu ostatnich lat 50 (1859–1909).
Kieruj¹c Biurem Statystycznym dla Galicji, J. Buzek odznacza³ siê nie tylko wiedz¹
teoretyczn¹, ale i umiejêtnoœciami praktycznymi. Wyrazem jego talentów organizacyjnych by³a wydana w 1910 roku broszura Uwagi na zbli¿aj¹cy siê spis ludnoœci, w której
sprawnie opisa³ konieczne do wykonania prace przedspisowe, zorganizowanie nale¿ytej kontroli nad spisem oraz omówi³ technikê przeprowadzania spisu i opracowania jego
wyników.
Po wybuchu I wojny œwiatowej J. Buzek zosta³ dziekanem wydzia³u prawnego na
Uniwersytecie Lwowskim. Równolegle do wyk³adów na uniwersytecie w 1916 roku
wyg³osi³ cykl odczytów na kursie ekonomicznym zorganizowanym przez Naczelny
Komitet Narodowy, które opublikowa³ Instytut Ekonomiczny NKN pt. Pogl¹d na
wzrost ludnoœci ziem polskich w wieku 19-ym. W pracy tej J. Buzek przedstawi³ szerok¹
analizê statystyczn¹ ludnoœci polskiej pod zaborami w okresie ostatniego stulecia, poddaj¹c trafnej krytyce Ÿród³owej dane statystyczne pruskie, zw³aszcza z rejencji opolskiej i olsztyñskiej, oraz opracowuj¹c pionierski, syntetyczny obraz emigracji sezonowej Polaków.
W lutym 1917 roku J. Buzek zosta³ wyznaczony przez Tymczasow¹ Radê Stanu na
generalnego referenta komisji konstytucyjno-sejmowej. Opracowa³ wówczas projekt
ordynacji wyborczej do sejmu i senatu oraz projekt konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Reskryptem Rady Regencyjnej z 8 listopada 1918 roku J. Buzek zosta³ mianowany
dyrektorem G³ównego Urzêdu Statystycznego w Warszawie. Przeniós³ siê do Warszawy i pozosta³ na tym stanowisku do roku 1929. W tym czasie zajmowa³ siê g³ównie organizacj¹ Urzêdu, a równoczeœnie wyk³ada³ prawo administracyjne na Uniwersytecie
Warszawskim i w Wy¿szej Szkole Handlowej. W „Miesiêczniku Statystycznym” og³osi³ dwie rozprawy: Problemat równowagi bud¿etu pañstwa (1923) i G³ówne zasady
programu agrarnego w dziedzinie handlowo-c³owej (1925).
J. Buzek ju¿ w pierwszych latach kierowania urzêdem rozwin¹³ wydawnictwa GUS.
Rozpoczêto publikacjê kilkusettomowej serii „Statystyka Polski”, opieraj¹c siê na prze-
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prowadzonym w 1921 roku I Powszechnym Spisie Ludnoœci wydano 28 tomów materia³ów spisowych oraz niezwykle szczegó³owy Skorowidz miejscowoœci Rzeczypospolitej Polskiej (15 tomów). Rozpoczêto publikacjê specjalistycznych statystycznych wydawnictw ci¹g³ych („Miesiêcznik Statystyczny”, „Wiadomoœci Statystyczne”,
„Miesiêcznik Pracy”, „Statystyka Pracy”, „Sprawozdanie Miesiêczne z Handlu Zagranicznego”). Pierwszy Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (t. I) zosta³ wydany ju¿ w roku 1921, a jego drugi tom ukaza³ siê w 1923 roku. W 1928 roku opublikowano Rocznik Statystyki Miast Polski, a w 1930 – rozpoczête w 1927 roku – fundamentalne dzie³o Atlas Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.
Powo³ana przez J. Buzka Biblioteka Naukowa w roku 1919 liczy³a 3 tys. woluminów, a w 1929 ju¿ 27 tys.
W 1925 roku J. Buzek powo³a³ Referat Kartograficzny w GUS, a w 1926 Komitet Redakcyjny do prac wydawniczych i referat informacyjny przekszta³cony w Biuro Informacyjno-Prasowe. W 1928 roku kierowany przez niego GUS liczy³ ju¿ 415 pracowników (na pocz¹tku prac w 1918 r. by³o ich tylko dziewiêciu).
Najwiêkszym osi¹gniêciem J. Buzka w dziedzinie wspó³pracy miêdzynarodowej
by³o zorganizowanie w Warszawie w sierpniu 1929 roku XVIII Sesji Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego, którego by³ cz³onkiem jako jedyny Polak a¿ do 1925 roku.
Bêd¹c dyrektorem GUS, J. Buzek prowadzi³ równolegle prace z zakresu prawa administracyjnego. W 1922 roku og³osi³ studium krytyczne G³ówne zasady polityczne organizacji do sejmu i senatu. Dalsze jego opracowania by³y ju¿ œciœle zwi¹zane ze
statystyk¹, przyk³adowo rozprawa z 1925 roku pt. Zakres dzia³ania i bud¿ety pañstwowe urzêdów statystycznych przed wojn¹ i obecnie, w której omówi³ organizacjê statystyki pañstwowej: w Polsce, Czechos³owacji, na Wêgrzech, £otwie, w Estonii, Rzeszy
Niemieckiej, Francji, Finlandii, Austrii, Szwajcarii oraz USA.
J. Buzek interesowa³ siê równie¿ statystyk¹ gospodarcz¹ i statystyk¹ finansów.
W roku 1923 na ³amach „Miesiêcznika Statystycznego” opublikowa³ artyku³ Problemat
równowagi bud¿etu pañstwowego w œwietle statystyki finansowej. Cztery lata póŸniej
doprowadzi³ do powstania w GUS zal¹¿ka Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i wnioskowa³, na posiedzeniach Komisji Opiniodawczej przy Prezesie Komitetu
Ekonomicznego Ministrów, utworzenie w Polsce Pañstwowej Rady Gospodarczej.
W latach 1922–1927 J. Buzek by³ senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. W senacie by³ referentem generalnym bud¿etu i autorem licznych sprawozdañ o preliminarzach bud¿etowych. 28 stycznia 1925 roku J. Buzek wyg³osi³ w senacie mowê, og³oszon¹ drukiem, w której podda³
krytyce antypolsk¹ politykê w³adz miasta Gdañska.

61

W 1927 roku J. Buzek na ³amach „Allgemeines Statistisches Archiv”, wydawanego
w Jenie, og³osi³ syntetyczny artyku³ o organizacji statystyki administracyjnej w Polsce
(Die Organisation der amtlichen Statistik in Polen). W 1930 roku w „Kwartalniku Statystycznym” opublikowa³ obszerne studium historyczno-organizacyjne pt. Historia
ogólna G³ównego Urzêdu Statystycznego od roku 1918 do roku 1928.
J. Buzek zdoby³ te¿ uznanie jako cz³onek Rady Statystycznej m. st. Warszawy i jako
przewodnicz¹cy Rady Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen (od 1928)
oraz jako profesor prawa administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego i Wy¿szej
Szko³y Handlowej w Warszawie. Podczas wyk³adu w tej ostatniej placówce, 23 kwietnia 1928 roku, dozna³ ataku parali¿u i 24 paŸdziernika tego¿ roku przeszed³ na emeryturê ze wzglêdu na stan zdrowia. Przeniós³ siê wówczas do Cieszyna, gdzie zmar³
22 wrzeœnia 1936 roku. Zosta³ pochowany – zgodnie ze sw¹ wol¹ – w rodzinnej miejscowoœci Koñska pod Cieszynem.
J. Buzek by³ odznaczony Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia
Polski, wêgierskim Krzy¿em Zas³ugi II klasy i Orderem Egipskim Nilu III stopnia.
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CHMIELEWSKI CZES£AW (1894–*)

Urodzi³ siê 6 stycznia 1894 r. w miejscowoœci Czarnogrobla pod Winnic¹ na Ukrainie, dok¹d jego ojciec wyemigrowa³ z Poznañskiego i osiedli³ siê jako dzier¿awca
maj¹tku rolnego. Po œmierci ojca, w 1899 r. przeniós³ siê wraz z matk¹ do Warszawy.
W 1905 r., po œmierci matki, maj¹c 12 lat rozpocz¹³ pracê jako robotnik, a nastêpnie
jako praktykant biurowy. W latach 1920–1922 studiowa³ na Wydziale Nauk Politycznych i Spo³ecznych Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. W latach 1920–1924
by³ przedstawicielem na Polskê belgijskiej firmy chemicznej.
W latach1924–1934 pracowa³ jako kierownik administracyjny, a nastêpnie jako dyrektor Œl¹skich Zak³adów Graficznych i Wydawniczych „Polonia”.
W latach 1934–1939 by³ dyrektorem Zwi¹zku Pracodawców Górnoœl¹skiego Przemys³u Górniczo-Hutniczego w Katowicach. W czasie okupacji hitlerowskiej, w latach
1939–1944 pracowa³ jako referent w centrali rolniczej. Po wojnie, w latach 1945–1948
zajmowa³ ró¿ne stanowiska kierownicze, pocz¹tkowo w przemyœle wêglowym, a nastêpnie w Ministerstwie Przemys³u i Handlu.
W latach 1948–1955 pe³ni³ funkcjê dyrektora generalnego w ówczesnej Pañstwowej
Komisji Planowania Gospodarczego, a od 15 marca 1955 r., a¿ do przejœcia na emeryturê 22 marca 1965 r. by³ wiceprezesem G³ównego Urzêdu Statystycznego.
W okresie 10 lat pracy na stanowisku wiceprezesa GUS Cz. Chmielewski koncentrowa³ swoj¹ uwagê g³ównie na rozwoju statystyki obrotu towarowego i cen, statystyki
pracy, warunków bytu ludnoœci oraz oœwiaty, kultury i zdrowotnoœci. Wykorzystuj¹c
swoje poprzednie doœwiadczenia w pracy w administracji na ró¿nych stanowiskach kierowniczych przywi¹zywa³ du¿¹ wagê do usprawnienia organizacji pracy departamentów GUS, zastêpowa³ czêsto prezesa Urzêdu w czasie jego nieobecnoœci. Wielokrotnie
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63

reprezentowa³ G³ówny Urz¹d Statystyczny na konferencjach i seminariach miêdzynarodowych. Pe³ni¹c funkcjê przewodnicz¹cego komisji programowej w GUS, wniós³
istotny wk³ad w rozwój metod opracowania programów badañ statystycznych. Odnotowaæ nale¿y tak¿e jego wysi³ki w dziedzinie unowoczeœnienia i doskonalenia funkcjonowania bazy poligraficznej G³ównego Urzêdu Statystycznego.
O najwa¿niejszych zadaniach GUS dotycz¹cych usprawnienia organizacji s³u¿b statystycznych pisa³ Cz. Chmielewski w „Wiadomoœciach Statystycznych” (1961 r., nr 4).
Pisz¹c o najwa¿niejszych zadaniach statystyki, szczególn¹ uwagê poœwiêci³ potrzebie
doskonalenia organizacji s³u¿b statystycznych, unowoczeœnienia œrodków technicznych oraz ich wykorzystania do przyspieszenia opracowañ i skrócenia terminów udostêpniania informacji u¿ytkownikom, wœród których na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
terenowe organy zarz¹dzania.

TADEUSZ WALCZAK
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CZARNOWSKA MARIA CECYLIA
(1906–2001)

Maria Cecylia Czarnowska urodzi³a siê 22 listopada 1906 roku w maj¹tku Za³usków
w gminie I³ów ko³o Sochaczewa w zubo¿a³ej rodzinie szlacheckiej. Jej ojciec Konstanty Czarnowski by³ wykszta³conym rolnikiem, specjalist¹ i prekursorem w niektórych
dziedzinach hodowli byd³a, instruktorem, ale przede wszystkim administratorem
maj¹tków ziemskich. W ankietach personalnych z czasów PRL Maria okreœla³a jego zawód neutralnym i bezpiecznym terminem „oficjalista rolny”. Profesja ojca powodowa³a, ¿e rodzina czêsto zmienia³a miejsce zamieszkania, a te wielokrotne przeprowadzki by³y „zmor¹” (jak sama to okreœla³a) m³odoœci jego córki Marii. Matka Stefania
z Chodynickich zawodowo nie pracowa³a, zajmowa³a siê domem i wychowywaniem
dzieci, poza najstarsz¹ Mari¹, Stefanem, Barbar¹ (ciê¿ko chora zmar³a w 1935 r.)
i Zofi¹.
W roku 1920 rodzina Czarnowskich przenios³a siê do Lublina. Konstanty otrzyma³
tam posadê inspektora rolnego w Urzêdzie Wojewódzkim, na której zatrudniony by³ do
1922 roku. Potem zmieni³ pracê i miejsce zamieszkania. Maria, która podjê³a ju¿ naukê
w oœmioklasowym gimnazjum Wac³awy Arciszowej pozosta³a na stancji w Lublinie
i kontynuowa³a naukê. Ze wzglêdu na ciê¿kie warunki materialne dawa³a korepetycje
ju¿ od szóstej klasy gimnazjalnej. Wspomaga³ j¹ finansowo w tym czasie i potem
w okresie studiów wuj Henryk Chodynicki. Maria Czarnowska by³a dobr¹ uczennic¹
i w 1925 roku uzyska³a œwiadectwo dojrza³oœci.
Zaraz po maturze, w tym¿e 1925 roku, podjê³a studia na Uniwersytecie Warszawskim. Wybra³a historiê na Wydziale Humanistycznym (Filozoficznym) choæ bardziej
interesowa³y j¹ kwestie spo³eczne i powinna raczej (jak sama powiedzia³a po latach)
skoñczyæ socjologiê, ale takiego kierunku na UW jeszcze wtedy nie by³o. Do socjologii
mia³a byæ mo¿e „sk³onnoœci rodzinne”, jako ¿e jej bliskim krewnym by³ znany socjolog
prof. Stefan Czarnowski zatrudniony wówczas na UW. W czasie studiów uczêszcza³a

65

tak¿e na wyk³ady z przedmiotów socjologicznych i ekonomicznych. Szczególnie interesowa³y j¹ zagadnienia historii gospodarczej, z którymi zapoznawa³a siê pod kierunkiem prof. Stanis³awa Arnolda. Uczestniczy³a równie¿ w seminarium prowadzonym
przez prof. Marcelego Handelsmana. Studia ukoñczy³a w czerwcu 1930 roku uzyskuj¹c
dyplom magistra filozofii w zakresie historii. Jej praca magisterska ¯ycie na dworze
króla W³adys³awa Jagie³³y i królowej Jadwigi na podstawie rachunków dworu, napisana u prof. Arnolda, zosta³a oceniona jako bardzo dobra.
W czasach studenckich Maria Czarnowska, która wczeœniej nale¿a³a jedynie do harcerstwa i organizacji m³odzie¿owej szkó³ œrednich, wst¹pi³a do Zwi¹zku Przyjació³ Ligi
Narodów oraz przez krótki czas (1929–1931) nale¿a³a do PPS. W ZPLN wytrwa³a do
koñca studiów, natomiast rych³o dosz³a do wniosku, ¿e dzia³alnoœæ w organizacji typu
politycznego jej nie odpowiada. Odt¹d udziela³a siê jedynie w organizacjach zawodowych i spo³ecznych. Pierwsz¹ organizacj¹ tego typu by³ Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego, do którego wst¹pi³a w roku 1930 po podjêciu pracy w szkolnictwie.
Od 16 paŸdziernika 1930 roku by³a nauczycielk¹, choæ nie wi¹za³a z tym zawodem
swej przysz³oœci. Najpierw pracowa³a w szkole œredniej, a nastêpnie w publicznej szkole powszechnej w Warszawie. Praktykê nauczycielsk¹ odby³a w Pañstwowym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Warszawie, a w 1933 roku ukoñczy³a jednoroczne
Studium Pedagogiczne przy UW i po zdaniu egzaminu pañstwowego uzyska³a dyplom
nauczyciela szkó³ œrednich. Nie przyst¹pi³a jednak do dalszych egzaminów uprawniaj¹cych do sta³ej pracy w szkolnictwie i 31 sierpnia 1935 roku zosta³a zwolniona z posady nauczycielskiej. Przez kilka miesiêcy pozostawa³a bez sta³ego zatrudnienia.
Zamieszka³a z rodzicami, którzy przenieœli siê w tym czasie do Warszawy i zajê³a siê
w wiêkszym ni¿ dot¹d stopniu udzielaniem korepetycji. Dawa³a prywatne lekcje z matematyki i przedmiotów humanistycznych uczniom klas gimnazjalnych. Jednoczeœnie
poszukiwa³a sta³ego zajêcia w bardziej interesuj¹cej j¹ dziedzinie ni¿ praca pedagogiczna. W okresie wczeœniejszym, jeszcze jako nauczycielka, zosta³a zaanga¿owana do pracy przy II Powszechnym Spisie Ludnoœci, przeprowadzonym w Polsce przez G³ówny
Urz¹d Statystyczny w 1931 roku. Wraz z innymi nauczycielami w³¹czonymi do prac
spisowych pracowa³a jako komisarz spisowy i by³o to dla niej bardzo ciekawe zajêcie.
Podobnie jak udzia³ w prowadzonych przez ZNP dzia³aniach nad opracowaniem dziejów zawodowego ruchu nauczycielskiego. Po odejœciu z zawodu nie uczestniczy³a ju¿
w tych pracach. Jednak zainteresowanie statystyk¹ pozosta³o i w tym kierunku posz³y
jej poszukiwania.
Jeszcze w 1935 roku podjê³a starania o zatrudnienie w GUS. Nie by³o to ³atwe, bo
w tym okresie w Urzêdzie trwa³y redukcje pracowników i brakowa³o wolnych etatów.
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Musia³a czekaæ. 1 maja 1936 roku zosta³a zatrudniona przez Ko³o Socjologii Pozytywnej zrzeszaj¹ce studentów UW, które otrzyma³o fundusze na opracowanie ankiety na temat ¿ycia m³odzie¿y akademickiej w Polsce. Prace te prowadzono za pomoc¹ metod
socjologicznych i statystycznych, co bardzo jej odpowiada³o. Zainteresowa³a siê powa¿nie statystyk¹ i zaczê³a studiowaæ jej metody. Pod koniec 1936 roku doczeka³a siê
zatrudnienia w GUS. 1 grudnia rozpoczê³a pracê jako rachmistrz w Wydziale VII: Statystyki Administracji Publicznej i Samorz¹dów w referacie szkolnictwa. By³a pracownikiem kontraktowym (pomocnikiem kancelaryjnym, sekretarzem administracyjnym),
a od 1 czerwca 1938 roku praktykantk¹ I kategorii w X grupie uposa¿enia w Wydziale
Statystyki Administracji Publicznej i Finansów Publicznych, Referacie Statystyki
Szkolnictwa Ogólnokszta³c¹cego, Ni¿szego i Œredniego. Przesz³a „wszystkie stadia
prac statystycznych”, bra³a udzia³ w redagowaniu publikacji statystycznych, pisa³a i publikowa³a artyku³y na tematy zwi¹zane ze statystyk¹ oœwiaty i kultury. „By³a to praca
odpowiadaj¹ca mi, dobrze siê w niej czu³am, a otaczaj¹cy mnie ludzie byli interesuj¹cy” – mówi³a po latach. Szczególnie du¿o zawdziêcza³a prof. Stefanowi Szulcowi,
ówczesnemu naczelnikowi Wydzia³u Statystyki Ludnoœci, który opiekowa³ siê m³od¹
pracownic¹, korygowa³ jej prace, doradza³ jak uj¹æ omawiany temat artyku³u. Do chwili
wybuchu wojny w 1939 roku Maria Czarnowska opublikowa³a ich kilka (pierwszy dotyczy³ szkolnictwa na wsi: Realizacja nauczania powszechnego na wsi w l. 1932/33
i 1937/38. „Statystyka Polski”, ser. C, z. 101, 1939).
W roku 1939 przyst¹pi³a do egzaminu na stanowisko urzêdnika statystycznego I kategorii. 24 maja 1939 roku zda³a pisemn¹ jego czêœæ. Jej pracê Jakie trudnoœci metodyczne nasuwaj¹ siê w opracowaniu polskiej statystyki szkolnictwa powszechnego?
oceniono na dostatecznie. 30 maja zda³a (równie¿ na dostatecznie) egzamin ustny. Konsekwencj¹ zdanego egzaminu by³a nominacja z dnia 3 czerwca 1939 roku na referendarza oraz powierzenie kierowania Referatem Statystyki Oœwiaty Pozaszkolnej i ¯ycia
Kulturalnego, a tak¿e czasowo Referatem Statystyki Szkolnictwa. Naczelnik wydzia³u,
w którym pracowa³a, Karol Czernicki zaproponowa³ jej wst¹pienie do Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Z propozycji tej skorzysta³a i do chwili wybuchu wojny
zd¹¿y³a jeszcze wzi¹æ udzia³ w kilku zebraniach Towarzystwa, co utwierdzi³o j¹
w przekonaniu, ¿e statystyka to w³aœciwy dla niej zawód.
Wybuch wojny zrujnowa³ wszystkie plany. Od 6 wrzeœnia 1939 roku GUS przesta³
funkcjonowaæ, wkrótce zaczê³a siê okupacja. Maria Czarnowska wróci³a do dawania
prywatnych lekcji, pracowa³a dorywczo w Sto³ecznym Komitecie Samopomocy
Spo³ecznej i Wydziale Statystyki Zarz¹du Miejskiego przy spisie gospodarstw. Wspó³-
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pracowa³a te¿ z dyrektorem Miejskiego Urzêdu Statystycznego Kazimierzem Romaniukiem nad statystyk¹ zniszczeñ wojennych.
3 lipca 1940 roku zosta³a wraz z ca³¹ rodzin¹ aresztowana i osadzona na Pawiaku
z powodu dzia³alnoœci konspiracyjnej brata Stefana, który trafi³ do Oœwiêcimia, gdzie
zgin¹³ w 1942 roku. Maria, dziêki staraniom podejmowanym w gestapo przez rodzinê
odzyska³a wolnoœæ 22 lutego 1941 roku.
Po zwolnieniu z wiêzienia na Pawiaku, dziêki pomocy Karola Czernickiego, podjê³a
16 czerwca 1941 roku pracê w Radzie G³ównej Opiekuñczej, Zarz¹dzie Polskiego Komitetu Opiekuñczego m. Warszawy, gdzie prowadzi³a referat statystyki zak³adów opiekuñczych oraz referat sprawozdawczo-statystyczny, opracowywa³a ankietê o warunkach ¿ycia ludnoœci polskiej. W warszawskim RGO pracowa³a do wybuchu powstania
warszawskiego. Ciê¿kich warunków okupacyjnego ¿ycia nie przetrwa³a matka – Stefania Czarnowska, która zmar³a w roku 1943, ojciec umar³ wiosn¹ 1945 roku.
Okres powstania Maria prze¿y³a z siostr¹ w Warszawie. Jej mieszkanie przy ul. Kredytowej 8 sp³onê³o z ca³ym dobytkiem. Spali³y siê w nim pieczo³owicie zbierane materia³y do pracy doktorskiej nt.: Organizacje nauczycielskie w Polsce. Zamieszka³a
u znajomych przy ulicy Chmielnej, a po upadku powstania wyruszy³a z siostr¹ Zofi¹
(nauczycielk¹ szko³y rolniczej, a w czasie okupacji instruktork¹ hodowli drobiu) do
Pruszkowa. Na Okêciu oderwa³y siê obie od kolumny warszawskich uchodŸców i dotar³y do przyjació³ w Podkowie Leœnej. Zamieszka³a w Brwinowie, sk¹d po wyzdrowieniu doje¿d¿a³a do Pruszkowa, gdzie podjê³a dorywcz¹ pracê w tamtejszym oddziale
RGO – Polskim Komitecie Opiekuñczym, pomagaj¹c do koñca roku 1944 ludnoœci wypêdzonej z Warszawy.
Po przetoczeniu siê frontu dalej na zachód Maria Czarnowska spotka³a w zburzonej
Warszawie, gdzieœ na pocz¹tku marca 1945 roku, dawn¹ kole¿ankê z GUS – d³ugoletni¹ kierowniczkê biblioteki Urzêdu – Irenê Morsztynkiewicz, od której dowiedzia³a siê,
¿e prof. Szulc organizuje GUS. Uda³a siê do niego na ulicê Marsza³kowsk¹ 8 i zg³osi³a
swój akces. Na pocz¹tku maja 1945 roku profesor poleci³ stawiæ siê jej do pracy w Urzêdzie, który mieœci³ siê wówczas w budynku przy ul. Kazimierzowskiej róg Narbutta.
16 maja 1945 roku Maria Czarnowska podjê³a pracê w reaktywowanym w marcu G³ównym Urzêdzie Statystycznym. Przenios³a siê do Warszawy. Zamieszka³a z przyjació³mi, którzy w³aœnie wrócili do Warszawy, w ma³o zniszczonym domu przy
ul. Madaliñskiego. PóŸniej w koñcu 1946 roku otrzyma³a mieszkanie w budynku, przydzielonym GUS-owi, przy ul. Narbutta 76, gdzie zamieszkali równie¿ inni pracownicy
Urzêdu (m.in. Irena Morsztynkiewiczowa, Zygmunt Peuker, Zygmunt Zaremba).
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Wspólnie z Wiktorem Morawskim, referendarz a potem radca Maria Czarnowska,
organizowa³a nowy Wydzia³ Statystyki Oœwiaty, Nauki i Kultury w Departamencie V.
Od 1 listopada 1946 roku zosta³a naczelnikiem tego ponad dwudziestoosobowego wydzia³u. Przez pewien czas kierowa³a jednoczeœnie Wydzia³em Statystyk Spo³ecznych
i Administracyjnych w tym¿e Departamencie V. W okresie kierowania przez ni¹ prac¹
Wydzia³u Statystyki Oœwiaty, Nauki i Kultury przygotowano w nim 2 zeszyty „Statystyki Szkolnictwa” (lata szkolne 1945/1946 i 1946/1947) oraz zeszyt „Statystyki Kultury” (1945, 1946, 1947). Zeszytu o statystyce kultury w latach 1948–1949 w³adze nie
pozwoli³y wydaæ, jako ¿e liczba miejsc w kinach by³a tajemnic¹, a zeszyt statystyki
oœwiaty w roku szkolnym 1948/1949 nie uwzglêdnia³ przekrojów wojewódzkich, bo
niektóre z danych (np. liczba uczniów wed³ug województw) równie¿ by³y objête tajemnic¹.
Obok pracy zawodowej Czarnowska w³¹czy³a siê w nurt dzia³añ spo³ecznych. Dyrektor GUS prof. S. Szulc ju¿ w 1946 roku zainicjowa³ reaktywowanie Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Wœród 10 cz³onków za³o¿ycieli znalaz³a siê równie¿ Maria
Czarnowska. Pracê w PTS rozpoczêto w 1947 roku Pierwsze zebranie organizacyjne
z udzia³em tych 10 cz³onków za³o¿ycieli odby³o siê 22 kwietnia 1947 roku Przewodnicz¹cym Tymczasowego Zarz¹du zosta³ prof. S. Szulc. Odbywa³y siê nastêpne zebrania, w 1947 roku wyg³oszono kilka odczytów. 29 maja 1949 roku Walne Zgromadzenie
PTS wybra³o do zarz¹du M. Czarnowsk¹, który powierzy³ jej funkcjê sekretarza.
Przez kilka lat wydzia³ kierowany przez M. Czarnowsk¹ funkcjonowa³ w GUS bardzo dobrze. Sytuacja zmieni³a siê, gdy nadesz³y trudne lata piêædziesi¹te. W roku 1950
w Ministerstwie Oœwiaty zlikwidowano Biuro Badañ i Statystyki, którego dyrektorem
by³ autor znanego elementarza Marian Falski. W zwi¹zku z tym w GUS-ie dosz³o do
reorganizacji. Wydzia³ M. Czarnowskiej przekszta³cony zosta³ w Departament Oœwiaty
i Kultury. Na polecenie prezesa Zygmunta Padowicza organizowa³a nowy departament
i przewidziana by³a na jego dyrektora. Niestety, obietnica prezesa Padowicza nie zosta³a zrealizowana. Maj¹ca wp³yw na nominacjê Pañstwowa Komisja Planowania,
z któr¹ stosunki uk³ada³y siê jej nie najlepiej, doprowadzi³a do powo³ania na dyrektora
kogoœ innego, bardziej zaanga¿owanego politycznie. Maria Czarnowska by³a bowiem
bezpartyjna. Nale¿a³a do ró¿nych organizacji, obok PTS by³y to: Zwi¹zek Zawodowy
Pracowników Pañstwowych, Polski Zwi¹zek Zachodni, PCK, a nawet Liga Kobiet i Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej, ale nigdy nie wst¹pi³a do ¿adnej partii politycznej. W nowym departamencie zosta³a wiêc naczelnikiem Wydzia³u Szkolnictwa
Ogólnokszta³c¹cego. Wytrzyma³a na tym stanowisku rok „w nieciekawej atmosferze”,
jak to sama okreœla³a po latach. Uda³o siê jej uzyskaæ przeniesienie do Centralnego
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Urzêdu Wydawnictw Przemys³u Graficznego i Ksiêgarstwa. Od 1 grudnia 1951 roku
podjê³a tam pracê na stanowisku naczelnika Wydzia³u Tematycznych Planów Zbiorczych i Sprawozdawczoœci w Departamencie Programowym. Jej bezpoœrednim zwierzchnikiem by³ póŸniejszy twórca PWN, Adam Bromberg. Wœród partyjnych dyrektorów
i naczelników by³a wyj¹tkiem, ale pracowa³o siê jej tu dobrze. Stosunki popsu³y siê po
odejœciu Bromberga. Wkrótce równie¿ i ona zmieni³a pracê. 16 lutego 1954 roku przeniesiona zosta³a na starszego radcê w nowo utworzonym Centralnym Zarz¹dzie Wydawnictw. Rok póŸniej – 1 marca 1955 roku – zosta³a pracownikiem Biblioteki
Narodowej, której dyrektor W³adys³aw Bieñkowski nie obawia³ siê zatrudniaæ osób
„niewygodnych” – wiêzionych, wyrzucanych z partii, maj¹cych k³opoty w innych instytucjach.
W latach piêædziesi¹tych zaczê³y siê równie¿ problemy Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Nasila³y siê trudnoœci organizacyjne i finansowe. Panuj¹ce wówczas
warunki spo³eczno-polityczne powodowa³y ograniczanie dzia³alnoœci stowarzyszeñ,
zw³aszcza tych z przedwojennymi tradycjami i korzeniami, takich jak PTS. Kilku
aktywnych cz³onków Towarzystwa, uznanych za nieprawomyœlnych, dotknê³y ró¿nego
typu szykany, jak choæby zwolnienia z pracy w GUS. W 1949 roku na emeryturê przeszed³ szef GUS sprawuj¹cy funkcjê prezesa towarzystwa. Nowe w³adze GUS odmówi³y PTS-owi subwencji z tytu³u cz³onka wspieraj¹cego. Tak¿e sk³adki innych cz³onków wspieraj¹cych i zwyczajnych wp³ywa³y nieregularnie. Narasta³y wiêc trudnoœci finansowe organizacji. 12 grudnia 1953 roku Walne Zgromadzenie PTS podjê³o uchwa³ê
o jego rozwi¹zaniu. W sk³ad Komisji Likwidacyjnej, jako cz³onek Zarz¹du Towarzystwa, wesz³a wraz z ca³ym Zarz¹dem M. Czarnowska. Na ostatnim posiedzeniu Komisji
w dniu 4 kwietnia 1955 roku protokó³ o likwidacji PTS podpisali z ramienia Towarzystwa: S. Szulc, E. Vielrose i M. Czarnowska.
W Bibliotece Narodowej Maria Czarnowska zosta³a kierownikiem Pracowni Statystyki Wydawnictw, której utworzenie by³o jej pomys³em. Do nowej komórki trafi³o
równie¿ kilka kole¿anek z GUS, które musia³y odejœæ z Urzêdu. Pracownia Statystyki
Wydawnictw zaczê³a wydawaæ od 1955 roku publikacjê Ruch wydawniczy w liczbach.
Pomys³odawczyni¹ i d³ugoletni¹ redaktork¹ tego rocznika (do 1977) by³a Czarnowska.
Pod jej redakcj¹ wysz³y 23 roczniki. Ostatni w 1977 roku, gdy by³a ju¿ emerytk¹. Formalnie przesz³a na emeryturê 30 czerwca 1972 roku, ale od 4 sierpnia tego samego roku
zosta³a ponownie zatrudniona w niepe³nym wymiarze godzin w charakterze konsultanta. Definitywnie przesta³a pracowaæ etatowo 29 lipca 1977 roku, nadal jednak wspó³pracowa³a z Pracowni¹. Jako konsultantka opracowywa³a okresowe analizy statystyczne ruchu wydawniczego. Ostatnia z nich Tendencje polskiej produkcji wydawniczej
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w latach 1975–1994 zosta³a opublikowana w XV roczniku „Ruchu Wydawniczego
w Liczbach” wydanym w 1995 roku. Od roku 1955 na podstawie porozumienia pomiêdzy GUS i Bibliotek¹ Narodow¹ ta ostatnia przekazywa³a dla statystyki pañstwowej
dane o ruchu wydawniczym w Polsce.
Po podjêciu pracy w BN Maria Czarnowska rozpoczê³a tak¿e przygotowywanie doktoratu. Promotorem rozprawy doktorskiej Statystyczna analiza polskiego ruchu wydawniczego by³ prof. Kazimierz Romaniuk. 10 maja 1966 roku uzyska³a dyplom doktorski
na Wydziale Finansów i Statystyki w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki. Jej praca
doktorska ukaza³a siê drukiem w roku nastêpnym pod tytu³em Iloœciowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1501–1965 („Prace Instytutu Bibliograficznego”, nr 6,
1967).
Tak¿e w roku 1966 (20 maja) M. Czarnowska zosta³a bibliotekarzem dyplomowanym. Komisja Egzaminacyjna uzna³a jej dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny za równorzêdny ze z³o¿eniem egzaminu bibliotekarskiego dla kandydatów na
stanowiska bibliotekarzy dyplomowanych. Na emeryturê przesz³a ju¿ jako starszy kustosz dyplomowany. Dyrekcja i organizacje spo³eczne dzia³aj¹ce w BN przyzna³y jej na
po¿egnanie w 1972 roku „Honorowy dyplom uznania za wk³ad pracy i myœli w rozwój
statystyki bibliotecznej oraz dzia³alnoœæ naukow¹ i spo³eczn¹”.
Zostawszy pracownikiem Biblioteki Narodowej Maria Czarnowska zapisa³a siê do
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w którym dzia³a³a bardzo aktywnie. W ramach
Stowarzyszenia zorganizowa³a Komisjê Statystyki przy Zarz¹dzie G³ównym. Przewodniczy³a jej w latach 1958–1976. Doprowadzi³a do realizacji jednego z wa¿niejszych
projektów komisji – wydania popularnego podrêcznika statystyki dla bibliotekarzy. Napisa³a go wspólnie z J. Wojtyniakiem, a SBP wyda³o ich podrêcznik w 1971 roku pod
tytu³em Statystyka dla bibliotekarzy. Ta skromna publikacja (83 strony) by³a bardzo
cenna i wa¿na dla œrodowiska bibliotekarskiego, d³ugo zachowuj¹c sw¹ przydatnoœæ.
Jej wiedza z zakresu klasyfikacji i teorii statystyki wydawniczej, któr¹ zg³êbia³a jeszcze przed zatrudnieniem w BN, zosta³a wykorzystana nie tylko w Polsce. Na 21. Sesjê
IFLA (Miêdzynarodowej Federacji Stowarzyszeñ Bibliotekarzy), po³¹czon¹ z III Miêdzynarodowym Kongresem Bibliotek, Dokumentacji i Bibliografii, które odby³y siê
11–16 wrzeœnia 1955 roku w Brukseli, przygotowa³a dwa referaty: Problemy statystyki
wydawnictw i W sprawie druków urzêdowych.
Uczestniczy³a nastêpnie w pracach metodycznych Komisji Statystyki w czasie 26.
Sesji IFLA w Szwecji (7–11.08.1960 r. Lund i Malmö), które doprowadzi³y do przyjêcia przez Konferencjê Generaln¹ UNESCO na XXX sesji w Pary¿u (19.11.1964) „Zaleceñ dotycz¹cych miêdzynarodowej normalizacji statystyki ksi¹¿ek i periodyków”.
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W 1965 roku opublikowa³a na ten temat artyku³ w „Przegl¹dzie Bibliotecznym”. Wczeœniej, bo w 1962 roku, zamieœci³a w „Wiadomoœciach Statystycznych” artyku³ pt. Zasady miêdzynarodowej statystyki wydawnictw.
W swym d³ugim ¿yciu Maria Czarnowska opublikowa³a ponad 40 artyku³ów z zakresu statystyki na ³amach czasopism bibliotekarskich, statystycznych i technicznych –
– polskich i zagranicznych (m.in. w „Bibliographie de la France”). W ksi¹¿ce Warszawa II Rzeczypospolitej 1918–1939, wydanej w 1970 roku, zamieœci³a rozdzia³ Ruch wydawniczy w Warszawie 1918–1939, w „Rocznikach Bibliotecznych” w roku 1970 opublikowa³a artyku³ Ksi¹¿ka polska na tle produkcji œwiatowej w latach 1950–1970,
a w „Przegl¹dzie Bibliotecznym” z roku 1982 Tendencje w polskim ruchu wydawniczym w latach siedemdziesi¹tych na podstawie danych statystycznych.
Od roku 1970 zaczê³a dzia³aæ w Zespole Historyczno-Pamiêtnikarskim przy Okrêgu
(a potem Oddziale) Warszawskim SBP, do którego wci¹gnê³a j¹ Irena Morsztynkiewiczowa, by³a d³ugoletnia dyrektor Biblioteki GUS (obecnej Centralnej Biblioteki Statystycznej). Obie panie zna³y siê od czasów sprzed II wojny œwiatowej, a przez kilka
powojennych lat by³y s¹siadkami w tym samym GUS-owskim domu przy ul. Narbutta.
Morsztynkiewiczowa dzia³a³a w Zespole od pocz¹tku jego istnienia (1964), pani Maria
aktywniej w³¹czy³a siê w jego prace na prze³omie roku 1973 i 1974, kiedy by³a ju¿ na
emeryturze i mia³a nieco wiêcej wolnego czasu.
Zespó³ Historyczno-Pamiêtnikarski za swe g³ówne zadanie mia³ uczczenie i utrwalenie pamiêci o wybitnych, zas³u¿onych bibliotekarzach polskich. Uda³o mu siê doprowadziæ do wydania przez Ossolineum w serii „Ksi¹¿ki o Ksi¹¿ce” dwóch tomów
wspomnieñ o zmar³ych bibliotekarzach (Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego w 1974 r. i Portrety bibliotekarzy polskich w 1980 r.). Z publikacji kolejnych tomów, przygotowanych w Zespole, wroc³awskie wydawnictwo zrezygnowa³o z powodu
braku funduszy. Dziêki konsekwencji i uporowi dzia³aczek z Zespo³u Historyczno-Pamiêtnikarskiego Zarz¹d G³ówny SBP podj¹³ w 1984 roku decyzjê o przejêciu wspomnieniowej serii, której nadano tytu³ „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach
Wspó³czesnych”. Pierwszy tomik (Z warsztatu bibliografa) Wydawnictwo SBP opublikowa³o w 1991 roku. Maria Czarnowska, która wesz³a w sk³ad Kolegium Redakcyjnego serii, bardzo aktywnie uczestniczy³a w pracach redakcyjnych tego i nastêpnych
tomów. W kolejnym, wydanym w 1992 roku (Z ksi¹¿k¹ do ludzi), opracowa³a sylwetkê
zmar³ej w miêdzyczasie Ireny Morsztynkiewicz (60 lat w bibliotekarstwie). By³a redaktorem prowadz¹cym trzeciego tomiku wydanego w 1993 roku (W krêgu nauki i bibliotek). Pracowa³a te¿ nad kilku dalszymi. Ostatni, przy którym pracowa³a, ukaza³ siê ju¿
w 2002 roku, po jej œmierci (Znawcy rêkopisów).
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Jednoczeœnie M. Czarnowska wspó³pracowa³a z wydawnictwem S³ownika pracowników ksi¹¿ki polskiej, do którego opracowa³a miêdzy innymi biogramy: A. Bromberga,
H. Hleb-Koszañskiej, J. Zaremby, Z. Steffen-Padowicz.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wysoko ocenia³o dzia³alnoœæ M. Czarnowskiej i dawa³o temu wyraz. W roku 1997 Krajowy Zjazd Delegatów SBP nada³ jej
14 czerwca godnoœæ Honorowego Cz³onka. 8 maja 1999 roku wyró¿niono j¹ medalem
Stowarzyszenia „W dowód uznania”, a 4 maja 2000 roku Honorow¹ Odznak¹ SBP. Od
roku 1965 posiada³a równie¿ srebrn¹ odznakê Zas³u¿onego Dzia³acza Kultury. W roku
1969 otrzyma³a Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wczeœniej, w 1946 roku
odznaczono j¹ Medalem Zwyciêstwa i Wolnoœci, a w 1955 roku Medalem 10-lecia Polski Ludowej.
Czarnowska dzia³a³a równie¿ w innych organizacjach. W okresie pracy w Bibliotece
Narodowej by³a aktywnym cz³onkiem Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Kultury
i Sztuki. Od 10 lutego 1966 do 5 marca 1969 roku pe³ni³a funkcjê przewodnicz¹cej
Rady Zak³adowej w BN, a potem przewodnicz¹cej Komisji Rewizyjnej. W 1978 roku
Zarz¹d G³ówny ZZPKiS przyzna³ jej Z³ot¹ Odznakê Zas³u¿onego Dzia³acza Zwi¹zku.
Drugim, obok SBP, najwa¿niejszym polem dzia³ania Marii Czarnowskiej by³o Polskie Towarzystwo Statystyczne. 16 kwietnia 1981 roku na Zgromadzeniu Za³o¿ycielskim odrodzonego PTS wybrana zosta³a do Tymczasowej Rady G³ównej. 14 grudnia
1985 roku II Walne Zgromadzenie Delegatów wybra³o j¹ na wiceprzewodnicz¹c¹ S¹du
Kole¿eñskiego. W paŸdzierniku nastêpnego roku Rada G³ówna PTS powo³a³a pani¹
Mariê do Zespo³u Redakcyjnego „Biuletynu Informacyjnego” RG PTS. Ja i pozostali
cz³onkowie redakcji – Z. Peuker i J. Berger – mieliœmy przyjemnoœæ pracowaæ z pani¹
Mari¹ do 1998 roku, kiedy to pismo przesta³o siê ukazywaæ. Przygotowaliœmy razem
44 jego numery, a Maria Czarnowska mia³a du¿y wk³ad w sukces „Biuletynu”.
Wspó³praca uk³ada³a siê harmonijnie. Pani Maria budzi³a podziw sw¹ fachowoœci¹,
pracowitoœci¹ i wspania³¹ osobowoœci¹.
W takim samym sk³adzie pracowaliœmy wspólnie tak¿e w Komisji Historycznej RG
PTS, kierowanej przez prof. Helenê Madurowicz-Urbañsk¹, w której dzia³ali równie¿
Stanis³aw Kwiatkowski i Kazimierz Latuch. W monografii towarzystwa, przygotowanej przez komisjê i wydanej w 1992 roku (Polskie Towarzystwo Statystyczne
1912–1992), Maria Czarnowska opracowa³a rozdzia³y poœwiêcone dziejom Towarzystwa w okresie do wybuchu II wojny œwiatowej. Wczeœniej opublikowa³a w „Wiadomoœciach Statystycznych” artyku³y na temat dzia³alnoœci PTS w latach 1937–1955
i 1981–1987 („Wiadomoœci Statystyczne” 1988, nr 2, s. 8-10). Do wydanego przez PTS
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i GUS w 1998 roku S³ownika biograficznego statystyków polskich opracowa³a kilka
biogramów.
Jako seniorka statystyki polskiej i Polskiego Towarzystwa Statystycznego zosta³a
wyró¿niona godnoœci¹ Cz³onka Honorowego PTS przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa 29 lutego 2000 roku, a G³ówny Urz¹d Statystyczny dwukrotnie nada³ jej Odznakê Honorow¹ „Za zas³ugi dla statystyki” (w 1987 i 1998 r.).
Trudne i pracowite ¿ycie wyczerpa³o si³y i nadszarpnê³y zdrowie Marii Czarnowskiej. Szczególnie trudne by³y ostatnie lata, kiedy opiekowa³a siê, mieszkaj¹c¹ razem
z ni¹, ciê¿ko chor¹, samotn¹ siostr¹. D³ugotrwa³a, wyczerpuj¹ca fizycznie i psychicznie
opieka nad chor¹ odbi³a siê równie¿ na kondycji opiekunki. Ciê¿ko prze¿y³a te¿ œmieræ
siostry.
Sama chorowa³a przez kilka miesiêcy. Przegra³a tê walkê i zmar³a 2 paŸdziernika
2001 roku w Warszawie. Zosta³a pochowana w grobie rodzinnym na Cmentarzu
Pow¹zkowskim. Pamiêæ o niej trwa jednak nadal. 21 lutego 2006 roku Zespó³ Historyczno-Pamiêtnikarski SBP zorganizowa³ spotkanie poœwiêcone wspomnieniom o pani
Marii. Uczestniczy³o w nim wiele osób, które z ni¹ pracowa³y, przyjaŸni³y siê, podziwia³y, szanowa³y i lubi³y. Dobrze zapisa³a siê w ludzkiej pamiêci i zas³u¿y³a na ni¹.
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CZEKANOWSKI JAN (1882–1965)

Jan Czekanowski urodzi³ siê w rodzinie ziemiañskiej 6 paŸdziernika 1882 roku
w G³uchowie pod Grójcem na Mazowszu. Ojciec Wincenty (1836–1926) by³ w³aœcicielem dóbr G³uchów i Koœmin ko³o Grójca. Matka, Amelia von Guthke, by³a Niemk¹.
Przed Janem przyszli na œwiat: Natalia, Aleksander, Stanis³aw i Maria. Pocz¹tkowe nauki Jan Czekanowski otrzyma³ w domu, a nastêpnie jesieni¹ 1894 roku, jako uczeñ klasy III, wst¹pi³ do znanej szko³y realnej Wojciecha Górskiego w Warszawie. Jesieni¹
1898 roku przeniós³ siê do szko³y realnej w Libawie na £otwie i tam zda³ maturê
w czerwcu 1901 roku. 1 wrzeœnia 1901 roku jako ochotnik wst¹pi³ do wojska. Przez niedopatrzenie i wbrew cyrkularzowi z roku 1888 zosta³ przyjêty jako katolik do artylerii
fortecznej ówczesnego portu wojennego cesarza Aleksandra III w Libawie. Nie mog¹c
jako szeregowiec bez Najwy¿szego Rozporz¹dzenia zostaæ przeniesionym do innego
oddzia³u i nie mog¹c jako katolik pozostawaæ w artylerii fortecznej okrêgu wileñskiego,
do którego nale¿a³a Libawa, 6 grudnia 1901 roku zosta³ zwolniony z wojska jako niezdatny z powodu sforsowania serca. Wyjecha³ za granicê, porzucaj¹c imperium bez stosownych dokumentów, za to z dusz¹ na ramieniu. Przejecha³ granicê salonk¹ zajmowan¹ przez wysokiego oficera carskiego z ¿on¹, co ochroni³o go przed kontrol¹. Wyjecha³ za granicê. Po podró¿y do W³och wiosn¹ 1902 roku zosta³ przyjêty na sekcjê matematyczno-przyrodnicz¹ Wydzia³u Filozoficznego Uniwersytetu Kantonalnego w Zurychu. Podj¹³ tam studia antropologiczne u znakomitego antropologa Rudolfa Martina,
anatomiczne u Georga Rugego oraz matematyczne u Heinricha Burghardta. Tym przedmiotom poœwiêci³ swe d³ugie, pracowite ¿ycie. Rozumia³ antropologiê szeroko, humanistycznie – jako wiedzê o cz³owieku i jego funkcjach. Czêœci¹ tej wiedzy by³a anatomia oraz: etnografia, antropogeneza i typologia, genetyka, lingwistyka i statystyka.
Czekanowski patrzy³ na cz³owieka jako na twór charakteryzuj¹cy siê wielk¹ liczb¹
powi¹zanych i skorelowanych cech. Rozumia³, ¿e badanie kilku tylko spoœród tych cech
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musi daæ ograniczony, wycinkowy, jednostronny obraz, zaciemniaj¹cy, a mo¿e nawet
fa³szuj¹cy rzeczywistego cz³owieka jako przedmiot badañ.
W pocz¹tkach ubieg³ego stulecia, kiedy Czekanowski studiowa³ w Zurychu, wielocechowa analiza cz³owieka nie by³a wykonalna. Angielska szko³a statystyczna
(Pearson, Yule, Fisher, Student) dopiero rozpoczyna³a swoj¹ dzia³alnoœæ. Czekanowski
szybko doceni³ rolê tej nowej dyscypliny dla antropologii i nauk empirycznych. Sta³ siê
jej adeptem i pionierem.
Startem naukowym Jana Czekanowskiego by³ drobny przyczynek statystyczny, napisany w drugim semestrze studiów uniwersyteckich. Demonstruje on zastosowanie
wspó³czynnika korelacji Pearsona do oceny wartoœci ró¿nych metod mierzenia wysokoœci czaszki. Zauwa¿my, ¿e by³ to rok 1902, a Karol Pearson wspó³czynnik korelacji
wprowadzi³ w roku 1901. Z t¹ pierwsz¹ prac¹ Czekanowski udaje siê w roku 1903 na
kongres antropologów niemieckich w Wormacji, towarzysz¹c swojemu prof. Rudolfowi Martinowi. Z powodu zbyt póŸnego zg³oszenia nie znalaz³ siê co prawda na liœcie
prelegentów, jednak¿e wykazanie siê sumienn¹ znajomoœci¹ najnowoczeœniejszych
metod angielskiej statystyki matematycznej, podówczas jeszcze nieznanych antropologom niemieckim, robi tak wielkie wra¿enie, ¿e Feliks von Luschan, dyrektor dzia³ów
afrykanistycznego i oceanistycznego Królewskiego Muzeum Ludoznawczego w Berlinie, proponuje mu asystenturê po³¹czon¹ z perspektyw¹ wys³ania go do Afryki lub Oceanii. Czekanowski zgodzi³ siê na objêcie asystentury, ale dopiero po ukoñczeniu
studiów w Zurychu. Ten tak wa¿ny dla póŸniejszych losów Czekanowskiego przyczynek ukazuje siê drukiem w roku 1904 w „Archiv für Anthropologie”.
W roku 1903 Czekanowski napisa³ pracê poœwiêcon¹ zastosowaniu wspó³czynnika
korelacji do badania anomalii miêœni, do której materia³ zebra³ w czasie pe³nienia obowi¹zków zastêpcy asystenta prosektorium Zak³adu Anatomii. Ta próba zastosowania
nowoczesnego aparatu statystycznego w anatomii ukazuje siê w roku 1906 w ksiêdze
pami¹tkowej poœwiêconej amerykañskiemu antropologowi Franzowi Boasowi.
Znane s¹ zas³ugi Czekanowskiego jako popularyzatora biometrii. Jeszcze jako student zuryski napisa³ artyku³ o biometrii. Zosta³ on wydany w roku 1904 jako wstêp do
szeroko znanego dzisiaj antropologom podrêcznika antropologii Rudolfa Martina Lerhbuch der Anthropologie, a w 1907 roku zosta³ opublikowany w dysertacji doktorskiej
Czekanowskiego na stopieñ doktora filozofii. Daje on w nim krótkie ujêcie metod statystycznych, wprowadzonych do antropologii przez angielskich biometrów. Studia koñczy w lipcu 1906 roku, uzyskuj¹c stopieñ doktora filozofii (dyplom wydany z dat¹
1907 r.).
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W nastêpnym semestrze zimowym Czekanowski uzupe³ni³ swoje wykszta³cenie studiami matematycznymi na Uniwersytecie Berliñskim. Jako œwie¿o upieczony absolwent uniwersytetu w Zurychu, od 1 listopada 1906 roku, Jan Czekanowski uzyska³
stanowisko asystenta w Królewskim Muzeum Ludoznawczym w Berlinie. Z funkcj¹ t¹
wi¹za³a siê mo¿liwoœæ wyjazdu do Afryki w charakterze stypendysty rz¹du pruskiego.
Mia³o siê zatem ziœciæ jego m³odzieñcze marzenie o egzotycznej wyprawie do Afryki.
M³ody Czekanowski zosta³ zaproszony przez ksiêcia Adolfa Fryderyka Meklemburskiego do wziêcia udzia³u w ekspedycji naukowej do Afryki Œrodkowej w miêdzyrzecze Nil-Kongo. Ponad dwa lata (01.05.1907–07.07.1909) przebywa³ w: Sudanie,
Kongo, Ugandzie i Niemieckiej Afryce Wschodniej. Przez Egipt, Syriê i Ba³kany wróci³ do Berlina. Do jego obowi¹zków nale¿a³o opracowanie mapy etnograficznej. By³o to
ogromne przedsiêwziêcie. Zrekrutowano 2230 tragarzy, na trasie przygotowano siedem
stanowisk zaopatrzonych w: ¿ywnoœæ, napoje, lekarstwa, narzêdzia, ubrania, namioty,
³ó¿ka obozowe, broñ, a nawet sk³adane wanny z mn¹cego siê nieprzemakalnego materia³u, s³owem ca³y ekwipunek niezbêdny dla poszukiwaczy. Gdzie by³o to mo¿liwe,
cz³onkowie ekspedycji goœcili u misjonarzy, w kolonialnych fortach pogranicza i na
dworach afrykañskich w³adców. Czekanowski przemierzy³ pó³nocno-zachodni¹ Tanzaniê, Rwandê i dwa rozleg³e pogranicza: jedno pomiêdzy Ugand¹ i Zairem, drugie
miêdzy Zairem i Sudanem. Przedsiêwziêcie odby³o siê w warunkach dosyæ wyj¹tkowych; tereny eksploracyjne o powierzchni blisko dwukrotnie wiêkszej od terytorium
Szwajcarii obejmowa³y obszar niedostêpny dla kolonizatorów europejskich, kupców
arabskich, hinduskich, a nawet afrykañskich. Zarówno czasy, jak i teren, na którym
przebywa³ Czekanowski, by³y ci¹gle jeszcze politycznie niestabilne i niepewne swojej
przysz³oœci. Czekanowski przebywa³ w tej ekspedycji ponad dwa lata i zebra³ ogromne,
a czasem jedyne materia³y z nieznanych jeszcze wówczas zupe³nie terenów Afryki. Materia³y dotyczy³y zarówno zagadnieñ antropologicznych, jak etnologiczno-etnograficznych, a nawet w pewnej mierze socjologicznych. Publikowa³ je przez d³ugie lata,
a czêœæ nawet po II wojnie œwiatowej, w roku 1951. Pierwszych piêæ tomów wydano
w latach 1911–1927 w Lipsku, w postaci ogromnej monografii pt. Forschungen im Nil-Kongo Zwischengebiet.
Za wyniki uzyskane w ekspedycji afrykañskiej zosta³ udekorowany orderami Korony Belgijskiej i Gryfa Meklemburskiego oraz meklemburskim medalem pami¹tkowym.
Najwa¿niejsze wyniki osi¹gn¹³ Czekanowski w dziedzinie badañ nad systematyk¹
rasow¹ i struktur¹ populacji. Przewrót, którego dokona³ w antroposystematyce Jan Czekanowski, polega³ przede wszystkim na wprowadzeniu do analizy rasowej nowej meto-
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dy taksonomicznej. Powsta³a ona w roku 1909 jako metoda diagraficzna Czekanowskiego. Metoda ta zosta³a opublikowana w podstawowej pracy metodycznej Czekanowskiego pt. Zur differentialdiagnose der Neandertalgruppe, która potem przez d³ugie lata
s³u¿y³a jako wyjœciowa praca wzorcowa dla jego uczniów.
2 marca 1910 roku Jan Czekanowski o¿eni³ siê z Elizawiet¹ (El¿biet¹) Sergijewsk¹,
córk¹ prawos³awnego proboszcza w Tule. M³odzi poznali siê w Zurychu, gdzie El¿bieta
studiowa³a medycynê. Z tego zwi¹zku zrodzi³y siê dwie córki: Zofia Teresa (ur.
25.09.1927) i Anna Katarzyna (ur. 25.06.1929).
Od 1 paŸdziernika 1910 roku Jan Czekanowski zamianowany zosta³ kustoszem Muzeum Etnograficznego Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu. Do Petersburga przeniós³ siê z pocz¹tkiem roku 1911 i pozostawa³ na tym stanowisku do koñca wrzeœnia
1913. W czasie pracy w Petersburgu znany zoolog Józef Nussbaum-Hilarowicz z³o¿y³
Czekanowskiemu propozycjê, aby siê habilitowa³ z antropologii i obj¹³ katedrê na Uniwersytecie Lwowskim. Po doœæ d³ugim wahaniu i zwlekaniu zdecydowa³ siê przenieœæ
do Lwowa. Na podstawie zas³ug, bez habilitacji, pismem c.k. Ministerstwa Wyznañ
i Oœwiecenia w Wiedniu z dnia 11 sierpnia 1913 roku, z dat¹ wa¿noœci od 1 paŸdziernika 1913 roku, zosta³ mianowany profesorem nadzwyczajnym antropologii i etnologii na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu we Lwowie i z pocz¹tkiem roku akademickiego
1913/1914 rozpocz¹³ wyk³ady, spêdzaj¹c we Lwowie najd³u¿szy okres swego ¿ycia, do
roku 1944. Obok wyk³adów zaj¹³ siê równie¿ organizowaniem zak³adu antropologiczno-etnologicznego i badaniami nad antropologi¹ krajow¹. Prace te jednak¿e uleg³y
zawieszeniu wskutek wybuchu I wojny œwiatowej. Jako poddany rosyjski bêd¹cy na
s³u¿bie pañstwowej austriackiej, zmuszony by³ w poœpiechu uciekaæ przed armi¹ rosyjsk¹. Z koñcem sierpnia 1914 roku wyjecha³ do Krynicy, a póŸniej do Buska. 30 wrzeœnia 1914 roku osiad³ w Luhaèovicach na Morawach i zaj¹³ siê opracowywaniem
materia³ów zebranych w czasie ekspedycji afrykañskiej. Po ukazaniu siê rozporz¹dzenia uznaj¹cego obywateli Królestwa Polskiego otrzyma³ paszport. 10 paŸdziernika
1916 roku wróci³ do Lwowa i z pocz¹tkiem roku akademickiego 1916/1917 wznowi³
wyk³ady na uniwersytecie jako profesor zwyczajny. Jego praca na uniwersytecie zosta³a ponownie przerwana 1 listopada 1918 roku, po opanowaniu Lwowa przez Ukraiñców. 10 grudnia, przez Warszawê i Pragê, Czekanowski wyjecha³ do Pary¿a. Bra³ tam
udzia³ w pracach Delegacji Polskiej na Konferencji Pokojowej w Wersalu jako ekspert,
a póŸniej cz³onek Narady Delegacyjnej. Od 1 marca do 1 maja 1919 roku pracowa³ jako
sekretarz polityczny w Komitecie Narodowym Polskim, od 1 maja do 15 czerwca w Delegacji Polskiej i od 15 czerwca do 1 paŸdziernika 1919 roku jako kierownik biur Dele-
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gacji Polskiej, zastêpuj¹c we wrzeœniu sekretarza generalnego Delegacji Polskiej
p. Stanis³awa Koziekrego. Powo³any z powrotem do Pary¿a pe³ni³ funkcjê eksperta naukowego przy Delegacji Polskiej do 15 marca 1920 roku.
Postanowieniem z 9 kwietnia 1920 roku Naczelnik Pañstwa zamianowa³ Jana Czekanowskiego profesorem zwyczajnym etnologii i antropologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, z wa¿noœci¹ od 1 stycznia 1920 roku. Po powrocie do Lwowa Jan
Czekanowski rozpocz¹³, od 15 kwietnia 1920, ponownie wyk³adaæ na uniwersytecie.
W roku 1913 Towarzystwo Naukowe Warszawskie wydaje drukiem ksi¹¿kê Jana
Czekanowskiego pt. Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii. By³
to pierwszy podrêcznik statystyki w jêzyku polskim traktuj¹cy o wspó³czesnych metodach opracowywania danych empirycznych i nale¿ytej interpretacji wyników. Wydrukowany zaledwie w dwa lata po pierwszym podrêczniku wspó³czesnej statystyki
matematycznej, jaki pojawi³ siê na œwiecie, An introduction to the theory of statistics
George’a Yule’a, odegra³ wybitn¹ rolê w rozpowszechnianiu biometrii wœród uczonych
polskich przed I wojn¹ œwiatow¹ i w okresie miêdzywojennym. Ten na wskroœ nowoczesny i precyzyjny podrêcznik, obok statystyki opisowej, zawiera: wnioskowanie
oparte na wspó³czynniku korelacji, regresjê wielorak¹ z policzonymi przyk³adami,
a tak¿e taksonomiczn¹ metodê diagraficzn¹ Czekanowskiego. Autorów podejmuj¹cych
pracê nad wspó³czesnym podrêcznikiem statystyki zachêcam do przestudiowania podrêcznika Czekanowskiego sprzed blisko stu lat.
Ogromny wk³ad Czekanowskiego do statystyki jest niezaprzeczalny. Ten wybitny
uczony jak nikt inny przyczyni³ siê tak¿e do rozkwitu polskiej antropologii oraz spowodowa³ jej szerokie uznanie na œwiecie. Profesor Czekanowski by³ twórc¹ Lwowskiej
Szko³y Antropologicznej, która przez wiele lat nadawa³a ton wszystkim badaniom
w Polsce. St¹d mówi siê te¿ o Polskiej Szkole Antropologicznej, któr¹ wyró¿nia³o
ca³kowicie oryginalne ujêcie w zakresie indywidualnej taksonomii wewn¹trzpopulacyjnej cz³owieka.
Profesor Jan Czekanowski by³ cz³onkiem Towarzystwa Naukowego we Lwowie.
Cz³onkami czynnymi miejscowymi Wydzia³u III Matematyczno-Przyrodniczego byli
równie¿ Stefan Banach i Hugon Steinhaus, a cz³onkami czynnymi zamiejscowymi: Maria Sk³odowska-Curie (Pary¿),Wac³aw Sierpiñski (Warszawa) i Stanis³aw Zaremba
(Kraków).
W latach 1934–1936 by³ rektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Lwowa 30 czerwca 1941 roku Jan Czekanowski pozbawiony zosta³ mo¿noœci pracy w swoim ulubionym Zak³adzie Antropologii.
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Ukraiñskiemu doktorantowi zawdziêcza³ skreœlenie z listy profesorów lwowskich rozstrzelanych przez Niemców 4 lipca 1941 roku. Dziêki temu, ¿e najwa¿niejsze materia³y
i ksi¹¿ki trzyma³ w domu, móg³ i w czasie okupacji bardzo intensywnie pracowaæ naukowo. Formalnie przed Arbeitsamtem zabezpieczy³ siê objêciem administracji
maj¹tku Koœmin ko³o Grójca, na podstawie notarialnego pe³nomocnictwa. To umo¿liwi³o mu równie¿ umieszczenie rodziny na wsi w G³uchowie ko³o Grójca oraz doje¿d¿anie do niej i do Warszawy, gdzie bra³ udzia³ w tajnym nauczaniu. Warto wspomnieæ, ¿e
w tym czasie w³aœcicielem maj¹tku Koœmin by³ starszy brat Jana Czekanowskiego, Stanis³aw. Formalnie od ojca Wincentego przej¹³ maj¹tek w roku 1895.
8 maja 1944 roku Jan Czekanowski, z rodzin¹, opuœci³ Lwów i do 14 wrzeœnia tego¿
roku korzysta³ z goœcinnoœci prof. Jerzego Fuhricha w Broniszowie pod Ropczycami.
PóŸniej, wykorzystuj¹c zmianê sytuacji spowodowanej przesuniêciem siê wojsk radzieckich na liniê Wis³oki, przeniós³ siê do wsi Cmolas pod Kolbuszow¹ i uczy³ w gimnazjum w Kolbuszowej do koñca kwietnia 1945 roku. Warto zauwa¿yæ, ¿e Szko³a Podstawowa w Cmolasie nosi imiê Jana Czekanowskiego. Dziêki interwencji Ministra
Oœwiaty otrzymawszy samochód ciê¿arowy Rzeszowskiego Urzêdu Wojewódzkiego,
przeniós³ siê do Lublina, gdzie obj¹³ wyk³ady antropologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przez który zosta³ powo³any jeszcze w listopadzie 1944 roku, lecz dok¹d
nie móg³ siê a¿ do tego czasu przenieœæ z braku œrodków komunikacyjnych.
Pismem Prezydenta Krajowej Rady Narodowej Boles³awa Bieruta z dnia 28 lutego
1946 roku zosta³ mianowany profesorem zwyczajnym antropologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznañskiego. Obowi¹zki profesora i Katedrê Antropologii obj¹³
1 marca 1946 roku. Po przekszta³ceniu Wydzia³u Lekarskiego w samodzieln¹ Akademiê Medyczn¹ przeniós³ siê na Wydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy, a nastêpnie, po
jego podziale, na Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi.
Kieruj¹c Katedr¹ w Poznaniu, wyk³ada³ nadal w KUL do roku 1949, tj. do momentu,
gdy Ministerstwo nie zgodzi³o siê, by pracowa³ na dwóch uniwersytetach.
Oto parê epizodów z dzia³alnoœci Jana Czekanowskiego:
1. W okresie I wojny œwiatowej opracowywa³ statystyki narodowoœciowe i wyznaniowe ziem polskich dla przysz³ej Delegacji Polskiej na Konferencjê Pokojow¹ w Wersalu, w której uczestniczy³ jako ekspert i kierownik kancelarii. Prezydentowi Wilsonowi przedstawi³ koncepcjê poprowadzenia granicy wschodniej tak, ¿eby po stronie polskiej by³o tyle samo prawos³awnych, co katolików po stronie rosyjskiej.
2. W okresie niemieckiego nazizmu Czekanowski zakwestionowa³, jako utopijny,
pogl¹d o istnieniu w pradziejach czystych typów rasowych, na przyk³ad germañskich,
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s³owiañskich, ugrofinskich itd. Wykaza³ to, prowadz¹c pomiary poborowych do polskiej armii. Ustali³ wówczas, ¿e najwy¿szy wspó³czynnik elementu nordyckiego maj¹,
czyli s¹ najbli¿ej aryjskiego idea³u niemieckich nazistów, m³odzi ¯ydzi pochodz¹cy
z Warszawy.
3. Karaimsk¹ mniejszoœæ narodowoœciow¹ nie dotkn¹³ los ¯ydów i Cyganów tylko
dlatego, ¿e indagowany w roku 1942 przez Niemców Jan Czekanowski autorytatywnie
zaœwiadczy³ o ich tureckim pochodzeniu.
4. We wspomnieniach Jana Oderfelda czytamy:
[…] wojsko zg³osi³o do PKN taki problem: mundury wojskowe szyje siê w znormalizowanych „rozmiarach”. Ile, co najmniej, powinno byæ takich „rozmiarów”, aby 90% ¿o³nierzy mo¿na by³o ubraæ bez poprawek? Zorganizowa³em Komisjê, do której miêdzy innymi weszli: Hugo
Steinhaus – matematyk, Jan Czekanowski – antropolog i pan Elert. Jego imienia nie pamiêtam,
ale by³ to krawiec mêski. I to niezwyk³y. Przychodzi³o siê do niego do miary tylko jeden raz, na
pó³godzinny pomiar antropometryczny. W ustalonym terminie odbiera³o siê ubranie bez przymiarek i poprawek. PKN rozwi¹za³ problem zg³oszony przez wojsko, a ja – chc¹c nie chc¹c –
musia³em wgryŸæ siê w narzêdzie rozwi¹zania – statystykê matematyczn¹. Okaza³o siê potem,
¿e zrobi³em parê rzeczy, które nie by³y wielkimi odkryciami, ale wystarczy³y, aby Steinhaus zachêci³ mnie do zrobienia doktoratu.

W roku 1960 Jan Czekanowski zosta³, ze wzglêdu na wiek, przeniesiony na emeryturê. Jednak nadal prowadzi³ seminarium antropologiczne dla specjalizuj¹cych siê w tym
kierunku magistrantów.
Dzia³alnoœæ naukowa prof. Jana Czekanowskiego by³a niezwykle rozleg³a. By³ to
umys³ wielostronny, interesuj¹cy siê ró¿nymi zagadnieniami ¿ycia ludzkiego i samego
cz³owieka.
Najwiêksze jednak sukcesy w swojej pracy naukowej potrafi³ osi¹gn¹æ w antropologii teoretycznej poprzez stosowanie metod statystycznych do materia³ów antropometrycznych, w etnografii i etnologii oraz w s³owianoznawstwie uzasadniaj¹c g³êboko
tezê o lokalizacji praojczyzny S³owian w miêdzyrzeczu Wis³a–Odra. Z pogl¹dem tym
najwiêksz¹ wojnê toczyli uczeni niemieccy, w pewnej mierze uczeni czescy, a nawet
niektórzy polscy, którym nie przemawia³y do umys³u wywody i dokumentacja Jana
Czekanowskiego.
Polska uzna³a jego zas³ugi. By³ cz³onkiem rzeczywistym PAN. Dwa uniwersytety –
– wroc³awski w roku 1959 i poznañski w roku 1962 obdarzy³y go najwy¿szym tytu³em,
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jakim dysponowa³y, tj. doktoratem honoris causa. W³adze pañstwowe odznaczy³y go
Krzy¿em Komandorskim Orderu Polonia Restituta i Orderem Sztandaru Pracy I Klasy.
By³ cz³onkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, a tak¿e
cz³onkiem honorowym Towarzystw Antropologicznych w Brnie Morawskim i Zurychu
oraz cz³onkiem korespondentem Paryskiego Towarzystwa Antropologicznego i Królewskiego Instytutu Antropologicznego Wielkiej Brytanii i Irlandii. W latach 1923–
–1924 by³ prezesem Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. By³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego i jego wiceprezesem w latach 1937–1939.
By³ cz³onkiem, wiceprezesem i prezesem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
oraz cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. By³ cz³onkiem za³o¿ycielem i przewodnicz¹cym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Biometrycznego, od
momentu powstania PTB w roku 1961 do swojej œmierci.
Zmar³ 20 lipca 1965 roku w Szczecinie. Pochowany jest w Alei Zas³u¿onych na warszawskich Pow¹zkach.
Na skutek starañ œrodowiska antropologów poznañskich jedna z ulic tego miasta nosi
imiê Jana Czekanowskiego.
Tak pisz¹ o nim autorzy obszernego artyku³u poœwiêconego historii antropologii
w Polsce (T. Bielicki, T. Krupiñski, J. Strza³ko, Historia antropologii w Polsce.
„Przegl¹d Antropologiczny” 1987, 53 (1-2), s. 3-28):
Czekanowski by³ uczonym w dawnym, wielkim, profesorskim stylu; mêdrcem uwielbianym
przez niektórych, podziwianym przez wielu i niecierpianym przez kilku. Ten wysoki, okazale
zbudowany mê¿czyzna o przenikliwym spojrzeniu bladoniebieskich oczu, z nieod³¹cznym papierosem przyklejonym do k¹cika ust, bywa³ zwodniczo uprzejmy i „miêkki” w obejœciu, ale
jednoczeœnie ciêty w jêzyku i zjadliwy w polemikach i dyskusjach. By³ poliglot¹, w³adaj¹cym
oprócz ojczystej polszczyzny, nieskazitelnym niemieckim, francuskim i rosyjskim, umiej¹cym
te¿ swobodnie konwersowaæ po angielsku, w³osku i czesku. Z pochodzenia ziemianin, typ œwiatowca, by³ spoufalony z tuzinem europejskich ksiê¿nych i ksi¹¿¹t i, jak g³osi legenda, nawet
z jedn¹ koronowan¹ g³ow¹. W towarzystwie by³ czaruj¹cy; a na staroœæ lubi³ delektowaæ s³uchaczy pikantnymi anegdotami, np. o przyjêciach wydawanych w prywatnych basenach k¹pielowych w Zurychu w pocz¹tku stulecia, albo o hulankach oficerów kawalerii rosyjskiej
stacjonuj¹cej w Kaliszu, ówczesnym mieœcie granicznym carskiego imperium. By³ erudyt¹, który, w swoim czasie, móg³ dyskutowaæ autorytatywnie o problemach antropologii, genetyki mendelistycznej, archeologii europejskiej, jêzykoznawstwa s³owiañskiego, etnografii s³owiañskiej
i afrykañskiej i statystyce matematycznej.
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CZERNIEWSKA MARIA EMILIA
(1902–1968)

Maria Emilia Czerniewska, córka W³odzimierza Taube i Heleny z Gogulskich, urodzi³a siê 24 listopada 1902 roku w Koz³owie, w guberni tambowskiej, w Rosji, w polskiej rodzinie inteligenckiej, wojskowej. Po wybuchu I wojny œwiatowej, w 1915 roku,
by³a ewakuowana z ca³¹ rodzin¹ do Moskwy. W Koz³owie ukoñczy³a gimnazjum
oœmioklasowe, a nastêpnie uczy³a siê w szkole œredniej w Moskwie, gdzie zda³a w 1918
roku maturê. Od 30 wrzeœnia 1918 roku do 6 maja 1920 roku studiowa³a w Moskwie na
Akademii Rolniczej, a nastêpnie od 13 wrzeœnia 1920 przez dwa lata na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Moskiewskiego. Do kraju wróci³a w 1922 roku i od lipca tego¿ roku zaczê³a pracowaæ zarobkowo, na kontrakcie, w Wydziale Spisów Ludnoœci
GUS, w dziale rolnym, przy opracowaniu wyników I Powszechnego Spisu Ludnoœci
z 1921 roku. Tam zapozna³a siê z metodami statystycznymi. W 1928 roku zosta³a przeniesiona do Wydzia³u Statystyki Rolnej i Cen, gdzie pracowa³a pocz¹tkowo jako podreferendarz, od 1932 roku – zastêpca kierownika referatu produkcji roœlinnej, od 1936
roku – kierownik sekretariatu Komitetu Redakcyjnego GUS. Po zdaniu 15 paŸdziernika
1938 roku egzaminu kandydatów na stanowisko II kategorii w pañstwowej s³u¿bie
administracyjnej, od po³owy listopada 1938 roku zosta³a kierownikiem Referatu II Statystyki Rolnej w GUS.
1 wrzeœnia 1933 roku w Warszawie Maria Czerniewska, z domu Taube, wysz³a za
m¹¿ za Konstantego Czerniewskiego.
Do g³ównych prac przedwojennych napisanych przez M. Czerniewsk¹, a wydanych
przez GUS, nale¿a³y wydawane w serii „Statystyka Polski. Statystyka Rolnicza” prace:
Badanie zniszczeñ powodziowych (Warszawa 1935), Produkcja s³omy (Warszawa
1935), £¹ki w Polsce (Warszawa 1936), Iloœci wysiewu piêciu g³ównych ziemiop³odów
w Polsce (Warszawa 1936), Grunty rolne, struktura zasiewów i plony w latach 1928–
–1937 (Warszawa 1938), Powierzchnia zasiewów i zbiory w 1937 (Warszawa 1938).
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W czasie II wojny œwiatowej pracowa³a jako statystyk w Wydziale Szpitalnictwa
Zarz¹du Miejskiego w Warszawie. Wywieziona podczas powstania warszawskiego do
obozu pracy pod Berlinem, ju¿ 15 maja 1945 roku zg³osi³a siê do GUS, gdzie pocz¹tkowo zatrudniono j¹ na etacie radcy, a 15 sierpnia 1946 roku mianowano naczelnikiem
Wydzia³u Statystyki Rolnictwa i Leœnictwa. W 1946 roku zorganizowa³a spis rolny,
który – po zastosowaniu przez ni¹ odpowiednich pomiarów kontrolnych – pozwoli³ na
uzyskanie dostatecznie dok³adnych danych dla poznania statusu rolnictwa w Polsce po
wojnie oraz dostarczy³ materia³ów do planowania gospodarczego. Rozbudowywa³a te¿
sieæ korespondentów rolnych.
W latach 1946–1947 M. Czerniewska by³a delegowana przez GUS na trzy konferencje Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wy¿ywienia i Rolnictwa (FAO): do
Londynu (10–20.04.1946), Rzymu (3–8.03.1947) i Waszyngtonu (4–12.08.1947).
Tu¿ po wojnie M. Czerniewska opublikowa³a w GUS miêdzy innymi pracê Powierzchnia zasiewów i zbiory w 1947 r. („Statystyka Rolnicza”, Warszawa 1948) oraz
dwa artyku³y w „Gospodarce Planowej” (Liczby i struktura gospodarstw rolnych,
z. 9/1947; Statystyka rolnicza po wojnie, z. 3/1948).
Od 2 marca 1948 roku do 5 stycznia 1949 roku Maria Czerniewska by³a aresztowana
przez Urz¹d Bezpieczeñstwa i wiêziona pod fikcyjnymi zarzutami w Warszawie przy
ul. Rakowieckiej 37. Po zwolnieniu z aresztu zg³osi³a siê do pracy, ale ówczesny prezes
GUS, prof. Stefan Szulc, mimo starañ nie otrzyma³ zgody na jej zatrudnienie. Przesta³a
byæ pracownikiem GUS od dnia 30 marca 1949 roku. Formalnie rozwi¹zano z ni¹ stosunek pracy na podstawie art. 10 pkt. d dekretu z dnia 15 maja 1946 roku (Dz.U.R.P. 22)
o tymczasowym unormowaniu stosunków s³u¿bowych pracowników pañstwowych.
Mimo aresztowania, ówczesny wiceprezes GUS, Zygmunt Padowicz, wyda³ 25 maja
1949 roku w piœmie do Pañstwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego
bardzo dobr¹ opiniê s³u¿bow¹ o M. Czerniewskiej, co umo¿liwi³o jej kontynuacjê pracy
rozpoczêtej w kwietniu 1949 roku w Wydziale Ekonomiki Rolnej Gospodarstw Wiejskich Instytutu Pu³awskiego, a na pocz¹tku 1950 roku pozwoli³o jej uzyskaæ pracê w Instytucie Ekonomiki Rolnej w Warszawie.
W 1950 roku PWRiL wyda³ pracê M. Czerniewskiej pt. Badania obrotów i towarowoœci artyku³ów rolnych w gospodarstwach ch³opskich 1947/48, a nastêpnie opracowany przez ni¹ wspólnie ze Stanis³awem Kuziñskim podrêcznik Statystyka ogólna
i rolnicza (cz. I: Statystyka ogólna – Prace IER, z. 9, 1950) i cz. II – Statystyka Rolnicza
(1955, PWRiL).
W roku 1954 M. Czerniewska zosta³a kierownikiem Zak³adu Badania Dochodowoœci i Organizacji Rachunkowoœci Rolnej, w 1956 roku mianowano j¹ docentem,
a w 1964 roku profesorem nadzwyczajnym. Zak³ad przez ni¹ kierowany zbiera³ i opracowywa³ w ka¿dym roku materia³y dotycz¹ce rachunkowoœci 1500 gospodarstw rol-
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nych w kraju. Materia³y te za lata 1955/1956–1966/1967 by³y co roku publikowane
pt. Wyniki rachunkowoœci rolnej gospodarstw indywidualnych, pod kierownictwem i ze
wstêpem M. Czerniewskiej.
W nieznanych szerszemu gronu specjalistów „Biuletynach wewnêtrznych Instytutu
Ekonomiki Rolnej” M. Czerniewska opublikowa³a trzy wa¿ne studia (Badania obrotów
i towarowoœci artyku³ów rolniczych w gospodarstwach ch³opskich – nr 12/1952; Porównanie wyników badania bud¿etów cz³onków spó³dzielni produkcyjnych w 1953 r.
oraz wyników rachunkowoœci rolnej œredniackich gospodarstw indywidualnych
w 1952/53 – nr 7/1955; Wyniki badania bud¿etów pracowników PGR w 1953 r. – nr
10/1955).
Poczynaj¹c od roku 1952 prace M. Czerniewskiej zwi¹zane ze statystyk¹ ukazywa³y
siê g³ównie w czasopismach naukowych, takich jak: „Roczniki Nauk Rolniczych” (Wykorzystanie koni w gospodarstwach indywidualnych prowadz¹cych rachunkowoœæ
1954/55 r. – t. 75/1958), „Roczniki Socjologii” (Bud¿ety domowe rodzin ch³opskich
w 1964 r. – t. 2/1964), „Zeszyty Problemowe Postêpów Nauk Rolniczych” (Spasanie
zbó¿ w gospodarstwach ch³opskich w latach 1952/53–1960/61 – z. 64/1965), a tak¿e
w „Wiadomoœciach Statystycznych” (np.: Sztuki przeliczeniowe inwentarza ¿ywego –
– nr 3/1965), „Zeszytach Ekonomiki i Planowania” (np. Spo¿ycie artyku³ów jadalnych
w gospodarstwach ch³opskich – nr 9/1958), a przede wszystkim w „Studiach i Materia³ach IER” (Bud¿ety domowe rodzin ch³opskich – z. 33/1962; Dochody gospodarstw
ch³opskich – z. 42/1962; Reprezentatywnoœæ gospodarstw ch³opskich prowadz¹cych
rachunkowoœæ roln¹ – z. 108/1965; Bud¿ety domowe rodzin ch³opskich – z. 109/1965;
Kilka uwag o planie piêcioletnim na lata 1966–1970 – z. 114/1966; Wykorzystanie kredytów i stan zad³u¿enia w gospodarstwach ch³opskich – z. 124/1966; Rachunkowoœæ
rolna w Polsce i innych krajach – z. 140/1967; Próba szacunku si³y nabywczej ludnoœci
wiejskiej w 1967 r. – z. 150/1967; Stan zad³u¿enia, wierzytelnoœci i zasobów gotówki
w gospodarstwach ch³opskich w dniu 30.VI.1966 – z. 164/1967; Produkcja a spo¿ycie
artyku³ów rolniczych w latach 1965–1985 – z. 173/1968; Kupno artyku³ów jadalnych
przez ludnoœæ w latach 1960–1970 – z. 188/1968) oraz w „Zagadnieniach Ekonomiki
Rolnej” (Przyczynek do zeœredniaczenia wsi w œwietle liczb Narodowego Spisu Powszechnego – nr 2/1952; Gospodarstwa biedniackie i gospodarstwa ch³opów pracowników w niektórych rejonach Polski w 1952/53 r. – nr 4/1955; Bud¿ety cz³onków
spó³dzielni produkcyjnych w 1954 r. na tle wyników rachunkowoœci rolnej œredniackich
gospodarstw indywidualnych w 1953/54 r. – nr 3/4 z 1956 r.; Spo¿ycie gospodarstw
ch³opskich – nr 3/1958; Rachunkowoœæ rolnicza w Holandii – nr 4/1958; Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce w 1957 r. – nr 2/1959; Szacunek sp³at rodzinnych w latach 1956/57 i 1957/58 – nr 2/1959; Dochody gospodarstw ch³opskich
w latach 1952/53–1957/58 – nr 5/1959; Dochody gospodarstw ch³opskich w 1958/59 –
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– nr 6/1960; Dochody gospodarstw ch³opskich w 1959/60 – nr 6/1961; Zu¿ycie pasz
treœciwych w gospodarstwach ch³opskich w latach 1952/53–1960/61 – nr 5 i 6/1963;
Zagadnienia kredytu rolnego w œwietle opinii rolników – nr 5/1967).
M. Czerniewska by³a wspó³autorem wydanego w 1955 roku podrêcznika dla liceów
statystycznych – Sprawozdawczoœæ statystyczna oraz wydanej w roku 1960 Uproszczonej ksi¹¿ki do prowadzenia rachunkowoœci rolnej w gospodarstwach indywidualnych.
W roku 1963 M. Czerniewska wyda³a ksi¹¿kê Bud¿ety domowe rodzin ch³opskich,
w roku 1964 Gospodarstwa rolne i ludnoœæ o mieszanym Ÿródle dochodu, a w roku 1965
– Badania popytu w gospodarstwach ch³opskich, pod wieloma wzglêdami pionierskie.
Ogólna bibliografia jej prac autorskich liczy 80 pozycji, a wszystkich prac ³¹cznie ze
wspó³autorskimi i redaktorskimi – oko³o 100 pozycji. Przyk³adowo w latach 1951–
–1967 wyda³a a¿ 16 tomów Wyników rachunkowoœci rolnej gospodarstw indywidualnych oraz 24 tomy Indywidualnych wyników rachunkowoœci rolnej gospodarstw
ch³opskich.
Profesor M. Czerniewska by³a cz³onkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa Wydzia³u
V Polskiej Akademii Nauk i Komitetu ¯ywnoœci i ¯ywienia.
Maria Czerniewska zmar³a w Warszawie 8 paŸdziernika 1968 roku. Pochowana zosta³a w grobie rodzinnym na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.
Maria Czerniewska by³a odznaczona miêdzy innymi: Medalem Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oœci (1929), Br¹zowym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê (1938)
i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi (1938), Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1959), Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964), z³ot¹ odznak¹ wydan¹ z okazji 50-lecia pracy GUS.

ród³a
Akta personalne w Centralnym Archiwum GUS. Katalogi i zbiory Centralnej Biblioteki
Statystycznej.
Dziedzic F., Maria Czerniewska – ¿ycie i praca. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”
1969, nr 1 s. 3-11.
Instytut Ekonomiki Rolnej, 1950–1965. Bibliografia. Warszawa 1966.
Instytut Ekonomiki Rolnej, 1966–1974. Bibliografia. Warszawa 1975.
S³ownik biograficzny statystyków polskich. GUS, PTS. Warszawa 1998.
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CZERNIEWSKI KONSTANTY
(1904–1984)

Konstanty Czerniewski, syn Piotra, urodzi³ siê w 1904 roku w miejscowoœci Ozierki
ko³o Petersburga, w rodzinie inteligenckiej. W roku 1924 zda³ maturê w Dyneburgu na
£otwie. Studiowa³ w latach 1926–1929 na Wydziale Rolnym Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
15 paŸdziernika 1929 roku na podstawie pracy Znaczenie gospodarcze lnu, napisanej
pod kierunkiem prof. W³adys³awa Grabskiego, uzyska³ tytu³ in¿yniera rolnika w ramach specjalizacji Agronomia Spo³eczna. W tym¿e roku podj¹³ pracê jako instruktor
rolny Wileñskiego Towarzystwa Organizacji i Kó³ek Rolniczych w województwie wileñskim.
W roku 1930 K. Czerniewski na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
opracowa³ monografiê województwa wileñskiego (nieopublikowana, prawdopodobnie
zaginê³a).
W latach 1931–1936 K. Czerniewski pracowa³ w G³ównym Urzêdzie Statystycznym
na Wydziale Statystyki Rolnej jako kierownik referatu sieci korespondentów rolnych.
Nades³ane przez korespondentów rolnych sprawozdania by³y cennym Ÿród³em informacji miêdzy innymi o stanie: upraw, plonów i zbiorów, obsady inwentarza, cen produktów rolnych, cen ziemi, wysokoœci p³ac robotników rolnych. K. Czerniewski opisa³
te prace w artyku³ach publikowanych na ³amach „Wiadomoœci Korespondenta Rolnego”, takich jak: Notatnik korespondenta rolnego u nas i gdzie indziej (nr 4/1933), Sieæ
korespondentów rolnych w latach 1931–1933 (nr 1/1934), Sk³ad sieci korespondentów
rolnych G³ównego Urzêdu Statystycznego (nr 11/1934), Prace nad sieci¹ korespondentów rolnych w latach 1919–1935 (nr 13/1935). W tym okresie napisa³ wstêp do publikacji GUS pt. U¿ytkowanie gruntów w Polsce w 1931 r. (Warszawa 1933). Opublikowa³
pracê Daty robót polowych w latach 1931–1933 (Warszawa 1934); wspó³redagowa³ te¿
roczniki GUS: Statystyka rolnicza 1931/32 (Warszawa 1933), Statystyka rolnicza 1934
(Warszawa 1935) i Statystyka rolnicza 1935 (Warszawa 1936).
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W latach 1937–1939 K. Czerniewski pracowa³ w Departamencie Ekonomicznym
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. W latach 1934–1939 by³ tak¿e wspó³pracownikiem Instytutu Gospodarstwa Spo³ecznego i cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu, wspó³pracownikiem Instytutu Spraw Spo³ecznych oraz cz³onkiem pañstwowej
Rady Statystyki. By³ te¿ delegatem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych do Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ds. Robotników Rolnych.
Na pocz¹tku II wojny œwiatowej – jesieni¹ 1939 roku – K. Czerniewski poprzez
Rumuniê przedosta³ siê do Francji i 28 listopada 1939 roku ochotniczo wst¹pi³ do formuj¹cego siê tam Wojska Polskiego. Otrzyma³ przydzia³ w stopniu kaprala do 4. Pu³ku
II Dywizji Strzelców Pieszych pod dowództwem genera³a Bronis³awa Prugar-Ketlinga.
W dniach 13–19 czerwca 1940 roku bra³ udzia³ w walkach z Niemcami w rejonach: Belfort, Montbailiard, Ponta de Roide, Maiche, Damprichard, Trevillers. Nastêpnie z ca³¹
dywizj¹ przeszed³ granicê francusko-szwajcarsk¹ i zosta³ internowany. W czasie internowania wyk³ada³ teoriê statystyki na kursach akademickich dla internowanych studentów. Opublikowa³ wówczas prace: Statystyka (Winterthur 1941) i Zarys wa¿niejszych
pojêæ statystyki matematycznej (Winterthur 1942).
W latach 1943–1945 K. Czerniewski pracowa³ jako taksator rolny w Sekretariacie
Ch³opskim w Brugg w Szwajcarii. W roku 1944 obroni³ doktorat na Wydziale Rolniczym Politechniki w Zurychu w zakresie ekonomiki mleczarstwa, na podstawie rozprawy Das Milchsammel- und Milchreguliersystem im Einzugsgebiet der Städte Zürich
und Winterthur, opublikowanej w 1945 roku.
Po powrocie do Polski, w roku 1946, K. Czerniewski podj¹³ pracê w Centralnym
Urzêdzie Planowania (CUP) na stanowisku wicedyrektora departamentu, a po przekszta³ceniu CUP w roku 1949 w Pañstwow¹ Komisjê Planowania nadal zajmowa³ to
stanowisko do 1952. W tym czasie wspó³redagowa³ miedzy innymi pracê Dochód narodowy Polski 1947 (Warszawa 1949).
W 1953 roku K. Czerniewski rozpocz¹³ pracê w G³ównym Urzêdzie Statystycznym,
obejmuj¹c stanowisko dyrektora Departamentu Rolnictwa i Leœnictwa, które zajmowa³
do roku 1966. W tym okresie opublikowa³ nastêpuj¹ce prace: Zbiorcze mierniki produkcji rolniczej. Materia³y do studiów przedmiotu (Warszawa 1962), Wskazówki metodyczne z zakresu produkcji rolniczej (Warszawa 1962), Daty prac rolniczych 1951–1962
(Warszawa 1965), w której scharakteryzowa³ okresy wegetacyjne w latach 1936–1938
i 1946–1962, a tak¿e liczne artyku³y w „Biuletynie PTOS” GUS i „Statystyku Terenowym”, dotycz¹ce spisów rolniczych w Polsce, analizy zró¿nicowañ przestrzennych rolnictwa.
Równoczeœnie z prac¹ w administracji pañstwowej K. Czerniewski zajmowa³ siê
prac¹ naukow¹ oraz dydaktyczn¹. W latach 1951–1954 wyk³ada³ w Szkole G³ównej
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Planowania i Statystyki w Warszawie statystykê rolnicz¹. Od roku 1954 prowadzi³
wyk³ady ze statystyki rolniczej w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale In¿ynieryjno-Ekonomicznym. W 1954 roku nadano mu tytu³ zastêpcy profesora, a w 1956 tytu³ profesora nadzwyczajnego.
W GUS poza funkcj¹ dyrektora departamentu K. Czerniewski pe³ni³ równie¿ inne
funkcje. W 1955 roku zosta³ mianowany przez Prezesa Rady Ministrów cz³onkiem Kolegium GUS, w latach 1957–1959 wchodzi³ w sk³ad Komitetu Wydawniczego GUS
oraz powo³anej w roku 1965 Naukowej Rady Statystycznej – organu doradczego Prezesa GUS.
Profesor K. Czerniewski aktywnie uczestniczy³ w miêdzynarodowym ¿yciu naukowym, bior¹c udzia³ w sympozjach i konferencjach naukowych zorganizowanych przez
Œwiatow¹ Organizacjê ds. Wy¿ywienia, Konferencjê Statystyków Europejskich Europejskiej Komisji Gospodarczej i inne organizacje na temat statystyki rolniczej, g³ównie
powszechnych spisów rolnych.
Po odejœciu z GUS w roku 1966 prof. K. Czerniewski poœwiêci³ siê pracy dydaktycznej na SGGW oraz naukowej. Tê problematykê zawieraj¹ artyku³y napisane do „Wiadomoœci Statystycznych” (Statystyka rolnicza jako przedmiot nauczania w wy¿szych
uczelniach rolniczych – nr 11/1967, Nowoczesna statystyka w systemie informacyjnym
– nr 12/1971, Statystyka rolnicza w latach 1918–1977 – nr 7/1978, Zagadnienia przestrzegania gospodarnoœci w rozwoju informatyki – nr 1/1978).
K. Czerniewski by³ wychowawc¹ kilkudziesiêciu magistrów i promotorem prac doktorskich. Na emeryturê przeszed³ w roku 1975.
Dorobek naukowy K. Czerniewskiego jest bogaty i ró¿norodny. S¹ to liczne skrypty
z zakresu: statyki rolniczej, informatyki, ekonomiki rolnictwa, analizy ekonomiczno-statystycznej rolnictwa, artyku³y w pracach zbiorczych, artyku³y w czasopismach naukowych, jak „Przegl¹d Statystyczny”, „Wiadomoœci Statystyczne” (Czerwcowy spis
rolny – nr 3/1956, Miêdzynarodowa konferencja w sprawie œwiatowego spisu rolnego –
– nr 2/1957, Bilanse rolnicze – nr 5/6/1957, Materia³owe bilanse rolnicze – nr 4/1958,
Narada grupy roboczej europejskich statystyków rolnych w sprawie œwiatowego spisu
rolnego – nr 5/1958, Regionalne badania statystyczno-rolnicze – nr 1/1959, Bilans paszowy – nr 3/1960, Szkolenie statystyków w Jugos³awii – nr 1/1962, Statystyka postêpu
techniczno-ekonomicznego w rolnictwie – nr 5/6/1962, O stosowaniu metod matematycznych w badaniach ekonomicznych – nr 4/1963, Doroczny spis rolny w czerwcu
1965 r. – nr 1/1965), Wskazówki dla korespondentów rolnych i ogrodniczych GUS
(Piêtnastolecie statystyki rolniczej 1945–1959 – nr 3/1960), „Rolnictwo” (Podstawy
i zadania statystyki rolniczej – t. I/1938), „Roczniki Nauk Rolniczych” (Informacja
w rolnictwie jako element decyzji – t. 81/1977), „Studia i Prace Statystyczne” (Komisja
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Statystyczna dla handlu wewnêtrznego – z. 1/1950), „Z Prac Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS”, „Zeszyty Naukowe SGGW” (Statystyka rolnicza
w Polsce 1918–1968 – z. 8/1971).
Bibliografia prof. K. Czerniewskiego liczy kilkadziesi¹t pozycji. Najwa¿niejsze
z nich to: Zagadnienia struktury agrarnej (Warszawa 1937), Podstawy i zadania statystyki rolniczej (Warszawa 1938), Maszyny i narzêdzia rolnicze w gospodarstwach
mniejszej w³asnoœci (Warszawa 1938), Powszechny spis rolny wobec potrzeb gospodarczych rolnictwa („Studia i Materia³y” – Warszawa 1938), La réforme agraire i Industrie laitière (w pracy zbiorowej Pologne 1918–1939, vol. II, Neuchatel), Spisy rolne
(„Przegl¹d Statystyczny” nr 1-2/1954), Statystyka plonów („Przegl¹d Statystyczny”
nr 1/1955), Statystyka rolnicza w procesie nauczania i analizy decyzyjnej w zakresie
ekonomiki rolnictwa („Z Prac Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych” nr 113),
Statystyka rolnicza i teoretyczna. Materia³y dydaktyczne i informacyjne do studiów
przedmiotu (Warszawa 1960), Statystyka rolnicza. Materia³y do studiów przedmiotu.
Zbiorcze mierniki produkcji rolniczej (Warszawa 1962), Wskazówki metodyczne w zakresie statystyki produkcji rolniczej (Warszawa 1962), Statystyka rolnicza (£ódŸ 1964),
Statystyka rolnicza (Warszawa 1967), Informatyka w gospodarce rolniczej (Warszawa
1972), Rolniczy system informacyjny (Warszawa 1974), Informatyka w akademii rolniczej (Warszawa 1975).
K. Czerniewski by³ ¿onaty z Mari¹ Czerniewsk¹ z domu Taube (1933 r.).
Prof. K. Czerniewski zmar³ 17 stycznia 1984 roku. Zosta³ pochowany na cmentarzu
w Warszawie.
K. Czerniewski by³ odznaczony: Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi (1938), Odznak¹ Grunwaldzk¹ (1946), Medalem Dziesiêciolecia (1955), Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1955),
Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964).

ród³a
Bibliografia wydawnictw GUS 1918–1980, t. I-III. Warszawa 1968–1988.
Katalogi i zbiory Centralnej Biblioteki Statystycznej.
Ksiêga pami¹tkowa SGGW. Warszawa.
Materia³y Centralnego Archiwum GUS i Archiwum SGGW.
S³ownik biograficzny statystyków polskich. Warszawa 1998.
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CZERWIÑSKI ZBIGNIEW (1927–2010)

Profesor zwyczajny dr hab. Zbigniew Czerwiñski (ur. 9 paŸdziernika 1927 r., zm.
22 maja 2010 r.) by³ jednym z najwybitniejszych polskich ekonomistów XX w. Reprezentowa³ nurt iloœciowy w ekonomii, obejmuj¹cy: ekonomiê matematyczn¹, teoriê podejmowania decyzji, cybernetykê ekonomiczn¹, ekonometriê i prognozowanie, pomiar
zjawisk ekonomicznych a tak¿e miêdzy innymi metodologiê badañ naukowych, wnioskowanie indukcyjne i jego stosunek do dedukcji. Wszechstronnie wykszta³cony – ekonomista, filozof, logik – w ka¿dej z tych dyscyplin mia³ niekwestionowany autorytet
oraz ogromne zas³ugi w ich powstawaniu i rozwoju.
Urodzi³ siê w Warszawie w rodzinie wy¿szego oficera Wojska Polskiego (ojciec legionista, pu³kownik Wojska Polskiego, przez wiele lat attaché wojskowy w Pradze
i Bukareszcie, matka nauczycielka). W latach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych II wojnê
œwiatow¹ mieszka³ w Poznaniu, jego ojciec pe³ni³ tam s³u¿bê wojskow¹ jako dowódca
pu³ku artylerii konnej. Lata wojny spêdzi³ kolejno w Wilnie, Warszawie i powiecie myœlenickim, gdzie bra³ udzia³ w partyzantce AK. Maturê zda³ w Warszawie w 1945 roku.
W latach 1945–1949 studiowa³ ekonomiê na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznañskiego (magisterium u prof. Edwarda Taylora), a nastêpnie w latach
1950–1952 logikê na Wydziale Filozoficzno-Historycznym tego¿ uniwersytetu
(magisterium u prof. A. Wiegnera). Swoje zainteresowanie studiami filozoficznymi,
a zw³aszcza logik¹ i metodologi¹ nauk profesor tak uzasadnia w ksi¹¿ce Moje zmagania
z ekonomi¹ (Wydawnictwo AEP, 2002, s. 11):
W trakcie studiów studiowaliœmy ekonomiê klasyczn¹ – zwan¹ wówczas „bur¿uazyjn¹” –
– g³ównie wed³ug podrêcznika A. Marshalla, teorie niedoskona³ej konkurencji (J. Robinson
i E.H. Chamberlina) no i oczywiœcie m³ody i modny wówczas keynesizm. £atwo mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e oprócz zasadniczych kontrowersji – politycznych i naukowych – miêdzy ekonomistami marksistowskimi i klasycznymi, niema³o te¿ by³o sporów w ³onie samej ekonomii klasycznej […]. Wieloœæ pogl¹dów i sporów sk³ania³a do stawiania sobie pytania: „kto ma racjê?”,
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a to pytanie prowadzi³o do dalszych, bardziej zasadniczych pytañ: jak siê uzasadnia pogl¹dy naukowe, jak mo¿na rozstrzygn¹æ spory miêdzy niezgodnymi teoriami, jak¹ rolê w nauce odgrywa
doœwiadczenie, a jak¹ rozumowanie – i ostatecznie do pytania: co to jest nauka i jak siê j¹ uprawia? Tego rodzaju pytania sk³oni³y mnie do podjêcia studiów z zakresu metodologii nauk […].
Zdecydowa³em siê wiêc na podjêcie drugich studiów na Wydziale Humanistycznym, a nastêpnie
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Poznañskiego.

W 1957 roku Zbigniew Czerwiñski na podstawie rozprawy Zagadnienie prawomocnoœci indukcji w ujêciu probabilistycznym otrzymuje stopieñ naukowy doktora filozofii
(promotor prof. K. Ajdukiewicz). W roku akademickim 1958/1959 odbywa roczne studia specjalistyczne na Uniwersytecie Harvarda w USA (u prof. W. Leontiefa). Stopieñ
doktora habilitowanego nauk ekonomicznych otrzymuje na Wydziale Ekonomicznym
Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1963, na podstawie pracy Problematyka planowania cen w ujêciu matematycznym. Profesorem nadzwyczajnym (wówczas jednoczeœnie tytularnym) zostaje w roku 1973, a zwyczajnym w 1977. Na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza pracuje w latach 1949–1961, pocz¹tkowo w Katedrze Nauk Ekonomicznych, póŸniej w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk.
Od l961 roku do ostatnich dni, to jest przez prawie 50 lat swojego niezwykle pracowitego ¿ycia, profesor zwi¹zany by³ z obecnym Uniwersytetem Ekonomicznym (wczeœniej Wy¿sz¹ Szko³¹ Ekonomiczn¹ i Akademi¹ Ekonomiczn¹) w Poznaniu. Pocz¹tkowo
pracowa³ w Katedrze Planowania, nastêpnie w stworzonym przez siebie Zak³adzie Ekonometrii, w³¹czonym do Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, którym kierowa³ od
1978 roku nieprzerwanie a¿ do przejœcia na emeryturê. Prowadzony przez profesora
w latach 1965–1991 Zak³ad Ekonometrii da³ pocz¹tek trzem katedrom zlokalizowanym
obecnie na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej – Badañ Operacyjnych,
Ekonometrii i Ekonomii Matematycznej.
Profesor jest autorem 11 ksi¹¿ek, ponad 100 artyku³ów naukowych oraz t³umaczeñ
wielu monografii i podrêczników akademickich, g³ównie z jêzyka angielskiego. Jego
aktywnoœæ zawodowa przypad³a na lata pocz¹tkowego rozkwitu zastosowañ metod
matematycznych w ekonomii na œwiecie. W Polsce by³ prekursorem badañ nad matematyczn¹ teori¹ optymalizacji gospodarczej. Zainicjowa³ równie¿ dynamiczny rozwój
polskiej ekonomii matematycznej. Wspólnie z przyjació³mi – prof. Z. Hellwigiem
z Wroc³awia, prof. Z. Paw³owskim z Katowic oraz prof. W. Welfe z £odzi – stworzy³
polsk¹ ekonometriê. Mniej interesowa³y go jednak techniki ekonometryczne (które zna³
doskonale), bardziej zaœ metodologia ekonometrii. W zakresie podstaw metodologicznych badañ ekonometrycznych, dziêki wszechstronnemu wykszta³ceniu i wrodzonemu
talentowi, profesor by³, jest i bêdzie dla nas niedoœcig³ym wzorem, a jego publikacje
stanowi³y i ci¹gle stanowi¹ bogate Ÿród³o twórczych inspiracji naukowych.
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Praca Problematyka planowania cen w ujêciu matematycznym (PTPN, „Prace Komisji Nauk Spo³ecznych” 1963, t. 12) by³a dzie³em pionierskim, które zapocz¹tkowa³o
w Polsce badania z zakresu ekonomii matematycznej. Artyku³ profesora Stopa inwestycji a maksymalizacja spo¿ycia („Ekonomista” 1965, 1) powsta³ niemal równolegle ze
œwiatowymi zrêbami teorii sterowania optymalnego i zainicjowa³ w Polsce zastosowanie tego aparatu matematycznego w teorii wzrostu gospodarczego. Naturalnym rozwiniêciem wymienionego nurtu badawczego by³a kolejna pionierska praca – Podstawy
matematycznych modeli wzrostu gospodarczego (PWE, 1973), która utrwali³a pozycjê
profesora jako niekwestionowanego lidera polskiej matematycznej teorii wzrostu. Do
prac z ekonometrii (sensu stricto), w których dominuj¹ zagadnienia metodologiczne,
mo¿na zaliczyæ artyku³y: O interpretacji równañ ekonometrycznych („Przegl¹d Statystyczny” 1966, 3), Prognoza, plan, prawdopodobieñstwo („Ekonomista” 1975, 1) czy
O ró¿nych koncepcjach regresji („Przegl¹d Statystyczny” 1980, 3-4). Podobny charakter ma opracowana przez profesora i wielokrotnie cytowana pierwsza czêœæ ksi¹¿ki Prognozowanie ekonometryczne. Podstawy i metody (PWE, 1980). Autorem czêœci drugiej
jest œp. prof. Bogus³aw Guzik, uczeñ profesora.
Ta twórcza cecha temperamentu badawczego profesora przejawia siê równie¿ w jego
zainteresowaniach dziedzin¹ optymalizacji decyzji ekonomicznych, nale¿¹c¹ do badañ
operacyjnych. Profesor jest autorem pierwszego w Polsce, oryginalnego podrêcznika
z programowania liniowego Wstêp do teorii programowania liniowego z elementami
algebry wy¿szej (PWN, 1961), w którym obok warstwy formalnej (metodycznej) zwraca uwagê na interpretacjê ekonomiczn¹ rozwi¹zañ. Naturaln¹ konsekwencj¹ tego nurtu
badañ s¹ prace zwi¹zane z wyznaczaniem uk³adu cen w ujêciu teorii dualnoœci programowania liniowego. Ma to wyraz miêdzy innymi w takich pracach, jak: Programy
liniowe a ceny („Ekonomista” 1964, 3) oraz A Mathematical Model of Optimal Price
System in Centraly Planned Economy („Colloquia Matematica Societatis Janos Bolyai”,
1974).
Niejako równoleg³ym kierunkiem zainteresowañ prof. Zbigniewa Czerwieñskiego s¹
problemy wykorzystania aparatu formalnego matematyki dyskretnej oraz programowania matematycznego do modelowania i algorytmizacji z³o¿onych zadañ organizacyjnych (przedsiêwziêæ): Sieci pert a programowanie liniowe („Przegl¹d Statystyczny”
1967, 4, wspólnie z E. Ignasiakiem), O sposobie budowy sieci opisuj¹cych przedsiêwziêcie („Organizacja i Kierowanie” 1977, 2, wspólnie z W. Jurkiem, W. Œledziñskim)
czy udzia³ autorski i redakcja naukowa ksi¹¿ki Optymalna organizacja z³o¿onych
dzia³añ (PWE, 1983, praca zbiorowa, autorzy: W. Borucki, Z. Czerwiñski, Z. Rzemykowski, W. Sikora). Publikacja ta nadal jest inspiracj¹ do rozwoju sztuki wspomagania
decyzji mened¿erskich.
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Rzadko spotykana umiejêtnoœæ syntezy wszystkich nurtów badawczych zastosowañ
metod statystyczno-matematycznych w ekonomii znalaz³a wyraz w powszechnie znanej pracy profesora pt. Matematyka na us³ugach ekonomii (PWN, szeœæ wydañ w latach
1969–1987), najwybitniejszej w Polsce i jednej z nielicznych na œwiecie prac metodologicznych, integruj¹cej wszystkie kierunki nurtu iloœciowego w ekonomii.
Taki ca³oœciowy charakter maj¹ te¿ ksi¹¿ki: Modelowanie i planowanie gospodarki
narodowej (PWN, 1982, wspólnie z: B. Guzikiem, W. Jurkiem, E. Pankiem i in.), Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych (PWN, 1982), Ekonometria – nadzieje, osi¹gniêcia, niedostatki (PWN, 1987, wspólnie z W. Maciejewskim, A. Smolukiem
i K. Zador¹).
O niespo¿ytej energii i pasji twórczej profesora dobitnie œwiadczy jego ksi¹¿ka Dylematy ekonomiczne (PWE, 1992), za któr¹ w 1993 roku otrzyma³ Nagrodê PTE im. E. Lipiñskiego. Jest to zbiór kilkunastu esejów poœwiêconych fundamentalnym problemom
nurtuj¹cym zarówno teoretyków ekonomii, jak i praktyków gospodarczych, których to
problemów zadowalaj¹cego rozwi¹zania dot¹d nie znaleziono. Jedynie uczony tego
formatu, o tak rozleg³ej wiedzy i tak gruntownym przygotowaniu profesjonalnym jak
profesor Zbigniew Czerwiñski móg³ podj¹æ siê napisania ksi¹¿ki nie o tym, co w nauce
rozstrzygniête, wiadome i niebudz¹ce w¹tpliwoœci, lecz o problemach nierozwi¹zanych, kontrowersyjnych, co do których zdania specjalistów s¹ tak podzielone, ¿e nie
mo¿na odwo³ywaæ siê do communis opinio doctorum. Ksi¹¿ka zosta³a wyró¿niona równie¿ Nagrod¹ Prezesa Rady Ministrów w roku 1994.
Kolejne dzie³o profesora – Moje zmagania z ekonomi¹ (Wydawnictwo AEP, 2002)
obrazuje doskonale talent, wszechstronnoœæ zainteresowañ naukowych profesora oraz
jego drogê ¿yciow¹ w nauce – od logiki poprzez badania operacyjne, ekonomiê matematyczn¹, ekonometriê a¿ do filozofii.
Profesor wyk³ada³: na Uniwersytecie Poznañskim, w Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu i Katowicach, na Uniwersytecie w Lund, w Instytucie In¿ynieryjno-Ekonomicznym w Charkowie, na Uniwersytecie w Glasgow, na Uniwersytecie w Aix-en-Provence, na Uniwersytecie w Tsukuba (Japonia), na Uniwersytecie w Tizi-Ouzou
(Algieria). Prowadzi³ wyk³ady miêdzy innymi z: ekonometrii, badañ operacyjnych,
matematycznych modeli wzrostu gospodarczego, statystyki matematycznej, logiki
i metodologii nauk ekonomicznych. Jego charyzma naukowa, dociekliwoœæ i twórcza
aktywnoœæ – po³¹czone z g³êbok¹ wra¿liwoœci¹ na etykê zawodu nauczyciela akademickiego – sprawia³y, ¿e zawsze by³ otaczany szczególnym szacunkiem i darzony wielkim zaufaniem. W publicznych dyskusjach na tematy: spo³eczne, gospodarcze, edukacji, szkolnictwa wy¿szego potrafi³ rzeczowo, a gdzie by³o trzeba – krytycznie analizowaæ wydarzenia, zachowuj¹c przy tym zawsze umiar, bezstronnoœæ i niezale¿noœæ
pogl¹dów. Od pocz¹tku aktywnie uczestniczy³ w dzia³alnoœci opozycyjnego wobec
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ówczesnej w³adzy ruchu „Solidarnoœæ”. Kierowa³ pracami zespo³u przygotowuj¹cego
pierwszy po zmianie ustroju, w pe³ni demokratyczny statut Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu.
Na podkreœlenie zas³uguje du¿a aktywnoœæ profesora w pracach czasopism naukowych: „Studia Logica”, „Przegl¹du Statystycznego” (redaktor naukowy w latach
1981–1993), „Ekonomisty” oraz „Ruchu Prawnego, Ekonomicznego i Socjologicznego”.
Profesor przez wiele lat by³ tak¿e cz³onkiem: Centralnej Komisji ds. Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych, Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, Komitetu Nauk
Ekonomicznych PAN, Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jest promotorem siedemnastu ukoñczonych przewodów
doktorskich. Z grona jego bezpoœrednich uczniów oœmiu uzyska³o stopieñ doktora habilitowanego, a czterech tytu³ naukowy profesora.
Profesor zawsze uczy³ szacunku dla niezale¿noœci pogl¹dów naukowych i umi³owania prawdy. Praca naukowa i dydaktyczna by³y sensem jego ¿ycia. Mia³ wrodzone poczucie taktu i ¿yczliwoœci, by³ bardzo tolerancyjny, umia³ cierpliwie i uwa¿nie ws³uchiwaæ siê w odmienn¹ argumentacjê. Skromnoœæ profesora dorównywa³a jego wielkoœci.
Unika³ „wielkich spektakli”, t³umów i taniego poklasku. Odznacza³ siê wyj¹tkow¹
zdolnoœci¹ jasnego, logicznego i obiektywnego formu³owania problemów naukowych,
dziêki czemu zawsze w sposób niezwykle rzeczowy, a zarazem kulturalny potrafi³ broniæ swoich pogl¹dów. W dyskusji nigdy nie kierowa³ siê interesem w³asnym. W nauce
za cel nadrzêdny bezwzglêdnie uznawa³ poszukiwanie prawdy. Wysoko ceni³ znaczenie praktyczne osi¹gniêæ nauki.
Istot¹ poznania naukowego, metodologi¹ badañ naukowych, znaczeniem postêpu
w nauce interesowa³ siê przez ca³e ¿ycie. Oto niektóre jego publikacje na ten temat:
W sprawie walki z nominalizmem („Myœl Filozoficzna” 1956, t. 24, nr 4), Zagadnienie
„ca³oœci” („Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej” 1956, t. 12), O pojêciu wnioskowania dedukcyjnego („Studia Filozoficzne” 1960, 4 (19)), O pojêciu przyczyny i kanonach
Milla („Studia Logica” 1960, t. 9), O stosunku wnioskowania statystycznego do dedukcji i indukcji matematycznej (w: Zagadnienia teorii nauki, PWN, Warszawa 1966), Cybernetyka a ekonomia na marginesie ksi¹¿ki Oskara Langego, Wstêp do cybernetyki
ekonomicznej („Roczniki Ekonomiczne” 1966/67, t. 19), Osi¹gniêcia i kierunki rozwoju ekonometrii („Biblioteka Wiadomoœci Statystycznych” 1973, t. 21), Nauka, modele
ekonometryczne, prawda i prawdopodobieñstwo (w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, KSiE PAN i AE w Krakowie, Kraków
1995), Statystyka a prawda („Biblioteka Wiadomoœci Statystycznych” 1995, t. 44), Czy
ekonomia jest nauk¹? („Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996, z. 1),
Informatyka a nauka ekonomii („Informan” 1999, nr 4), Nauka ekonomii pó³ wieku
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temu i dziœ (wyk³ad wyg³oszony z okazji uroczystej inauguracji roku akademickiego
2007/2008 w AEP, w: Kapita³ ludzki i wiedza w gospodarce. Wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo AEP, Poznañ 2007).
W kierowanym przez profesora przez ponad 25 lat Zak³adzie Ekonometrii czwartkowe popo³udnia zawsze by³y uœwiêconym czasem seminariów naukowych. Godziny
popo³udniowe by³y wybierane œwiadomie, gdy¿ seminaria koñczy³y siê czasami w póŸnych godzinach wieczornych. Wielu moich przyjació³ i starszych wspó³pracowników
z wypiekami na twarzy wspomina je do dnia dzisiejszego. Ten dobry zwyczaj przejêli
uczniowie profesora i mimo up³ywu czasu równie¿ obecnie czwartki s¹ dniami seminariów naukowych Katedry Ekonomii Matematycznej. W pracach tej katedry – tak¿e po
przejœciu na emeryturê – uczestniczy³ profesor aktywnie do ostatnich dni swojego niezwykle twórczego, piêknego ¿ycia.
Za zas³ugi dydaktyczne i naukowe profesor by³ odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzy¿em Komandorskim i Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Siêgaj¹c pamiêci¹ wstecz, zawsze widzê w gabinecie profesora sentencje trzech
wielkich ludzi:
poety K.I. Ga³czyñskiego:
Nie wolno u¿ywaæ takich s³ów jak: zagadnienie i koncepcja.
Trzeba pracowaæ…
filozofa prof. T. Kotarbiñskiego:
Cz³ecze! Przez ¿ywot ca³y, od koleb do siwizn,
Szanuj wzglêdnoœæ w ocenach, alias – relatywizm…
Oœlej natury nie l¿ê, choæ w jej wzgardzie wzros³em,
Dobrze, gdy os³em osio³, Ÿle, gdy pose³ os³em…
oraz szczególnie mu bliskiego matematyka i filozofa R. Kartezjusza:
Le premier (précept) était…
dene comprendre rien de plus en mes jugements,
que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement á mon ésprit,
que je n’eusse aucune occasion de la mettre en doute…
(René Descartes Discours, Discours de la Méthode, II, 7).

Zasady te przyœwieca³y profesorowi przez ca³e ¿ycie, doskonale charakteryzuj¹c
jego temperament, pasjê, skromnoœæ i rzetelnoœæ badawcz¹. S³u¿¹c w³asnym przyk³adem zaszczepi³ je równie¿ swoim uczniom.

EMIL PANEK
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ELANDT-JOHNSON REGINA C.
(1918–2011)

Regina C. Elandt urodzi³a siê 22 listopada 1918 roku w Nowogrodzie – „piêknej
miejscowoœci po³o¿onej na wzgórzu nad rzekami Narwi¹ i wpadaj¹c¹ do niej Pis¹” (wg
jej s³ów). Gimnazjum koñczy³a w £om¿y. Zawsze lubi³a matematykê, w szkole podstawowej owe „rachunki”. Wrêcz „pokocha³a” matematykê w gimnazjum, „gdy zaczê³a
siê algebra, potem funkcje”. Zdecydowanie wybra³a matematykê jako przedmiot swoich studiów, rozpoczêtych w roku 1937 na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie,
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Na wydziale tym wyk³adali tacy wybitni matematycy, jak S. Kempisty, M. Krzy¿añski, J. Marcinkiewicz i A. Zygmund. Nawi¹zuj¹c do tego okresu swego ¿ycia, wspomina³a swoich nauczycieli i profesorów, pisz¹c:
„Chcia³abym […] uczciæ imiona i z³o¿yæ ho³d moim nie¿yj¹cym ju¿ nauczycielom
i profesorom, którym zawdziêczam moj¹ wiedzê […]. Mojej nauczycielce matematyki
w gimnazjum – pani Kêdzierskiej, która nauczy³a mnie organizacji myœlenia w rozwi¹zywaniu problemów matematycznych; profesorom z Uniwersytetu Wileñskiego:
prof. A. Zygmundowi, który umia³ zafascynowaæ mnie wyk³adami z rachunku ró¿niczkowego i ca³kowego; doc. J. Marcinkiewiczowi, który zachwyca³ nas swoim niezwyk³ym talentem matematycznym [W wieku lat 29 zosta³ mianowany profesorem, ale
ju¿ nie doczeka³ tego zaszczytu – cia³o jego gryzie ziemia Katynia.]; prof. K. Jantzenowi, który kierowa³ moimi studiami i zainteresowa³ mnie meteorologi¹. Po wojnie do
statystyki wprowadzi³ mnie prof. S. Barbacki. On te¿ nauczy³ mnie podstaw genetyki
mendlowskiej”.
Wybuch wojny i zamkniêcie Uniwersytetu Stefana Batorego w 1939 roku przerwa³y
jej studia. Koñczy³a je po wojnie w Poznaniu, na Uniwersytecie Poznañskim (obecnie
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza), uzyskuj¹c w roku 1946 stopieñ magistra filozofii w zakresie matematyki (na podstawie pracy Ca³ka Fouriera, wykonanej pod kierunkiem prof. W³adys³awa Orlicza). Od pocz¹tku swych studiów interesowa³a siê
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zastosowaniami matematyki. Ju¿ na drugim roku studiów w Wilnie rozpoczê³a pracê
w Katedrze Meteorologii Uniwersytetu Stefana Batorego, u prof. Kazimierza Jantzena,
astronoma i matematyka (wyk³ada³ geometriê analityczn¹ i statystykê matematyczn¹).
W Poznaniu kontynuowa³a swoje zainteresowania, podejmuj¹c jeszcze w czasie studiów pracê najpierw w Pañstwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym,
a potem (w lutym 1946 r.) w Katedrze Doœwiadczalnictwa Rolniczego i Biometrii Uniwersytetu Poznañskiego, kierowanej przez prof. Stefana Barbackiego. Praca w tej katedrze otworzy³a przed ni¹ mo¿liwoœæ zapoznania siê z now¹ dziedzin¹, zastosowaniem
metod statystyki matematycznej do analizy wyników doœwiadczeñ rolniczych, a szerzej
z biometri¹. Tu zaczyna siê jej kariera naukowa. Szybko nawi¹zuje wspó³pracê z naukowcami z ówczesnego Wydzia³u Rolniczo-Leœnego Uniwersytetu Poznañskiego
oraz z rolnikami-doœwiadczalnikami. Po kilku latach tej wspó³pracy oraz w³asnych studiów i badañ nad metodami statystycznymi zaczyna publikowaæ prace oryginalne i artyku³y naukowe dotycz¹ce stosowania statystyki matematycznej w doœwiadczalnictwie.
Prace te ukazuj¹ siê w „Rocznikach Nauk Rolniczych”, „Wiadomoœciach Chemicznych” oraz „Pracach Instytutu W³ókien £ykowych”. W roku 1955 uzyskuje stopieñ naukowy doktora (kandydata) nauk matematycznych, nadany przez Radê Wydzia³u
Rolniczego Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Poznaniu (wyodrêbnionej z Uniwersytetu Poznañskiego w 1951 r.) na podstawie pracy O pewnych testach interakcji w doœwiadczeniach wieloletnich i wielokrotnych. Zagadnienie rejonizacji, wykonanej pod kierunkiem prof. Stefana Barbackiego.
Po doktoracie zaczyna siê jej intensywna praca naukowa, owocuj¹ca licznymi interesuj¹cymi wynikami publikowanymi w: „Acta Agrobotanica”, „Zastosowaniach Matematyki”, w „Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences” oraz w „Rocznikach Nauk
Rolniczych”. Oryginalnoœæ, a tak¿e praktyczna przydatnoœæ tych wyników zyskuj¹ uznanie wœród przedstawicieli ró¿nych dziedzin nauki. Przyczynia siê to do nadania jej
przez Centraln¹ Komisjê Kwalifikacyjn¹ ds. Kadr Naukowych stopnia naukowego docenta w roku 1958. Jednoczeœnie otrzymuje stypendium na roczny pobyt w Wielkiej
Brytanii, w Departament of Statistics, University College London, gdzie dokszta³ca siê
pod kierunkiem wybitnego uczonego, prof. Egona S. Pearsona. Tam poznaje swego
przysz³ego mê¿a, prof. Normana L. Johnsona.
Po tym pobycie zagranicznym ze zdwojon¹ energi¹ kontynuuje swoje badania naukowe nad metodami i zastosowaniami statystyki matematycznej w doœwiadczalnictwie rolniczym oraz genetyce i hodowli roœlin. Ukazuj¹ siê jej pierwsze prace
w renomowanych czasopismach zagranicznych, w: „Acta Agronomica Academiae
Scientiarum Hungaricae”, Techno-metrics”, „Annals of Mathematical Statistics”, „Biometrics” oraz w „Sankhyâ: The Indian Journal of Statistics”. Drukuje tak¿e nadal w czasopismach polskich: „Rocznikach Nauk Rolniczych” i „Genetica Polonica”. Ponadto
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t³umaczy z rosyjskiego na angielski ksi¹¿kê Yu. Linnika, która pt. Method of Least
Squares and Principles of the Theory of Observations zostaje opublikowana w 1960
roku przez Pergamon Press w Londynie. Uwieñczeniem jej prac z tego okresu i kierunku badañ jest, opublikowany w 1964 roku przez Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe
w Warszawie, podrêcznik Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doœwiadczalnictwa rolniczego. Ksi¹¿ka ta zosta³a bardzo dobrze przyjêta przez statystyków i szerokie grono pracowników doœwiadczalnictwa rolniczego w Polsce. Do dzisiaj korzysta
z niej wielu pracowników nauki i studentów.
W roku 1963 zostaje powo³ana na stanowisko kierownika nowo utworzonej, na Wydziale Rolniczym Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Poznaniu, Katedry Statystyki Matematycznej, powsta³ej z dzia³aj¹cego dot¹d przy Katedrze Genetyki i Hodowli Roœlin
Zak³adu Doœwiadczalnictwa Rolniczego i Biometrii, w którym do tego roku pracowa³a.
To stanowisko piastowa³a krótko, bo w styczniu 1964 roku wysz³a za m¹¿ za prof. Normana L. Johnsona, z którym we wrzeœniu tego¿ roku przenios³a siê na sta³e do Uniwersytetu Pó³nocnej Karoliny w Chapel Hill w Stanach Zjednoczonych, gdzie oboje
otrzymali stanowiska profesorskie.
Pani Regina C. Elandt-Johnson (pod tym nazwiskiem bêdzie odt¹d publikowaæ) po
przeniesieniu siê do Chapel Hill otrzymuje stanowisko profesora nadzwyczajnego
(associate professor) w Department of Biostatistics, University of North Carolina. Rozpoczyna siê nowy etap jej dzia³alnoœci naukowej. Kontynuuje swoje zainteresowania
genetyk¹ roœlin, rozszerzaj¹c je na genetykê cz³owieka. Wi¹za³o siê to z jej now¹ posad¹ w Department of Biostatistics, dzia³aj¹cym przy School of Public Health (Szko³a
Zdrowia Publicznego) tamtejszego uniwersytetu. W szczególnoœci interesuj¹ j¹ w tym
okresie takie zagadnienia, jak wykorzystanie metod kombinatoryki matematycznej
w: genetyce, segregacji genów, a tak¿e testowaniu zgodnoœci genetycznej zwi¹zanej
z przeszczepami tkanek, co by³o wtedy bardzo na czasie. Wyniki swych prac z tego zakresu publikowa³a w „Bulletin of Mathematical Biophysics”, „Annals of Human Genetics, London”, w „The American Journal of Human Genetics”, w „Transplantation”
oraz „Biometrics”, gdzie opublikowano jej obszern¹ pracê przegl¹dow¹ pt. Survey of
histocompatibility testing, napisan¹ na zaproszenie redakcji (a Biometrics invited
paper). Podsumowaniem tego okresu jej twórczoœci naukowej jest ksi¹¿ka Probability
Models and Statistical Methods in Genetics, opublikowana w 1971 roku przez wydawnictwo John Wiley & Sons w Nowym Jorku. Ksi¹¿ka ta do dzisiaj uwa¿ana jest za klasyczne dzie³o traktuj¹ce o zastosowaniach rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki
matematycznej w genetyce. W uznaniu tych osi¹gniêæ naukowych otrzymuje w 1971
roku stanowisko profesora zwyczajnego w Department of Biostatistics (jak wy¿ej).
Trzeci etap jej dzia³alnoœci badawczej, rozpoczêty w roku 1973, obejmuje badania
nad zastosowaniami statystyki matematycznej w analizie prze¿ywalnoœci i zagadnie-
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niach epidemiologii, ze szczególnym uwzglêdnieniem rozk³adów czasu prze¿ywalnoœci oraz teorii wspó³dzia³aj¹cych przyczyn zdarzenia. Uzyskane przez ni¹ wyniki badañ
zosta³y opublikowane w: „Journal of Chronic Diseases”, „American Journal of Epidemiology”, „Scandinavian Actuarial Journal”, „Naval Research Logistics Quarterly”,
„Journal of Multivariate Analysis”, „Journal of the Royal Statistical Society”, „The
Actuary”, „Aligarh Journal of Statistics”, „Biometrical Journal” oraz w „Statistics in
Medicine”, a tak¿e w wydawnictwach ksi¹¿kowych: Contributions to Statistics (pod
red. P.K. Sena) oraz w Biostatistics: Statistics in Biomedical Public Health and Environmental Sciences (pod red. P.K. Sena). Podsumowaniem jej g³ównych osi¹gniêæ
w tych badaniach jest monografia Survival Models and Data Analysis, napisana wspólnie z mê¿em i opublikowana w 1980 roku przez wydawnictwo John Wiley & Sons. Drugie wydanie tej ksi¹¿ki ukaza³o siê w 1999 roku w serii klasyków tego wydawnictwa
(Wiley Classics Library Edition).
Powy¿szy syntetyczny przegl¹d dorobku autorki pokazuje, ¿e wyniki jej badañ uzyskane we wszystkich trzech g³ównych kierunkach zainteresowañ naukowych publikowane by³y w znakomitych czasopismach o zasiêgu œwiatowym, a ka¿dy z tych trzech
kierunków badañ znalaz³ podsumowanie ksi¹¿kowe. Jest to wystarczaj¹ce œwiadectwo
wysokiej pozycji, jak¹ dorobek pani Reginy C. Elandt-Johnson zajmuje w nauce œwiatowej. Jej wk³ad do nauk rolniczych, przyrodniczych i medycznych jest niepodwa¿alny.
Imponuje zarówno wartoœæ uzyskanych wyników, jak i wielostronnoœæ zainteresowañ.
Nie bez znaczenia dla tych osi¹gniêæ by³a g³êbokoœæ studiów prowadzonych pod kierunkiem wybitnych uczonych oraz poziom œrodowiska naukowego, w którym rozpoczyna³a swoj¹ karierê naukow¹.
O jej pozycji naukowej œwiadczy równie¿ to, i¿ by³a wielokrotnie zapraszana do
wyg³aszania referatów, odczytów seminaryjnych, wyk³adów na ró¿nych: konferencjach, sympozjach, spotkaniach naukowych, kursach szkoleniowych, szko³ach letnich
itp. By³y one organizowane przez rozmaite towarzystwa i instytucje naukowe tak w Polsce, jak i póŸniej w ró¿nych stanach USA, a tak¿e w: Australii, Kanadzie, Republice
Po³udniowej Afryki, Wielkiej Brytanii i Niemczech.
Tej twórczej pracy naukowej pani prof. Reginy C. Elandt-Johnson towarzyszy³o zawsze powa¿ne zaanga¿owanie w pracê dydaktyczn¹. W Poznaniu prowadzi³a wyk³ady
i æwiczenia z matematyki dla studentów I roku rolnictwa, ogrodnictwa i zootechniki,
z matematyki wy¿szej na niektórych studiach magisterskich, ze statystyki matematycznej i podstaw doœwiadczalnictwa dla wielu lat i na wielu kierunkach studiów Wy¿szej
Szko³y Rolniczej w Poznaniu. Kilkakrotnie wyk³ada³a na kursach z metod statystycznych dla pracowników nauki.
W Chapel Hill, w School of Public Health przy tamtejszym uniwersytecie (University of North Carolina), prowadzi³a wyk³ady z podstaw statystyki dla studentów ró¿nych
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specjalizacji medycznych w ramach tzw. „Service courses” oraz wyk³ady z podstaw
i zastosowañ rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki matematycznej dla magistrantów i doktorantów specjalizuj¹cych siê w biostatystyce, w ramach tzw. „Graduate
school” przy Department of Biostatistics. Kierowa³a tak¿e pracami magisterskimi ze
statystycznej teorii prze¿ywalnoœci oraz z zastosowañ metod statystycznych w epidemiologii. By³a promotorem w dwóch przewodach doktorskich ze statystycznej teorii
prze¿ywalnoœci. Uczestniczy³a w komisjach kilku przewodów doktorskich.
W uzupe³nieniu tego szkicu osi¹gniêæ pani prof. Reginy C. Elandt-Johnson warto tak¿e
wspomnieæ o jej aktywnoœci jako konsultanta i doradcy naukowego. Wielu pracowników
naukowych korzysta³o z jej pomocy w planowaniu doœwiadczeñ i analizowaniu wyników
badañ zarówno w ci¹gu 18 lat jej pracy w Poznaniu, jak i potem w Chapel Hill (tutaj w zakresie badañ rolniczych, tam medycznych). Ponadto by³a konsultantem kilku instytucji
amerykañskich, miêdzy innymi w zwi¹zku z miêdzynarodowym programem badañ nad lipidami. Konsultacje te i kontakty z naukowcami z ró¿- nych dziedzin by³y zwykle korzystne dla obu stron, przyczyniaj¹c siê tak¿e do podejmowania nowych badañ.
Nale¿y tak¿e nadmieniæ, ¿e pani prof. Regina C. Elandt-Johnson, mimo wyjazdu
z Polski na sta³e do USA w roku 1964, nigdy nie zerwa³a kontaktów z uczelni¹, w której
rozpoczyna³a swoj¹ karierê naukow¹, tzn. z Wy¿sz¹ Szko³¹ Rolnicz¹ (od 1972 r. Akademi¹ Rolnicz¹, obecnie Uniwersytetem Przyrodniczym) w Poznaniu, oraz nauk¹
polsk¹ w ogóle. Odwiedza³a swoj¹ macierzyst¹ uczelniê przy okazji wielokrotnych
przyjazdów do Polski lub kontaktowa³a siê z niektórymi jej pracownikami. W darze od
pani profesor i jej mê¿a Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych tej uczelni
oraz Instytut Genetyki Roœlin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (z którym kiedyœ
wspó³pracowa³a) otrzyma³y zbiory wartoœciowych oraz trudno wówczas dostêpnych
ksi¹¿ek i czasopism naukowych. Opiekowa³a siê tak¿e stypendystami z Polski, odbywaj¹cymi sta¿e naukowe w Chapel Hill lub odwiedzaj¹cymi tamtejszy Uniwersytet
Pó³nocnej Karoliny. Jako przyk³ad kontaktów z naukowcami polskimi mo¿na wspomnieæ jej udzia³ w III Seminarium Miêdzynarodowym na temat „Metody statystyczne
w ocenie odmian”, odbytym w 1988 roku w Centralnym Oœrodku Badania Odmian Roœlin Uprawnych w S³upi Wielkiej, a tak¿e przy tej okazji jej uczestnictwo w publicznej
obronie jednej z prac doktorskich na Wydziale Rolniczym ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Warty wspomnienia jest równie¿ jej udzia³ w czerwcu 1999 roku
w zjeŸdzie kole¿eñskim absolwentów Wydzia³u Rolniczego, rocznika 1959. Uczestnicy tego zjazdu z szacunkiem i wzruszeniem wspominali wyk³ady oraz æwiczenia prowadzone przez pani¹ profesor dla nich przed ponad czterdziestu laty. W czasie tej
wizyty w Poznaniu odwiedzi³a tak¿e po raz kolejny swoje macierzyste placówki naukowe w Akademii Rolniczej, Katedrê Genetyki i Hodowli Roœlin oraz Katedrê Metod
Matematycznych i Statystycznych.
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Tak wiêc, bêd¹c poza granicami, pani prof. Regina C. Elandt-Johnson zachowa³a pamiêæ o kraju, w którym siê urodzi³a i o uczelni, w której zdobywa³a podstawy dla swej
dzia³alnoœci naukowo-badawczej i dydaktycznej. W murach tej uczelni, przy bardzo
znacznym jej udziale, zosta³a wykreowana poznañska szko³a statystyki matematycznej
i biometrii. W przedmowie do jednej z wymienionych ksi¹¿ek (opublikowanej
w 1971 r.) wyrazi³a wdziêcznoœæ Polsce oraz osobom i uczelniom, które mia³y wp³yw
na jej matematyczn¹ edukacjê. Szczególnie dziêkowa³a prof. Stefanowi Barbackiemu,
który kierowa³ Katedr¹ Doœwiadczalnictwa Rolniczego i Biometrii (póŸniej Katedr¹
Genetyki i Hodowli Roœlin) oraz kolegom, z którymi wspó³pracowa³a, za wprowadzenie w sferê problemów biologicznych i mo¿liwoœci ich rozwi¹zywania za pomoc¹ metod matematycznych. Nie by³o zatem przypadkiem to, ¿e w³aœnie ówczesna Akademia
Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu nada³a pani prof. Reginie C. Elandt-Johnson zaszczytn¹ godnoœæ doktora honoris causa. Uroczystoœæ wrêczenia laureatce
dyplomu Honoris Causa Doctoris odby³a siê 21 czerwca 2001 roku.
Na zakoñczenie, spoœród wielu jej aktywnoœci jeszcze jedna zas³uguje na omówienie.
Przez wiele lat pañstwo Regina i Norman Johnsonowie wspierali, poprzez Podlaski Oddzia³ Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dzia³alnoœæ na rzecz Polaków zamieszka³ych za wschodni¹ granic¹ Polski. Trudno wymieniæ wszystkie dzia³ania pani Reginy
i jej mê¿a na tym polu, ale warto wspomnieæ niektóre. W szczególnoœci udzielali wsparcia finansowego nauczycielom jêzyka polskiego na Bia³orusi, studentom ze Wschodu,
rodzinom Sybiraków, repatriantom z Kazachstanu i wielu parafiom rzymskokatolickim: na Bia³orusi, w Sopoækiniach, Ostrynie, Rosi, Iwiu i Szczuczynie. W szkole polskiej w Wo³kowysku dziêki ich wsparciu utworzono pracowniê jêzyka polskiego. Bez
ich pomocy polskie sieroty z domów dziecka w Wilnie, Solecznikach, Nowej Wilejce
i Podbrodziu na Litwie nie mia³yby ubrañ i wyprawek szkolnych. Wspierali finansowo
tak¿e polskie œrodowiska w Tiumeniu i Smoleñsku w Rosji. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ inwestycje budowlane, na które ³o¿yli pañstwo Johnsonowie. Wsparli budowê dwóch koœcio³ów, w Lidzie na Bia³orusi i w £om¿y w Polsce. Wspólnie z Ojcami
Pijarami wyremontowali i wyposa¿yli charytatywny Oœrodek „Ostoja”, pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej w Szczuczynie na Bia³orusi. Zosta³ on dedykowany Stanis³awie Perzanowskiej, babci pani Reginy. Ostatni¹ wa¿n¹ ich inwestycj¹ by³
Oœrodek „Ojczyzna” w Hodyszewie na Bia³ostocczyŸnie. Pomys³ utworzenia domu dla
Polaków ze Wschodu i Zachodu, którzy odwiedzaj¹c swoj¹ ojczyznê, by mogli w nim
znaleŸæ dla siebie miejsce do: nauki, wypoczynku, zabawy i modlitwy, zrodzi³ siê u pani
Reginy ju¿ doœæ dawno. Po d³ugich staraniach, prowadzonych wspólnie ze wspomnianym stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, uda³o siê go zrealizowaæ przy Sanktuarium
Matki Bo¿ej Pojednania w Hodyszewie, prowadzonym przez ksiê¿y pallotynów, którzy
wspó³finansowali budowê tego oœrodka. Pañstwo Regina i Norman Johnsonowie byli
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na uroczystoœci wmurowania kamienia wêgielnego pod budowê Oœrodka „Ojczyzna”
w Hodyszewie 30 czerwca 2001 roku. Dom ten zosta³ otwarty 15 wrzeœnia 2004 roku,
a 4 czerwca 2006 roku oœrodkowi nadano imiê Reginy i Normana Johnsonów (Norman
L. Johnson nie doczeka³ tego, zmar³ 18 listopada 2004 r.). W Hodyszewie pañstwo
Johnsonowie pomogli tak¿e finansowo ksiê¿om pallotynom w wyremontowaniu tamtejszej szko³y wiejskiej, do której chodz¹ dzieci z najbli¿szej okolicy. To tylko najwa¿niejsze przedsiêwziêcia pañstwa Reginy i Normana Johnsonów. Lista ich ofiarnoœci
i wspania³omyœlnoœci okazywanej wobec potrzebuj¹cych pomocy, pokrzywdzonych
przez los i historiê jest bardzo d³uga. Dzia³alnoœæ ta spotka³a siê te¿ z ogromn¹ wdziêcznoœci¹ w wielu miejscach na Wschodzie i nie tylko. Wspierali oni bowiem równie¿ edukacjê dzieci w Indiach i Afryce. W Salvadorze pomogli w budowie szko³y.
Pani prof. Regina C. Elandt-Johnson przesz³a na emeryturê w roku 1985, pozostaj¹c
zwi¹zana z Uniwersytetem Pó³nocnej Karoliny jako profesor emerytowany. Zmar³a
31 maja 2011 roku w Chapel Hill, gdzie do koñca ¿ycia mieszka³a. Pogrzeb odby³ siê
tam¿e 8 czerwca 2011 roku.
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FALEWICZ JAN (1890–1965)

Profesor Jan Falewicz nie mo¿e znikn¹æ z pocztu polskich statystyków. Nieuprawniony z powodów formalnych tytu³ „profesor” jest uzasadniony tym, ¿e by³a to postaæ
niezwyk³a, w pamiêci jego uczniów i nastêpców niezapomniana, godna miana mistrza.
Dlatego te¿ niekiedy w dalszym ci¹gu biogramu bêdzie siê pojawia³ ten tytu³.
Jan Falewicz urodzi³ siê w roku 1890 w Wilnie jako syn Wojciecha i Heleny z domu
Falewiczówny. Ojciec by³ zawodowym wojskowym w Korpusie Wojennych In¿ynierów Armii Rosyjskiej, a po I wojnie œwiatowej genera³em Wojska Polskiego.
Wykszta³cenie Jana Falewicza to ukoñczona egzaminem dojrza³oœci w roku 1908
szko³a œrednia Teliszewa w Petersburgu oraz uzyskany w roku 1917 dyplom In¿yniera
Komunikacji w Instytucie In¿ynierów Komunikacji w Petersburgu. Jak wspomina³ po
latach, by³a to uczelnia o przesz³o stuletniej tradycji (mówiono o niej ¿artobliwe, ¿e nie
uczono w niej jedynie ginekologii), posiadaj¹ca ugruntowan¹ reputacjê w œwiecie
naukowo-technicznym, ale przede wszystkim nauczy³a Falewicza „nie baæ siê podochodziæ z narzêdziem matematycznej analizy do najrozmaitszych zjawisk i stosowaæ je
przy rozwi¹zywaniu praktycznych zagadnieñ wszêdzie, gdzie nadarzaj¹ siê po temu odpowiednie warunki”1. Po studiach nast¹pi³ „start zawodowy i szlak s³u¿by wojennej.
W ¿yciu prywatnym ¿on¹ Jana Falewicza zosta³a znana artystka petersburskiego baletu
Lucia Carri. Z praktyk¹ zetkn¹³ siê pracuj¹c w latach 1911–1914 przy budowie mostu
na Newie. Z chwil¹ wybuchu wielkiej wojny w sierpniu 1914 roku zosta³ oficerem w armii rosyjskiej, z której przeszed³ do wojska polskiego. Od 1923 roku przeniesiony do
rezerwy”2.
W latach 1918–1922 mieszka³ na Litwie, a w roku 1923 uzyska³ obywatelstwo polskie i zamieszka³ w Zag³êbiu D¹browskim. Potem jego miejscem sta³ego zamieszkania
sta³a siê Wis³a, gdzie posiada³ dom i gdzie w roku 1965 zmar³.
1

Archiwum Zak³adowe AE we Wroc³awiu. Sygn. Ko110/837.
A. Czech, Wspó³praca od samych pocz¹tków – Zwi¹zki uczelni Katowic i Wroc³awia. AE
Forum, Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 29, wrzesieñ 2009, s. 48-49.
2
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W pocz¹tku lat dwudziestych XX wieku znalaz³ pracê w Franco-Polskim Towarzystwie Górniczo-Hutniczym „Huta Bankowa” w D¹browie Górniczej na stanowisku sekretarza dyrekcji. Rozpoczê³a siê dla Niego droga kariery badawczej zw³aszcza wtedy,
gdy w roku 1932 zosta³ in¿ynierem do spraw zleceñ przy dyrekcji generalnej w randze
pe³nomocnika rz¹du. „Sam pisa³, ¿e – paradoksalnie – bêd¹c in¿ynierem otrzymywa³ do
rozwi¹zania trudne zadania techniczno-ekonomicznej natury, wymagaj¹ce nieraz
wstêpnych badañ teoretycznych, zmuszaj¹cych do stosowania metod postêpowania
wystawiaj¹cych wyobraŸniê i pomys³owoœæ na ciê¿k¹ próbê. Nastêpnie konieczne by³o
zastosowanie rozwi¹zania w praktyce. Cykl powtarza³ siê wielokrotnie. Z zebranego
obfitego materia³u empirycznego stopniowo formu³owa³ uogólnienia a¿ do powstania
w³asnej teorii gospodarnoœci przedsiêbiorstw wraz z oryginalnymi metodami jej badania i kontroli”3.
U¿ywane w uzasadnieniu w³asnej, oryginalnej teorii gospodarnoœci przedsiêbiorstw
metody pochodz¹ wprost z dyscypliny naukowej – statystyki matematycznej, przede
wszystkim z tego jej fragmentu, który jest poœwiêcony analizie zale¿noœci i wspó³zale¿noœci cech (zmiennych) charakteryzuj¹cych zjawiska z dziedziny spo³eczno-ekonomicznej. W tym sensie Jan Falewicz sta³ siê ju¿ w Polsce w okresie 1925–1939 prekursorem wyros³ej ze statystyki ekonometrii, a w szczególnoœci mikroekonometrii. Zale¿noœci, które by³y przedmiotem szczególnego zainteresowania Jana Falewicza, to wp³yw
wielkoœci produkcji na wielkoœæ kosztów globalnych w przedsiêbiorstwie. Efekty swoich dociekañ badawczych oraz ich praktycznych zastosowañ zamieœci³ w artyku³ach,
których kilka wymieniono poni¿ej:
1. Obni¿ka cen wyrobów przemys³owych w œwietle kszta³towania siê kosztów wytwórczoœci, „Przegl¹d Gospodarczy” 1934.
2. Przyk³ad z zagadnieñ koncentracji produkcji jako ilustracja do metody in¿. Kwieciñskiego, „Przegl¹d Górniczo-Hutniczy” 19344.
3. Ein Fall horizontaler Betriebskoncentration als Anwedungsbeispiel für die Methode
des Ing. A.W. Kwieciñski, Hanzell, Woston Viney, Londyn 1935, s. 85.
4. Wspó³praca na podstawie kosztów w³asnych a dumping, „Przegl¹d Organizacji”, 12,
1937, s. 3-8.
Profesor przekazywa³ tak¿e swoje idee studentom. „Jego pierwsz¹ uczelni¹ by³o
Wy¿sze Studium Nauk Spo³eczno-Gospodarczych w Katowicach, gdzie dla s³uchaczy
3

Ibidem, s. 49.
Alfred W. Kwieciñski, in¿ynier zatrudniony w cynkowym przemyœle Górnego Œl¹ska
i dzia³acz Œl¹skiego Ko³a Naukowej Organizacji, prawdopodobnie by³ osobistym znajomym
Falewicza.
5
Publikacja referatu wyg³oszonego na VI Miêdzynarodowym kongresie Naukowej Organizacji w Londynie.
4
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II Wydzia³u Organizacji Przemys³owej prowadzi³ w semestrze letnim 1938/1939 roku
30-godz. wyk³ad z >>kalkulacji przemys³owej<<”6.
Wybuch wojny w 1939 roku nie zmieni³ miejsca pracy zawodowej Jana Falewicza
pozosta³ w „Hucie Bankowej” na stanowisku kierownika kosztów w³asnych, co pozwoli³o mu kontynuowaæ dociekania badawcze w interesuj¹cym go temacie gospodarnoœci
przedsiêbiorstwa oraz – przy okazji – kontynuowaæ doskonalenie statystycznych metod
w s³u¿bie praktyki gospodarczej.
Zaraz po wojnie ekonomiczne w³adze Katowic doceni³y osi¹gniêcia badawcze i doœwiadczenie praktyczne Jana Falewicza, co wyrazi³o siê zatrudnieniem go w latach
1945–1946 w utworzonym po przejœciu frontu Centralnym Zarz¹dzie Przemys³u
Wêglowego na stanowisku kierownika Wydzia³u Kosztów W³asnych. Kiedy po roku
zrezygnowano z jego us³ug z pocz¹tkiem roku 1947 zatrudni³ siê na krótko jako dyrektor techniczny Zjednoczenia Przemys³u Metalowego we Wroc³awiu. Równoczeœnie
z powo³aniem do ¿ycia Wy¿szej Szko³y Handlowej we Wroc³awiu zosta³ jej wyk³adowc¹. Uczy³ statystyki oraz swoich idei dotycz¹cych relacji kosztów i wielkoœci produkcji przedsiêbiorstw. Ten ostatni przedmiot nosi³ wtedy nazwê Ekonomia przedsiêbiorstwa.
By³ to czas, kiedy zaczê³a siê historia dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroc³awiu. In¿. Jan Falewicz zwi¹za³ siê od pocz¹tku istnienia tej uczelni z jej losami
i pracowa³ w niej a¿ do emerytury. Nawet po jej uzyskaniu uczestniczy³ jeszcze w dydaktyczno-naukowym ¿yciu uniwersytetu jako wyk³adowca, a tak¿e promotor prac
doktorskich swoich uczniów i nastêpców.
Archiwum Zak³adowe AE (obecnie UE) we Wroc³awiu podaje nastêpuj¹cy krótki
opis pe³nionych przez Falewicza funkcji i uzyskiwanych kolejno stanowisk. Od 1 wrzeœnia 1950 roku pracowa³ na stanowisku zastêpcy profesora Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej we Wroc³awiu, a od 1 paŸdziernika 1957 roku by³ samodzielnym pracownikiem
nauki. Od 1 wrzeœnia 1951 zosta³ kierownikiem Katedry Statystyki, w roku akademickim 1951/1953 – dziekanem Wydzia³u Planowania Przemys³u, od 1 stycznia 1952 do
31 sierpnia 1954 – organizatorem Studium zaocznego SGPIS Oddzia³ Wroc³aw, w roku
1957 zaœ – prorektorem WSE do spraw nauczania. W czerwcu 1957 roku przyznano mu
tytu³ naukowy docenta (na podstawie przygotowanej pracy kandydackiej pt. Kontrola
niezmiennoœci zwi¹zku korelacyjnego). 1 paŸdziernika 1960 roku odszed³ z pracy na
WSE i przeszed³ na rentê specjaln¹.
Powy¿szy suchy i niepe³ny spis osi¹gniêæ Jana Falewicza wymaga wype³nienia ¿yw¹
treœci¹. Na przyk³ad nale¿y uzupe³niæ go o inicjatywê Profesora, polegaj¹c¹ na
powo³aniu do ¿ycia na wroc³awskiej WSE Wydzia³u In¿ynieryjno-Ekonomicznego,
który to w zamyœle Jana Falewicza mia³ byæ kuŸni¹ ekonomistów umiej¹cych nawi¹zaæ
owocny kontakt z technikami, ekonomistów rozumiej¹cych choæby w ograniczonym
6

A. Czech, op. cit., s. 48.
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zakresie „technologiczny” sposób rozumienia zagadnieñ gospodarowania. Wydzia³ ten
powsta³ i istnieje do dzisiaj na wroc³awskim UE, chocia¿ – jak to z ideami zwykle bywa
– nauczanie na tym Wydziale niezupe³nie odpowiada myœlom zawartym w projekcie
profesora.
Od samego pocz¹tku pracy dydaktyczno-naukowej w uczelni wroc³awskiej podj¹³
wspó³pracê z przemys³em. Pierwszym takim kontaktem ju¿ w roku 1947 by³o utworzenie zespo³u do opracowania bud¿etu kosztów Clarka7. Zespó³ ten, sk³adaj¹cy siê z piêciu studentów WSH, w ci¹gu kilku miesiêcy opracowa³ reorganizacjê zarz¹dzania
kosztami w³asnym s³ynnego wroc³awskiego Pafawagu, powsta³ego z odbudowanych
Zak³adów Linke-Hoffmann. Niestety, opracowanie to nie doczeka³o siê realizacji, bo
urzêdowo wprowadzono radziecki system rozliczania kosztów. Ale Jan Falewicz ze
swoimi pracownikami w prowadzonej przez niego Katedrze Statystyki podejmowa³ nastêpne prace na rzecz przemys³u: podmiotami by³y wroc³awskie cukrownie, browar,
zak³ady spirytusowe, zak³ady komunikacji miejskiej i inne. Jego asystenci zdobywali
wiêc doœwiadczenia we wspó³pracy z praktyk¹ gospodarcz¹, doskonal¹c siê zarazem
w dog³êbnym poznawaniu metod statystyki, co zaowocowa³o (przynajmniej u niektórych) karierami naukowymi. W ksi¹¿ce Ekonometria Wroc³awska8 rysunek 1 zatytu³owany „Drzewo genealogiczne” – Mistrz i jego „naukowe dzieci”, prezentuje spis
jego uczniów, o których zapewne bêdzie mowa w niniejszej publikacji. Jan Falewicz
nauczy³ bowiem swoich podopiecznych rozumienia matematyki. Niech przyk³adem bêdzie tu pytanie, jakie profesor zada³ swoim asystentom na pewnego rodzaju nieformalnym egzaminie z „rozumienia matematyki”. Narysowa³ mianowicie na tablicy wykres
jakiejœ funkcji i za¿¹da³ od wspó³pracowników, aby graficznie przedstawili kszta³ty
funkcji bêd¹cej ca³k¹, pierwsz¹ oraz drug¹ pochodn¹ tej pokazanej przez niego funkcji
– ¿eby wykonaæ to zadanie, trzeba by³o dobrze rozumieæ, co to jest ca³ka i co to s¹ pochodne.
Profesor sam przyznawa³ siê do niedostatecznej wiedzy w zakresie matematyki.
„Wnuk naukowy” Falewicza, prof. dr hab. Antoni Smoluk w publikacji pt. Jan Falewicz i jego osobiste badania nad macierzami Leontiefa9, wydaj¹c listy Falewicza i jego
ostatnie dzie³o powsta³e tu¿ przed œmierci¹ w latach 1963–1964, pt. Kilka spostrze¿eñ
dotycz¹cych rozwiniêcia wyznacznika macierzy Leontiefa (autor nie zd¹¿y³ go opublikowaæ), pisze o odczycie Jana Falewicza na seminarium z zastosowañ matematyki, pro7

Amerykanin in¿. Wallace Clark w koñcu lat 20. XX wieku wprowadza³ w Warszawskiej
(zniszczonej w czasie II wojny œwiatowej) Spó³ki Akcyjnej „Liilpop, Rau i Loewenstein” bud¿et tak zwanych obecnie kosztów postulowanych.
8
S. Bartosiewicz, Ekonometria Wroc³awska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Oskara Langego we Wroc³awiu, Wroc³aw 2007, s. 8-9.
9
S. Bartosiewicz, A. Smoluk, Jan Falewicz i jego osobiste badania nad macierzami Leontiefa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu nr 369, Ekonometria 1986, s. 20.

108

wadzonym w Instytucie Matematycznym PAN we Wroc³awiu, odczycie dotycz¹cym
omawianego wy¿ej tematu, ¿e by³ na tym seminarium obecny tak¿e w charakterze doradcy od spraw matematycznych. Za¿y³oœæ obu panów by³a znacz¹ca dla obu stron,
chocia¿ trwa³a zaledwie 2–3 lata i we wzajemnych stosunkach nie przeszkadza³a im
ró¿nica wieku. Mimo to Falewicz uznawa³ wy¿szoœæ wiedzy swego du¿o m³odszego
kolegi w zakresie matematyki. Profesor Smoluk powiedzia³ kiedyœ wyraŸnie o swoich
kontaktach z Profesorem tak: „Odnoszê wra¿enie, ¿e chcia³ mieæ pomocnika i doradcê
do spraw formalno-matematycznych”. Warto zajrzeæ do wymienionego wy¿ej artyku³u
i przeczytaæ 10 opublikowanych listów Profesora Falewicza do obecnego prof. Smoluka, aby zobaczyæ, jak wygl¹da prawdziwa dyskusja naukowa.
Treœæ ostatniego wymienionego wy¿ej dzie³a Falewicza ³¹czy siê z budow¹ modelu
dzia³alnoœci ekonomicznej przedsiêbiorstwa o ró¿norodnej produkcji i skomplikowanym schemacie przep³ywów miêdzy stanowiskami pracy wewn¹trz przedsiêbiorstwa.
W modelu tym uwzglêdni³ Falewicz metodê przep³ywów miêdzyga³êziowych Leontiefa, wnosz¹c do niej oryginalny wk³ad, polegaj¹cy na tym, ¿e liniowe relacje nak³adów
i produkcji nie s¹ wprost proporcjonalne, jak w klasycznej metodzie przep³ywów, chocia¿ ta nieproporcjonalnoœæ w³aœnie wystêpuje w praktycznych relacjach. Wykorzystanie tej oryginalnej myœli jest wa¿ne przy rozwi¹zywaniu za pomoc¹ modelu przep³ywów ró¿nych zadañ analitycznych, na przyk³ad porównañ miêdzyokresowych lub
miêdzyzak³adowych oraz planowania kosztów i oceny wykonania zadania, a tak¿e zagadnieñ decyzyjnych, na przyk³ad takich, jak optymalna redystrybucja zadañ produkcyjnych miedzy kilkoma zak³adami lub koncentracja produkcji w jednym zak³adzie
i unieruchomienie drugiego oraz wiele innych.
Powy¿sze zagadnienia, w sposób dydaktycznie prostszy, nie wymagaj¹cy od czytelnika g³êbokiej wiedzy z dziedziny algebry, Jan Falewicz omówi³ w ksi¹¿ce Rentownoœæ, gospodarnoœæ, koszty. Przyczynek do teorii mikroekonomii10. Publikacja ta jest
swoistym podsumowaniem d³ugoletnich przemyœleñ i praktycznych doœwiadczeñ
w dwóch ustrojach gospodarczych kraju – w okresie miêdzywojennym i w gospodarce
centralnie sterowanej w PRL-u. Poniewa¿ powsta³a w tym ostatnim okresie, profesor
podkreœli³ w niej ró¿nicê pojêæ rentownoœci i gospodarnoœci, przyznaj¹c tej ostatniej
wa¿niejsz¹ rolê w dzia³alnoœci jednostek gospodaruj¹cych w sytuacji, kiedy ustalane
centralnie ceny pozbawiaj¹ „gospodarzy” mo¿liwoœci manipulowania nimi. Ca³y zmys³
gospodarczy zarz¹dzaj¹cych przedsiêbiorstwami musi w takiej sytuacji byæ skupiony
na celu polegaj¹cym na osi¹ganiu wyznaczonego zadania (wielkoœci produkcji) przy
mo¿liwej minimalizacji kosztów. Sk³oni³o to autora do swoistej „walki” ze zwolennikami pos³ugiwania siê w ocenianiu dzia³alnoœci przedsiêbiorstw wskaŸnikiem kosztu jednostkowego, który to miernik zak³ada proporcjonalnoœæ wiêzi kosztów z ich efektami,
10

J. Falewicz, Rentownoœæ, gospodarnoœæ, koszty. Przyczynek do teorii mikroekonomii.
PWN, Warszawa 1963.
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doprowadzaj¹c w ten sposób do „niesprawiedliwych” nagród lub kar dla kieruj¹cych
przedsiêbiorstwami.
¯yj¹ jeszcze œwiadkowie s³ownego starcia profesora z referentem, pracownikiem naukowym Katedry Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Wroc³awskiego, które mia³o
miejsce w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku. Referent mówi³ o roli zysku w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, przy czym uwa¿a³, ¿e oceny tej dzia³alnoœci nale¿y prowadziæ za pomoc¹ wskaŸnika zysku jednostkowego. Profesor Falewicz powiedzia³ wówczas, ¿e ten ilorazowy wskaŸnik ma wady, prowadz¹ce do mylnych ocen. Profesor
zwróci³ te¿ referentowi uwagê na sprawê w owych czasach nieco lekcewa¿on¹, to jest
szybkoœæ rotacji zasobów, na któr¹ prawdziwy gospodarz zwraca wiêksz¹ uwagê ni¿ na
jednostkowe zyski. Dyskusja sta³a siê tak gor¹ca, ¿e w pewnym momencie Profesor
pos³a³ referenta z jego pogl¹dami… do cyrku. Pocz¹tek odpowiedzi zaatakowanego tak
nieelegancko referenta zacz¹³ siê od s³ów: „Gdyby nie wiek Pana Profesora…”. I tu
w³¹czy³ siê sam Profesor: „to pos³a³by mnie Pan zapewne do variete”.
Treœæ omawianej ksi¹¿ki by³a przekazywania przez jej autora swoim podopiecznym
i studentom przez ca³y okres wspó³pracy z wroc³awsk¹ uczelni¹ ekonomiczn¹, a nawet
po przejœciu Profesora na emeryturê, a wiêc praktycznie do jego œmierci. Trzeba tu
wspomnieæ, ¿e swoje idee Profesor przekazywa³ tak¿e studentom i pracownikom naukowym Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uda³o mu siê znaleŸæ godnego
nastêpcê, dziœ profesora Andrzeja Barczaka, który wspomina te kontakty z rozrzewnieniem do dziœ. Potwierdzeniem tego mo¿e byæ opublikowany w „Materia³ach z XXXIV
Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych
Polski Po³udniowej” oraz XV Seminarium Naukowego im. Profesora Zbigniewa
Paw³owskiego referat autorstwa profesorów Andrzeja Barczaka i Antoniego Smoluka
pt. Cykle Falewicza i cykliczne dywagacje11.
Gdy Profesor nie móg³ z powodów zdrowotnych przyjechaæ na egzamin, przes³a³
swoim nastêpcom spis pytañ dla studentów, których kilka przytaczamy poni¿ej:
– Jakie skutki wynikaj¹ z decyzji przesuniêcia czêœci zadania produkcyjnego z jednego
zak³adu do drugiego, gdy opieramy siê na danych dotycz¹cych kosztów z obu
zak³adów?
– Jakie skutki wynikaj¹ z decyzji unieruchomienia jednego zak³adu i koncentrowania
ca³ej produkcji w drugim, gdy opieramy siê na danych dotycz¹cych kosztów ka¿dego
z obu produkuj¹cych zak³adów i uwzglêdniamy informacje o kosztach w razie ich
unieruchomienia?
– Jaka zale¿noœæ mo¿e wynikn¹æ w interpretacji zagadnienia, gdy przy ustaleniu, a nastêpnie ocenie wykonania planu pos³ugujemy siê z jednej strony zwyk³ymi wskaŸnikami (wskaŸnikami-ilorazami), z drugiej zaœ strony – lini¹ regresji?
11

A. Barczak, A. Smoluk, Cykle Falewicza i cykliczne dywagacje. Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998, s. 8-20.
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– Jak¹ obni¿kê ceny sprzeda¿y mog³oby przedsiêbiorstwo zastosowaæ, gdy rozmiar
jego produkcji (i sprzeda¿y) bêdzie powiêkszony, a wynik ma pozostaæ bez zmiany?
– Jak za pomoc¹ wzoru mo¿emy wyraziæ wysokoœæ zu¿ycia w zale¿noœci od wielkoœci
produkcji oddanej œwiatu zewnêtrznemu, gdy czêœæ tej produkcji jest zu¿ywana na
wewnêtrzne potrzeby zak³adu?
– Jaka okolicznoœæ pozwala nam, nawet przy skomplikowanym schemacie przedsiêbiorstwa, na jednoznaczne ustalenie zale¿noœci wysokoœci zu¿ycia z osobna od rozmiarów produkcji poszczególnych wytworów?12
Przytoczone przyk³ady wskazuj¹ jasno na umiejêtnoœæ wzbudzania przez Profesora
Jana Falewicza zainteresowania wyk³adanym przedmiotem – nie traktowanym schematycznie, lecz pobudzaj¹cym myœlenie w kategoriach ekonomicznych. Profesora Falewicza mo¿na porównaæ do gor¹cego, mocno bij¹cego Ÿród³a intelektualnej inspiracji.
Z tego Ÿród³a wyp³ynê³y rzeki i strumienie jego uczniów.
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FIERICH JERZY (1900–1965)

Jerzy Fierich urodzi³ siê 20 wrzeœnia 1900 roku w Krakowie jako syn Franciszka
Ksawerego Fiericha, profesora Uniwersytetu Jagielloñskiego, i Heleny z Hupków. Tam
te¿ koñczy³ Gimnazjum Klasyczne im. Sobieskiego w 1918 roku. W latach 1918–1920
studiowa³ rolnictwo na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagielloñskiego, a nastêpnie
przeniós³ siê na Politechnikê Lwowsk¹, gdzie w 1924 roku uzyska³ dyplom in¿yniera
rolnika. Studiowa³ równie¿ filozofiê u profesora Garbowskiego na UJ w Krakowie,
a nastêpnie u prof. Twardowskiego. W roku 1932 doktoryzowa³ siê na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagielloñskiego na podstawie dysertacji pt. „Broniszów, wieœ
powiatu ropczyckiego”. Habilitowa³ siê na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagielloñskiego w roku 1936, przedk³adaj¹c pracê pt. „Stanowisko nauk rolniczych – Studium metodologiczne”.
W 1935 roku podj¹³ wyk³ady na Wydziale Rolniczym UJ ze wstêpu do nauk rolniczych,
a w 1936 z ekonomii politycznej. W roku 1936 otrzyma³ stanowisko profesora nadzwyczajnego ekonomii i kierownika Katedry Ekonomii Politycznej w Akademii Handlowej
w Krakowie. W latach okupacji przebywa³ w swoim maj¹tku w Broniszowie.
W roku 1946 zosta³ profesorem zwyczajnym i jednoczeœnie kierownikiem Katedry Ekonomii Politycznej w Akademii Handlowej w Krakowie. Na tym stanowisku pozosta³ do
roku 1950, w którym zosta³ zwolniony z kierownictwa Katedry Ekonomii (ze wzglêdów
politycznych) i otrzyma³ nominacjê na kierownika Katedry Statystyki w Wy¿szej Szkole
Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1946–1949 kierowa³ równie¿ Katedr¹ Historii
Doktryn Ekonomicznych i Spo³ecznych w Studium Spó³dzielczym przy Wydziale Rolniczym UJ. Czynny by³ tak¿e na polu organizacji nauki; w UJ pe³ni³ funkcjê prorektora
(przez dwie kadencje, 1957–1961), a w Akademii Ekonomicznej w Krakowie by³ dziekanem Wydzia³u Produkcji i Obrotu Towarowego (dwie kadencje).
W zwi¹zku ze studiami z filozofii œcis³ej posiada³ znajomoœæ wielu dyscyplin. By³
historykiem i teoretykiem ekonomii, statystykiem i ekonometrykiem. Doskonale zna³
logikê, mia³ œwietne przygotowanie z filozofii oraz gruntown¹ wiedzê przyrodnicz¹.
Nieobce mu by³y: socjologia, antropologia, astronomia i biologia.
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Profesor Jerzy Fierich odgrywa³ równie¿ istotn¹ rolê w œrodowisku naukowym poza
uczelni¹. W Polskiej Akademii Umiejêtnoœci by³ miêdzy innymi cz³onkiem Komisji
Socjologicznej, Komisji Historii Oœwiaty i Szkolnictwa, Komisji Filozoficznej.
W PAN kierowa³ Zespo³em Historii Nauk Rolniczych w Zak³adzie Historii Nauki
i Techniki. Ponadto by³ cz³onkiem szeregu komitetów i komisji PAN: Komisji Rolnictwa; Komisji Nauk Ekonomicznych, której by³ przewodnicz¹cym; Komisji Koordynacji Badañ nad Dziejami Wsi. W latach 1953–1963 kierowa³ Zak³adem Ekonomiki
Produkcji Zwierzêcej w Instytucie Zootechniki w Krakowie. W okresie 1958–1963 by³
tak¿e wiceprzewodnicz¹cym Rady Naukowej i konsultantem Oœrodka Badañ Prasoznawczych przy RSW „Prasa” w Krakowie oraz cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego
Zeszytów Prasoznawczych. Nale¿a³ równie¿ do miêdzynarodowego towarzystwa naukowego The Econometric Society.
Jerzy Fierich by³ twórc¹ krakowskiej szko³y statystyków i ekonometryków. Wypromowa³ 11 doktorów, spoœród których 6 zosta³o profesorami krakowskich uczelni. Jego
twórczoœæ naukowa obejmuje szeroki zakres problematyki, która ujawni³a siê g³ównie
w czterech kierunkach: ekonomii (zarówno w historii jak i teorii ekonomii); historii
wiedzy i techniki rolniczej w Polsce; metodologii nauk; ekonometrii i statystyki matematycznej. By³ autorem 60 prac (w tym 10 ksi¹¿ek) z wymienionych dziedzin. G³ównie
koncentrowa³ siê na szeroko pojêtej tematyce rolniczej, któr¹ ujmowa³ z punktu widzenia filozofii, statystyki i zootechniki. Do takich publikacji nale¿y zaliczyæ Ocenê niektórych prac zootechnicznych pod wzglêdem metody badañ i wnioskowania, w której
autorowi chodzi³o o podniesienie poziomu naukowego badañ zootechnicznych i wzbudzenie w badaczach potrzeby poprawnego stosowania metod statystycznych.
Jerzy Fierich by³ pierwszym uczonym, który zastosowa³ metodê taksonomiczn¹ do
ustalenia rejonów produkcji rolniczej oraz metodê programowania matematycznego.
Wyniki badañ z tego zakresu przedstawi³ w pracach: Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji rolniczych w województwie krakowskim, „Myœl Gospodarcza”, Kraków 1957 oraz Programowanie liniowe w rolnictwie, „Zeszyty Problemowe
Nauk Rolniczych” nr 1 i 2, Warszawa 1957.
O znaczeniu i mo¿liwoœciach szerokiego zastosowania metod taksonomicznych
œwiadczy fakt, ¿e za przyk³adem Jerzego Fiericha siêgnê³y do nich tak¿e inne placówki
naukowe (w Olsztynie, Poznaniu, Wroc³awiu i Warszawie). Prócz ekonomistów i rolników zainteresowali siê nimi geografowie, demografowie, historycy, socjologowie
i psychologowie. Te metody znalaz³y równie¿ gor¹cych zwolenników wœród uczonych
z Czech, S³owacji, RFN, Bu³garii, Wêgier i dawnego ZSRR.
Z zakresu ekonomii Jerzy Fierich opublikowa³ Teoriê ekonomii (Akademia Handlowa, Kraków 1950) i Historiê doktryn ekonomicznych (WSE, Kraków 1958). Do pionierskich opracowañ nale¿y jego publikacja pt. Metoda reprezentacyjna w zastosowaniu do
badañ owcy d³ugow³osej w Polsce („Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. V., Kraków
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1957), która wnios³a twórczy wk³ad do metody reprezentacyjnej. W tej te¿ pracy zamieœci³ on tabele zawieraj¹ce liczebnoœæ próby w badaniach reprezentacyjnych. Do prac
z zakresu filozofii i metodologii nauk zaliczyæ nale¿y jego rozprawê habilitacyjn¹ pt.
Stanowisko nauk rolniczych – Studium metodologiczne (Poznañ 1934), która zosta³a uznana za dzie³o wyj¹tkowe w literaturze œwiatowej (zob. Inglot S., Zarys dziejów nauk
rolniczych i leœnych w Polsce, PAN 1948). Do kategorii prac o pewnym nastawieniu
filozoficznym nale¿y zaliczyæ równie¿ opracowanie pt. Rozwój rachunku prawdopodobieñstwa, którego oryginalnoœæ polega na klasyfikacji ró¿nych definicji prawdopodobieñstwa.
W dorobku naukowym Jerzego Fiericha mo¿na te¿ wyró¿niæ prace o charakterze
historycznym oraz metodyczno-empirycznym, które – oprócz walorów teoretycznych –
– mia³y du¿¹ u¿ytecznoœæ praktyczn¹. Do wa¿niejszych spoœród nich nale¿¹: Broniszów, wieœ powiatu ropczyckiego (Warszawa 1933), Przesz³oœæ wsi powiatu ropczyckiego w ustach ich mieszkañców (Ropczyce 1936), Uwagi nad technik¹ rolnictwa w Polsce
w drugiej po³owie XVIII wieku (Poznañ 1938), Kultury rolnicze, zmianowanie i zbiór
w Katastrze Józefiñskich 1785/7 (Poznañ 1950), Nauki rolnicze w szko³ach œrednich
Komisji Edukacji Narodowej (PAN, Kraków 1950).
Nie sposób pomin¹æ du¿ych zas³ug Jerzego Fiericha jako wychowawcy i nauczyciela
akademickiego. Dysponuj¹c nieprzeciêtn¹ inteligencj¹, erudycj¹, kultur¹ naukow¹
i osobist¹ oraz ogólnie uznanym autorytetem naukowym, zastosowa³ on i rozwin¹³ bardzo w³aœciwe i s³uszne – wolne od schematu administracyjnego – formy kontaktów, pomocy i wspó³pracy naukowej, zarówno z szerokim ko³em m³odszych pracowników
naukowych, jak i kieruj¹cymi ich prac¹ starszymi naukowcami. Wk³ad Jerzego Fiericha
do rozwoju m³odej kadry naukowej – wed³ug zgodnej opinii – zas³uguje na szczególne
uznanie i wysokie wyró¿nienie.
Profesor Jerzy Fierich zmar³ 9 sierpnia 1965 r. w Krakowie.
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FISZ MAREK (1910–1963)

Marek Fisz urodzi³ siê 15 stycznia 1910 roku w Szyd³owcu, w rodzinie ¿ydowskiej.
Rodzice, Sura z domu Rozenbaum i Kojfman Fisz, mieszkali w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim. Ojciec by³ prywatnym urzêdnikiem (pracowa³ miêdzy innymi jako pisarz w miejscowym m³ynie). Pierwotne imiê Marka Fisza brzmia³o Moj¿esz. Zmiana imienia na
Marek nast¹pi³a 19 lipca 1950 roku decyzj¹ Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej
Warszawa-Zachód. Dzieciñstwo i m³odoœæ M. Fisza owiane s¹ tajemnic¹. Wiadomo
tylko, ¿e w maju 1934 roku uzyska³ œwiadectwo dojrza³oœci jako eksternista. W ¿yciorysie do³¹czonym do wniosku o wszczêcie mu przewodu doktorskiego napisa³: „Do
przerabiania kursu szko³y œredniej przyst¹pi³em w 22-im roku ¿ycia”. Jesieni¹ 1934
roku rozpocz¹³ studia matematyczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie studiów, w latach 1936–1939, pracowa³ jako nauczyciel matematyki w szkole dla doros³ych, prowadzonej przez Stowarzyszenie
Pomocy Wzajemnej Lokatorów „Szklane Domy” przy Warszawskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej na ¯oliborzu. Pracê magistersk¹ pt. Konformiczne przekszta³cenia przestrzeni jedno- i dwuspójnych napisa³ pod kierunkiem prof. Stanis³awa Saksa. Po zdaniu
28 czerwca 1939 roku egzaminu magisterskiego, z wynikiem dobrym, uzyska³ tytu³ magistra filozofii w zakresie matematyki.
Przez ca³y okres wojny przebywa³ na terenie Zwi¹zku Radzieckiego, gdzie pracowa³
miêdzy innymi w szkolnictwie œrednim. 29 stycznia 1944 roku o¿eni³ siê z Olg¹
Gukow. Mieli jedynego syna Aleksandra, urodzonego 24 wrzeœnia 1946 roku.
W roku 1946 M. Fisz wróci³ do Polski i przez rok pracowa³ jako wychowawca
w Domu Dziecka w Otwocku. Od jesieni 1947 roku do koñca wrzeœnia 1951 pracowa³
w G³ównym Urzêdzie Statystycznym w Warszawie, w charakterze starszego radcy
ds. statystyki matematycznej. Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e z prac¹ naukow¹ matematyka zetkn¹³ siê po raz pierwszy, maj¹c ponad 37 lat. W szczególnoœci kierowa³
tam zaprojektowaniem i opracowaniem wyników pierwszego po II wojnie œwiatowej
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Narodowego Spisu Powszechnego, przeprowadzonego wed³ug stanu o pó³nocy z 2 na
3 grudnia 1950 roku.
20 maja 1950 roku M. Fisz zwróci³ siê do Rady Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu i Politechniki we Wroc³awiu z nastêpuj¹c¹ proœb¹:
Uprzejmie proszê o przyjêcie mojej pracy Kontrola jakoœci produkcji masowej na cechê
ci¹g³¹ jako pracy doktorskiej i, w razie uznania jej za wystarczaj¹c¹ o dopuszczenie mnie do
egzaminu œcis³ego celem uzyskania stopnia doktora filozofii w zakresie matematyki (przedmiot
uboczny: mechanika teoretyczna).

Œcis³y egzamin doktorski M. Fisz zda³ 19 grudnia 1950 roku przed Komisj¹ w sk³adzie: prof. dr Jan Nikliborc – przewodnicz¹cy oraz prof. dr Hugo Steinhaus, prof. dr
Edward Marczewski, prof. dr W³adys³aw Œlebodziñski – cz³onkowie. Promotorem rozprawy doktorskiej pt. Kontrola jakoœci produkcji masowej na cechê ci¹g³¹, opublikowanej w czasopiœmie „Studia i Prace Statystyczne”, z. 2 (1950), s. 123-160, by³
prof. Hugo Steinhaus. Jego promocja doktorska odby³a siê 23 czerwca 1951 roku w sali
Senatu Uniwersytetu Wroc³awskiego. Od czerwca 1950 roku rozpocz¹³ wspó³pracê
z Dzia³em Statystyki Matematycznej w Pañstwowym Instytucie Matematycznym
w Warszawie, a od paŸdziernika 1951 roku podj¹³ pracê w tym instytucie. Jednoczeœnie
od roku akademickiego 1951/1952 rozpocz¹³ wspó³pracê z Uniwersytetem Warszawskim, prowadz¹c na nim wyk³ady i seminaria zlecone na Wydziale Matematyki, Fizyki
i Chemii. Z dniem 1 kwietnia 1954 roku minister Szkolnictwa Wy¿szego powo³a³ go na
kierownika Katedry Statystyki Matematycznej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od tego momentu M. Fisz sta³ siê sta³ym pracownikiem tego wydzia³u. Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki
uchwa³¹ z dnia 30 czerwca 1954 roku przyzna³a M. Fiszowi tytu³ naukowy docenta. Ta
sama komisja uchwa³¹ z dnia 28 marca 1957 roku przyzna³a mu tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego. Sekcja Studiów Uniwersyteckich Rady G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego na posiedzeniu w dniu 20 marca 1957 roku powo³a³a go na cz³onka Zespo³u
Rzeczoznawców Matematyki. 15 marca 1958 roku zosta³ powo³any na kierownika
Dzia³u Statystyki Matematycznej w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie.
Bra³ udzia³ w I Kongresie Nauki Polskiej, który odby³ siê w dniach od 29 czerwca do
2 lipca 1951 roku w Warszawie. By³ to ogólnopolski zjazd oko³o 1800 naukowców.
Powo³ano na nim Polsk¹ Akademiê Nauk. Od roku 1949 M. Fisz by³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a w latach 1953–1955 skarbnikiem Zarz¹du
G³ównego tego¿ towarzystwa oraz wiceprezesem Oddzia³u Warszawskiego. Od roku
1957 by³ cz³onkiem Institute of Mathematical Statistics (USA). Uczestniczy³ w orga-
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nizacyjnym zjeŸdzie Sekcji Biometrycznej przy Polskim Towarzystwie Przyrodników
im. Kopernika, który odby³ siê w dniach 19–21 lutego 1959 roku w Instytucie Matematycznym PAN we Wroc³awiu. Udzia³ w nim wziêli: J. Czekanowski, B. Knaster,
J. £ukaszewicz, W. Oktaba, M. Olekiewicz, J. Perkal, H. Steinhaus, S. Zubrzycki i inni.
W pocz¹tkach roku 1961 sekcja ta przekszta³ci³a siê w Polskie Towarzystwo Biometryczne, którego pierwszym prezesem zosta³ Julian Perkal. Profesor M. Fisz wyg³osi³
referaty miêdzy innymi na:
– Ogólnopolskim ZjeŸdzie Matematyków w Warszawie w roku 1953,
– Konferencji probabilistycznej w Berlinie w roku 1954,
– Konferencji poœwiêconej procesom stochastycznym we Wroc³awiu w roku 1954,
– Konferencji probabilistycznej w Leningradzie w roku 1955,
– Czwartym Sympozjum w Berkeley w roku 1960,
– Dorocznym Spotkaniu Instytutu Statystyki Matematycznej w Seattle w roku 1961.
W roku 1955 M. Fisz spêdzi³ trzy miesi¹ce na Uniwersytecie Moskiewskim, a wiosn¹
1957 roku wyk³ada³ na Uniwersytecie Pekiñskim. Czyni³ starania o wyjazd na sta³e do
Izraela, ale nie uzyska³ zgody w³adz polskich. W roku 1960 wyjecha³ na roczny sta¿ naukowy do Stanów Zjednoczonych, z którego do Polski nie powróci³. Pracowa³ w: University of Washington (Seattle), Stanford University (Stanford), Columbia University
oraz New York University (New York).
Zmar³ 4 listopada 1963 roku w Metropolitan Hospital of New York City, USA, maj¹c
niewiele ponad 53 lata. Jest rzecz¹ znamienn¹, ¿e ¿adne polskie czasopismo naukowe
nie odnotowa³o œmierci profesora chocia¿by jednym zdaniem.
W krótkim, bo tylko szesnastoletnim okresie jego kariery naukowej uzyska³ wiele
znacz¹cych wyników. Pierwsze prace naukowe M. Fisza, ³¹cznie z rozpraw¹ doktorsk¹,
dotyczy³y metod pobierania prób oraz kontroli jakoœci produkcji. Kolejn¹ grupê stanowi¹ prace na temat rozk³adów granicznych funkcji zmiennych losowych dyskretnych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem rozk³adu Poissona i rozk³adu wielomianowego. Nowoczesnoœæ badañ M. Fisza uwidoczni³a siê w serii jego artyku³ów z lat 1957–1958, dotycz¹cych rozk³adów granicznych statystyk nieparametrycznych typu Ko³mogorowa-Smirnowa. W artyku³ach tych wykorzystywa³ wynik Prochorowa z roku 1956, dotycz¹cy s³abej zbie¿noœci miar do wielowymiarowych procesów empirycznych. Wyniki te nawet dzisiaj nadaj¹ siê do pe³nego wykorzystania w statystyce matematycznej.
Artyku³y te zosta³y przygotowane w czasie jego wizyt w Moskwie i Pekinie. Marek Fisz
znacz¹c¹ uwagê poœwiêci³ równie¿ badaniom w³asnoœci funkcji próby procesów stochastycznych. Miêdzy innymi poda³ warunki wyra¿one w terminach prawdopodobieñstw bezwzglêdnych, przy których prawie wszystkie funkcje próby procesu s¹
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funkcjami skokowymi ze skoñczon¹ oczekiwan¹ liczb¹ punktów nieci¹g³oœci. Wyniki
te znacz¹co uogólni³ w referacie, który zaprezentowa³ na Czwartym Sympozjum w Berkeley w roku 1960. 16 czerwca 1961 roku w Seattle, w Stanie Washington, prof. M. Fisz
wyg³osi³ specjalny referat, zaproszony na Doroczne Spotkanie Instytutu Statystyki
Matematycznej. Przedmiotem jego wyst¹pienia by³y rozk³ady nieskoñczenie podzielne, którym pozosta³ wierny a¿ do œmierci. R. Pyke (1967) napisa³: „Ten wspania³y referat przegl¹dowy, wraz z obszern¹ bibliografi¹ licz¹c¹ 104 pozycje, bêdzie bardzo
u¿yteczny przez wiele nadchodz¹cych lat”.
Najbardziej znanym wk³adem M. Fisza do teorii prawdopodobieñstwa i statystyki
matematycznej jest jego podrêcznik Rachunek prawdopodobieñstwa i statystyka matematyczna, którego pierwsze wydanie ukaza³o siê w roku 1954 i liczy³o 374 strony
tekstu. Profesor M. Fisz pracê nad tym podrêcznikiem rozpocz¹³ w roku 1950, zanim
uzyska³ doktorat. Podrêcznik ten okaza³ siê bardzo popularny i wszystkie egzemplarze
zosta³y sprzedane. Marek Fisz na wiele lat wyznaczy³ standardy nauczania rachunku
prawdopodobieñstwa i statystyki matematycznej. Wydanie trzecie tego podrêcznika
w jêzyku angielskim ukaza³o siê w wydawnictwie Wiley w roku 1963. T³umaczem z jêzyka polskiego by³ prof. Robert Bartoszyñski. Nawiasem mówi¹c, promotorem rozprawy doktorskiej Roberta Bartoszyñskiego pt. O s³abej zbie¿noœci miar, obronionej 23
stycznia 1960 roku w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie, by³ prof. M. Fisz.
Wydanie trzecie podrêcznika M. Fisza w jêzyku polskim (liczy³o 694 strony), nak³adem
Pañstwowego Wydawnictwa Naukowego, ukaza³o siê dopiero w roku 1967, ju¿ po
œmierci autora. OpóŸnienie to by³o wynikiem zawirowañ ¿yciowych M. Fisza.
R. Pyke (1967) o podrêczniku tym napisa³ tak:
Tekst ten zosta³ napisany zarówno dla starszych studentów studiów licencjackich jak i dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich. Obejmuje teoriê prawdopodobieñstwa i wnioskowanie statystyczne oraz, obok wielu zwyk³ych zagadnieñ, zawiera wstêpy do procesów
stochastycznych i analizy sekwencyjnej. W ksi¹¿ce znajduje siê zestaw 317 zadañ i uzupe³nieñ,
co ³¹cznie z istotnymi uwagami historycznymi i bibliograficznymi, czyni z niej zarówno znakomit¹ monografiê jak i podrêcznik.

Oprócz czterech wydañ tego podrêcznika w jêzyku polskim ukaza³y siê trzy wydania
w jêzyku angielskim (jedno w Indiach i dwa w USA) oraz 11 wydañ w jêzyku niemieckim.
Profesor M. Fisz w ci¹gu stosunkowo krótkiej kariery naukowej wniós³ bardzo wiele
do rozwoju i nauczania zarówno rachunku prawdopodobieñstwa, jak i statystyki matematycznej.
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GNOT STANIS£AW (1946–2002)

Urodzi³ siê 10 paŸdziernika 1946 roku w Przemyœlu w rodzinie robotniczej jako syn
Feliksa i matki Kazimiery z domu Samborskiej. Tu od 1960 roku uczêszcza³ do II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. prof. Kazimierza Morawskiego, które ukoñczy³ w 1964
roku. W latach 1964–1969 roku odby³ studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Wroc³awskiego na kierunku matematyka. 26 czerwca 1969 roku obroni³
pracê dyplomow¹ O wspó³czynnikach Pitmana (opiekun: doc. dr hab. Witold Klonecki,
recenzent: doc. dr Boles³aw Kopociñski, w egzaminie uczestniczy³ te¿ prof. dr Józef
£ukaszewicz) i otrzyma³ dyplom magistra matematyki. W latach 1969–1972 by³ doktorantem w Instytucie Matematycznym PAN we Wroc³awiu. W sierpniu 1972 roku
wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñski (¿ona Ma³gorzata), a w czerwcu 1979 roku przysz³a na
œwiat jego jedyna córka Beata.
W latach 1972–1975 pracowa³ jako starszy asystent w Instytucie Immunologii i Terapii Doœwiadczalnej PAN we Wroc³awiu w Oœrodku Obliczeniowym, który sam organizowa³. Stopieñ doktora nauk matematycznych za pracê Œrednia efektywnoœæ uk³adów
blokowych (promotor: doc. dr hab. Witold Klonecki) uzyska³ 26 stycznia 1974 roku
w Instytucie Matematycznym PAN we Wroc³awiu. Recenzentami pracy doktorskiej
byli: doc. dr hab. Tadeusz Caliñski, prof. dr Józef £ukaszewicz (praca opublikowana
w czasopiœmie matematycznym: „Matematyka Stosowana”, Seria V 1975, PWN, Warszawa, a ponadto g³ówne wyniki w czasopiœmie: „Mathematische Operationsforschung
und Statististik”, 7, 1976, The mean efficiency of block design, s. 75-84). Od 1975 roku
prowadzi³ æwiczenia ze statystyki matematycznej dla studentów V roku sekcji zastosowañ Uniwersytetu Wroc³awskiego. W roku akademickim 1975/1976 prowadzi³ wyk³ad
monograficzny dla studentów IV i V roku matematyki UWr na temat Estymacja parametrów w modelach liniowych. W latach 1977–1979 na Kursie Zastosowañ Matematyki
w Instytucie Matematycznym PAN we Wroc³awiu prowadzi³ wyk³ady na temat analizy
danych jakoœciowych, statystycznych metod w genetyce populacyjnej, statystyki dla le-
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karzy. Od 1975 roku by³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Biometrycznego, a od
1979 roku – Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego.
Po uzyskaniu doktoratu zosta³ zatrudniony na etacie adiunkta w Instytucie Immunologii i Terapii Doœwiadczalnej PAN we Wroc³awiu, gdzie pracowa³ nieprzerwanie
przez 10 lat (w zak³adzie o doœæ egzotycznej nazwie: Oœrodek Obliczeniowy i Kolekcja
Drobnoustrojów, którego kierownikiem by³ mikrobiolog prof. dr hab. Teofil Szulga),
gdzie by³ g³ównym konsultantem w zakresie metod matematycznych i statystycznych
wielu prac doktorskich i habilitacyjnych pracowników naukowych tego Instytutu. W latach 1973–1984 prowadzi³ w tym Instytucie coroczne praktyki dla studentów IV roku
sekcji zastosowañ UWr. W tym czasie pracowa³ równie¿ jako cz³onek zespo³u ds. wydawnictw serii „Statystyka Matematyczna”. Latem 1981 roku odby³ dwumiesiêczny
sta¿ naukowy w Instytucie Matematyki Akademii Nauk NRD w Berlinie. W roku 1981
aktywnie uczestniczy³ w organizacji miêdzynarodowej konferencji we Wroc³awiu pod
nazw¹ 14th European Meeting of Statisticians.
Stopieñ doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie statystyki matematycznej uzyska³ 18 stycznia 1984 roku w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego (na podstawie cyklu publikacji
pod tytu³em Estymacja komponentów wariancyjnych w modelach liniowych), zatwierdzony przez CK w czerwcu 1984 roku.
Specyficzny klimat ostatnich lat pracy w Instytucie (w latach 1980–1982 by³ wiceprzewodnicz¹cym NSZZ „Solidarnoœæ”) spowodowa³, ¿e musia³ opuœciæ œrodowisko
medyczne i po habilitacji, 1 paŸdziernika 1984 roku, podj¹³ pracê na stanowisku
adiunkta w Katedrze Matematyki Akademii Rolniczej we Wroc³awiu. Dok³adnie rok
póŸniej zosta³ mianowany na stanowisko docenta (do 31.10.1991).
Tytu³ naukowy profesora otrzyma³ 27 grudnia 1991 roku na wniosek Rady Wydzia³u
Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach
1991–1994 by³ kierownikiem Katedry Matematyki i kierownikiem Zak³adu Statystyki
Akademii Rolniczej we Wroc³awiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach
1990–1994 by³ tak¿e zatrudniony w Instytucie Matematyki Politechniki Opolskiej.
W okresie VI kadencji (1988–1990) pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Komisji ds. Statystyki Matematycznej przy Komitecie Nauk Matematycznych Polskiej Akademii
Nauk, a w okresie 1991–1993 by³ jej wiceprzewodnicz¹cym. Jesieni¹ 1994 roku, po
d³ugich rozwa¿aniach, podj¹³ trudne wyzwanie w nowym œrodowisku akademickim
i naukowym w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej im. T. Kotarbiñskiego w Zielonej Górze.
Na tej uczelni do roku 1997 by³ kierownikiem Zak³adu Probabilistyki i Statystyki Matematycznej Instytutu Matematyki, a w latach 1997–1999 w tym¿e instytucie pe³ni³ funkcjê zastêpcy dyrektora ds. naukowych na stanowisku profesora zwyczajnego (od
1.06.1997 r. na zasadach mianowania przez MEN).
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W latach 1996–1999 z wielkim zaanga¿owaniem pe³ni³ obowi¹zki prorektora ds. Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹. Od 1999 roku podj¹³ pracê na Politechnice Zielonogórskiej w Instytucie Matematyki na stanowisku profesora zwyczajnego. We wrzeœniu
2001 roku z po³¹czenia Politechniki Zielonogórskiej i WSPTK utworzony zosta³ Uniwersytet Zielonogórski z nietuzinkowym w skali kraju, licz¹cym blisko 100 pracowników Instytutem Matematyki, który, niestety, okaza³ siê ostatni¹ naukow¹ przystani¹
prof. Stanis³awa Gnota.
Profesor Gnot by³ wytrawnym specjalist¹ w zakresie statystyki matematycznej. Opublikowa³ ponad 60 prac naukowych w renomowanych czasopismach o zasiêgu miêdzynarodowym, g³ównie w zakresie estymacji i testowania hipotez o parametrach, okreœlaj¹cych strukturê probabilistyczn¹ modeli liniowych oraz dotycz¹cych teorii eksperymentu. By³ promotorem 3 prac doktorskich (do ukoñczenia czwartego doktoratu
zabrak³o zaledwie paru tygodni). Wykona³ 22 recenzje prac doktorskich, 3 recenzje
prac habilitacyjnych i 2 recenzje w sprawie ubiegania siê o tytu³ naukowy profesora.
Wyda³ oryginaln¹ monografiê pt. Estymacja komponentów wariancyjnych w modelach
liniowych (WNT, Warszawa 1992), która jest wspania³ym kompendium wiedzy o optymalnej estymacji punktowej komponentów wariancyjnych w mieszanych i losowych
modelach liniowych, odpowiadaj¹cych ró¿nym uk³adom eksperymentalnym. Jest ona
bardzo pomocna zarówno m³odym adeptom matematyki, specjalizuj¹cym siê w statystycznej teorii podejmowania decyzji, jak i doœwiadczonym statystykom, zajmuj¹cym
siê rozwa¿an¹ w tej monografii problematyk¹. Ze wzglêdu na szeroko rozwiniêty
aspekt praktyczny chêtnie korzystaj¹ z niej specjaliœci z innych niematematycznych
dyscyplin. Ponadto jest wspó³autorem dosyæ popularnego i niezwykle oryginalnego
podrêcznika ze statystyki (Statystyka – 15 godzin z Pakietem „Statgraphics”. Wyd. AR,
Wroc³aw 1993, 1994, 1997, wspó³autorzy: A. D¹browski, A. Michalski, J. Srzednicka),
bêd¹cego przewodnikiem przy statystycznej analizie danych eksperymentalnych, prowadzonej z wykorzystaniem pakietu statystycznego. Tym samym jako jeden z pierwszych na rynku polskim pokaza³, jak mo¿na w nowoczesny i praktyczny sposób uczyæ
trudnych pojêæ z zakresu statystyki matematycznej. Odby³ kilka sta¿y zagranicznych
w takich krajach, jak: Finlandia (University of Tampere), Niemcy (Univesität Dortmund, tu przebywa³ równie¿ miesi¹c w ramach stypendium naukowego DAAD),
Wielka Brytania (University of London), Portugalia (University of Lisboa), S³owacja
(Slovak Academy of Sciences); bra³ udzia³ w kilkunastu konferencjach zagranicznych,
najczêœciej z goœcinnym wyk³adem.
Warto podkreœliæ, ¿e na ró¿nych etapach swojej zawodowej kariery by³ organizatorem lub wspó³organizatorem wielu konferencji naukowych krajowych i miêdzynarodowych, poœwiêconych ró¿nym zagadnieniom statystyki matematycznej, miêdzy innymi:
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– „Conference On Mathematical Statistics”, Kozubnik 1986, £agów 1998,
– „Statystyczne Metody Identyfikacji – Teoria i Zastosowania”, Sobótka 1987,
1988, 1989 (seminaria naukowe z udzia³em goœci zagranicznych, których efektem
by³y wydania oryginalnych materia³ów z recenzowanymi artyku³ami w jêzyku angielskim),
– „Statystyka Matematyczna”, Wis³a 1992, 1994, 1995,
– „Zielonogórskie Konfrontacje Matematyczne”, 1996, 1997, 1998.
Problematyka badawcza, bêd¹ca g³ównym przedmiotem zainteresowañ i rozwa¿añ
prof. Stanis³awa Gnota, dotyczy³a:
– wnioskowania statystycznego w genetyce populacyjnej i mikrobiologii – wa¿niejsze prace: Iloœciowy i jakoœciowy aspekt cech w numerycznych metodach taksonomicznych („Postêpy Mikrobiologii”, XIV, 1975), Zastosowanie metody analizy
czynnikowej do taksonomii drobnoustrojów („Postêpy Mikrobiologii”, XVI,
1977) – wspó³autor T. Szulga, Estimation of gene frequencies by the determinant
methods („Genetica Polonica”, 22, 1981, wspó³autorzy: H. Matej, T. Szulga), Estimation of parameters in certain hierarchical genetic models („Math. Operationsfors. Statist.”, ser. Statistics 10, 1979), Testing for Hardy-Weinberg equilibrium
(„Biometrics”, 36, 1980, wspó³autor T. Ledwina), Estimation of parameters under
Hardy-Weinberg law in population genetics („Statistics”, 19, 1988, wspó³autor
A. Michalski);
– optymalnej estymacji i testowania hipotez w modelach liniowych o ró¿norodnych
strukturach macierzy kowariancji – wa¿niejsze prace: Best linear plus quadratic
estimation of parameters in mixed linear models („Zastosowania Matematyki”,
XV, 1977, s. 455-462, wspó³autorzy: W. Klonecki, R. Zmyœlony), Uniformly
minimum variance unbiased estimation in various classes of estimators (wspó³autorzy: W. Klonecki, R. Zmyœlony), The essentially complete class of rules in multinomial identification („Math. Operationsfors. Statist.”, ser. Statistics 8, 1977),
Best unbiased linear estimation. A coordinate-free approach („Prob. Math. Statist.”, 1, 1979, wspó³autorzy: W. Klonecki, R. Zmyœlony), Bayes estimation in
linear models: A coordinate-free approach („J. Multivariate Analys.”, 13, 1983),
Quadratic estimation in mixed linear models with two variance components
(„J. Statist. Plan. Inference”, 8, 1983, wspó³autor J. Kleffe), Nonnegativity of quadratic estimates in mixed linear models with two variance components („J. Statist.
Plan. Inference”, 12, 1985, wspó³autorzy: J. Kleffe, R. Zmyœlony), Kwadratowa
estymacja komponentów wariancyjnych w modelach liniowych („Matematyka
Stosowana”, XXVII, 1986), Quadratic estimation of variance components in
mixed block design („J. Statist. Plan. Inference”, 16, 1987), On minimum biased
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quadratic estimators („Statistics”, 19, 1988, wspó³autor J. Srzednicka), Characterizations of two-way layouts from the point of view of variance component estimation in corresponding linear models („J. Statist. Plan. Inference”, 26, 1990,
wspó³autorzy: J. Baksalary, A. Dobek), Linear and quadratic estimation from
inter- and intra-block sources of information („Statistics”, 22, 1991, wspó³autor
A. Michalski), Bayes invariant quadratic estimation in general linear regression
models („J. Statist. Plan. Inference”, 30, 1992, wspó³autorzy: J. Srzednicka,
R. Zmyœlony), Nonlinear estimation in linear models („Statistics”, 23, 1992,
wspó³autorzy: H. Knautz, G. Trenkler, R. Zmyœlony), Tests based on admissible
estimators in two variance components model („Statistics”, 25, 1994, wspó³autor
A. Michalski), Nonnegative minimum biased quadratic estimation in the linear
regression model („J. Multivariate Analysis”, 54, 1995, wspó³autorzy: G. Trenkler, R. Zmyœlony), Best estimation of variance components with arbitrary kurtosis in two-way layouts mixed models („J. Statist. Plan. Inference”, 44, 1995,
wspó³autorzy: J. Baksalary, S. Kageyama), On admissible of the intra-block and
inter-block variance component estimators („Biometrical Letters”, 35, 1, 1998,
wspó³autorzy: T. Caliñski, A. Michalski), Nonnegative minimum biased quadratic
estimation in mixed linear linear models („J. Multivariate Ann.”, 80, 2002,
wspó³autor M. Grz¹dziel), Maximum likelihood estimation in mixed normal model
with two variance compenents („Statistics”, 36(4), 2002, wspó³autorzy: D. Stemann, G. Trenkler, A. Urbañska-Motyka);
– teorii eksperymentu ze szczególnym uwzglêdnieniem teorii uk³adów blokowych –
– wa¿niejsze prace: Uk³ady wierszowo-kolumnowe (Czwarte Colloquium z AgroBiometrii, 1974), The mean efficiency of block design. „Math. Operationsfors.
Statist.”, 7, 1976);
– metod identyfikacji – prace: The problem of two-group identification („Math. Operationsfors. Statist.”, ser. Statistics 9, 1978), Odporne metody identyfikacji (Materia³y Seminarium nt. Metody identyfikacji – teoria i zastosowania, Sobótka 1987,
wspó³autorzy: T. Bednarski, A. Niemiec), Estymatory typu „ridge” w modelach
liniowych (Materia³y Seminarium nt. Metody identyfikacji – teoria i zastosowania,
Sobótka 1988), Identyfikacja obrazów – teoria i zastosowania. Metody Transformacji Obrazów Satelitarnych i Fotogrametrycznych dla Potrzeb Gospodarki Rolnej i Wodnej (AR Wroc³aw 1990, wspó³autorzy: T. Bednarski, A. D¹browski).
Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ naukowych Stanis³awa Gnota nale¿y zaliczyæ:
– skonstruowanie klasy testów dopuszczalnych do testowania hipotezy o równowadze Hardy’ego-Weinberga w modelach genetyki populacyjnej (prace z T. Bednarskim i T. Ledwin¹);
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– podanie pewnych uogólnieñ teorii dotycz¹cych charakteryzacji estymatorów bayesowskich i dopuszczalnych wzglêdem kwadratowej funkcji straty w modelach liniowych (wspó³praca z: W. Kloneckim, R. Zmyœlonym, J. Kleffe, J. Srzednick¹);
– konstrukcja klasy testów i podanie ich w³asnoœci dla testowania hipotez dotycz¹cych komponentów wariancyjnych, opartych na niezmienniczych estymatorach dopuszczalnych tych parametrów (wspólnie z A. Michalskim);
– podanie pe³nej charakteryzacji nieujemnych i dopuszczalnych estymatorów komponentów wariancyjnych w modelach mieszanych z dwoma komponentami
(wspó³praca z: R. Zmyœlonym, J. Kleffe, Stemannem, G. Trenklerem);
– podanie warunków koniecznych i dostatecznych, przy których istniej¹ jednostajnie najlepsze estymatory niezmiennicze komponentów wariancyjnych w modelu
dwukierunkowej klasyfikacji, przy dowolnym rozk³adzie prawdopodobieñstwa
wektora obserwacji (wspó³praca z J. Baksalarym, S. Kageyam¹);
– skonstruowanie estymatora nieujemnego o minimalnym obci¹¿eniu funkcji œredniego ryzyka kwadratowego estymatora liniowego w modelu normalnym i wykorzystanie tego estymatora przy wyborze zmiennych w analizie regresji (wspó³praca z: G. Trenklerem, H. Knautzem, R. Zmyœlonym, Stemannem);
– podanie warunków koniecznych i dostatecznych dopuszczalnoœci wewn¹trzi miêdzy-blokowych estymatorów komponentów wariancyjnych w mieszanym
modelu liniowym z dwukierunkow¹ klasyfikacj¹ (wspólnie z A. Michalskim);
– podanie w jawnej postaci estymatorów najwiêkszej wiarogodnoœci komponentów
wariancyjnych dla pewnej klasy liniowych modeli mieszanych bez ograniczeñ
i w klasie estymatorów nieujemnych (prace z: A. Urbañsk¹-Motyk¹, G. Trenklerem, H. Knautzem, R. Zmyœlonym, Stemannem).
Osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne Stanis³awa Gnota to namacalny dowód jego
naukowego talentu i zdolnoœci wspania³ego organizowania pracy w ró¿nych zespo³ach
badawczych. By³ kierownikiem lub g³ównym wykonawc¹ kilku projektów badawczych
– grantów finansowanych przez KBN, nie licz¹c innych finansowanych przez ró¿ne
resorty ministerialne. Ostatni grant KBN (01.02.2000–30.01.2002), którego by³ kierownikiem, dotyczy³ zastosowania metod algebry liniowej, analizy wypuk³ej oraz algorytmów i procedur numerycznych do liniowego i odpornego wnioskowania w modelach
liniowych. Kierowany przez niego grant zaowocowa³ 12 pracami opublikowanymi lub
wys³anymi do druku w takich czasopismach, jak: „Linear Algebra and its Applications”, „Statistics”, „J. Multivariate Analysis”. Koñcowy raport z realizacji tego projektu badawczego pisa³ z wielkim wysi³kiem, nie wiedz¹c do koñca, ¿e bezlitosny nowotwór trawi koœci jego spracowanych ramion.
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Doskonale pamiêtam dzieñ 23-go listopada 2001 roku po po³udniu w ma³ej sali seminaryjnej
Katedry Matematyki AR, kiedy w w¹skim gronie prezentowa³ g³ówne idee naszej wspólnej
z Agnieszk¹ Urbañsk¹-Motyk¹, niestety ju¿ ostatniej pracy „Some properties of ML and REML
estimators in mixed normal models with two variance components” (Discussiones Mathematicae – Probability and Statistics 24, 2004), poœwiêconej estymatorom typu REML komponentów wariancyjnych w mieszanych modelach normalnych – to by³ ostatni wystêp profesora
Stanis³awa Gnota przy tablicy, jak¿e mo¿na Go za to teraz podziwiaæ, ile musia³ wydobyæ z siebie si³, dokonuj¹c ostatnich zapisów” –

– wspomina jego uczeñ i wieloletni wspó³pracownik – dr hab. Andrzej Michalski.
Za swoje osi¹gniêcia na polu naukowym i dydaktycznym otrzyma³ liczne nagrody:
w latach 1986–1994 – dziewiêæ nagród Rektora AR we Wroc³awiu, w latach 1994–
–1998 – trzy nagrody Rektora WSPTK w Zielonej Górze.
Zmar³ nad ranem we wtorek 9 kwietnia 2002 roku po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie, która powoli niweczy³a jego twórcze si³y. Pomimo cierpienia, niemal¿e do ostatnich dni
¿ycia rozmawia³ i myœla³ o ró¿nych problemach, o swoich wspó³pracownikach i wielu
niedokoñczonych pracach. Zosta³ pochowany 11 kwietnia na cmentarzu parafii œw. Rodziny we Wroc³awiu, przy ul. Smêtnej (pole 16b, rz¹d II, grób 19).
Profesor dr hab. Stanis³aw Gnot cieszy³ siê wielkim uznaniem nie tylko w kraju, ale
i w ró¿nych miejscach œwiata, o czym œwiadczy³y listy kondolencyjne nap³ywaj¹ce
z ró¿nych oœrodków zagranicznych. Ci, którzy go znali lub choæby przez chwilê z nim
przebywali, doznawali wiele radoœci i szczerze go powa¿ali. By³ ceniony za swój niebywa³y humor, otwartoœæ, niespotykan¹ ¿yczliwoœæ, umys³ z jednej strony bardzo racjonalny, a z drugiej – subtelny i g³êboko refleksyjny. By³ wybitnym naukowcem
i m¹drym nauczycielem akademickim – po prostu cz³owiekiem z charyzm¹.

ród³a
Dokumenty Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu.
Dokumenty i prace odziedziczone po zmar³ym, bêd¹ce w posiadaniu autora biogramu.
Dzieje Akademii Rolniczej. Wydawnictwo AR we Wroc³awiu, Wroc³aw 2001.
Pro Memoria. Wydawnictwo AR we Wroc³awiu, Wroc³aw 2005.

ANDRZEJ MICHALSKI
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GREÑ JERZY (1936–1985)

Jerzy Piotr Greñ urodzi³ siê 14 marca 1936 roku w Ciêcinie (powiat ¿ywiecki, wówczas województwo krakowskie, obecnie œl¹skie). Szko³ê powszechn¹ i liceum ukoñczy³
w Bielsku-Bia³ej. W latach 1954–1958 studiowa³ w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki w Warszawie na Wydziale Ogólnoekonomicznym. Ukoñczy³ kierunek „Statystyka matematyczna”, otrzymuj¹c dyplom magisterski na podstawie pracy Wyrównywanie danych dorocznych spisów rolnych w Polsce metod¹ reprezentacyjn¹, napisanej
pod kierunkiem prof. Ryszarda Zasêpy. W 1958 roku rozpocz¹³ pracê jako asystent
w Katedrze Statystyki Matematycznej na Wydziale Ogólnoekonomicznym SGPiS.
W roku 1964 na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS uzyska³ stopieñ doktora nauk
ekonomicznych po obronie rozprawy doktorskiej Zagadnienia lokalizacji próby w wieloparametrowym losowaniu warstwowym (promotorem rozprawy by³ prof. Wies³aw
Sadowski, recenzentami prof. Ira KoŸniewska i prof. Egon Vielrose). Od 1 paŸdziernika
1964 roku by³ adiunktem w Katedrze Statystyki Matematycznej SGPiS, która zosta³a
przekszta³cona w Katedrê Ekonometrii, a nastêpnie Instytut Ekonometrii. Od 1970 roku
nale¿a³ do PZPR. W 1972 roku Rada Wydzia³u Finansów i Statystyki SGPiS nada³a mu
stopieñ doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy Gry statystyczne i ich zastosowania (recenzentami byli prof. prof. Zdzis³aw Hellwig, Zbigniew
Paw³owski i Wies³aw Sadowski). Od 1 marca 1973 roku by³ docentem w Katedrze Ekonometrii. W roku akademickim 1973/1974 przebywa³ na stypendium British Council
w Queen Mary College i London School of Economics. W latach 1975–1980 by³ wicedyrektorem Instytutu Gospodarstwa Spo³ecznego SGPiS. W 1979 roku Rada Pañstwa
PRL nada³a mu tytu³ profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych (recenzentami
wniosku byli prof. prof. Zbigniew Czerwiñski, Wies³aw Sadowski i Kazimierz Zaj¹c),
a w 1980 roku zosta³ kierownikiem Zak³adu Statystyki Matematycznej w Instytucie
Ekonometrii. W latach 1979–1981 kierowa³ tak¿e Zak³adem Statystyki i Ekonometrii
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na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. By³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od lipca 1981 do czerwca 1984 roku przebywa³
w Etiopii jako ekspert FAO. Powróci³ do kraju latem 1984 roku, a 1 paŸdziernika
1984 roku zosta³ dyrektorem Instytutu Ekonometrii.
Profesor Jerzy Greñ zajmowa³ siê problemami metody reprezentacyjnej oraz miêdzy
innymi demografii. Jednak najwa¿niejsze wyniki uzyska³ w dziedzinie statystyki
bayesowskiej i jej zastosowañ ekonomicznych. Jego praca habilitacyjna Gry statystyczne i ich zastosowania zosta³a opublikowana w wersji rozszerzonej przez PWE w 1972
roku i w przek³adzie rosyjskim przez moskiewskie wydawnictwo „Statistika” w 1975
roku. By³a pierwsz¹ w polskiej literaturze naukowej monografi¹ na temat statystyki
bayesowskiej, gdy¿ poprzednio w jêzyku polskim ukazywa³y siê ksi¹¿ki zawieraj¹ce jedynie rozdzia³y na ten temat. Najznaczniejszym osi¹gniêciem teoretycznym profesora
Grenia, zawartym w tej ksi¹¿ce, by³o potraktowanie zadania prognozy jako statystycznego problemu decyzyjnego. Du¿¹ wartoœæ mia³y równie¿ rozdzia³y dotycz¹ce zastosowañ ekonomicznych. Za tê pracê otrzyma³ Nagrodê III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki. Opublikowa³ liczne artyku³y naukowe w „Przegl¹dzie
Statystycznym” i innych czasopismach. Ramy organizacyjne jego prac badawczych
tworzy³ w SGPiS nie tylko Instytut Ekonometrii, ale tak¿e Instytut Planowania i Zarz¹dzania Gospodarczego, Instytut Rozwoju Gospodarczego oraz Instytut Gospodarstwa
Spo³ecznego. By³ cz³onkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, redagowa³ dzia³
statystyki „Przegl¹du Statystycznego”, w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym by³
cz³onkiem zarz¹du Sekcji Zastosowañ Matematyki i Statystyki Oddzia³u Warszawskiego.
Profesor Jerzy Greñ by³ wybitnym dydaktykiem. Rozpoczyna³ swoj¹ karierê od prowadzenia æwiczeñ z matematyki, a w póŸniejszym czasie wyk³ada³ miêdzy innymi ekonometriê, statystykê matematyczn¹ i metodê reprezentacyjn¹. Kierowa³ Podyplomowym Studium Zastosowañ Matematyki w Ekonomii. Wyk³ada³ nie tylko w SGPiS, ale
tak¿e na: Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie £ódzkim, Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu i przez ponad dziesiêæ lat w Akademii Sztabu Generalnego. Du¿¹
popularnoœæ uzyska³a jego ksi¹¿ka Modele i zadania statystyki matematycznej, bêd¹ca
jednoczeœnie podrêcznikiem i zbiorem zadañ, wielokrotnie wznawiana przez PWN.
Uczestniczy³ w miêdzynarodowych konferencjach o charakterze dydaktycznym, interesuj¹c siê tak zwanym nauczaniem programowanym. Jako pierwszy w Polsce zastosowa³ ten system, pisz¹c podrêcznik akademicki Statystyka matematyczna. Podrêcznik
programowany, wydany przez PWN dopiero w 1987 roku. Wypromowa³ ponad trzydziestu magistrów, kilku doktorów, recenzowa³ oko³o dziesiêæ prac doktorskich.
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Profesor Jerzy Greñ by³ tak¿e ekspertem w dziedzinie zastosowañ statystyki i ekonometrii. Na wczesnym etapie kariery, w latach 1959–1960, pracowa³ w Instytucie Farmakologii jako statystyk. Nale¿a³ do grona ekspertów PTE w dziedzinie statystyki.
Wspó³pracowa³ z G³ównym Urzêdem Statystycznym – w latach 1962–1981 by³ cz³onkiem Komisji Matematycznej GUS. Opracowa³ wiele rozmaitych analiz i opinii, ale
ukoronowaniem jego dzia³alnoœci w dziedzinie praktycznych zastosowañ sta³ siê wyjazd, w 1981 roku, w charakterze eksperta FAO do Etiopii, która od wielu lat znajdowa³a siê w z³ej sytuacji gospodarczej i ¿ywnoœciowej, pog³êbionej przed przewrót
wojskowy i dyktaturê od 1974 roku. Organizowa³ tam zintegrowany system statystyki
¿ywnoœciowej i rolniczej, szkoli³ statystyków etiopskich, opublikowa³ podrêcznik
Handbook on Applied Econometrics, wydany w Addis Abebie w 1983 roku przez Centralny Urz¹d Statystyczny Etiopii.
Profesor Jerzy Greñ zmar³ nagle 30 marca 1985 roku.

ród³a
Archiwum SGH, akta osobowe i akta przewodów na stopnie i tytu³y naukowe Jerzego
Grenia.
<edustat.com.pl> (Portal Edukacyjny Statystyki Publicznej, strona internetowa).
Report: The XXIX Conference on Multivariate Statistical Analysis 2010, £ódŸ. Oprac.
M. Zieliñska-Sitkiewicz, A. Witaszczyk, „Statistics in Transition (new series)” 2010,
11, 3, s. 650-651.
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GUZIK BOGUS£AW (1946–2009)

Bogus³aw Guzik urodzi³ siê 4 listopada 1946 roku w Józefowie w województwie zamojskim. W nastêpnym roku jego rodzice zamieszkali z dzieæmi na Ziemiach Odzyskanych w Barlinku (wówczas woj. gorzowskie), gdzie ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ oraz
œredni¹. Studia podj¹³ w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale
Handlowo-Towaroznawczym. Bezpoœrednio po ich ukoñczeniu w roku 1969 rozpocz¹³
pracê na stanowisku asystenta, najpierw (krótko) w Instytucie Ekonomii Politycznej
WSE w Poznaniu, a nastêpnie w Zak³adzie Ekonometrii Instytutu Statystyki i Ekonometrii (w roku 1991 przemianowanym na Katedrê Ekonometrii, któr¹ kierowa³ nieprzerwanie przez 15 lat). Stopieñ doktora nauk ekonomicznych otrzyma³ w 1975 roku
(rozprawa doktorska Prognozowanie na podstawie trendów segmentowych, promotor
prof. Z. Czerwiñski), a stopieñ doktora habilitowanego w 1980 roku na podstawie rozprawy Metody prognozowania ekonometrycznego, bêd¹cej czêœci¹ monografii Prognozowanie ekonometryczne. Podstawy i metody (PWE, 1980; autorem drugiej czêœci by³
prof. Z. Czerwiñski). Tytu³ profesora nauk ekonomicznych uzyska³ w 1991 roku.
Od pocz¹tku swojej kariery naukowej prof. Bogus³aw Guzik interesowa³ siê problemami z pogranicza ekonometrii i statystyki – dwóch dyscyplin tak siê z sob¹ zazêbiaj¹cych, ¿e de facto trudno je rozgraniczyæ. Zawsze podejmowa³ tematy trudne
i aktualne, pozostaj¹ce w centrum zainteresowania ekonometryków i statystyków, proponuj¹c oryginalne rozwi¹zania, dziêki którym zdoby³ pozycjê uznanego w tym gronie
specjalisty.
By³ tytanem pracy i pasjonatem nauki. Jego dorobek naukowy przekracza 300 pozycji, g³ównie z zakresu: prognozowania ekonometrycznego, wielowymiarowej analizy
porównawczej, ekonometrii finansowej oraz metod i modeli pomiaru efektywnoœci gospodarczej (Data Envelopment Analysis – DEA). By³ bardzo krytyczny wobec tego, co
robi³ i ostro¿ny w wyci¹ganiu wniosków, a zarazem ufny w nieograniczone mo¿liwoœci
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poznania naukowego. Postawê tê dobrze ilustruj¹ s³owa wypowiedziane przez niego
podczas kolokwium habilitacyjnego w 1980 roku:
Trzeba jasno powiedzieæ, ¿e kiedy naukowcy anga¿uj¹ siê w przewidywanie przysz³oœci, podejmuj¹ w gruncie rzeczy temat nie ten, który tradycyjnie uwa¿any jest za naukowy. Trudno bowiem w formu³owaniu wiêkszoœci prognoz doszukaæ siê np. stosowania eksperymentalnych wzorców, zasad dowodu naukowego, dok³adnoœci, natychmiastowej sprawdzalnoœci hipotez. Przes³anki wniosków prognostycznych s¹ kombinacj¹ wiedzy, spekulacji i wyobra¿eñ – zw³aszcza sposób dochodzenia do wniosków prognostycznych, a wiêc sposób myœlenia.
Prognozowanie naukowców oparte jest na poznawalnej przesz³oœci i teraŸniejszoœci, zrozumieniu czynników, które uczyni³y teraŸniejszoœæ tak¹ jaka jest. £¹czy ono teraŸniejszoœæ
z przysz³ym stanem rzeczy przez wykrycie tych okolicznoœci, które w przysz³oœci mog¹ doprowadziæ do jednej lub kilku mo¿liwoœci. Prognozowanie naukowe oznacza wreszcie obowi¹zek ostro¿noœci i rozwagi w formu³owaniu prognoz oraz obowi¹zek okreœlania jaki
stopieñ zaufania przywi¹zuje siê do wypowiadanych stwierdzeñ [podkreœlenia E.P.].

W badaniach ekonometryczno-statystycznych od pocz¹tku by³y (i s¹ zreszt¹ nadal)
widoczne dwa zasadniczo ró¿ni¹ce siê podejœcia (nurty) metodologiczne. Pierwszy
z nich, zorientowany przede wszystkim na rozwój teorii, wyró¿nia siê stosowaniem
wyrafinowanego, skomplikowanego teoretycznie i narzêdziowo aparatu matematycznego, co samo w sobie nie jest ani naganne, ani groŸne, ale mocno zawê¿a kr¹g partnerów do merytorycznej dyskusji naukowej, nie mówi¹c o potencjalnych u¿ytkownikach-praktykach. Poza tym, ³atwo popaœæ w niebezpieczn¹ skrajnoœæ, gdy warsztat formalny
zaczyna przes³aniaæ wartoœæ merytoryczn¹ problemu naukowego. Punktem wyjœcia
drugiego kierunku, ukierunkowanego g³ównie na rozwi¹zywanie konkretnych problemów praktycznych, jest najpierw dobrze sformu³owana hipoteza badawcza, do której
nastêpnie dobierane s¹ – stosownie do charakteru problemu – adekwatne narzêdzia.
Kierunek ten lepiej oddaje w³aœciwe dla nauk ekonomicznych rozumienie istoty badañ
ekonometrycznych, to jest szukanie odpowiedzi na stawiane pytania o charakterze ekonomicznym i wyjaœnianie celu (spo³ecznego, gospodarczego), któremu odpowiedzi te
maj¹ s³u¿yæ. Ca³y dorobek naukowy prof. Bogus³awa Guzika mieœci siê w tym drugim
nurcie.
Zainteresowanie prof. Bogus³awa Guzika prognozowaniem ekonometrycznym siêga
pocz¹tków jego kariery naukowej i by³o kontynuowane zarówno po doktoracie, jak i habilitacji. W rozprawie habilitacyjnej Bogus³aw Guzik rozwija koncepcjê prognozowania, wykraczaj¹c¹ poza tradycyjne schematy ekonometrycznych badañ statystycznych.
Przedstawia w³asne uogólnienia rozwijaj¹ce ówczesny dorobek i uzupe³niaj¹ce dostrzegalne luki, miêdzy innymi w zakresie: metod prognozowania segmentowego, wag
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harmonicznych prof. Z. Hellwiga oraz tak zwanych prognoz bez wyg³adzania. Proponuje w³asne oryginalne sposoby budowy przedzia³u wiarygodnoœci prognozy, badania
jej dopuszczalnoœci i ustalania horyzontu.
£¹cznie poza doktoratem i habilitacj¹ problematyce tej poœwiêci³ oko³o 30 artyku³ów
opublikowanych g³ównie w czasopismach naukowych: „Przegl¹d Statystyczny” (organ
Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN), „Organizacja i Kierowanie”, którego wydawc¹ jest Komitet Nauk o Organizacji i Zarz¹dzaniu PAN, „Wiadomoœciach Statystycznych” (wydawca: G³ówny Urz¹d Statystyczny) oraz w zeszytach naukowych
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (seria: „Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej”) i Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Drugi obszar zainteresowañ badawczych prof. Bogus³awa Guzika wi¹¿e siê z modelowaniem ekonometrycznym. Jego prace z tego zakresu, siêgaj¹ce pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, by³y kontynuowane dos³ownie do ostatniej chwili
i obejmuj¹ miêdzy innymi dwie monografie: Modelowanie i planowanie wzrostu
gospodarki narodowej (PWN, 1982; wspó³autor) oraz Segmentowe modele ekonometryczne (1993; Wydawnictwo AE w Poznaniu) i blisko 50 artyku³ów naukowych opublikowanych miêdzy innymi w takich czasopismach, jak: „Ekonomista” (organ Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz PTE), „Przegl¹d Statystyczny”, „Control and
Cybernetics”, „Badania Operacyjne i Decyzje” oraz „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny”. Na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku prof. Bogus³aw Guzik ca³y cykl prac z zakresu modelowania ekonometrycznego
zamieœci³ tak¿e w zeszytach naukowych AE w Poznaniu (seria: „Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka”).
Wyró¿niaj¹ca siê w tym nurcie zw³aszcza monografia Segmentowe modele ekonometryczne stanowi ca³oœciowy wyk³ad najwa¿niejszych problemów modelowania segmentowego nieregularnych zjawisk spo³eczno-gospodarczych. Praca ma charakter
metodologiczny i zawiera szereg przyczynków oraz nowych koncepcji rozwijaj¹cych
teoriê i praktykê modelowania ekonometrycznego. Dzie³em tym prof. Bogus³aw Guzik
potwierdzi³ pozycjê niekwestionowanego lidera i twórcy nowego dzia³u ekonometrii,
zajmuj¹cego siê budow¹ i wykorzystaniem segmentowych modeli ekonometrycznych.
Trzecim nurtem badawczym, którego pocz¹tki siêgaj¹ prze³omu lat osiemdziesi¹tych
i dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, by³a wielowymiarowa analiza porównawcza
(WAP). W ramach tej problematyki prof. Bogus³aw Guzik: zaproponowa³ autorsk¹ metodê pomiaru podobieñstwa (niepodobieñstwa) dendrytów, opracowa³ w³asn¹ modyfikacjê znanego w praktyce grupowania wielowymiarowych obiektów „metod¹ kul”,
eliminuj¹c niepo¿¹dane w³asnoœci tej metody, oraz oryginaln¹ metodê periodyzacji rozwoju obiektów wielowymiarowych. Z tego zakresu profesor opublikowa³ kilkanaœcie

132

artyku³ów naukowych w „Przegl¹dzie Statystycznym” i „Wiadomoœciach Statystycznych” oraz w zeszytach naukowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (seria: „Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka”) i Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku prof. Bogus³aw Guzik zacz¹³ interesowaæ siê ekonometri¹ finansow¹, publikuj¹c miêdzy innymi w czasopismach:
„Bank i Kredyt”, „Badania Operacyjne i Decyzje”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” kolejnych kilkanaœcie artyku³ów poœwiêconych miêdzy innymi: metodom mierzenia efektywnoœci banków, metodom (i procedurom) prognozowania cen
akcji, próbom ustalenia statystycznej zale¿noœci miêdzy rentownoœci¹ i p³ynnoœci¹ bankow¹, kanonicznym wskaŸnikom rentownoœci banków notowanych na GPW w Warszawie, kszta³towaniu siê rentownoœci i p³ynnoœci polskich banków gie³dowych.
Artyku³ O pewnej mo¿liwoœci uwzglêdnienia substytucji nak³adów w modelach DEA,
opublikowany w czasopiœmie „Badania Operacyjne i Decyzje” (2007, nr 3-4) rozpoczyna ca³¹ seriê publikacji profesora poœwiêconych modelom oraz metodom analizy efektywnoœci gospodarczej i spo³ecznej. Wydawane one by³y dos³ownie do ostatnich dni
¿ycia profesora g³ównie w czasopismach: „Badania Operacyjne i Decyzje”, „Przegl¹d
Statystyczny” oraz „Wiadomoœci Statystyczne”. Cykl tych prac wieñczy monografia
Podstawowe modele DEA w badaniu efektywnoœci gospodarczej i spo³ecznej (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009). Ksi¹¿ka jest pierwsz¹ w literaturze polskiej zwart¹ publikacj¹ na temat Data Envelopment Analysis i prezentuje
zarówno podstawy teoretyczne, jak i najwa¿niejsze modele DEA, miêdzy innymi:
model CCR, model nadefektywnoœci SE-CCR, model efektywnoœci radialnej oraz modele z tak zwanymi karami za luzy. O ile pierwotne propozycje DEA dotyczy³y jednak
badania efektywnoœci jednostek decyzyjnych w skali mikro, o tyle w swojej monografii
prof. Bogus³aw Guzik prowadzi rozwa¿ania w taki sposób, ¿e mo¿na je z powodzeniem
odnieœæ tak¿e do skali makroekonomicznej. G³ówny nacisk k³adzie na tradycyjne i nowe dziedziny zastosowañ DEA do analizy procesów spo³eczno-gospodarczych, miêdzy
innymi do: oceny efektywnoœci nak³adów, ustalania benchmarków, tworzenia rankingów obiektów, badania efektywnoœci struktury i si³y konkurencji technologicznej
obiektów czy na przyk³ad wykorzystania raportów simpleksowych. Monografia ta spotka³a siê z bardzo dobrym odbiorem zarówno w œwiecie teoretyków z zakresu badañ
operacyjnych, jak i coraz szerszego krêgu praktyków ¿ycia gospodarczego.
Niestety, profesorowi nie by³o ju¿ dane cieszyæ siê z tego sukcesu na rynku wydawniczym. Zmar³ nagle w Poznaniu 6 lipca 2009 roku.
Zarysowany bardzo skrótowo obraz aktywnoœci naukowej prof. Bogus³awa Guzika
by³by niepe³ny, gdyby nie wspomnieæ o jego niezwykle bogatym dorobku naukowym
niepublikowanym, obejmuj¹cym: raporty, opracowania i analizy wykonawcze w ra-
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mach projektów badawczych b¹dŸ na zamówienie praktyki gospodarczej, recenzje wydawnicze, opinie w przewodach doktorskich i habilitacyjnych itp. Ogó³em dorobek ten
obejmuje: 20 du¿ych projektów badawczych i grantów MNiSzW, ponad 70 raportów
i opracowañ wykonanych na rzecz praktyki oraz kilkadziesi¹t opinii awansowych zrealizowanych na zlecenie jednostek naukowych.
Odrêbny nurt tworz¹ wreszcie publikacje dydaktyczne profesora, w tym szereg podrêczników akademickich z ekonometrii, badañ operacyjnych oraz prognozowania, miêdzy innymi: Ekonometria (wspó³autor, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 1979), Zbiór
zadañ z ekonometrii (wspó³autor, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 1983), Ekonometria
z zadaniami (wspó³autor, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 1993), Badania operacyjne.
Cz. 1 – Programowanie liniowe (Terra, 1998), Podstawy ekonometrii (Wydawnictwo
AE w Poznaniu, 2008), Wstêp do badañ operacyjnych (Wydawnictwo UEP, 2009).
Niektóre z nich by³y wielokrotnie wznawiane.
Profesor Bogus³aw Guzik odszed³ w pe³ni si³ twórczych. By³ osobowoœci¹ nieprzeciêtn¹, mia³: w³asny styl, charyzmê, bardzo du¿¹ wiedzê, talent pisarski, specyficzne
poczucie humoru i … swoisty dystans do œwiata. Chocia¿ wyró¿nia³ siê niezwyk³¹ bezpoœrednioœci¹, ¿yczliwoœci¹ i komunikatywnoœci¹, nie by³ postaci¹ medialn¹, unika³
t³umów i wprost fizycznie nie cierpia³ rozg³osu. Takim pozosta³ do koñca i takim go zapamiêtaj¹ jego najbli¿si i przyjaciele.
Odszed³ zdecydowanie za wczeœnie cz³owiek, którego skromnoœæ dorównywa³a jego
wielkoœci. Poczytujê sobie za zaszczyt, ¿e nale¿a³em do grona najbli¿szych przyjació³
Bogus³awa.
*
Profesor Bogus³aw Guzik nale¿a³ do grona najwybitniejszych polskich przedstawicieli ekonomii iloœciowej prze³omu XX i XXI w. Przez ponad czterdzieœci lat by³ pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego (wczeœniej Akademii Ekonomicznej i Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej) w Poznaniu. Umiejêtnie godzi³ pracê naukow¹ z obowi¹zkami spo³eczno-organizacyjnymi, miêdzy innymi przez wiele lat by³ zastêpc¹ dyrektora Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, prodziekanem, a nastêpnie przez szeœæ lat
dziekanem Wydzia³u Ekonomii.
Profesor Bogus³aw Guzik ze swoim mistrzem prof. Zbigniewem Czerwiñskim stworzy³ poznañsk¹ szko³ê ekonometrii. Jest autorem wielu fundamentalnych monografii
i podrêczników z ekonomii iloœciowej, wypromowa³ kilka pokoleñ polskich ekonomistów-praktyków oraz pracowników nauki.

EMIL PANEK
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HELIÑSKI ZBIGNIEW BENEDYKT
(1907–1976)

Zbigniew Benedykt Heliñski urodzi³ siê w 1907 roku w ¯ninie (poznañskie). Studia
wy¿sze rozpocz¹³ w Institut Superieur de Commerce w Antwerpii, ale przerwa³ je z powodu trudnoœci finansowych. Po powrocie do kraju podj¹³ studia w Akademii Handlowej w Poznaniu, które ukoñczy³ w 1932 roku, uzyskuj¹c dyplom z zakresu nauk
handlowych. W 1939 roku zosta³ zmobilizowany, bra³ udzia³ w bitwie pod Kutnem,
a nastêpnie w obronie Warszawy. Po kapitulacji dosta³ siê do niewoli niemieckiej.
W czasie wojny przebywa³ w Oflagu XIA i IIC. Po wyzwoleniu obozu wróci³ do Poznania. Na postawie przedwojennego dyplomu i zdanego egzaminu (3.07.1946) otrzyma³
tytu³ magistra nauk ekonomiczno-handlowych Akademii Handlowej w Poznaniu.
W 1946 roku przeniós³ siê do Szczecina, gdzie rozpocz¹³ pracê w Urzêdzie Wojewódzkim, kontynuowan¹ w ró¿nych jego agendach do koñca roku 1949, miêdzy innymi na
stanowisku naczelnika Wydzia³u Planowania i Statystyki oraz dyrektora Biura Regionalnego Centralnego Urzêdu Planowania. Równolegle wspó³pracowa³ z organizatorami
Akademii Handlowej w Szczecinie. 1 wrzeœnia 1946 roku podj¹³ pracê nauczyciela akademickiego w Akademii Handlowej w Szczecinie, w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej
w Szczecinie, a nastêpnie w Politechnice Szczeciñskiej. Kolejno zajmowa³ stanowiska:
starszego asystenta, wyk³adowcy, samodzielnego pracownika nauki (od 1949), zastêpcy profesora (od 1954), starszego wyk³adowcy (od 1961), docenta etatowego (od 1965).
Rada Wydzia³u Finansów i Statystyki Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki w Warszawie 30 czerwca 1959 roku nada³a mu stopieñ doktora nauk ekonomicznych,
a 16 czerwca 1964 roku stopieñ doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.
Od roku 1951 pe³ni³ funkcjê kierownika Katedry Statystyki, a od 1970 kierownika
Zak³adu Statystyki i Demografii w Instytucie Rachunku Ekonomicznego. Zajmowa³ siê
zastosowaniami statystyki w zagadnieniach gospodarczych i spo³ecznych, godz¹c pracê
zawodow¹ w administracji wojewódzkiej z dzia³alnoœci¹ naukowo-dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ w zakresie szkolnictwa wy¿szego. By³ jednym z g³ównych pionierów i orga-
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nizatorów polskoœci na Pomorzu Zachodnim. Jego dorobek naukowy dotyczy przede
wszystkim demografii i gospodarki morskiej Pomorza Zachodniego. Do wa¿niejszych
publikacji Zbigniewa Heliñskiego nale¿¹: Porty morskie w gospodarce Polski (praca
doktorska), Ludnoœæ Pomorza Zachodniego w latach 1945–1949 (miesiêcznik „Szczecin” 1959, nr 10 i 11/12), Prze³adunki w porcie Szczecin w latach 1946–1960, studium
sezonowoœci (praca habilitacyjna), D³ugofalowe tendencje rozwojowe ludnoœci Pomorza Zachodniego („Zeszyty Naukowe Politechniki Szczeciñskiej”), Ruchy ludnoœciowe
na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku („Zeszyty Naukowe Politechniki Szczeciñskiej”).
Zmar³ 30 paŸdziernika 1976 roku w Szczecinie. Zosta³ pochowany w alei zas³u¿onych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
Zbigniew Benedykt Heliñski wspó³pracownikom i kolegom okazywa³ ¿yczliwoœæ.
Swoj¹ postaw¹ i obyciem budzi³ szacunek wœród studentów. Jego barwne opowiadania
o przedwojennej Polsce, kampanii wrzeœniowej i wojennych losach, których doœwiadczy³, zyskiwa³y uwagê i aprobatê s³uchaczy. By³ niezrównanym gawêdziarzem.
Profesor Zbigniew Heliñski w roku 1969 przyjmowa³ mnie do pracy w Katedrze Statystyki. W 1969 roku w swoim notatniku zapisa³em nastêpuj¹c¹ myœl prof. Heliñskiego:
„Metody ekonometryczne zdadz¹ egzamin tam gdzie nie ma wp³ywu cz³owieka”. Dzisiaj wiem, ¿e to spostrze¿enie by³o trafne i d¹¿¹c do zastosowañ ekonometrii, nale¿y
uwzglêdniæ wp³yw cz³owieka poprzez tak zwane zwi¹zki celowe, poprzez badanie
sk³onnoœci ludzkich itp. Druga wa¿na myœl, któr¹ powtarza³ prof. Heliñski, to potrzeba
interdyscyplinarnego podejœcia w pracy naukowej ekonomisty. Wa¿na jest specjalizacja, ale wa¿na jest równie¿ wiedza z innych dziedzin. W ekonomii istotna jest psychologia, socjologia, prawo itd. Dzisiaj widz¹c, jak m³odzi badacze w swoich pracach
odchodz¹ od interdyscyplinarnoœci, mam obawy, czy bêd¹ w stanie opisaæ rzeczywistoœæ adekwatnie.

ród³a
Akta personalne.
S³ownik biograficzny statystyków polskich. GUS, PTS, Warszawa 1998.
Wspomnienia wspó³pracowników.

JÓZEF HOZER
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HOLZER JERZY ZDZIS£AW
(1930–2001)

Jerzy Zdzis³aw Holzer urodzi³ siê 24 lipca 1930 roku w Bydgoszczy. W 1948 roku
zosta³ studentem Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie, która rok póŸniej zmieni³a
nazwê na Szko³ê G³ówn¹ Planowania i Statystyki (SGPiS). W 1951 roku na Wydziale
Przemys³u tej uczelni uzyska³ dyplom ekonomisty planisty, a w 1953 na Wydziale Statystyki – dyplom magistra ekonomii.
Kolejne stopnie naukowe J.Z. Holzer zdobywa³ w macierzystej uczelni: stopieñ doktora nauk ekonomicznych w roku 1963 na Wydziale Finansów i Statystyki na podstawie
pracy pt. „Wp³yw urodzeñ i zgonów na kszta³towanie struktury ludnoœci Polski wed³ug
p³ci i wieku”, a stopieñ doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w roku 1968,
przedstawiaj¹c Radzie Wydzia³u Finansów i Statystyki pracê habilitacyjn¹ pt. „Model
ludnoœci ustabilizowanej”. W marcu 1969 roku uzyska³ tytu³ naukowy docenta, we
wrzeœniu 1979 roku Rada Pañstwa nada³a mu tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego
nauk ekonomicznych, a w czerwcu 1989 roku – tytu³ profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych.
Pracê zawodow¹ J.Z. Holzer rozpocz¹³ jako m³odszy asystent w Katedrze Statystyki
SGPiS we wrzeœniu 1950 roku. Dwa lata póŸniej przyznano mu stanowisko starszego
asystenta, a we wrzeœniu 1954 roku uzyska³ stopieñ adiunkta. Samodzielne wyk³ady ze
statystyki ogólnej oraz ekonomicznej podj¹³ w 1955 roku, a w 1958 roku – wyk³ady
z demografii. W latach 1954–1956 prowadzi³ æwiczenia ze statystyki do wyk³adu
prof. Stefana Szulca na Wydziale Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach
1958–1963 prowadzi³ ponadto wyk³ad z demografii z elementami statystyki dla s³uchaczy Wydzia³u Historyczno-Socjologicznego Wy¿szej Szko³y Nauk Spo³ecznych
w Warszawie.
W latach 1956–1963 pracowa³ dodatkowo (w wymiarze pó³ etatu) w G³ównym Urzêdzie Statystycznym na stanowisku kierownika Zespo³u Badañ Demograficznych.
W tym czasie zainicjowa³ szereg badañ i publikacji analitycznych, które kontynuowane
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s¹ do dziœ. Zajmowa³ siê metodami szacowania ludnoœci w uk³adzie terytorialnym, weryfikacj¹ metody obliczania wspó³czynnika umieralnoœci niemowl¹t (wprowadzi³ zasadê zmiennoœci wartoœci wspó³czynnika alfa), budow¹ tablic wymieralnoœci.
Na propozycjê prof. dr. Jana Drewnowskiego, ówczesnego Dziekana Wydzia³u Ekonomicznego Uniwersytetu Ghany w Legon, Jerzy Z. Holzer zosta³ oddelegowany na
okres 1963–1966 do pracy w tworzonym tam Instytucie Statystyki. Prowadzi³ wyk³ady
i seminaria z demografii oraz badania w zakresie oceny procesów demograficznych
w Ghanie. Efektami tych badañ by³y: monografia o sezonowoœci urodzeñ i zgonów wybranych miast w Ghanie, artyku³y oraz rozdzia³ w rozprawie habilitacyjnej o zastosowaniu modelu ludnoœci ustabilizowanej.
Po powrocie do kraju pracowa³ w latach 1966–1971 w Szkole G³ównej Planowania
i Statystyki. Prowadzi³ wówczas wyk³ady ze statystyki ogólnej oraz wyk³ady, seminarium magisterskie i doktoranckie z demografii.
Od wrzeœnia 1971 do wrzeœnia 1973 J.Z. Holzer pracowa³ w Centrum Programu
Ludnoœciowego Afrykañskiej Komisji Gospodarczej ONZ z siedzib¹ w Addis Abebie
(Etiopia) na stanowisku regionalnego doradcy demograficznego. £¹cznie odby³ 17 misji do 7 krajów afrykañskich na zaproszenie rz¹dów tych krajów. Doradztwo obejmowa³o pomoc przy opracowaniu programów spisów ludnoœci, formu³owaniu planów
naukowo-badawczych w zakresie demografii dla centrów lub instytutów uniwersyteckich wspó³pracuj¹cych z ONZ. W tym czasie bra³ czynny udzia³ w szkoleniu demografów afrykañskich. W 1972 roku wyk³ada³ przez jeden semestr demografiê dla studentów Wydzia³u Statystyki Uniwersytetu Haile-Selassie w Addis Abebie w ramach pomocy ONZ dla Etiopii. W latach 1972 i 1973 przeprowadzi³ miesiêczne intensywne cykle
wyk³adów z demografii dla s³uchaczy Studium Statystycznego ONZ przy Uniwersytecie w Dar-es Salaam w Tanzanii. W 1973 roku szkoli³ demografów w Regionalnym Instytucie Badañ Ludnoœciowych usytuowanym przy Uniwersytecie Ghany w Legon.
W paŸdzierniku 1973 roku profesor J.Z. Holzer podj¹³ pracê w Wydziale Spraw
Spo³ecznych ONZ z siedzib¹ w Genewie na stanowisku demografa. Prowadzi³ tam analizy porównawcze ró¿nych problemów ludnoœciowych w Europie. Ich efektem by³y publikacje: Recent Trends in Family Setting Patterns in European Countries (by³ to referat
wprowadzaj¹cy na seminarium ONZ pt. „Youth and Responsible Parenthood”, które
odby³o siê w Lillehammer w Norwegii w maju 1974 roku) oraz Expected Trends in
Population Size and Sex-Age Structure, 1970–2000 (to opracowanie stanowi³o rozdzia³
VII do publikacji pt. Post-War Demographic Trends in Europe and the Outlook Until
the 2000, która by³a drug¹ czêœci¹ „Economic Survey of Europe in 1974” Europejskiej
Komisji Gospodarczej ONZ).
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Ponadto w latach 1973–1977 J.Z. Holzer by³ organizatorem pracy Grupy Roboczej
do Spraw Demografii Spo³ecznej ONZ w ramach Europejskiego Programu Rozwoju
Spo³ecznego, gdzie co roku odbywa³y siê seminaria na ró¿ne tematy zwi¹zane z procesem reprodukcji ludnoœci w Europie. W maju 1976 roku zorganizowa³ w Polsce posiedzenie tej Grupy Roboczej, którego przedmiotem by³o przygotowanie za³o¿eñ
metodologicznych do studium porównawczego p³odnoœci kobiet w krajach o niskiej
dzietnoœci – w ramach Œwiatowego Programu Badañ P³odnoœci (WFS). Bra³ te¿ udzia³
w pracach Komitetu Doradczego miêdzynarodowego programu badañ pt. „Fertility and
Family Surveys in Countries of the ECE Region”, realizowanego w ró¿nych krajach
w latach dziewiêædziesi¹tych XX w.
W 1977 roku, po rozwi¹zaniu Europejskiego Wydzia³u Spraw Spo³ecznych ONZ,
J.Z. Holzer podj¹³ swoje obowi¹zki zawodowe w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Prowadzi³ wyk³ady z demografii, seminaria magisterskie i doktorskie. W latach 1978–1999 by³ dyrektorem Instytutu Statystyki i Demografii SGPiS
(SGH), a w kadencji 1981–1984 pe³ni³ funkcjê prorektora do spraw badañ naukowych
w SGPiS.
Pierwsze wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu metod analiz demograficznych J.Z. Holzer zacz¹³ publikowaæ w latach 1957–1958. PóŸniej powsta³y opracowania monograficzne oparte na w³asnych badaniach prowadzonych w Zespole Badañ
Demograficznych GUS. Dotyczy³y one problematyki umieralnoœci ludnoœci i p³odnoœci
kobiet. Pole zainteresowañ naukowo-badawczych rozszerzy³o siê równie¿ o problematykê wêdrówek ludnoœci oraz analizê procesu reprodukcji ludnoœci. Uwieñczeniem tego
nurtu by³o przygotowanie ksi¹¿ki pt. Podstawy analizy demograficznej (PWE, Warszawa 1963). Uzyska³a ona pozytywne recenzje w naukowych czasopismach krajowych
i zagranicznych oraz zosta³a przyjêta jako podrêcznik akademicki.
Wyniki dalszych pog³êbionych studiów w zakresie metod analizy i oceny procesów
demograficznych zosta³y opublikowane przez J.Z. Holzera w ksi¹¿ce pt. Demografia
(PWE, Warszawa 1970). Jest to podrêcznik, który poza materia³em dydaktycznym
przedstawia w sposób syntetyczny problematykê procesów demograficznych Polski.
Kolejne wydania, zmienione i poszerzone o przegl¹d najwa¿niejszych wspó³czesnych
teorii uwarunkowañ procesów demograficznych, ukaza³y siê w latach 1980, 1989,
1994, 1999. Ostatnie wydanie z 2003 roku przygotowa³ zespó³ wspó³pracowników z Instytutu Statystyki i Demografii Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie.
Osobny nurt zainteresowañ J.Z. Holzera stanowi³y studia w zakresie umieralnoœci,
a szczególnie zagadnienia budowy tablic wymieralnoœci. Jego autorstwa s¹ czêœci
za³o¿eñ metodologicznych, jak i wyników opublikowanych w opracowaniach pt. Polskie tablice wymieralnoœci 1955/1956; Polskie tablice wymieralnoœci 1960/61 oraz
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pierwszych opublikowanych po wojnie tablic wymieralnoœci ludnoœci miasta sto³ecznego Warszawy 1958/1959. S¹ to opracowania o trwa³ej wartoœci poznawczej. Tablice
te by³y praktycznie wykorzystywane przy opracowywaniu prognoz demograficznych
w Polsce w latach szeœædziesi¹tych XX wieku. Wyniki badañ nad umieralnoœci¹ ukaza³y siê jako rozdzia³ w ksi¹¿ce Sex Differentials in Mortality, Trends, Determinants
and Consequences (wspó³autor J. Mijakowska), wydanej przez Australijski Narodowy
Uniwersytet w Canberra w 1983 roku.
Szczególne zainteresowania profesora J.Z. Holzera skupia³y siê wokó³ metod budowy projekcji i prognoz demograficznych oraz oceny procesu reprodukcji ludnoœci. Syntez¹ wyników prac badawczych na ten temat by³a ksi¹¿ka pt. Prognoza demograficzna
Polski do roku 1975 (PWE, Warszawa 1959). Nastêpne lata przynios³y dalsze bardziej
pog³êbione studia w tym zakresie. Praca doktorska pt. Urodzenia i zgony a struktura
ludnoœci Polski, 1950–2000 (PWE, Warszawa 1964) stanowi³a kolejny krok w tych studiach, które nastêpnie zwi¹za³y J.Z. Holzera z Komitetem Badañ i Prognoz „Polska
2000” PAN. W publikacji tego Komitetu pt. “Prognozy rozwoju demograficznego Polski” nr 3/1971, ukaza³y siê dwa jego opracowania, tj. Krytyczna ocena zasad budowy
wspó³czesnych prognoz demograficznych w Polsce oraz Prognoza demograficzna Polski do roku 1990 jako podstawa polityki zatrudnienia i kszta³cenia – projekt ekspertyzy.
Szczególnie pierwsze z tych opracowañ stanowi³o krytyczn¹ syntetyczn¹ ocenê dotychczasowych zasad konstrukcji prognoz demograficznych. W I tomie publikacji
Strategia Rozwoju Polski do roku 2020, wydanej w 2000 roku przez Komitet Prognoz
„Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, ukaza³o siê opracowanie J.Z. Holzera
(wspó³autor R. Serek) pt. Sytuacja demograficzna œwiata i Polski w okresie do roku
2020.
W latach 1986–1987 J.Z. Holzer kierowa³ zespo³em przygotowuj¹cym studialne prognozy rozwoju ludnoœci Polski. W styczniu 1987 roku Komitet Prognozowania Rozwoju Kraju „Polska 2000” wyda³ pracê pt. Trzywariantowa prognoza stanu i struktury
ludnoœci Polski do roku 2000 – opracowanie wstêpne, której Profesor by³ wspó³autorem. W 1990 roku J.Z. Holzer opublikowa³ w wydawnictwach SGPiS monografiê
pt. Perspektywy demograficzne Polski do roku 2030, Projekcje studialne – za³o¿enia,
wyniki liczbowe, wnioski.
Poszerzenie badañ o tematykê teoretycznych zale¿noœci miêdzy struktur¹ p³ci i wieku ludnoœci a wspó³czynnikami ruchu naturalnego ludnoœci wi¹¿e siê z problematyk¹
zastosowañ modelu ludnoœci ustabilizowanej. Temat ten stanowi³ przedmiot rozprawy
habilitacyjnej J.Z. Holzera pt. Model ludnoœci ustabilizowanej oraz cyklu artyku³ów.
Do najwa¿niejszych wœród nich nale¿y zaliczyæ teksty w „Studiach Demograficznych”:
Wyznaczanie roczników wy¿u i ni¿u demograficznego w Polsce. Zakres falowania
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liczebnoœci wybranych grup wieku (nr 3/4 (61/62), 1980, wspó³autor B. Ml¹cki); Próba
wyznaczenia optymalnej liczby urodzeñ dla osi¹gniêcia ustabilizowanej struktury p³ci
i wieku ludnoœci Polski w roku 2060 (nr 1/63, 1981, wspó³autor J. JóŸwiak); Wartoœci
poznawcze i ograniczenia modelu ludnoœci ustabilizowanej w problematyce optymalizacyjnej (1981, nr 3/65) oraz Wy¿e demograficzne w Polsce, Analiza porównawcza
(1984, nr 4/78). S¹ to prace wnosz¹ce zarówno nowe propozycje analityczne, jak i stanowi¹ce istotny wk³ad do oceny procesów demograficznych.
Prace metodyczne z zakresu pomiaru wp³ywu procesów demograficznych na strukturê ludnoœci wed³ug p³ci i wieku przedstawione zosta³y w kilku opracowaniach.
W marcu 1977 roku na miêdzynarodowej konferencji w Waszyngtonie J.Z. Holzer
przedstawi³ adaptacjê pewnej metody pomiaru wp³ywu wybranych czynników na zmianê liczby urodzeñ i ich struktury wed³ug wieku matki. Referat ten zosta³ opublikowany
jako rozdzia³ pt. „Components of change in number and structure of births by age of mothers in urban and rural areas of Poland, 1950–1975” w ksi¹¿ce zatytu³owanej Social,
Economic and Health Aspects of Low Fertility (NIH, Waszyngton 1980). Polska wersja
tego referatu ukaza³a siê w „Studiach Demograficznych” w 1977 roku; by³o to pionierskie opracowanie w literaturze krajowej.
W 1978 r. opublikowana zosta³a praca J.Z. Holzera pt. Zastosowanie modelu analizy
umo¿liwiaj¹cego szacowanie potencjalnego wp³ywu migracji wewnêtrznych na poziom
wspó³czynników ruchu naturalnego („Studia Demograficzne” 1978, nr 53 ). Praca ta
stanowi oryginalny wk³ad metodyczny do budowy tzw. poœrednich metod oceny
wp³ywu migracji na procesy demograficzne.
Du¿a czêœæ prac wymienionych powy¿ej prowadzona by³a w ramach problemów
wêz³owych. Ich syntezê zawiera opracowanie Demograficzne, spo³eczne i ekonomiczne
uwarunkowania reprodukcji ludnoœci („Monografie i Opracowania SGPiS” 1982,
nr 111/4 ). Raport koñcowy z badañ w latach 1976–1980, autorstwa J.Z. Holzera, przekazany by³ Rz¹dowej Komisji Ludnoœciowej, która szereg wniosków wdro¿y³a do polityki planistycznej organów centralnych administracji pañstwowej.
Szczególnego znaczenia we wspó³czesnej problematyce demograficznej nabiera
analiza procesu starzenia siê ludnoœci. Profesor J.Z. Holzer zosta³ w 1984 roku zaproszony przez Sekcjê Demograficzn¹ EKG ONZ w Genewie do opracowania koncepcji
studium porównawczego procesu starzenia siê ludnoœci w krajach wysoko rozwiniêtych. Na podstawie tej koncepcji, po serii posiedzeñ Grupy Roboczej, któr¹ kierowa³
Profesor wspólnie z kierownikiem Demographic Unit w EKG ONZ w Genewie, powsta³a monograficzna praca ukazuj¹ca przede wszystkim demograficzne konsekwencje
procesu starzenia siê ludnoœci oraz wybrane spo³eczno-ekonomiczne jego skutki. Rozdzia³ dotycz¹cy Polski pt. The Aging of the Population in Poland, 1950–2020 zosta³
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opublikowany w 1987 roku. Kolejnym etapem prac w tym nurcie by³o dokonanie – na
zaproszenie Departamentu Ludnoœci ONZ w Nowym Jorku – syntetycznej oceny problematyki zwi¹zanej z aktywnoœci¹ zawodow¹ ludzi starych. Ta synteza zosta³a zaprezentowana na miêdzynarodowym sympozjum naukowym w Tokio w 1986 roku, zaœ jej
polska wersja ukaza³a siê w „Studiach Demograficznych” (1987, nr 2).
Przemiany struktur demograficznych w kontekœcie procesu reprodukcji, a zw³aszcza
proces starzenia siê ludnoœci, stanowi³y przedmiot zainteresowañ badawczych J.Z. Holzera w ostatnich latach jego ¿ycia. By³y one usytuowane w szerszym tle perspektywy
zmian demograficznych na œwiecie i w Europie, ich skutków ekonomicznych i spo³ecznych. £¹czy³o siê z tym zajmowanie siê tak¿e polityk¹ ludnoœciow¹ rozpatrywan¹ jako
element polityki spo³ecznej.
Wa¿nym obszarem prac badawczych J. Z. Holzera by³a problematyka demograficzna krajów Afryki. Wyniki pierwszych prac z tego zakresu zosta³y opublikowane w monografii pt. Seasonality of Vital Events in Selected Towns of Ghana, An Analysis of
Registration Data Relating to the Period 1956–1960. Skrót tej publikacji zosta³ w³¹czony do ksi¹¿ki wydanej w Londynie pt. The Population of Tropical Africa (wyd. Longmans, Green, co. ltd. 1968). Wyniki w³asnych badañ procesów demograficznych
krajów Afryki zosta³y przedstawione w czêœci pierwszej rozprawy habilitacyjnej
J.Z. Holzera, jak równie¿ w materia³ach z konferencji ludnoœciowej, zorganizowanej
w Sydney przez Miêdzynarodow¹ Uniê dla Naukowego Badania Ludnoœci (IUSSP).
Opracowanie pt. Estimate of the Age Structure of Ghana’s Population. An Application
of the Stable Population Model (Sydney, IUSSP, 1967) jest umieszczone na liœcie wyselekcjonowanej literatury zalecanej w najobszerniejszym amerykañskim podrêczniku
pt. The Methods and Materials of Demography z 1971 roku (do rozdzia³u pt. “Some
Methods of Estimation for Statistically Underdeveloped Areas”).
W 1979 roku w „Economic Papers”, wydawanych w SGPiS, opublikowana zosta³a
praca J.Z. Holzera pt. Some Demographic and Socio-economic Aspects of Urbanization
in Africa. Zosta³a ona równie¿ prze³o¿ona na jêzyk niemiecki i wydana w serii „Beiträge
zur Demographie” w Berlinie (NRD) w 1979 roku. Z tematyk¹ krajów rozwijaj¹cych
siê wi¹¿e siê te¿ opracowanie dotycz¹ce problematyki ludnoœciowej Chiñskiej Republiki Ludowej („Studia Demograficzne” 1983, nr 2).
Bior¹c pod uwagê doœwiadczenia zwi¹zane z prac¹ w Afryce, Fundusz Ludnoœciowy
ONZ (UNFPA) powierzy³ J.Z. Holzerowi zorganizowanie seminarium dla ekspertów
z krajów rozwijaj¹cych siê, na temat: „U¿ytkowanie prognoz demograficznych dla planowania rozwoju spo³eczno-ekonomicznego”. Pierwsze takie seminarium odby³o siê
w 1987 roku, a nastêpne prowadzone by³y w latach 1988 i 1989.
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W 1976 roku zosta³o uruchomione w Polsce centralne kierowanie badaniami w wiêkszoœci dziedzin nauki, po³¹czone z ich specjalnym finansowaniem. Priorytetowe dziedziny badañ nazywane by³y problemami wêz³owymi, a w drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych centralnymi problemami badañ podstawowych. Profesor J.Z. Holzer zosta³
kierownikiem Problemu Wêz³owego „Optymalizacja struktur i procesów demograficznych w Polsce Ludowej” (we wrzeœniu 1978) oraz „Kszta³towanie procesów demograficznych a rozwój spo³eczno-gospodarczy Polski” (we wrzeœniu 1980), a w czerwcu
1986 roku powierzono mu kierowanie programem badawczym „Uwarunkowania
demograficzne rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski”. Wyniki prac prowadzonych
w ramach kolejnych programów, które obejmowa³y studia nad teoriami ludnoœciowymi, metodyk¹ badañ ludnoœciowych i badania empiryczne procesów ludnoœciowych,
zosta³y opublikowane w 61 tomach w 3 seriach wydawniczych „Monografie i Opracowania”, Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki, a nastêpnie Szko³y G³ównej Handlowej.
Profesor J.Z. Holzer stale, choæ w ró¿nych formach, wspó³pracowa³ z G³ównym
Urzêdem Statystycznym. Konsultowa³ za³o¿enia do spisów powszechnych, uczestniczy³ w dyskusjach nad za³o¿eniami do kolejnych prognoz demograficznych, opiniowa³
metody obliczania niektórych wskaŸników demograficznych. Wielokrotnie recenzowa³
zawartoœæ publikacji demograficznych, a zw³aszcza rocznika demograficznego. Od
1978 roku by³ cz³onkiem Naukowej Rady Statystycznej przy Prezesie GUS. Za wk³ad
w rozwój statystyki ludnoœci i badañ demograficznych Prezes GUS przyzna³ Profesorowi dyplom i plakietkê pami¹tkow¹ „Za d³ugoletni¹ i ofiarn¹ pracê w dziedzinie polskiej
statystyki” (w 1968 roku, w piêædziesi¹t¹ rocznicê utworzenia G³ównego Urzêdu Statystycznego). Trzydzieœci lat póŸniej (w 1998 roku) Prezes GUS przyzna³ mu z³ot¹ odznakê honorow¹ „Za zas³ugi dla statystyki RP”.
Profesor J.Z. Holzer dzia³a³ aktywnie w komitetach PAN. By³ cz³onkiem Komitetu
Nauk Demograficznych PAN od chwili jego powstania, tj. od 1963 roku. Pe³ni³ w nim
funkcjê sekretarza naukowego (1967–1971) i wiceprzewodnicz¹cego (1977–1981),
a w 1981 roku zosta³ jego przewodnicz¹cym na dwie kolejne kadencje. £¹cznie 14 lat
poœwiêci³ dzia³alnoœci organizacyjnej, staraj¹c siê o kreowanie naukowego œrodowiska
demograficznego.
W 1981 roku J.Z. Holzer zosta³ powo³any przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk
na cz³onka Komitetu Prognozowania Rozwoju Kraju „Polska 2000”, a w 1984 roku na
cz³onka Prezydium; od 1987 roku pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego tego Komitetu. By³ przewodnicz¹cym Wydzia³u I Nauk Spo³ecznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 1999–2002, cz³onkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk (od 1991
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roku), cz³onkiem Academia Europea (od 1995 roku). W 1987 roku zosta³ cz³onkiem
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN w kadencji
1987–1989. Od 1999 roku J.Z. Holzer by³ wiceprzewodnicz¹cym Rz¹dowej Rady Ludnoœciowej, a jej cz³onkiem by³ od pocz¹tku istnienia Rady (uprzednio Komisji).
Dzia³a³ tak¿e aktywnie w organizacjach miêdzynarodowych. Od 1966 roku by³
cz³onkiem rzeczywistym International Union for Scientific Study of Population
(IUSSP). W 1979 roku zosta³ powo³any w sk³ad Komitetu Organizacyjnego 19 Konferencji Generalnej. Nale¿a³ do Rady Naukowej IUSSP w kadencji 1981–1985. Od 1974
roku by³ cz³onkiem rzeczywistym International Statistical Institute (ISI). By³ tak¿e
cz³onkiem za³o¿ycielem i od momentu powstania w 1985 r. cz³onkiem European Association for Population Studies (EAPS). W latach 1981–1998 J.Z. Holzer wchodzi³
w sk³ad Rady Naukowej Miêdzynarodowego Komitetu Wspó³pracy w dziedzinie Naukowych Badañ Demograficznych (CICRED) z siedzib¹ w Pary¿u. Od 1981 roku wielokrotnie przewodniczy³ polskiej delegacji na posiedzenia Komisji Ludnoœciowej ONZ
w Nowym Jorku. Wiele razy pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego i sprawozdawcy tej
Komisji, a w latach 1981–1983 by³ jej przewodnicz¹cym. W 1994 roku zosta³ wybrany
wiceprzewodnicz¹cym i sprawozdawc¹ Komitetu przygotowuj¹cego Miêdzynarodow¹
Konferencjê Ludnoœciow¹ w Kairze. Profesor J.Z. Holzer wspó³pracowa³ te¿ z Miêdzynarodowym Instytutem Stosowanej Analizy Systemów (IIASA) w Laxenburgu
pod Wiedniem. By³ cz³onkiem Polskiego Zespo³u Wspó³pracy z IIASA przy PAN w latach 1996–1998 i 1999–2002.
Wyniki d³ugoletniej dzia³alnoœci naukowej profesora J.Z. Holzera zosta³y opublikowane w 25 ksi¹¿kach i ponad 150 innych opracowaniach, a prawie po³owa z nich ukaza³a siê w wydawnictwach zagranicznych.
Profesor Zdzis³aw Jerzy Holzer zmar³ nagle 29 wrzeœnia 2001 roku. Zosta³ pochowany na Pow¹zkach obok ¿ony, zmar³ej pó³ roku wczeœniej.

ród³o
Kotowska I. E., Profesor Jerzy Zdzis³aw Holzer, 1930–2001, „Studia Demograficzne”
2001, nr 2/140, s. 9-19.
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KAWALEC WINCENTY (1914–1991)

Wincenty Kawalec urodzi³ siê 31 marca 1914 roku we wsi Mêczennice ko³o Sandomierza. Po pomyœlnym zdaniu matury w randze podporucznika rezerwy bra³ udzia³
w kampanii wrzeœniowej 1939 roku. Ranny, dosta³ siê do niewoli niemieckiej i zosta³
osadzony w obozie dla jeñców w Dössel ko³o miasta Warburg w Nadrenii Pó³nocnej
Westfalii. 20 wrzeœnia 1943 roku wzi¹³ udzia³ w ucieczce grupy 47 oficerów z tego obozu. O wielkim szczêœciu, jakie by³o jego udzia³em, œwiadczy fakt, ¿e znalaz³ siê wœród
10, których ucieczka zakoñczy³a siê pomyœlnie. Pozosta³ych 37 oficerów schwytano
i zamordowano. Swoje prze¿ycia i przygody zwi¹zane z pobytem w obozie W. Kawalec
opisa³ w ksi¹¿ce Piêædziesiêciu z Dössel (Warszawa 1972).
Po zakoñczeniu wojny podj¹³ pracê zawodow¹ w Wojewódzkiej Komisji Planowania. Zajmowa³ siê równie¿ organizacj¹ spó³dzielczoœci „Spo³em”. W 1951 roku zosta³
zastêpc¹ przewodnicz¹cego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. W latach
1953–1963 obj¹³ funkcjê dyrektora departamentu, a nastêpnie Zespo³u Gospodarki Terenowej Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Równolegle kontynuowa³ naukê.
W roku 1958 ukoñczy³ studia wy¿sze na Wydziale Handlu Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Poznaniu. W 1962 roku, na podstawie rozprawy pt. Uprzemys³owienie jako wynik
regionalizacji Polski Ludowej, uzyska³ w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki
(obecnie SGH) w Warszawie tytu³ doktora nauk ekonomicznych. W 1966 roku w tej¿e
uczelni nadano mu stopieñ naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy
Procesy rozwoju okrêgów przemys³owych w Polsce Ludowej. W 1970 roku uzyska³
tytu³ naukowy profesora.
22 marca 1965 roku zosta³ powo³any przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego. Funkcjê tê pe³ni³ przez siedem lat – do
29 marca 1972 roku, tj. do dnia powo³ania go na stanowisko Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej. Na tym stanowisku pracowa³ do 21 listopada 1974, czyli do dnia przejœcia na
emeryturê.
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Jednym z podstawowych tematów zainteresowañ naukowych W. Kawalca by³a analiza regionalnego rozwoju kraju. Teoretycznym tego wyrazem by³o podjêcie przez niego wspomnianych tematów w pracy doktorskiej oraz rozprawie habilitacyjnej. Praktyczne d¹¿enia do nadania wiêkszego znaczenia sprawom analiz regionalnych i stworzenia informacyjnych podstaw podejmowania decyzji w sprawie bardziej zrównowa¿onego rozwoju poszczególnych regionów kraju by³o podstaw¹ miesiêcznika „Gospodarka i Administracja Terenowa”. Czasopismo to W. Kawalec za³o¿y³ w 1960 roku i zosta³ jego naczelnym redaktorem. Miesiêcznik ten, po po³¹czeniu siê w 1972 roku z czasopismem „Rada Narodowa – Gospodarka – Administracja Pañstwowa” zmieni³ nazwê
na „Gospodarka – Administracja Pañstwowa”. Ze wzglêdu na trudnoœci finansowe
w lutym 1990 roku czasopismo to przesta³o siê ukazywaæ.
Zainteresowanie siê przez W. Kawalca statystyk¹ znacznie wzros³o po uzyskaniu nominacji na stanowisko Prezesa GUS. Podczas siedmiu lat pracy na tym stanowisku,
dziêki ogromnej pracowitoœci, niespo¿ytej energii, niewyczerpanej inicjatywie i umiejêtnoœci koncentracji na najwa¿niejszych sprawach, W. Kawalec dokona³ w statystyce
wielu niezwykle wa¿nych zmian, zmierzaj¹cych do przekszta³cenia jej w nowoczesny
i otwarty na potrzeby spo³eczne system informacyjny. Zmiany te, przeprowadzone
w drugiej po³owie lat szeœædziesi¹tych nie tylko przyczyni³y siê do lepszego zaspokojenia bie¿¹cych potrzeb u¿ytkowników informacji, ale u³atwi³y tak¿e znacznie proces
przekszta³ceñ statystyki w latach dziewiêædziesi¹tych, jakie by³y niezbêdne po przemianach zachodz¹cych w kraju w zwi¹zku ze zmian¹ systemu politycznego, gospodarczego i spo³ecznego.
Do niew¹tpliwych osobistych zas³ug W. Kawalca w sprawach rozwoju i doskonalenia statystyki nale¿¹ przede wszystkim: znaczne rozszerzenie ca³ego systemu udostêpniania informacji, stworzenie systemu statystyki regionalnej, pog³êbienie podstaw
naukowych statystyki, popularyzacja statystyki w spo³eczeñstwie, poprawa systemu
kszta³cenia kadr statystycznych, rozwój i unowoczeœnienie bazy technicznej statystyki,
zw³aszcza na odcinku metod i techniki przetwarzania danych oraz poligrafii. Mimo
licznych trudnoœci wysi³kom prof. W. Kawalca pracownicy s³u¿b statystycznych
zawdziêczaj¹ poprawê sytuacji materialnej oraz zaplecza socjalnego.
Jednym z pierwszych zadañ postawionych przed s³u¿bami statystycznymi przez prezesa W. Kawalca by³o zapewnienie pe³niejszego wykorzystania bogatych zasobów
informacyjnych, które w przesz³oœci, zw³aszcza w latach piêædziesi¹tych, nie by³y publikowane lub udostêpniane tylko ograniczonej liczbie odbiorców, z zastrze¿eniem –
„do u¿ytku s³u¿bowego”. Realizacjê tego nowego podejœcia do udostêpniania informacji rozpoczêto od wydawania skróconych informacji niezw³ocznie po ukazaniu siê wyników opracowañ. Skrócono tak¿e terminy publikacji roczników statystycznych, po-
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cz¹wszy od danych za rok 1965. Ma³y Rocznik Statystyczny zacz¹³ siê ukazywaæ
w po³owie marca, a Rocznik Statystyczny (du¿y) 1 paŸdziernika, tj. o 40 dni wczeœniej
od wydañ za poprzednie lata.
Z pocz¹tkiem 1966 roku wprowadzono system operatywnych informacji dekadowych, miesiêcznych oraz kwartalnych, zawieraj¹cych nie tylko dane liczbowe, ale i komentarze opisowe. Wprowadzono szereg publikacji dzia³owych, zwanych „opracowaniami kompleksowymi”. Uruchomiono równie¿ opracowania bilansowe dotycz¹ce: si³y
roboczej, pieniê¿nych dochodów i wydatków ludnoœci, podstawowych produktów roœlinnych i zwierzêcych. Rozszerzono opracowania charakteryzuj¹ce: postêp techniczny, koszty produkcji, us³ugi dla ludnoœci, zapasy, wykorzystanie œrodków trwa³ych.
Wprowadzono badanie: nowoczesnoœci wyrobów, efektywnoœci nak³adów inwestycyjnych, d³ugoœci cyklów inwestycyjnych oraz badanie cen nowoœci.
W 1969 roku uruchomiono specjaln¹ seriê wydawnictw, obejmuj¹cych publikacje
wyników badañ spo³ecznych, w tym opracowañ o charakterze socjologiczno-statystycznym. Wzbogacono znacznie publikacje w serii „roczniki bran¿owe” o takie tematy, jak: demografia, dochód narodowy, inwestycje, œrodki trwa³e, przemys³, rolnictwo,
handel zagraniczny oraz szkolnictwo. Wzbogacono seriê wydawnictwa „statystyka regionalna” miêdzy innymi dziêki wydaniu nowych publikacji regionalnych w przekrojach okrêgów i oœrodków przemys³owych, obszarów metropolitalnych oraz publikacji
prezentuj¹cych miêdzynarodowe porównania du¿ych miast polskich. Rozszerzono znacznie publikacje serii „Studia i prace statystyczne” oraz „Zeszyty metodologiczne”.
Du¿e znaczenie dla wytyczenia kierunków rozwoju statystyki oraz jej unowoczeœnienia, opartych na wykorzystaniu bardziej nowoczesnej technologii opracowañ,
mia³a inicjatywa W. Kawalca w sprawie „Wieloletniego programu rozwoju statystyki
na lata 1970–1975”. W lutym 1966 roku podstawowe za³o¿enia tego programu
prof. W. Kawalec sformu³owa³ w opracowaniu Niektóre problemy pracy GUS (GUS,
Warszawa 1966). Zasadnicze tezy tego dokumentu przedstawi³ na posiedzeniu Naukowej Rady Statystycznej w lutym 1966. W dokumencie tym W. Kawalec dokona³ krytycznej oceny istniej¹cej sytuacji w polskiej statystyce, nie ukrywaj¹c trudnoœci,
z jakimi boryka³y siê s³u¿by statystyczne. Sformu³owa³ jednoczeœnie najwa¿niejsze
kierunki rozwoju programu badañ, akcentuj¹c szczególnie potrzebê usprawnienia oraz
maksymalnie mo¿liwego przyspieszenia przez GUS udostêpniania informacji, zarówno
przeznaczonych dla spo³eczeñstwa, jak i dla w³adz oraz instytucji kieruj¹cych ¿yciem
gospodarczym.
Za niezbêdny warunek pomyœlnej realizacji proponowanych kierunków rozwoju
programu badañ W. Kawalec uzna³ pog³êbienie prac metodologicznych oraz porz¹dkowanie ewidencji i sprawozdawczoœci. Szczególne znaczenie dla dalszego rozwoju statystyki powinno mieæ:
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– opracowanie jednolitego systemu klasyfikacji gospodarczych, zapewniaj¹cych
zgodnoœæ podstawowych zasad grupowania badanych kategorii gospodarczych
i spo³ecznych. Klasyfikacje te powinny byæ stosowane w ewidencji przedsiêbiorstw i zak³adów, w ewidencji produktów i materia³ów, towarów i obrotu towarowego, œrodków trwa³ych, stanowisk pracy itd.;
– zapewnienie jednolitych zasad grupowania jednostek gospodarczych opartych na
powszechnym systemie numerów statystycznych, zgodnie z projektowanym systemem identyfikacji podmiotów (Regon);
– wprowadzenie jednolitych form ewidencji i rozliczeñ oraz form sprawozdawczoœci;
– szersze stosowanie badañ reprezentacyjnych, tak¿e w statystyce gospodarczej;
– pog³êbienie analiz statystycznych, wykorzystuj¹cych metody ekonometryczne,
badania szeregów chronologicznych, zwi¹zku cech itd.;
– wyposa¿enie oœrodka obliczeniowego GUS w elektroniczn¹ maszynê cyfrow¹
przystosowan¹ do przetwarzania masowych materia³ów statystycznych oraz realizacji obliczeñ matematyczno-ekonometrycznych, a tak¿e przegotowanie kadry
specjalistów zapewniaj¹cych efektywne wykorzystanie nowej techniki.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e realizacja na prze³omie lat 1960 i 1970 przedstawionych przez
prof. W. Kawalca kierunków zmian w statystyce, chocia¿ wypracowanych w istniej¹cym wówczas systemie planowania i zarz¹dzania, to dziêki zastosowaniu bardziej nowoczesnych metod projektowania systemu badañ i opracowañ statystycznych, w tym
wykorzystaniu elektronicznych œrodków przetwarzania danych, znacznie u³atwi³o przeprowadzenie 20 lat póŸniej dalszych zasadniczych zmian w systemie statystyki. Zmian
stosownych do wymagañ nowego systemu spo³ecznego, gospodarczego i politycznego,
jaki ukszta³towa³ siê w naszym kraju oraz do podjêcia wspó³pracy miêdzynarodowej
w ramach ONZ oraz Unii Europejskiej.
Du¿e zas³ugi dla statystyki wniós³ prof. W. Kawalec w dziedzinie szkolenia kadr
i popularyzacji statystyki. Z jego inicjatywy G³ówny Urz¹d Statystyczny wzi¹³ udzia³
w tworzeniu programów nauczania elementów statystyki w szko³ach œrednich. Uruchomiono w ówczesnej Szkole G³ównej Planowania i Statystyki studium podyplomowe
statystyki dla pracowników s³u¿b statystycznych. Wa¿n¹ rolê odegra³ i odgrywa, wybudowany dziêki usilnym staraniom W. Kawalca, Oœrodek Szkolenia Kadr w Jachrance
ko³o Warszawy.
Dziêki staraniom prezesa W. Kawalca, od lipca 1970 roku zaczê³a ukazywaæ siê co
miesi¹c specjalna wk³adka do tygodnika „Polityka” pt. „Statystyka i Polityka”, popularyzuj¹ca wyniki wa¿niejszych badañ statystycznych. W roku 1969 og³oszono po raz
pierwszy konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z dziedziny statystyki
oraz zastosowañ informatyki. W. Kawalcowi statystyka zawdziêcza tak¿e pierwsze
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skuteczne kroki zmierzaj¹ce do wzmocnienia bazy lokalowej i technicznej. Dziêki jego
staraniom oddano do u¿ytku nowe budynki biurowe, zapewniaj¹ce niezbêdne warunki
pracy pracownikom urzêdów statystycznych w: Olsztynie, Bydgoszczy, Opolu,
Wroc³awiu, Kielcach, Bia³ymstoku, a nastêpnie w: Katowicach, Poznaniu, Koszalinie
i Lublinie. Dziêki bezpoœredniemu zaanga¿owaniu W. Kawalca, mimo znacznych trudnoœci dewizowych, GUS uzyska³ œrodki na zakup pierwszego komputera, który zosta³
uruchomiony w Oœrodku Elektronicznym GUS w Warszawie w paŸdzierniku 1967
roku.
Wiele uwagi W. Kawalec poœwiêca³ sprawom zwiêkszenia aktywnoœci polskich statystyków na arenie miêdzynarodowej. Po objêciu funkcji Prezesa GUS za jedno z wa¿nych zadañ s³u¿b statystycznych uzna³ nawi¹zywanie i rozszerzanie kontaktów ze
s³u¿bami statystycznymi krajów Wschodu i Zachodu w sprawach rozwoju metod statystycznych. Dotyczy³o to przede wszystkim statystycznych porównañ miêdzynarodowych podstawowych kategorii ekonomiczno-statystycznych, w tym zw³aszcza w dziedzinie rachunków narodowych oraz spo¿ycia i cen. Prezes W. Kawalec sam równie¿
inicjowa³ wymianê doœwiadczeñ ze s³u¿bami statystycznymi wielu krajów, poprzez
udzia³ w konferencjach naukowych i organizowanie bezpoœredniej wymiany doœwiadczeñ z wieloma krajami. Jego aktywnoœæ zosta³a doceniona przez Konferencjê Statystyków Europejskich, powo³an¹ w 1953 roku w charakterze regionalnego organu
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Wyrazem tego uznania by³ wybór W. Kawalca na wiceprzewodnicz¹cego KSE na dwie kolejne kadencje w latach 1970 i 1971.
Bardzo wa¿n¹ rolê w rozwoju metodologii porównañ wa¿niejszych wskaŸników rozwoju krajów w skali miêdzynarodowej odegra³ podleg³y Prezesowi GUS Zak³ad Badañ
Statystyczno-Ekonomicznych GUS. W latach szeœædziesi¹tych z aktywnym udzia³em
zak³adu przeprowadzono szereg dwu- i wielostronnych porównañ. Najpierw porównañ
tych dokonano miêdzy Polsk¹, Czechos³owacj¹, Bu³gari¹ i NRD, a nastêpnie, po rozpoznaniu ogromnych trudnoœci metodologicznych, na jakie napotkano w procesie pierwszych porównañ oraz po zgromadzeniu niezbêdnych doœwiadczeñ, rozpoczêto porównania miêdzy Polsk¹ i Austri¹, a w 1972 roku miêdzy Polsk¹ i Francj¹. Przeprowadzono
tak¿e porównanie spo¿ycia i cen miêdzy Warszaw¹ i Pary¿em. Dwa lata póŸniej przeprowadzono porównanie poziomu i struktury spo¿ycia miêdzy Polsk¹ i Francj¹. Polska
zg³osi³a równie¿ uczestnictwo w wielostronnych porównaniach dochodu narodowego
i jego elementów oraz si³y nabywczej walut w ramach miêdzynarodowego projektu ICP
ONZ. W wyniku udzia³u w pracach, w ramach tego projektu, uzyskano bardziej realn¹
bazê porównawcz¹ miêdzy Polsk¹ i krajami z gospodark¹ rynkow¹, w szczególnoœci
w odniesieniu do szacowania poziomu produkcji i si³y nabywczej z³otego.
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Wa¿n¹ pozycj¹ dokumentuj¹c¹ dorobek polskich statystyków na odcinku porównañ
rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski z innymi krajami europejskimi by³o wydanie
przez GUS obszernej publikacji opracowanej w ZBSE, pt. Gospodarka Polski na tle
wybranych krajów europejskich. Porównaniami objêto: Czechos³owacjê, Jugos³awiê,
NRD i Wêgry oraz Austriê, Francjê, NRF, Norwegiê, Wielk¹ Brytaniê i W³ochy, a w zakresie niektórych kategorii równie¿ Daniê i Holandiê.
W 1968 roku zorganizowano w Polsce seminarium poœwiêcone problemom bilansów
gospodarki narodowej z udzia³em 12 krajów europejskich i Kanady. Warto odnotowaæ,
¿e w seminarium tym uczestniczy³ miêdzy innymi znany statystyk brytyjski – prof.
Richard Stone. Kilka lat póŸniej (1984) zosta³ on laureatem Nagrody Nobla za wk³ad
w rozwój systemu rachunków narodowych, co przyczyni³o siê do istotnego wzbogacenia empirycznych metod analiz gospodarki.
W 1969 roku GUS z wydzia³em statystyki Europejskiej Komisji Gospodarczej zorganizowa³ w Polsce seminarium na temat statystyki regionalnej. Temat ten, jak wspomniano, by³ szczególnie bliski zainteresowaniom naukowym prof. W. Kawalca.
W seminarium uczestniczy³o 82 przedstawicieli z 22 krajów.
W latach 1960 i 1970 GUS organizowa³ tak¿e miêdzynarodowe seminaria, w których
uczestniczyli przedstawiciele s³u¿b statystycznych krajów RWPG. Poœwiêcone one
by³y specyficznym zadaniom s³u¿b statystycznych w warunkach planowania i zarz¹dzania gospodark¹ narodow¹ w krajach RWPG oraz warunkom rozszerzenia zastosowania metody reprezentacyjnej w badaniach statystycznych.
Zwiêkszona aktywnoœæ pracowników GUS w spo³ecznoœci statystyków za granic¹
przyczyni³a siê nie tylko do popularyzacji polskiej statystyki na œwiecie, ale stworzy³a
tak¿e przes³anki do zorganizowania w Polsce drugiego w historii, a pierwszego po
II wojnie œwiatowej, kolejnego (40.) Œwiatowego Kongresu Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego (MIS).
Pragn¹c zaprezentowaæ dorobek polskiej statystyki szerszemu gronu przedstawicieli
statystyki œwiatowej oraz popularyzacji statystyki w Polsce, prezes W. Kawalec w roku
1969 zwróci³ siê do Prezesa Rady Ministrów z proœb¹ o wyra¿enie zgody na wyst¹pienie do w³adz MIS z propozycj¹ zorganizowania 40. kongresu tej organizacji w Warszawie. Na tej podstawie, po uzyskaniu zgody premiera, prezes Kawalec na rêce Zgromadzenia Ogólnego MIS z³o¿y³ zaproszenie Rz¹du Polskiego do odbycia 40. sesji w Warszawie. Zaproszenie to zosta³o potwierdzone w czasie nastêpnej – 39. sesji w sierpniu
1973 roku w Wiedniu. Termin 40. sesji ustalono na 1–9 wrzeœnia 1975 roku.
Mimo ogromnego zaanga¿owania w praktyczn¹ dzia³alnoœæ s³u¿b statystycznych
W. Kawalec nie zaniecha³ owocnej pracy naukowej. Obszarem jego szczególnych zainteresowañ naukowych by³y zagadnienia statystyki regionalnej oraz dostosowania syste-
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mu informacji statystycznej do potrzeb programowania rozwoju regionalnego kraju.
Tematyka ta znalaz³a wyraz w jego pracy doktorskiej oraz rozprawie habilitacyjnej. Zosta³a ona znacznie pog³êbiona w kolejnych latach, zw³aszcza po podjêciu pracy na stanowisku Prezesa GUS.
Zagadnieniom statystyki regionalnej W. Kawalec poœwiêci³ kilka obszernych publikacji ksi¹¿kowych, w tym zw³aszcza: Wybrane problemy struktury przestrzennej przemys³u, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 1970;
Statystyka regionalna na tle systemu statystyki pañstwowej, PWE, Warszawa 1970. Ta
ostatnia praca zosta³a wydana równie¿ w jêzyku rosyjskim w Moskwie w roku 1972
oraz w jêzyku angielskim w 1974, w Pary¿u.
Swoje szczególne zainteresowania zagadnieniami regionalnymi W. Kawalec realizowa³ równie¿ w praktyce poprzez rozwój publikacji GUS w uk³adach regionalnych. Inicjowa³ tak¿e rozwój publikacji wydawanych przez terenowe organy statystyczne na
u¿ytek w³adz i prasy terenowej. Wa¿niejsze problemy statystyki, podstawowe kierunki
badañ i opracowañ, problemy powstaj¹ce w toku realizacji bie¿¹cych zadañ s³u¿b statystycznych prof. W. Kawalec omawia³ w artyku³ach publikowanych na ³amach „Wiadomoœci Statystycznych”, miêdzy innymi w numerach 2 i 8/1966, 6/1967, 1 i 5/1968 oraz
1/1969.
Profesor Wincenty Kawalec zmar³ 25 stycznia 1991 roku.
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w Warszawie.
Wiadomoœci Statystyczne 2008, nr 5.
S³ownik bibliograficzny statystyków polskich. GUS, PTS, Warszawa 1998.
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KÊDELSKI MIECZYS£AW (1946–1998)

Mieczys³aw Kêdelski urodzi³ siê 5 kwietnia 1946 roku w GnieŸnie, a zmar³ 5 lipca
1998 roku w Poznaniu. Okolicznoœci jego œmierci by³y zadziwiaj¹co podobne do tych,
w jakich zmar³ w roku 1977 jego mistrz oraz promotor pracy magisterskiej i doktorskiej
– prof. Stanis³aw Borowski. Obaj zmarli w pierwszej dekadzie lipca w czasie nabo¿eñstwa w koœciele.
Z Akademi¹ Ekonomiczn¹ Mieczys³aw Kêdelski by³ zwi¹zany przez ponad 30 lat.
Tutaj, kiedy jeszcze nosi³a nazwê Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej, studiowa³ w latach
1965–1969, otrzyma³ tytu³ magistra ekonomii (1969), odbywa³ studia doktoranckie
(1970–1971). W 1971 roku uzyska³ stopieñ doktora nauk ekonomicznych i podj¹³ pracê
w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego. Kolejno zajmowa³ stanowiska:
starszego asystenta (1971–1973), adiunkta (1973–1983), docenta (1983–1991) oraz
profesora nadzwyczajnego (od 1991). Mieczys³aw Kêdelski habilitowa³ siê w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w roku 1983, a tytu³ naukowy profesora uzyska³
w 1993. W 1997 roku zosta³ zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Statystyki.
Dorobek naukowy Mieczys³awa Kêdelskiego obejmuje ponad 140 pozycji opublikowanych, w tym 9 wspó³autorskich, a tak¿e 73 inne opracowania, niepublikowane projekty i prace w ramach problemów wêz³owych i grantów naukowych.
Ewolucjê zainteresowañ badawczych Mieczys³awa Kêdelskiego mo¿na uj¹æ
w trzech etapach. Pierwszy etap obejmuje okres przygotowania pracy magisterskiej
i rozprawy doktorskiej. W tym czasie M. Kêdelski podj¹³ siê opracowania metod analizy relacji cen wolnorynkowych w czasie i przestrzeni. Opublikowa³ kilka znacz¹cych
artyku³ów, a ukoronowaniem tego okresu badañ jest monografia pt. Statystyczne metody badania relacji cen na przyk³adzie cen wysoce elastycznych, PWN, Warszawa 1974,
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s. 188. O jej wysokim poziomie naukowym œwiadczy fakt jej przet³umaczenia na jêzyk
rosyjski i wydanie w renomowanym wydawnictwie radzieckim1.
Drugi etap naukowego rozwoju M. Kêdelskiego z demografi¹ zwi¹zany jest do momentu napisania pracy habilitacyjnej. Na pocz¹tku raczej przewa¿aj¹ problemy poznawcze, a potem widaæ wiêcej pierwiastków metodologicznych. Wœród aspektów
poznawczych, którymi pasjonuje siê M. Kêdelski, na uwagê zas³uguj¹: determinanty reprodukcji ludnoœci, analizowane w skali makro, zwi¹zki ekonomii z demografi¹, aktywnoœci¹ zawodow¹ i produktywnoœci¹ si³y roboczej oraz trwaniem ¿ycia. Ten ostatni
z wymienionych w¹tków zaczyna z czasem dominowaæ w tematyce badawczej M. Kêdelskiego i nied³ugo zaowocuje rozpraw¹ habilitacyjn¹2. Pierwiastki metodologiczne
by³y obecne ju¿ w pierwszym jego opracowaniu z zakresu demografii3. Jednak¿e metodologiczne osi¹gniêcia M. Kêdelskiego staj¹ siê szczególnie widoczne po jego oœmiomiesiêcznym sta¿u naukowym w Pañstwowym Instytucie Badañ Demograficznych
(INED) w Pary¿u, w roku akademickim 1975/1976. Z wielkich fascynacji metodologicznych M. Kêdelskiego, które zaowocowa³y powa¿nymi rozprawami naukowymi,
nale¿y wymieniæ: modele ludnoœci ustabilizowanej i nieustabilizowanej4, demografiê
potencjaln¹5, demografiê wieloregionaln¹6, demometriê. W tym ostatnim przypadku
M. Kêdelski mo¿e byæ s³usznie uznany za jednego z prekursorów demometrii w Polsce.
1

M. Kêdelski, Statisticzeskije mietody issledowania struktury cien. Statistika, Moskwa
1976, s. 144.
2
M. Kêdelski, Szacowanie potencja³u ¿yciowego ludnoœci w Polsce. Zeszyty Naukowe, Seria II. Prace doktorskie i habilitacyjne, nr 77, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ
1982, s. 198.
3
M. Kêdelski, Analiza kohortowa – teoria i zastosowanie. Studia Demograficzne 1974,
nr 36, s. 3-22.
4
M. Kêdelski, Demograficke perspektivy Polska a Czeskoslovenska na zaklade modelu stabilni populace. Demografie [Praga] 1975, nr 2, s. 105-110; M. Kêdelski, Durée de la vie active de la population masculine et développement économique. Essai d'éstimation, w: Les
méthodes d'analyse économique en démographie économique. Dossiers et recherches,
cz. I. INED, Pary¿ 1976, s. 54-66; M. Kêdelski, Populacje ustabilizowane i nieustabilizowane
w modelach demograficznych. Studia Demograficzne 1981, nr 4/66, s. 69-89.
5
M. Kêdelski, Potencja³ pracy ludnoœci miejskiej wed³ug wykszta³cenia. Studia Demograficzne 1975, nr 42, s. 51-68; M. Kêdelski, Straty w potencjale pracy ludnoœci wed³ug przyczyn
zgonów. Studia Demograficzne 1976, nr 44, s. 95-101.
6
M. Kêdelski, Wielostrumieniowe tablice trwania ¿ycia ludnoœci Polski w przekroju „miasto-wieœ”. Studia Demograficzne 1981, nr 2/64, s. 45-63.
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Jest godne podkreœlenia, ¿e jeszcze przed apelem A. Rogersa, by nie traktowaæ demometrii jako synonimu demografii iloœciowej, M. Kêdelski u¿ywa³ pojêcia demometria
w wê¿szym sensie, odró¿niaj¹c j¹ zarówno od demografii matematycznej, jak i analizy
demograficznej. Wybiegaj¹c nieco do przodu, gdy¿ dzia³o siê to ju¿ w nastêpnym etapie
jego naukowego rozwoju, w uznaniu zas³ug dla nowej dyscypliny naukowej, po œmierci
prof. Egona Vielrosego, Komitet Nauk Demograficznych powo³a³ M. Kêdelskiego na
stanowisko przewodnicz¹cego Sekcji Demometrii KND PAN. W po³owie lat osiemdziesi¹tych dziêki jego staraniom w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w ówczesnym Instytucie Cybernetyki Ekonomicznej, powo³ano unikatow¹ w skali kraju Pracowniê Demometrii, która przetrwa³a do roku 1992. Reorganizacja struktury uczelni, zmiana zadañ i zainteresowañ naukowych poszczególnych cz³onków Pracowni Demometrii
spowodowa³y jej likwidacjê.
Trzeci etap rozwoju naukowego M. Kêdelskiego nastêpuje po habilitacji i naukowym
usamodzielnieniu siê. Jego zainteresowania zmierzaj¹ w kierunku oceny Ÿróde³ statystycznych, demografii historycznej i koniunktury demograficznej. W tym czasie, odpowiadaj¹c na zaspokojenie potrzeb rodz¹cego siê samorz¹du lokalnego, M. Kêdelski
wykonuje prognozê demograficzn¹ Poznania7.
M. Kêdelski by³ pierwszym w Polsce, który zwróci³ uwagê na obci¹¿enia b³êdami systematycznymi wspó³czynników demograficznych w przekrojach terytorialnych.
W wyniku jego krytyki od 1983 roku w G³ównym Urzêdzie Statystycznym zaczêto
konsekwentnie opracowywaæ i publikowaæ podstawowe struktury ludnoœci w przekroju
terytorialnym, wed³ug stanu de iure, ¿eby zachowaæ zgodnoœæ definicji zdarzeñ i struktur we wspó³czynnikach demograficznych. Wczeœniej w G³ównym Urzêdzie Statystycznym nie zwracano na to szczególnej uwagi. Wiele si³ i czasu M. Kêdelski poœwiêci³ oszacowaniu w³aœciwych struktur ludnoœci wed³ug wieku w okresach miêdzy
spisami, poniewa¿ nie by³ zadowolony z oficjalnych danych GUS w tym zakresie.
W³aœnie tak¿e to by³o bezpoœrednim powodem napisania pe³nego pasji artyku³u poœwiêconego migracjom zagranicznym8. Zatem, mo¿na go uznaæ za prekursora estymacji poœredniej w oœrodku poznañskim, jak te¿ wykorzystuj¹cego nowe Ÿród³a w badaniach statystycznych, w tym statystyki lustrzanej. By³ jednym z pierwszych, który dostrzega³ (i g³oœno o tym mówi³) rozmiary obci¹¿enia oficjalnych wskaŸników umieral7

M. Kêdelski, Perspektywy demograficzne Poznania (1991–2015). Seria Monografie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 1994, s. 114.
8
M. Kêdelski, Fikcja demograficzna w Polsce i RFN (Ze studiów nad migracjami zagranicznymi). Studia Demograficzne 1990, nr 1/99, s. 21-55.
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noœci niemowl¹t na skutek arbitralnie przyjêtej przez Polskê w roku 1962 w³asnej
definicji urodzenia ¿ywego. Nie by³a ona zgodna z zaleceniami Œwiatowej Organizacji
Zdrowia. W rezultacie tej manipulacji definicj¹ Polska mia³a o kilka punktów promilowych zani¿on¹ umieralnoœæ niemowl¹t.
Pomimo œwietnej znajomoœci metod iloœciowych M. Kêdelski nie ogranicza³ siê do
statystycznego i demograficznego przetworzenia informacji zebranych i uporz¹dkowanych przez innych, ale sam chcia³ mieæ pieczê nad wstêpnym uporz¹dkowaniem tych
historycznych baz danych. W wyniku jego prac powstaj¹ prekursorskie publikacje dotycz¹ce spisu ludnoœci w Polsce przed rozbiorami9 oraz estymacji poœredniej na podstawie danych podatkowych10. W œrodowisku naukowym za najlepsze uwa¿ane s¹ jego
prace z zakresu demografii historycznej o charakterze analitycznym. S¹ one poœwiêcone analizie ruchu ludnoœci w XIX wieku w Wielkopolsce11 i na Œl¹sku12. Jednak¿e na
szczególn¹ uwagê zas³uguje monografia opublikowana w roku 1992, pt. Rozwój demograficzny Poznania w XVIII i na pocz¹tku XIX wieku, która staje siê jego „ksi¹¿k¹ profesorsk¹”13. Mo¿na powiedzieæ, ¿e demografia historyczna z biegiem lat coraz mocniej
poch³ania³a M. Kêdelskiego. Tu¿ przed œmierci¹ opublikowa³ esej poœwiêcony rozwojowi demograficznemu ludnoœci ¿ydowskiej w XIX wieku w Poznaniu14 oraz siêgn¹³ do
Ÿróde³ pruskich dla estymacji dynamiki i struktury gospodarstw domowych w koñcu
XVIII wieku w Wielkopolsce.
Osobny rozdzia³ w problematyce badawczej M. Kêdelskiego stanowi koniunktura
demograficzna. Prawdopodobnie uwra¿liwienie na d³ugie szeregi czasowe danych statystycznych M. Kêdelski wyniós³ z badañ ekonomicznych. Zajmowa³ siê cenami arty-

9

M. Kêdelski, Przedrozbiorowy spis ludnoœci diecezji poznañskiej (1765–1769). Przesz³oœæ
Demograficzna Polski 1986, 17, s. 221-235.
10
M. Kêdelski, Dynamika i struktura ludnoœci chrzeœcijañskiej miasta Poznania w XVIII
wieku w œwietle rejestracji podatkowej. Roczniki Dziejów Spo³ecznych i Gospodarczych,
t. LI/LII – 1990/1991, s. 57-90.
11
M. Kêdelski, Fluctuation of deaths and its causes in Wielkopolska in the years
1816–1871. Polish Population Review, t. 6, 1995, s. 121-135.
12
M. Kêdelski, Piramida wieku i tablice trwania ¿ycia ludnoœci Œl¹ska w 1864 roku.
Przesz³oœæ Demograficzna Polski, t. 20, 1997, s. 49-71.
13
M. Kêdelski, Rozwój demograficzny Poznania w XVIII i na pocz¹tku XIX wieku. Seria
Monografie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 1992, s. 154.
14
M. Kêdelski, Liczebnoœæ i struktura spo³eczno-gospodarcza ludnoœci ¿ydowskiej w Poznaniu w drugiej po³owie XVIII wieku. Przesz³oœæ Demograficzna Polski, t. 20, 1997, s. 17-33.
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ku³ów, co prawda na niezbyt wolnym rynku. W d³ugich szeregach czasowych bardzo
wnikliwy demograf i statystyk, jakim by³ M. Kêdelski, doszukiwa³ siê praw rz¹dz¹cych
rozwojem ludnoœciowym Polski. W zakresie koniunktury demograficznej M. Kêdelski
opublikowa³ kilka artyku³ów, które mia³y du¿y wp³yw na rozwój badañ demograficznych. Miêdzy innymi zwraca³ uwagê na regres krajów mieni¹cych siê socjalistycznymi
pod wzglêdem d³ugoœci ¿ycia15. By³ jednym z pierwszych bij¹cych na alarm z powodu
zapaœci demograficznej Polski16. Zwraca³ uwagê na znaczenie zawierania pierwszych
ma³¿eñstw na reprodukcjê ludnoœci w d³ugich okresach17. W kontekœcie tej pracy warto
zwróciæ uwagê na modelowanie krzywych rozk³adów zjawisk demograficznych
wed³ug wieku.
M. Kêdelski doœæ wczeœnie zaj¹³ siê informatyk¹. Chadza³ tutaj jednak swoimi drogami. W zasadzie nie uznawa³ gotowych narzêdzi w postaci arkuszy kalkulacyjnych
czy pakietów statystycznych. Sam pisa³ sobie programy komputerowe, i to nie tylko celem wykonania niezbêdnych obliczeñ, ale tak¿e do weryfikacji wiedzy studentów.
Uwieñczeniem badañ nad koniunktur¹ demograficzn¹ by³o opublikowanie dwutomowej pracy w wydawnictwie uczelnianym Akademii Ekonomicznej. W niej to M. Kêdelski zebra³ podstawowe miary reprodukcji ludnoœci Polski w przekroju miasto-wieœ18.
W Akademii Ekonomicznej w Poznaniu M. Kêdelski prowadzi³ æwiczenia, wyk³ady
oraz seminaria ze statystyki i demografii. Oprócz wspomnianego oryginalnego testu
komputerowego egzaminuj¹cego wiedzê studentów jest autorem programu specjalnoœci Informatyka i Statystyka na kierunku Informatyka i Ekonometria. Jest wspó³autorem trzech podrêczników akademickich do statystyki19 i demografii20.
15

M. Kêdelski, Regres potencja³u ¿yciowego doros³ych mê¿czyzn w krajach Europy
Wschodniej (1956–1985). Studia Demograficzne 1991, nr 2/104, s. 19-38.
16
M. Kêdelski, Demographic decline in Poland (1981–1992). Studia Demograficzne 1993,
nr 4/114, s. 161-170.
17
M. Kêdelski, Czêstoœæ i kalendarz zawierania pierwszych ma³¿eñstw wed³ug p³ci w Polsce
w latach 1950–1994. Studia Demograficzne 1996, 3, s. 3-33.
18
M. Kêdelski, Koniunktura demograficzna w Polsce w latach 1948–1994. Tom I: Piramidy
wieku i trwanie ¿ycia ludnoœci, s. 303. Tom II: Ma³¿eñskoœæ i p³odnoœæ. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ 1995, s. 364.
19
M. Kêdelski, I. Roeske-S³omka, Statystyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, Poznañ 1996, s. 260.
20
M. Kêdelski, J. Paradysz, Demografia – skrypt. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, Poznañ 1990, s. 194; M. Kêdelski, J. Paradysz, Demografia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ 2006, s. 323.
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Mieczys³aw Kêdelski pe³ni³ liczne odpowiedzialne zadania w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach osiemdziesi¹tych by³, miêdzy innymi, prodziekanem Wydzia³u Planowania i Zarz¹dzania, kierownikiem Pracowni Demometrii, a od roku 1991
kierownikiem Katedry Statystyki i Demografii. Przyczyni³ siê do powstania i funkcjonowania specjalnoœci Informatyka i Statystyka na Wydziale Ekonomii, by³ jej opiekunem. Kierowa³ zespo³ami roboczymi w centralnie sterowanych problemach badawczych. W szczególnoœci nale¿y wymieniæ problemy wêz³owe z lat 1976–1980 oraz
1981–1985. Od roku 1974 by³ stale powo³ywany w sk³ad Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Po œmierci E. Vielrosego M. Kêdelskiemu powierzono
kierownictwo Sekcji Demometrii KND PAN. Aktywnie uczestniczy³ tak¿e w pracach
Sekcji Demografii Historycznej.
Dorobek naukowy M. Kêdelskiego jest nie tylko obszerny, ale tak¿e wytrzymuje próbê czasu. Œwiadczy o tym fakt, ¿e w dziesi¹t¹ rocznicê jego œmierci, 23 i 24 paŸdziernika 2008 roku, w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego jego pamiêci
poœwiêcono miêdzynarodow¹ konferencjê naukow¹ pt. „Przemiany demograficzne Europy Œrodkowej od XVIII w.”. Autorzy21 wielu referatów z tej konferencji odwo³ywali
siê do dorobku naukowego M. Kêdelskiego.

JAN PARADYSZ

21

Por. Przemiany demograficzne Europy Œrodkowej w czasach nowo¿ytnych. Pod red.
H. Kurowskiej. Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra 2010.
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KO£ODZIEJCZYK STANIS£AW MARIAN
(1907–1940)

Stanis³aw Marian Ko³odziejczyk urodzi³ siê 3 paŸdziernika 1907 roku w Cieszynie.
W roku 1925 ukoñczy³ tam gimnazjum klasyczne, po czym w latach 1925–1930 studiowa³ matematykê na Uniwersytecie Jagielloñskim i na Uniwersytecie Warszawskim,
gdzie w roku 1930 uzyska³ magisterium. Po odbyciu s³u¿by wojskowej by³ w latach
1931–1932 stypendyst¹ Funduszu Kultury Narodowej dla specjalizacji w zakresie rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki matematycznej. W latach 1932–1939 pracowa³ jako asystent i starszy asystent Zak³adu Statystyki Matematycznej Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) u prof. Jerzego Sp³awy-Neymana, a zarazem jako
wyk³adowca i prowadz¹cy æwiczenia z teorii statystyki i z wy¿szej matematyki oraz zastosowañ statystyki matematycznej do dzia³ów specjalnych na Wydziale Rolniczym
i Ogrodniczym SGGW. W roku 1939 uzyska³ na Uniwersytecie Warszawskim doktorat
z matematyki na podstawie pracy O pewnej klasie hipotez statystycznych zwi¹zanych
z metod¹ najmniejszych kwadratów.
W roku 1931 bra³ udzia³ w II ZjeŸdzie Matematyków Polskich w Wilnie. Jako instruktor spisowy uczestniczy³ w II Powszechnym Spisie Ludnoœci Rzeczypospolitej
Polskiej, za co zosta³ uhonorowany srebrn¹ odznak¹ Za Ofiarn¹ Pracê.
Opublikowa³ liczne opracowania z zakresu teorii b³êdów i teorii weryfikacji hipotez
statystycznych, z których wa¿niejsze s¹: Metoda sprawdzania hipotez o sta³oœci prawdopodobieñstwa w seriach niezale¿nych doœwiadczeñ (1931); O ekstremum paraboli
regresji (1933); Sur l’erreur de la seconde catégorie dans le problème de M. Student,
„Statistique Mathèmatique” (1933); On an important class of statistical hypothesis,
„Biometrika” 27(1935); Statistical problems in agricultural experimentation, wspó³autorzy: J. Neyman i K. Iwaszkiewicz), Supplement to the „Journal of the Royal Statistical
Society”,Vol. 2, No. 2(1935); O pewnej klasie hipotez statystycznych zwi¹zanych z metod¹ najmniejszych kwadratów, „Kwartalnik Statystyczny” 11(1936).

158

By³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Polskiego Towarzystwa
Statystycznego. Nie by³ ¿onaty. Zmobilizowany jako podporucznik rezerwy bra³ udzia³
w kampanii wrzeœniowej 1939 roku, trafi³ do niewoli sowieckiej i zosta³ zamordowany
wiosn¹ 1940 roku w Katyniu.

ród³a
Archiwum SGGW.
Archiwum UJ.
Informacje Katedry Statystyki Matematycznej SGGW.
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KRAWIEC BOGDAN (1944–2003)

Profesor Bogdan Krawiec urodzi³ siê 6 czerwca 1944 roku w Piotrkowie Trybunalskim, w rodzinie ch³opskiej. Po ukoñczeniu liceum ogólnokszta³c¹cego w Piotrkowie
Trybunalskim w roku 1962 rozpocz¹³ naukê w Studium Nauczycielskim nr 1 w £odzi,
na kierunku matematyczno-fizycznym. Studium ukoñczy³ w roku 1964 i po zdaniu egzaminów wstêpnych zosta³ przyjêty na Wydzia³ Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu £ódzkiego. W roku 1969 ukoñczy³ studia na kierunku fizyki teoretycznej U£
i otrzyma³ dyplom magistra. Od 1 paŸdziernika 1969 roku podj¹³ pracê w Wy¿szej
Szkole Rolniczej w Szczecinie na stanowisku asystenta, a nastêpnie starszego asystenta
w Zak³adzie Matematyki.
W roku 1976 na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Szczecinie obroni³ pracê doktorsk¹ Optymalizacja struktury produkcji roœlinnej przy wykorzystaniu programowania stochastycznego i uzyska³ stopieñ doktora nauk rolniczych – specjalnoœæ
ekonometria. W pracy zastosowa³ modele E, V i VE programowania stochastycznego
do jednorocznego planowania produkcji roœlinnej przedsiêbiorstwa rolnego. Wszystkie
modele mia³y losow¹ funkcjê celu z liniowymi zdeterminowanymi ograniczeniami.
Wykaza³, ¿e najbardziej przydatne w planowaniu mog¹ byæ modele „VE”, dziêki którym mo¿na znacznie ograniczyæ niepewnoœæ realizacji planu, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wartoœci jego realizacji. Dodatkowo przedstawi³ praktyczny przyk³ad
planowania produkcji roœlinnej w wybranej Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej województwa szczeciñskiego.
W kolejnych latach nadal prowadzi³ badaniach nad wykorzystaniem metod programowania stochastycznego w planowaniu produkcji przedsiêbiorstw rolnych. Ich celem
by³a adaptacja modeli programowania stochastycznego z losow¹ funkcj¹ celu do jednorocznego i wieloletniego planowania produkcji rolniczej przedsiêbiorstw rolnych.
Udowodni³, ¿e nieznaczne obni¿enie wartoœci oczekiwanej dochodu w stosunku do
maksymalnej wartoœci oczekiwanej dochodu z produkcji roœlinnej i jednoczesna mini-
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malizacja wariancji dochodu powoduj¹ znaczne ograniczenie ryzyka w produkcji roœlinnej przedsiêbiorstwa („Prace IBS PAN” 1981, nr 75). Nastêpnie z J. Kopeciem opracowa³ oryginaln¹ wersjê modelu „P” programowania stochastycznego („Przegl¹d Statystyczny” 1982, nr 3/4), w której optymalizuje siê prawdopodobieñstwo realizacji
planu produkcji roœlinnej w przedsiêbiorstwie rolnym. Ponadto, w celu dostarczenia parametrów do budowy modeli programowania stochastycznego, przebada³ typy rozk³adu
plonów w przedsiêbiorstwach rolnych Pomorza Zachodniego oraz oszacowa³ parametry rozk³adu plonów i macierz kowariancji plonów czternastu g³ównych upraw tego regionu.
Innym nurtem badañ prof. B. Krawca by³y zagadnienia ryzyka w planowaniu produkcji przedsiêbiorstw rolnych. Badania te mia³y na celu poznanie i skwantyfikowanie
wybranych czynników ryzyka w produkcji rolniczej oraz kompensacjê przejawów ryzyka w planach produkcji przedsiêbiorstw poprzez ocenê wielkoœci zagro¿eñ i tworzenie rezerw. Opracowa³ on oryginaln¹ metodê planowania rezerw pasz w przedsiêbiorstwach rolnych („Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1983, nr 3), oszacowa³ wspó³czynniki ryzyka oraz wielkoœæ niezbêdnych rezerw w zakresie pasz objêtoœciowych i zbó¿ paszowych dla regionu Pomorza Zachodniego. Skwantyfikowa³ wielkoœæ wp³ywu wahañ
plonów w wybranych przedsiêbiorstwach rolnych województwa szczeciñskiego na ryzyko w produkcji mleka (ok. 60% wahañ w produkcji mleka spowodowane jest wahaniami plonów roœlin pastewnych). Oszacowa³ rozk³ad prawdopodobieñstwa wystêpowania przymrozków wiosennych dla oceny zagro¿enia roœlin ciep³olubnych, okreœli³
wielkoœæ wp³ywu opadów, œrednich temperatur miesiêcznych oraz d³ugoœci zalegania
pokrywy œnie¿nej na plony wybranych roœlin Pomorza Zachodniego.
Innym obszarem badañ prowadzonych przez B. Krawca by³y problemy zwi¹zane
z modelowaniem organizacji przedsiêbiorstwa rolnego. Wykorzysta³ w nich analizê systemow¹ do modelowania procesów informacyjno-decyzyjnych w przedsiêbiorstwie
rolnym. Opracowa³ matematyczny model podsystemu produkcji roœlinnej jako g³ównego podsystemu zasilaj¹cego w przedsiêbiorstwie rolnym. Nastêpnie zaj¹³ siê metodami
sterowania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie rolnym z wykorzystaniem metod sterowania
optymalnego. Celem by³o opracowanie modeli i algorytmów sterowania produkcj¹,
wspomagaj¹cych proces zarz¹dzania w przedsiêbiorstwie rolnym. Opracowa³ modele
sterowania w wyodrêbnionym podsystemie produkcji roœlinnej.
W roku 1985 B. Krawiec opublikowa³ rozprawê habilitacyjn¹ pod tytu³em Sterowanie produkcj¹ roœlinn¹ w przedsiêbiorstwie rolnym (Wyd. Uczelniane AR w Szczecinie). Na jej podstawie w roku 1986 na Wydziale Rolniczym AR w Szczecinie uzyska³
stopieñ doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ekonometrii. W pracy zastosowa³ dyskretny model sterowania optymalnego do sterowania produkcj¹ roœlinn¹

161

w przedsiêbiorstwie. Zmienne stanu opisywa³y area³y roœlin, zmienne steruj¹ce zaœ
zmianowanie roœlin. Zastosowa³ sterowanie w uk³adzie otwarto-zamkniêtym z ustalonym stanem pocz¹tkowym systemu. Kryterium sterowania opisywa³o dochód z produkcji roœlinnej w okresie t lat, gdzie t = 0, 1, 2, ... T. Produkcjê roœlinn¹ potraktowano jako
system nieodosobniony od wp³ywów otoczenia, opisany przez uk³ad równañ i nierównoœci. Wyznaczona trajektoria systemu opisywa³a wieloletni plan produkcji roœlinnej
w okresie T lat. W momencie czasu 0 < t < 1 zostaje dokonana identyfikacja stanu systemu. Je¿eli stan systemu odbiega od trajektorii, dokonywana jest ponowna optymalizacja uk³adu. Sterowanie opisanym uk³adem zapewnia³o efektywnoœæ ekonomiczn¹ produkcji roœlinnej przy zachowaniu wymagañ agrotechnicznych i zapewnieniu zasileñ
materia³owych pozosta³ym ga³êziom gospodarstwa.
W roku 1991 ukaza³a siê ksi¹¿ka B. Krawca pt. Metody optymalizacji w rolnictwie
(PWN, Warszawa-£ódŸ). Zawar³ w niej opis wszystkich swoich badañ zwi¹zanych
z optymalizacj¹ w rolnictwie. Uwa¿a³, ¿e cybernetyczna definicja systemu sformu³owana przez Gutenbauma (Modelowanie matematyczne systemów, PWN, Warszawa-£ódŸ
1987) jest najbardziej przydatna z punktu widzenia sterowania systemami. Twierdzi³
równie¿, ¿e przedsiêbiorstwo rolne jest przyk³adem systemu z³o¿onego, który charakteryzuje siê du¿¹ liczb¹ sprzê¿eñ i wspó³dzia³aj¹cych elementów zapewniaj¹cych spe³nienie z³o¿onej funkcji takiego przedsiêbiorstwa. Wskazywa³, ¿e w przedsiêbiorstwie
rolnym mo¿na wydzieliæ podsystemy:
• produkcyjne, takie jak: produkcja roœlinna, produkcja zwierzêca, przemys³ rolny,
• ekonomiczne, nadrzêdne w stosunku do podsystemów produkcyjnych.
Ka¿dy z tych podsystemów sk³ada siê z okreœlonych elementów i jako element systemu mo¿na przyj¹æ najmniejsz¹ jego czêœæ, która nie da siê podzieliæ (np. oborê lub proste operacje technologiczne, daj¹ce siê opisaæ prawami fizycznymi lub biologicznymi).
Zdaniem B. Krawca, podejmowanie decyzji optymalnych na ogó³ wi¹¿e siê ze stosowaniem metod i modeli matematycznych oraz techniki komputerowej. Sam proces podejmowania decyzji w rolnictwie nie odbiega od ogólnie przyjêtego. Jednak, jego
zdaniem, trzeba wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e rolnictwo i zachodz¹ce w nim procesy produkcyjne s¹ specyficzne i charakterystyczne tylko dla tej dziedziny gospodarki. By³ on
g³êboko przekonany, ¿e podejmowanie optymalnych decyzji w rolnictwie wymaga
g³êbokiej znajomoœci przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych warunków dzia³ania podsystemów sk³adaj¹cych siê na gospodarstwo rolne. Uwa¿a³, ¿e wiele problemów dotycz¹cych sterowania procesami technicznymi, produkcyjnymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi mo¿na opisaæ za pomoc¹ równañ i nierównoœci liniowych, tworz¹cych tak zwane modele liniowo-dynamiczne. Rozwi¹zanie tego typu modeli pozwala, jak podkreœla³, zoptymalizowaæ sterowanie przebiegiem badanych procesów (rów-
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nie¿ w rolnictwie) w takim kierunku, aby uzyskaæ okreœlone efekty ekonomiczne lub
technologiczne. Podnosi³ tak¿e, ¿e w modelowanych procesach produkcji w rolnictwie
istnieje potrzeba uwzglêdniania losowego charakteru procesu wytwarzania oraz zapobiegania niekorzystnym skutkom wp³ywu czynników losowych na podejmowane decyzje produkcyjno-ekonomiczne. Decyzje te optymalizowaæ nale¿y za pomoc¹ modeli
programowania stochastycznego, które, jego zdaniem, lepiej odwzorowuj¹ rzeczywisty
charakter skomplikowanych procesów ekonomiczno-produkcyjnych w porównaniu
z modelami zdeterminowanymi oraz pozwalaj¹ oceniæ lub zmniejszyæ zagro¿enia wynikaj¹ce z losowego przebiegu tych procesów. Zdaniem B. Krawca, wiele problemów
wystêpuj¹cych w zagadnieniach podejmowania decyzji w rolnictwie mo¿na w³aœciwie
rozwi¹zaæ tylko przy u¿yciu programowania w liczbach ca³kowitych. Wynika to z naturalnego faktu, ¿e zmienne w modelach i w rzeczywistoœci mog¹ przyjmowaæ tylko wartoœci ca³kowite, a w przypadkach (na przyk³ad niewielkiej liczebnoœci stada lub liczby
maszyn), gdy zadania maj¹ strukturê „gruboziarnist¹”, zaokr¹glanie otrzymanych wartoœci zmiennych decyzyjnych jest niedopuszczalne, gdy¿ zasadniczo zmieni siê sens
rozwi¹zania. Co wiêcej, zaokr¹glane wartoœci zmiennych mog¹ le¿eæ poza zbiorem rozwi¹zañ dopuszczalnych. Podkreœla³, ¿e nie zawsze mo¿na podj¹æ najlepsz¹ decyzjê,
ograniczaj¹c siê tylko do jednego kryterium. Dlatego, jego zdaniem, w pewnych przypadkach niezbêdne jest uwzglêdnienie w modelu wektorowej funkcji celu, ujmuj¹cej
ró¿ne kryteria oceny rozwi¹zania. Zauwa¿a on, ¿e w takim podejœciu zagadnienie siê
komplikuje, poniewa¿ pojêcie optymalnoœci rozwi¹zania, które ma oczywiste znaczenie w przypadku jednokryterialnym, traci je, bowiem poza trywialnymi wyj¹tkami nie
da siê zoptymalizowaæ wektorowej funkcji celu w sensie osi¹gniêcia maksymalnych
(b¹dŸ minimalnych) wartoœci poszczególnych kryteriów. Wielkim osi¹gniêciem B. Krawca by³o zbudowanie omawianych modeli dla produkcji rolnej, pokazuj¹cych sposoby
ich zastosowañ w procesach podejmowania decyzji.
B. Krawiec by³ te¿ wspó³autorem oryginalnego systemu optymalizacji produkcji gospodarstw indywidualnych w warunkach ryzyka, opracowanego na mikrokomputery.
Mo¿na go stosowaæ, ze wzglêdu na oszacowane parametry, w dowolnym gospodarstwie indywidualnym regionu pó³nocno-zachodniej Polski. Charakteryzuje siê on du¿¹
³atwoœci¹ obs³ugi ze wzglêdu na zautomatyzowane wprowadzanie danych o gospodarstwach i dobór dzia³alnoœci. Rozwi¹zania (strukturê produkcji) otrzymuje siê dla ró¿nych wspó³czynników ryzyka deklarowanych przez u¿ytkowników. Decydent otrzymuje warianty planu daj¹ce okreœlony dochód, który mo¿e byæ zrealizowany z okreœlonym ryzykiem. Jest to system programowania interaktywnego. Zosta³ on wdro¿ony do
praktyki rolniczej.
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W 1991 roku ukaza³a siê te¿ ksi¹¿ka pt. Un’applicazione delle tecniche multicriteriali alla pianificazione dell’azienda forestale, napisana przez B. Krawca wspólnie
z w³oskimi naukowcami – Iacopo Bernettim i Leonardo Casinim (Wyd. Uniwersytetu
we Florencji). Praca ta dotyczy³a niezwykle istotnego problemu eksploatacji i ochrony
zasobów œrodowiska naturalnego. Przedmiotem badañ by³y teoretyczne i praktyczne
problemy zwi¹zane z zarz¹dzaniem w du¿ych systemach leœnych. W publikacji zosta³y
omówione najnowsze osi¹gniêcia i metody podejmowania decyzji w systemach przy
wielorakoœci celów. Po raz pierwszy w literaturze œwiatowej zastosowano równoczeœnie metody programowania wielokryterialnego STEM oraz interaktywnego programowania celowego IMPG do podejmowania decyzji w leœnictwie. Pozwoli³o to uzyskaæ
równowagê ekonomiczn¹, produkcyjn¹ i ekologiczn¹. Wymieniona ksi¹¿ka by³a przyk³adem miêdzynarodowej wspó³pracy w dziedzinie badañ operacyjnych s³u¿¹cych
ochronie œrodowiska.
Bogdan Krawiec, od 1 paŸdziernika 1989 roku jako docent, a nastêpnie profesor
AR kierowa³ Zak³adem Statystyki Matematycznej na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Gospodarki ¯ywnoœciowej AR w Szczecinie. W roku 1993 uzyska³ tytu³ profesora
nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarz¹dzanie, specjalnoœæ ekonometria i informatyka. W latach 1993–2002 kierowa³ Katedr¹ Statystyki Matematycznej AR w Szczecinie.
By³ wieloletnim cz³onkiem Senatu tej uczelni.
W latach 1980–1986 B. Krawiec pracowa³ równie¿ jako adiunkt, w latach 1986–
–1993 jako docent, a w latach 1993–1996 jako profesor (na 1/2 etatu) w Instytucie Badañ Systemowych PAN w Warszawie. W latach 1996–1998 by³ cz³onkiem Rady Naukowej tego Instytutu. W latach 1985–1986 odby³ szeœciomiesiêczny sta¿ na Uniwersytecie we Florencji, a w roku 1990 na tym¿e uniwersytecie przez trzy miesi¹ce prowadzi³ wyk³ady z metod modelowania i optymalizacji w rolnictwie oraz leœnictwie.
W roku 1992 zosta³ zatrudniony na Politechnice Szczeciñskiej na drugim etacie, gdzie
w latach 1992–1999 kierowa³ Zak³adem Analizy Systemowej. Od 31 grudnia 1998 roku
by³ pracownikiem Politechniki Szczeciñskiej (na pierwszym etacie), pe³ni¹c funkcjê
kierownika Katedry In¿ynierii Finansowej i Systemów Wspomagania Decyzji na Wydziale Informatyki, któr¹ zorganizowa³. Od roku 1996 by³ cz³onkiem Senatu Politechniki Szczeciñskiej. Wspó³pracowa³ z zagranicznymi oœrodkami naukowymi, g³ównie we
W³oszech i RFN. W roku 1998 zosta³ wybrany na cz³onka zagranicznego Centro Studi
di Estimo e di Economia Territoriale Ce.S.E.T. we W³oszech.
W roku 2002 B. Krawiec i M. Krawiec opublikowali ksi¹¿kê pt. Opcje na gie³dach
towarowych w Polsce (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa). Dotyczy³a ona zastosowañ metod in¿ynierii finansowej na rynkach towarowych. Omówiono w niej klasyczne instrumenty pochodne, stosowane na gie³dach towarowych (kontrakty termino-
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we i opcje), jak równie¿ niestandardowe kontrakty opcyjne. W szczególnoœci zdefiniowano i opisano podstawowe rodzaje kontraktów forward, a nastêpnie przedstawiono
kontrakty futures z uwzglêdnieniem sposobów ich rozliczania i standaryzacji, maj¹cych
du¿e znaczenie w przypadku towarów rolnych. Szczegó³owo scharakteryzowano równie¿ kontrakty opcyjne, podstawowe czynniki wp³ywaj¹ce na ich wartoœæ, funkcje
wyp³aty, modele wyceny (model Blacka-Scholesa i model dwumianowy) oraz parametry greckie, badaj¹ce wra¿liwoœæ premii opcyjnej. Przedstawiono procedury wyznaczania zmiennoœci implikowanej na podstawie rynkowej ceny opcji oraz podstawowe
strategie zabezpieczaj¹ce, konstruowane z wykorzystaniem opcji standardowych. Opisano tak¿e wybrane opcje egzotyczne (barierowe, koszykowe, look back, azjatyckie,
wyboru) i metody ich wyceny. W czêœci praktycznej autorzy dokonali analizy rynku
opcji na dwóch polskich gie³dach towarowych (w Poznaniu i Warszawie), wskazuj¹c
zarówno jego u³omnoœci, jak i dalsze badania, które powinny byæ przeprowadzone.
Szczególn¹ uwagê zwrócono na techniczne i informatyczne aspekty wyceny opcji. Starano siê ukazaæ perspektywy zastosowañ tych instrumentów w warunkach polskiego
rynku. Zaproponowano wprowadzenie oraz pokazano sposób wyceny, niestosowanych
dot¹d w Polsce, opcji na kontrakty futures. Oprócz opcji standardowych skonstruowano
i pokazano sposób wyceny kilku opcji egzotycznych, opiewaj¹cych na towary rolne,
a tak¿e omówiono ich w³asnoœci i sposób wykorzystania w inwestycjach na rynku rzeczywistym. Uzyskane wyniki wyceny badanych opcji oraz strategii zabezpieczaj¹cych
potwierdzi³y, ¿e zmniejszaj¹ one ryzyko i koszty inwestycji, a praca przyczyni³a siê do
wype³nienia luki w badaniach naukowych, dotycz¹cych problematyki instrumentów
pochodnych na rynku towarowym w Polsce.
W pracy naukowej B. Krawiec zajmowa³ siê problemami zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, matematycznym modelowaniem systemów, systemami wspomagania decyzji
oraz metodami in¿ynierii finansowej. Wyniki swoich badañ przedstawi³ w ponad stu
publikacjach naukowych i recenzowanych materia³ach konferencji naukowych, których by³ autorem lub wspó³autorem, a tak¿e w sprawozdaniach z badañ grantów KBN,
projektów PHARE, miêdzynarodowych projektów badawczych finansowanych przez
KBN i projektów celowych. Wa¿niejsze jego tematy badawcze to:
• Restructuring of agriculture towards integration of Central and Eastern Europe
with the European Community, rok 1993, finansowany przez Commision of European Communities – kierownik projektu.
• Modelling of economy in specially protected regions, w latach 1993–1994, przy
wspó³pracy z uniwersytetami we Florencji, Getyndze i Rostocku, finansowany
przez KBN – kierownik projektu.
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• Transfer of knowledge in economics and organization for restructuring of agriculture and forestry, w latach 1995–1996, partnerzy: uniwersytety we Florencji
i w Viterbo, finansowany przez KBN – kierownik projektu.
• Regionale Konzepte zur Osterweiterung der EU, w latach 1996–1998, partner Uniwersytet w Rostocku, finansowany przez KBN – kierownik projektu.
• The system of the flow and processing of the information provided by the wholesale markets of the agricultural products based on the wholesale markets of Szczecin
and Poznañ (the summarising report), rok 1997, finansowany przez „Fapa” w Warszawie – kierownik projektu.
• Concept of agricultural information sytem for the needs of the CAP, projekt Phare
– ekspert.
• System „analizowania i prognozowania procesów gospodarczych z uwzglêdnieniem problemów z zakresu ochrony œrodowiska w regionie szczeciñskim”, projekt
celowy nr 280 C.S. 5-8/92-94 – kierownik dzia³u.
B. Krawiec by³ organizatorem i wspó³organizatorem 15 miêdzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, przy czym w 14 z nich by³ redaktorem materia³ów konferencyjnych. Nale¿a³ do takich organizacji naukowych, jak: Polskie Towarzystwo
Matematyczne, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Badañ Operacyjnych i Systemowych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale. By³ promotorem 5 prac doktorskich, recenzentem 3 prac habilitacyjnych i dorobku do kolokwium habilitacyjnego
oraz 2 recenzji osi¹gniêæ na stanowisko profesora.
¯ona B. Krawca – dr Danuta Markiewska-Krawiec by³a adiunktem w szczeciñskiej
Akademii Rolniczej. Mieli jedn¹ córkê, która pracowa³a najpierw jako asystent, a nastêpnie jako adiunkt na Politechnice Szczeciñskiej, a obecnie jest adiunktem w SGGW
w Warszawie.
Profesor Bogdan Krawiec zmar³ po d³ugoletnim zmaganiu siê z rakiem 12 marca
2003 roku. Do koñca by³ aktywny naukowo i dydaktycznie.

ZBIGNIEW MONGIA£O
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KRYSICKI W£ODZIMIERZ
(1905–2001)

Profesora Krysickiego pozna³em stosunkowo póŸno, a mianowicie w 1979 roku,
gdy by³ ju¿ na emeryturze. By³em wtedy studentem czwartego roku Politechniki £ódzkiej na specjalizacji statystyka. Profesor Krysicki mia³ z nami seminarium specjalizacyjne ze statystyki. Przygotowywaliœmy i prezentowaliœmy referaty na zadane tematy
na podstawie przekazanych materia³ów. Nie pamiêtam tematu swojego referatu, natomiast zapamiêta³em, ¿e profesor Krysicki oczekiwa³ od nas wszystkich bardzo du¿ej
precyzji i zrozumienia tego, o czym mówiliœmy. Dla niektórych uczestników proseminarium to oczekiwanie by³o powodem wielu stresów, tym niemniej charakteryzowa³o
dobrze postawê ¿yciow¹ W. Krysickiego – racjonalizm.
W³odzimierz Sylwester Krysicki urodzi³ siê 1 stycznia 1905 r. w Warszawie. Skoñczy³ znan¹ warszawsk¹ szko³ê œredni¹ Wojciecha Górskiego (rocznik maturalny 1923),
do czego przywi¹zywa³ du¿¹ wagê. Pamiêtam, ¿e bra³ udzia³ w spotkaniach absolwentów, a jednym z jego szkolnych kolegów by³ Karol Ma³cu¿yñski, znany dziennikarz telewizyjny (brat œwietnego pianisty Witolda Ma³cu¿yñskiego). Z Liceum œw. Wojciecha, jak nazwana zosta³a póŸniej szko³a Górskiego, W³odzimierz Krysicki zwi¹zany by³
przez wiele lat. Po ukoñczeniu studiów licencjackich na Uniwersytecie Warszawskim
w 1928 r., wróci do niej jako nauczyciel matematyki. Z okresu studenckiego wspomina³ niekiedy partiê szachów, jak¹ rozegra³, z oczywistym wynikiem, z mistrzem œwiata
Alechinem, który dawa³ czasami pokazowe symultany. Uczestnictwo w takiej imprezie
by³o p³atne (o ile pamiêtam by³o to kilkadziesi¹t ówczesnych z³otych), na co nie by³o
staæ zwyk³ego studenta. Namówi³ zatem kolegê i razem zebrali wymagan¹ kwotê.
O tym, kto bêdzie gra³ z mistrzem w symultanie zadecydowa³ szczêœliwy dla W³odzimierza Krysickiego rzut monet¹. Zdarzenie znamienne dla przysz³ego specjalisty od
probabilistyki w zastosowaniach.
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Stopieñ magistra filozofii w zakresie matematyki W³odzimierz Krysicki uzyska³
w 1930 r. na Wydziale Filozoficznym UW. W tym czasie opublikowa³ swój pierwszy
artyku³ w czasopiœmie dla nauczycieli Parametr. Z okresu przed II wojn¹ œwiatow¹
warto przypomnieæ, ¿e W³odzimierz Krysicki by³ wspó³autorem (wspólnie z W. Wójtowiczem) podrêcznika matematyki dla I klasy gimnazjum, a tak¿e wyk³ada³ na kursach
prowadzonych przez Politechnikê Warszawsk¹.
W kampanii wrzeœniowej W. Krysicki walczy³ w stopniu podporucznika w armii genera³a Kleeberga. W paŸdzierniku powróci³ do Warszawy i do wrzeœnia 1941 r. pracowa³ w technikum mechanicznym. Od stycznia 1940 r. do wybuchu Powstania Warszawskiego bra³ udzia³ w tajnym nauczaniu klas maturalnych w Liceum œw. Wojciecha.
Po upadku Powstania pracowa³ dalej w tajnym nauczaniu w Pruszkowie.
Po klêsce Niemiec centrum ¿ycia kulturalnego i naukowego przenios³o siê z kompletnie zniszczonej Warszawy do pobliskiej £odzi. W³odzimierz Krysicki przeprowadzi³ siê wiêc do miasta w³ókniarzy i rozpocz¹³ nauczanie w znanej mêskiej szkole
œredniej im. Józefa Pi³sudskiego, która po wojnie zmieni³a nazwê na bardziej akceptowaln¹ przez ówczesny re¿im, a mianowicie Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Koœciuszki. Pracowa³ te¿ w Prywatnym Liceum Duczymiñskiego jako nauczyciel
matematyki. W tym czasie W. Krysicki rozpocz¹³ swoj¹ trwaj¹c¹ do koñca ¿ycia regularn¹ pracê akademick¹. We wrzeœniu 1945 r. zatrudniony zosta³ jako starszy asystent
w Katedrze Matematyki w powo³anej do ¿ycia 24 maja 1945 r. Politechnice £ódzkiej.
Kierownikiem katedry by³ profesor Witold Pogorzelski. Ca³¹ kadrê profesorsk¹ nowopowsta³ej politechniki stanowili przedwojenni profesorowie Politechniki Warszawskiej, a kadrê pomocnicz¹ nauczyciele przedwojennych szkó³ œrednich z £odzi i ze zniszczonej Warszawy. Z Politechnik¹ £ódzk¹ W. Krysicki pozostanie odt¹d zwi¹zany
bez przerwy do koñca ¿ycia, mimo innych, dodatkowych aktywnoœci akademickich.
I tak w paŸdzierniku 1945 r. obejmuje stanowisko profesora kontraktowego w zakresie
statystyki i matematyki w Wy¿szej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w £odzi (przeniesionej póŸniej do Olsztyna – obecnie nosi nazwê Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego), które bêdzie zajmowa³ do 1950 r. Natomiast w 1946 r. rozpoczyna wyk³ady zlecone
na Uniwersytecie £ódzkim, najpierw z biometryki, a póŸniej dodatkowo z analizy matematycznej. W póŸniejszych czasach bêdzie jeszcze pracowa³ na pó³ etatu na Wydziale
Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu £ódzkiego, prowadz¹c prace magisterskie z probabilistyki, a tak¿e dodatkowo na innych ³ódzkich uczelniach, a mianowicie Wieczorowej Szkole In¿ynierskiej (w latach 1952–1954), a tak¿e Wy¿szej Szkole
Ekonomicznej (w latach 1953–1955). Ta dodatkowa aktywnoœæ œwiadczy³a o niespo¿ytej energii i chêci pracy, typowej dla W. Krysickiego, jak równie¿ o zapale i pêdzie do
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nauki pokolenia, któremu II wojna œwiatowa odebra³a mo¿liwoœæ normalnego kszta³cenia. Podstawowa dzia³alnoœæ naukowa, dydaktyczna i organizacyjna W³odzimierza
Krysickiego zwi¹zana bêdzie jednak nierozerwalnie z Politechnik¹ £ódzk¹.
W listopadzie 1948 r. zostaje adiunktem w Katedrze Matematyki Politechniki £ódzkiej. W 1950 r. W³odzimierz Krysicki broni na Politechnice Warszawskiej rozprawê
pt. Twierdzenie graniczne o wyrazach wy¿szego rzêdu w zagadnieniu Bayesa. Z obron¹
pracy zwi¹zana jest nastêpuj¹ca anegdota, któr¹ us³ysza³em od Profesora. Promotorem
rozprawy by³ profesor Witold Pogorzelski, a recenzentami – profesor S. Straszewicz
oraz, znany z zami³owania do dobrej polszczyzny, profesor Hugo Steinhaus. Odpowiednie w³adze Politechniki Warszawskiej zwróci³y siê we w³aœciwym momencie z pismem adresowanym do (cytujê z pamiêci) „profesora Hugona Steinhausa z proœb¹
o recenzjê rozprawy doktorskiej magistra Krysickiego W³odzimierza”. Pismo zosta³o
odes³ane z powrotem ze z³oœliw¹ uwag¹ profesora Steinhausa, ¿e poprawna kolejnoœæ
pisowni imienia i nazwiska w jêzyku polskim nie zale¿y od posiadanego przez dan¹
osobê tytu³u naukowego… Ca³a historia zakoñczy³a siê szczêœliwie uzyskaniem stopnia
doktora nauk technicznych z odznaczeniem. Powi¹zane z rozpraw¹ póŸniejsze rezultaty
W. Krysickiego, by³y prezentowane we francuskiej Akademii Nauk przez profesora
Wac³awa Sierpiñskiego.
W 1955 r. doktor W. Krysicki otrzymuje nominacjê z Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej na stanowisko docenta Politechniki £ódzkiej, które zajmuje do listopada
1962 r., do momentu nadania mu tytu³u profesora nadzwyczajnego przez Radê Pañstwa
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej – organ uprawniony wtedy do nadawania tytu³ów naukowych. Dydaktyka oraz dzia³alnoœæ naukowa w zakresie matematyki na Politechnice
£ódzkiej by³y wówczas rozproszone, istnia³o kilka katedr matematyki na ró¿nych wydzia³ach. Po otrzymaniu tytu³u profesora nadzwyczajnego, W. Krysicki zostaje kierownikiem Katedry Matematyki na Wydziale Chemicznym. Z po³¹czenia kilku katedr,
w 1970 r. powstanie Instytut Matematyki, w którym Profesor pozostanie zatrudniony a¿
do emerytury. Jednak przed powstaniem Instytutu Matematyki W. Krysicki pe³ni ró¿ne
funkcje uczelniane w innych jednostkach organizacyjnych, przede wszystkim w latach
1960–1963 jest prodziekanem ds. dydaktycznych na Wydziale W³ókienniczym, a w latach 1963–1968 prodziekanem ds. naukowych tego wydzia³u.
Tytu³ profesora zwyczajnego W. Krysicki otrzymuje w 1973 r. (istnia³y wówczas
dwa tytu³y naukowe nadawane przez Radê Pañstwa: ni¿szy – profesora nadzwyczajnego, i wy¿szy – profesora zwyczajnego). W latach 1972–1975 jest przewodnicz¹cym
Rady Naukowej Instytutu Matematyki Politechniki £ódzkiej. W 1975 r. Profesor prze-
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chodzi na emeryturê, nie zaprzestaj¹c jednak dzia³alnoœci naukowej i w zakresie
kszta³cenia kadry, które prowadziæ bêdzie a¿ do œmierci w 2001 r.
Zainteresowania naukowe W³odzimierza Krysickiego by³y bardzo rozleg³e, aczkolwiek koncentrowa³y siê wokó³ rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki. Ju¿
w 1958 r. nawi¹za³ kontakty naukowe z Niemieck¹ Akademi¹ Nauk w Berlinie (wówczas stolicy nieistniej¹cego dziœ pañstwa NRD). Przedstawia³ tam wielokrotnie referaty
dotycz¹ce statystycznej kontroli jakoœci, która w latach piêædziesi¹tych by³a obiektem
zainteresowania wybitnych statystyków i matematyków, w tym m.in. profesora Hugona
Steinhausa. Kiedy w 1979 r. pisa³em pracê magistersk¹ na ten temat otrzyma³em materia³y zawieraj¹ce prywatn¹ korespondencjê miêdzy W. Krysickim i H. Steinhausem,
dotycz¹c¹ niepublikowanych wyników Steinhausa na ten temat, które do dzisiaj uwa¿am za interesuj¹ce z punktu widzenia metodologii zarz¹dzania ryzykiem – szybko rozwijaj¹cej siê dzisiaj dziedziny ekonomii finansów. Profesor Krysicki kilkukrotnie bra³
udzia³ w kolokwiach dotycz¹cych statystycznej kontroli jakoœci, organizowanych
w ówczesnym NRD (Magdeburg 1958, 1961, 1963, 1967; Drezno 1964; Lipsk 1964;
Berlin 1965; Frankfurt nad Odr¹ 1984), jak równie¿ w innych krajach (Budapeszt 1964,
Madryt 1968). W 1963 r. spêdzi³ miesi¹c w znanym l’Institut de Statistique w Pary¿u.
Innym obszarem zainteresowañ W. Krysickiego by³y problemy estymacji parametrów mieszanin rozk³adów. Interesowa³ siê tak¿e po³¹czonym zagadnieniem Bayesa
i Bernoulliego (wspólna praca z M. Olekiewiczem) oraz twierdzeniami granicznymi,
w tym doprecyzowaniem znanego twierdzenia Poissona.
Ju¿ po przejœciu na emeryturê W. Krysicki zainteresowa³ siê problematyk¹ w³asnoœci
funkcji charakterystycznych. Zacz¹³ od pewnej ca³kowej nierównoœci dla funkcji charakterystycznych, której dotyczy³a praca opublikowana w 1993 r. wspólnie z Markiem
Ka³uszk¹ (najm³odszym doktorantem). Potem nast¹pi³a seria wielu prac na podobny temat. Z kolei jedna z ostatnich prac, opublikowana w znanym czasopiœmie Metrika
w 1997 r., dotyczy³a problemu rozk³adu granicznego dla iloczynu niezale¿nych zmiennych losowych o ró¿nych rozk³adach. Tak siê z³o¿y³o, ¿e by³em recenzentem tej pracy
i zna³em inne recenzje. Jeden z recenzentów, o ile pamiêtam z USA, napisa³, ¿e jest to
najlepsza praca, jak¹ czyta³ w swoim ¿yciu z tej tematyki. Gdyby¿ wiedzia³, ¿e inspiratorem jej powstania i wspó³autorem (drugim by³ M. Ka³uszka) jest 92 letni badacz, który od dwudziestu kilku lat by³ formalnie na emeryturze!
Nauczanie matematyki i statystyki by³o ¿yciow¹ pasj¹ W. Krysickiego. Oprócz prowadzenia wyk³adów, interesowa³ siê tak¿e metodyk¹ i programami kszta³cenia.
W 1965 r. na zlecenie Ministra Oœwiaty i Szkolnictwa Wy¿szego opracowa³ program

170

nauczania matematyki dla studiów technicznych dla pracuj¹cych, a w 1967 r. – ramowy
program matematyki dla wy¿szych szkó³ oficerskich. W 1968 r. zosta³ powo³any na stanowisko kierownika podzespo³u matematyki w Oœrodku Metodycznym Wy¿szych Studiów Technicznych dla Pracuj¹cych. Dwa lata póŸniej zosta³ kierownikiem Zespo³u
Przedmiotów Podstawowych w tym¿e oœrodku. W tym czasie zorganizowa³ dwie ogólnopolskie konferencje dotycz¹ce metodyki nauczania matematyki na studiach dla pracuj¹cych.
W latach 1968–1972 W. Krysicki zaanga¿owa³ siê w bardzo nowoczesn¹ formê nauczania, dziœ nazywan¹ z jêzyka angielskiego distance learning, a wówczas nosz¹c¹
skromn¹ nazwê Politechniki TV. Jako medium, które umo¿liwia³o dotarcie do wszelkich zak¹tków Polski, u¿ywano wówczas telewizji, zamiast wykorzystywanego obecnie internetu. Ta forma przeznaczona by³a dla pracuj¹cych studentów, kszta³conych
w ramach Wy¿szych Technicznych Studiów Zawodowych dla Pracuj¹cych. Wyk³ady
z wy¿szej matematyki prowadzi³o kilku profesorów Politechniki Warszawskiej oraz
uczelni wroc³awskich. Oprócz wyk³adania w ramach Politechniki TV, W. Krysicki
pe³ni³ tak¿e przez jakiœ czas funkcjê kierownika tych studiów.
W³odzimierz Krysicki jest autorem lub wspó³autorem wielu podrêczników z matematyki i statystyki. Najbardziej znany spoœród nich, to Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I oraz cz. II (wspó³autorstwo L. W³odarski). Czêœæ pierwsza ma 29 wydañ,
czêœæ druga niewiele mniej. Jest to chyba najbardziej popularny podrêcznik akademicki
z matematyki wszechczasów w Polsce. Ksi¹¿ka ma wci¹¿ kolejne wznowienia i dodruki, mimo œmierci obu autorów wiele lat temu. Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e zosta³a ona
przet³umaczona na jêzyk angielski (Pergamon Press) i niemiecki (B. G. Teubner). Innym znanym i popularnym podrêcznikiem jest ksi¹¿ka Rachunek prawdopodobieñstwa
i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. I oraz cz. II, PWN, (wspó³autorzy: J. Bartos,
W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski).
Oprócz znakomitych podrêczników profesor Krysicki opublikowa³ wiele cennych
ksi¹¿ek popularyzatorskich, jak na przyk³ad Z matematyk¹ za pan brat, 1985, Iskry
(wspó³autor R. Jajte) oraz Z geometri¹ za pan brat, 1992, Iskry (wspó³autorzy: H. Pisarewska, T. Œwi¹tkowski). Niektóre z nich zosta³y wydane za granic¹, na przyk³ad
t³umaczone na jêzyk niemiecki Iksy i igreki, 1988, Nasza Ksiêgarnia, wyd. V, (tytu³ niemiecki Keine Angst vor x und y, 1988, Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main) oraz
Jak liczono dawniej, a jak liczymy dziœ, 1986, wyd. IV (tytu³ niemiecki Zahlen und
Rechnen einst und jetzt, 1986, B. G. Teubner). Inn¹ znan¹ ksi¹¿k¹ by³ Poczet wielkich
matematyków, Wyd. III, Nasza Ksiêgarnia (red. W. Krysicki, 20 wspó³autorów,
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g³ównie wychowanków i wspó³pracowników), która mia³a dwa wydania w jêzyku rosyjskim.
Profesor Krysicki po³o¿y³ ogromne zas³ugi w kszta³ceniu kadry naukowej Politechniki £ódzkiej i innych uczelni, w tym Uniwersytetu £ódzkiego oraz Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Jak sam stwierdzi³ w wywiadzie opublikowanym
w specjalnym numerze Zeszytów Naukowych Politechniki £ódzkiej, poœwiêconym
jubileuszowi swoich osiemdziesi¹tych ósmych urodzin, praca nad kszta³ceniem m³odej
kadry naukowej by³a dla niego Ÿród³em jeszcze wiêcej satysfakcji ni¿ praca dydaktyczna. W latach piêædziesi¹tych rozpocz¹³ prowadzenie seminarium naukowego z rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki, które prowadzi³ do 2001 r., a wiêc przez oko³o
50 lat. Przez to seminarium przewinê³a siê ponad setka uczestników z wielu uczelni
ca³ego kraju. Wypromowa³ 13 doktorów, z których kilku zosta³o samodzielnymi pracownikami naukowymi na stanowiskach profesorskich. Ponadto recenzowa³ ponad
dwadzieœcia prac doktorskich w postêpowaniach prowadzonych na wydzia³ach ekonomicznych, matematycznych i technicznych w ca³ym kraju. Recenzowa³ co najmniej kilka prac habilitacyjnych, a tak¿e by³ recenzentem w kilku postêpowaniach o nadanie
tytu³u profesorskiego. Przez wiele lat recenzowa³ te¿ prace zg³aszane do czasopism naukowych, w tym przez okres 14 lat (1962–1975) pisa³ recenzje dla czasopisma Zentralblatt für Mathematik und Ihre Grenzgebitete. Z kolei dla znanych polskich wydawców
recenzowa³ ksi¹¿ki i podrêczniki.
By³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Wspó³tworzy³ Oddzia³
£ódzki tu¿ po wojnie i by³ jego prezesem w latach 1949–1952, a nastêpnie wice-prezesem w latach 1953–1956. Od 1975 r. by³ cz³onkiem sekcji polskiej Towarzystwa Statystyki Matematycznej i Prawdopodobieñstwa im. Bernoullich.
Zadziwiaj¹ca jest d³ugowiecznoœæ i aktywnoœæ naukowa W. Krysickiego. Do momentu przejœcia na emeryturê w 1975 r. opublikowa³ co prawda niezbyt wiele, a mianowicie 18 artyku³ów naukowych, ale ju¿ bêd¹c na emeryturze podwoi³ ten dorobek
(³¹cznie opublikowa³ 36 prac). Ostatnie dwie prace, dotycz¹ce zastosowañ twierdzenia
Mieshalkina-Rogozina, opublikowa³ w 2000 r., a wiêc w wieku 95 lat! Ponadto W. Krysicki jest autorem lub wspó³autorem 22 ksi¹¿ek, czym mo¿e siê pochwaliæ niewielu
wspó³czesnych pracowników naukowych. W uznaniu zas³ug dla uczelni Politechnika
£ódzka nada³a Mu swoje najwy¿sze wyró¿nienie – doktorat honorowy.
Praca zawodowa nie wyczerpywa³a bynajmniej zasobów energii W³odzimierza Krysickiego. By³ znanym melomanem, mi³oœnikiem teatru i sztuk plastycznych, a tak¿e turystyki pieszej. Jego dodatkowym hobby by³a numizmatyka i filatelistyka. Posiada³

172

miêdzy innymi kilka kompletów wszystkich znaczków pocztowych wydanych w dziejach Polski.
Mieliœmy odmienne œwiatopogl¹dy (W. Krysicki by³ cz³onkiem PZPR), ale nigdy nie
urazi³ mnie z powodu moich przekonañ religijnych. Mia³ specyficzne i ¿ywe poczucie
humoru. Lubi³ ¿arciki sytuacyjne. Jednym z ulubionych by³o potajemne odwiedzanie
mojej kamienicy po powrocie z czêstych wyjazdów zagranicznych (by³y to lata osiemdziesi¹te, gdy wszystko by³o na kartki) i zawieszanie na klamce moich drzwi torebki
z tabliczkami czekolady. Potem by³ dzwonek i szybka ucieczka. Poniewa¿ drzwi otwiera³ zwykle któryœ z moich kilkuletnich synów, prze¿ywa³ szok znajduj¹c paczkê z tak
cennymi wówczas ³akociami. Po którymœ razie uda³o im siê dobiec dostatecznie szybko
do okna, aby wykryæ sprawcê… I tak Go zapamiêta³em, jako cz³owieka ciep³ego i bardzo ¿yczliwego. Umar³ 19 wrzeœnia 2001 r.
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KRZECZKOWSKA EUGENIA
(1919–1995)

Urodzi³a siê 20 kwietnia 1919 roku w rodzinie robotniczej we Lwowie. W roku 1934
wst¹pi³a do Komunistycznego Zwi¹zku M³odzie¿y Zachodniej Ukrainy, a od 1936 by³a
cz³onkiem Komitetu Dzielnicowego KZM ZU we Lwowie na £yczakowie. W 1937
roku ukoñczy³a szko³ê œredni¹ we Lwowie i rozpoczê³a pracê jako robotnica w firmie
Herzog. W 1939 roku, po wkroczeniu Armii Czerwonej do Lwowa, wst¹pi³a do Komsomo³u. W latach 1939–1941 pracowa³a jako dyrektor w firmie Herzog. W 1941 roku
zmar³ jej ojciec, a w 1944 matka. W latach 1941–1943 E. Krzeczkowska studiowa³a na
Wydziale Planowania Instytutu Gospodarki Narodowej w Samarkandzie. Studia przerwa³a po dwóch latach, wstêpuj¹c ochotniczo do tworzonego w ZSRR Wojska Polskiego. W okresie studiów – w latach 1942–1943 – by³a pe³nomocnikiem Ministerstwa
Handlu ZSRR. W 1943 roku zosta³a kandydatem Wszechzwi¹zkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) – WKP(b). W latach 1943–1944 by³a cz³onkiem Zwi¹zku Patriotów Polskich. Od roku 1944 do 1945 uczestniczy³a w walkach prowadzonych przez
Wojsko Polskie w II wojnie œwiatowej, w batalionie szturmowym, a potem pracowa³a
w Zarz¹dzie G³ównym Polityczno-Wychowawczym WP i Wydziale Personalnym jako
inspektor. W 1945 roku zosta³a zdemobilizowana w stopniu porucznika.
W latach 1945–1946 by³a instruktorem KW PZPR w Katowicach, a w latach
1946–1950 instruktorem w Wydziale Ekonomicznym KC PZPR. W tym czasie podjê³a
studia na Wydziale Spo³eczno-Politycznym Akademii Nauk Politycznych w Warszawie, zakoñczone w roku1951 tytu³em magistra ekonomii. Nastêpnie kontynuowa³a naukê na aspiranturze w Instytucie Kszta³cenia Kadr Naukowych przy KC PZPR,
uwieñczon¹ w 1954 roku tytu³em kandydata nauk ekonomicznych (doktora) u prof.
W³odzimierza Brusa, na podstawie rozprawy Walka o uregulowanie stosunków towarowo-pieniê¿nych w Polsce w latach 1945–1949.
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E. Krzeczkowska podjê³a pracê w GUS 1 stycznia 1954 roku na stanowisku doradcy
Prezesa; miêdzy innymi nadzorowa³a pracê departamentów: Bilansów Gospodarki Narodowej, Opracowañ Zbiorczych, Statystyki Miêdzynarodowej i Wspó³pracy z Zagranic¹. W pierwszym okresie pracy w urzêdzie organizowa³a i kierowa³a pracami zespo³u
podejmuj¹cego badania dochodu narodowego. W 1955 roku powo³ana zosta³a przez
Prezesa Rady Ministrów na Cz³onka Kolegium GUS oraz objê³a przewodniczenie Komitetowi Redakcyjnemu GUS (funkcjê tê sprawowa³a do 1981 roku). Po okresie publicznego milczenia w latach 1950–1955, gdy GUS opracowywa³ wy³¹cznie publikacje
na potrzeby w³adz, opatrzone klauzul¹ „Tajne”, „Poufne”, „Do u¿ytku s³u¿bowego”,
E. Krzeczkowska kierowa³a pracami nad zapocz¹tkowaniem, a nastêpnie rozwojem
jawnych wydawnictw GUS. Po szeœcioletniej przerwie ukaza³ siê „Rocznik Statystyczny 1955 r.”. Cieszy³ siê powszechnym zainteresowaniem, by³ wielokrotnie recenzowany i oceniany wysoko. Wznowiona zosta³a te¿ seria wydawnicza „Statystyka Polski”,
rozpoczêto wydawanie „Wiadomoœci Statystycznych” i „Biuletynu Statystycznego”.
Dalsze wydania roczników statystycznych by³y coraz bogatsze tematycznie. W porównaniu z wydawnictwami tak zwanych krajów socjalistycznych polskie publikacje statystyczne najwszechstronniej przedstawia³y problemy gospodarcze i spo³eczne. W ocenie
prof. dr. hab. Leszka Zienkowskiego:
Rzeczywista rola Komitetu Redakcyjnego, a szczególnie jego przewodnicz¹cej przekracza³a
znacznie przydawane na ogó³ takim komitetom funkcje. Poprzez Komitet Redakcyjny
dr E. Krzeczkowska oddzia³ywa³a nie tylko – co samo w sobie by³o wa¿ne – na zakres i kszta³t
publikacji statystycznych, ale równie¿ na rozwój, zakres i treœæ badañ statystycznych.

Dr E. Krzeczkowska by³a wspó³autorem koncepcji statystycznych badañ przep³ywów miêdzyga³êziowych wprowadzonych w Polsce po raz pierwszy w 1957 roku. Innym wa¿nym polem jej zainteresowañ by³y problemy porównañ miêdzynarodowych,
poziomu i struktury spo¿ycia miêdzy Polsk¹ a innymi krajami (m.in.: Wêgrami, Czechos³owacj¹, Austri¹, a nastêpnie Francj¹). Od roku akademickiego 1963/1964 prowadzi³a wyk³ady na Uniwersytecie Warszawskim na temat problematyki porównañ
miêdzynarodowych dochodu narodowego.
Uczestniczy³a, jako delegat GUS, w latach 1958–1964 w pracach Sta³ej Komisji Statystycznej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), gdzie by³a przewodnicz¹c¹ delegacji polskiej w sta³ej grupie roboczej do spraw dochodu narodowego
Komisji Ekonomicznej RWPG. Zajmowa³a siê problematyk¹ metodologii miêdzynarodowych porównañ podstawowych agregatów ekonomicznych oraz praktycznym zasto-
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sowaniem teorii do porównañ miêdzy krajami RWPG, jakie zaczêto przeprowadzaæ
w GUS i innych urzêdach statystycznych krajów RWPG poczynaj¹c od roku 1959.
Równolegle E. Krzeczkowska aktywnie uczestniczy³a w pracach Konferencji Statystyków Europejskich Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG), w grupie ekspertów
zajmuj¹cych siê bilansami gospodarki narodowej oraz powi¹zañ systemu stosowanego
w krajach socjalistycznych (tzw. MPS) oraz kapitalistycznych (tzw. SNA).W ramach
prac Konferencji Statystyków Europejskich przeprowadzono miêdzy innymi analizy
porównawcze funduszu spo¿ycia w Polsce i Austrii. E. Krzeczkowska kierowa³a pracami metodologicznymi, które umo¿liwi³y prace nad porównaniami krajów o ró¿nych systemach spo³eczno-gospodarczych.
W latach 1963–1980 uczestniczy³a w kilkudziesiêciu konferencjach i spotkaniach
miêdzynarodowych statystyków w: Austrii, NRD, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, ZSRR, Czechos³owacji, Rumunii, Szwecji, na Wêgrzech, we W³oszech i w USA,
miêdzy innymi na nastêpuj¹ce tematy: dochodu narodowego, bilansów gospodarki narodowej, porównañ miêdzynarodowych, organizowanych przez Miêdzynarodowe Towarzystwo do Badania Dochodu Narodowego, Instytut Badañ Statystycznych i Ekonomicznych w Pary¿u (INSEE) etc.
W 1965 roku w Pañstwowym Wydawnictwie Ekonomicznym E. Krzeczkowska
wspólnie z Leszkiem Zienkowskim wydali ksi¹¿kê Produkt narodowy i poziom cen,
stanowi¹c¹ wybór tekstów naukowych Miltona Gilberta i Irving Kravisa An international comparison of national products and the purchasing power of currencies oraz
M. Gilberta i in. pt. Comparative national products and price levels.
Dr E. Krzeczkowska by³a organizatorem utworzonego 28 grudnia 1965 roku Zak³adu
Badañ Statystyczno-Ekonomicznych i jego dyrektorem od 1 wrzeœnia 1966 roku do
1 stycznia 1981. Do sukcesów kierowanego przez E. Krzeczkowsk¹ ZBSE nale¿a³y prace miêdzy innymi w zakresie: bilansów gospodarki narodowej, regionalnego zró¿nicowania dochodu narodowego, badañ indeksów ekonomicznych, analizy i oceny rozwoju
spo³ecznego, zastosowania metod matematycznych. 18 kwietnia 1973 roku E. Krzeczkowska uzyska³a stopieñ docenta w Zak³adzie Badañ Statystyczno-Ekonomicznych.
Pod kierunkiem naukowym E. Krzeczkowskiej (czêœciowo wspó³autorsko) ZBSE
i GUS wyda³ miêdzy innymi nastêpuj¹ce prace: Dochód narodowy Polski 1956 oraz
wstêpny szacunek 1957 (1958), Dochód narodowy Polski 1957 i 1958 oraz wstêpny szacunek 1959 (1960), Dochód narodowy Polski 1955–1960 (1962), Bilanse gospodarki
narodowej: sympozjum 20–23 II 1968 (1968), Rocznik Dochodu Narodowego
1960–1965 (1966), Wa¿niejsze dane o rozwoju gospodarczym krajów RWPG w latach
1955–1964 oraz wybrane dane za 1965 r. (1966), NRF, CSRS, NRD, Polska: porów-
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nawcze dane statystyczne (1967), Wybrane problemy statystyki w Polsce. Sympozjum
22–24 XI 1966 (1967), Tablice minimalnej liczebnoœci próbki i wielkoœci przedzia³ów
ufnoœci (metoda reprezentacyjna) (1967), Podstawowe wskaŸniki energetyki œwiatowej
(1968), Wybrane dane o rozwoju rolnictwa: œwiat, regiony, grupy krajów, wybrane kraje (1968), Dwustronne studium porównawcze wydajnoœci pracy w przemyœle Czechos³owacji i Francji: porównanie wskaŸników produkcji oraz wydajnoœci pracy w przemyœle Austrii i Wêgier (1969), Polacy za granic¹: zebrane dane statystyczne: liczebnoœæ, rozmieszczenie, struktura demograficzna i spo³eczna (1969), RWPG: wa¿niejsze
dane statystyczne: dynamika rozwoju, potencja³ gospodarczy, handel zagraniczny
(1969), Rocznik Dochodu Narodowego 1955–1968 (1969), Wybrane problemy prognoz
statystycznych: seminarium 18–19 IV 1969 (1969), Metoda reprezentacyjna w badaniach centralnych urzêdów statystycznych krajów-cz³onków RWPG: dotychczasowa
praktyka i mo¿liwoœci szerszego zastosowania (1970), Gospodarka Polski na tle wybranych krajów europejskich (1971), Rozwój regionalny Polski w œwietle badania dochodu
narodowego (1973), Miêdzynarodowe porównanie struktury spo¿ycia (1974), Studium
porównawcze dochodu narodowego Polski w dolarach USA za lata 1974 i 1975 (1976),
Zasady konstrukcji indeksów cen towarów i us³ug nabywanych przez ludnoœæ (1976),
Porównanie poziomu spo¿ycia miêdzy Polsk¹ a Wêgrami za lata 1971 i 1973 (1976),
Porównania poziomu technicznego przemys³u Wêgier i Polski (1978), Spo¿ycie przez
ludnoœæ dóbr niematerialnych wed³ug województw (szacunek) (1979), Dochód narodowy Polski wed³ug województw w 1976 r. (szacunek) (1979), Porównanie cen i poziomu
spo¿ycia miêdzy Francj¹ i Polsk¹ 1977 (1980), Uprzemys³owienie Polski i Czechos³owacji (1980).
E. Krzeczkowska publikowa³a swoje artyku³y g³ównie w „Wiadomoœciach Statystycznych”, miêdzy innymi: G³ówne kierunki prac Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych (nr 8/1966), Konferencja naukowa Miêdzynarodowego Towarzystwa dla
Badañ Dochodu Narodowego i Bogactwa (nr 12/1967), Porównanie wydajnoœci pracy
w przemyœle Czechos³owacji i Francji (nr 7/1969), W sprawie syntetycznego wskaŸnika
stopy ¿yciowej (nr 12/1970), Kierunki prac Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS w latach 1970–1975 (nr 6/1970), Wybrane zagadnienia porównañ miêdzynarodowych (nr 2/1969), System statystycznej informacji miêdzynarodowej (nr 12/1973),
Udzia³ Polski w miêdzynarodowych porównaniach podstawowych kategorii ekonomicznych (nr 8/1975), Wybrane problemy miêdzynarodowych porównañ spo¿ycia
(nr 6/1975), Wybrane problemy porównañ miêdzynarodowych (analiza porównañ wielostronnych, w tym dochodu narodowego – nr 7/1977).
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E. Krzeczkowska publikowa³a te¿ artyku³y w: „Ekonomiœcie” i „Nowych Drogach”,
„¯yciu Gospodarczym”, „Review of Income and Wealth”.
By³a cz³onkiem: Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
(1975–1980), Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN (1975–1977) oraz Naukowej
Rady Statystycznej.
Podczas V Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego E. Krzeczkowska wyg³osi³a referat pt. Porównania miêdzynarodowe jako element systemu informacji statystycznej, opublikowany w „Wiadomoœciach Statystycznych” (nr 10/1970),
a podczas 40. Sesji Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego w Warszawie (1–9 IX
1975) – referat Zintegrowany system statystycznych porównañ miêdzynarodowych,
opublikowany w zmodyfikowanej wersji w „Wiadomoœciach Statystycznych”
(nr 1/1976).
Pracê zawodow¹ i naukow¹ E. Krzeczkowskiej przerwa³a w roku 1980 ciê¿ka choroba. W 1982 roku opublikowany zosta³ jej ostatni artyku³, opracowany z Laszlo Drechslerem, Purchasing Power parities in international comparisons: quantity vs. price
comparison (Review of Income and Wealth), udostêpniony w roku 2005 w bibliotece
cyfrowej wydawnictwa Wiley Blackwell.
E. Krzeczkowska zmar³a 19 kwietnia 1995 roku. Pochowana zosta³a na cmentarzu
komunalnym na Pow¹zkach (dawnym wojskowym) w Warszawie.
E. Krzeczkowska by³a odznaczona: Krzy¿em Partyzanckim (16 X 1946), Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi (22 VII 1955), Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
(22 VII 1956), Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (5 VI 1964), Br¹zowym
Medalem Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju (8 X 1966), Medalem XXX-lecia PRL (1974),
Odznak¹ Honorow¹ „Zas³u¿ony Pracownik Pañstwowy” (1 VI 1976).
By³a ¿on¹ Eugeniusza Szyra, dzia³acza KPP i PZPR.

ród³a
Bibliografie wydawnictw GUS, t. I-III (z lat 1918–1980).
Katalogi i zbiory Centralnej Biblioteki Statystycznej.
Materia³y archiwalne GUS.
S³ownik biograficzny statystyków polskich. GUS, PTS, Warszawa 1998.
Zienkowski L., Eugenia Krzeczkowska. Wiadomoœci Statystyczne 1995, nr 6, s. 57.
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KRZYWICKI LUDWIK (1859–1941)

Urodzi³ siê 21 sierpnia 1859 r. w P³ocku w rodzinie ziemiañskiej. Od 1878 r. studiowa³ matematykê na Uniwersytecie w Warszawie, zaliczy³ tak¿e jeden rok medycyny.
W czasie studiów by³ wspó³organizatorem pierwszych kó³ek socjalistycznych, wyg³asza³ nielegalne odczyty dla inteligencji i robotników. Wydalony w 1883 r. z Warszawy
za dzia³alnoœæ w ruchu socjalistycznym, przebywa³ w Galicji, nastêpnie miêdzy innymi
w Lipsku, Szwajcarii i Pary¿u uzupe³niaj¹c studia w zakresie historii, filozofii i ekonomii oraz uczestniczy³ w ¿yciu polskiej emigracji.
W pierwszym okresie swojej dzia³alnoœci by³ propagatorem materialistycznego pojmowania dziejów. Uwa¿a³ jednak, ¿e w badaniach naukowych wa¿ne s¹ zwi¹zki przyczynowo-skutkowe, a tak¿e odkrywanie prawid³owoœci i praw rozwoju spo³eczeñstw.
W dalszych póŸniejszych pracach za szczególnie wa¿ne uzna³ przeœledzenie pocz¹tkowych etapów rozwoju spo³eczeñstw.
Po powrocie w 1885 r. do Królestwa Polskiego bra³ nadal czynny udzia³ w ruchu robotniczym, jednoczeœnie prowadzi³ szerok¹ dzia³alnoœæ w ró¿nych organizacjach
spo³ecznych i stowarzyszeniach naukowych. Równoczeœnie publikowa³ wiele artyku³ów w prasie lokalnej, tygodnikach i innych wydawnictwach odnosz¹cych siê do ¿ycia spo³eczno-gospodarczego Królestwa Polskiego, ale tak¿e innych krajów. Jego zainteresowania naukowo-badawcze by³y bowiem wszechstronne, co pozwala³o mu na
twórcz¹ pracê w dziedzinie ekonomii, statystyki, socjologii, psychologii, antropologii,
etnografii, historii kultury materialnej, historii ruchów spo³ecznych.
Dzia³alnoœæ L. Krzywickiego dotycz¹ca badañ statystycznych i organizacji ich prowadzenia w Królestwie Polskim by³a bardzo znaczna, zarówno przed 1918 r. jak i po
odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci. Prof. Stefan Dziewulski tak j¹ scharakteryzowa³: „Z sumiennoœci¹ i œcis³oœci¹ matematyczn¹ bada³ prof. L. Krzywicki przez d³ugie
lata te publikacje, które by³y wydawane przez w³adze rosyjskie i dotyczy³y naszych sto-
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sunków gospodarczych. Z niestrudzon¹ energi¹ w niezliczonych swych pracach i artyku³ach stara³ siê te fa³sze prostowaæ i zjawiska naszego ¿ycia nale¿ycie oœwietlaæ”.
Jedn¹ z wczeœniejszych prac L. Krzywickiego odnosz¹cych siê do Królestwa Polskiego by³ artyku³ pt. „Szkolnictwo elementarne w gub. p³ockiej za rok szkolny 1886/7”
(P³occzanin. Kalendarz na rok 1888). Przedstawi³ w nim stan szkolnictwa w miastach
i na wsiach guberni analizuj¹c m.in. liczbê uczniów w podziale wed³ug p³ci, wyznania
i Ÿróde³ utrzymania. Trzeba tu dodaæ, ¿e sprawa organizacji statystyki oœwiaty i szkolnictwa by³y jednym z g³ównych tematów jego dzia³alnoœci w koñcu XIX i pocz¹tkach
XX w.
W kolejnych pracach porusza³ ju¿ nie tylko problemy zwi¹zane z ocen¹ i tym samym
wiarygodnoœci¹ statystyk rosyjskich jak i niemieckich, ale tak¿e bada³ sprawy dotycz¹ce organizacji badañ statystycznych w Królestwie Polskim. Dlatego te¿ ju¿ wkrótce po utworzeniu w 1887 r. Warszawskiego Komitetu Statystycznego i ukazaniu siê
pierwszego zeszytu seryjnego wydawnictwa pt. „Trudy Warszawskago Statisticzeskago Komiteta” opublikowa³ artyku³ pt. „Dzia³alnoœæ Komitetu Statystycznego w Królestwie Polskim”, w którym omówi³ jego powstanie i dzia³alnoœæ jako nowej centralnej
instytucji statystycznej. Trzeba tu dodaæ, ¿e Warszawski Komitet Statystyczny
dzia³aj¹cy w latach 1887–1915 opublikowa³ 40 tomów „Trudów ...”, w których podejmowana by³a tematyka ludnoœciowa, tak¿e emigracyjna, rolnicza, szkolnictwa i innych
dziedzin spo³eczno-gospodarczych Królestwa Polskiego.
Oprócz rosyjskich danych statystycznych odnosz¹cych siê do II po³owy XIX w.
bada³ tak¿e i wykorzystywa³ do oceny statystyk ziem polskich równie¿ inne wczeœniejsze sprzed 1850 r. Ÿród³a i publikacje. W 1907 r. opracowa³ m.in. obszerne artyku³y do
„Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej” analizuj¹ce dane z XIX w. dotycz¹ce stanu ludnoœci (Tom 40, s. 941-953) i struktury rolnictwa (Tom 40, s. 958-968).
Po wybuchu pierwszej wojny œwiatowej i opuszczeniu w sierpniu 1915 r. Warszawy
przez wojska i administracjê rosyjsk¹ L. Krzywicki aktywnie uczestniczy³ w pracach
utworzonego wówczas Komitetu Obywatelskiego m. Warszawy. Komitet ten 13 wrzeœnia 1915 r. mianowa³ go Kuratorem maj¹cym siê opiekowaæ gmachem pozosta³ym po
Warszawskim Komitecie Statystycznym oraz jego materia³ami statystycznymi i ksiêgozbiorem. Trzeba tu dodaæ, ¿e L. Krzywicki po œmierci w 1908 r. Kierownika Sekcji
Statystycznej Magistratu m. Warszawy, prof. Witolda Za³êskiego, by³ jedynym polskim
uczonym znaj¹cym doskonale publikacje i inne materia³y statystyczne dotycz¹ce Królestwa Polskiego. Zajmowa³ siê nie tylko opiek¹ nad tymi materia³ami, ale jednoczeœnie
przy³¹cza³ siê wówczas do ka¿dej inicjatywy dotycz¹cej badañ statystycznych w Królestwie Polskim. Dlatego te¿ kiedy na prze³omie 1916 i 1917 r. nie dzia³a³o ju¿ w Krako-
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wie Polskie Towarzystwo Statystyczne, a grupa polskich uczonych w Warszawie
zaczê³a tworzyæ nowe stowarzyszenie ekonomistów i statystyków polskich, chêtnie
w³¹czy³ siê do prac przy jego organizowaniu. W dniu 3 grudnia 1917 r. przewodniczy³
pierwszemu zebraniu organizacyjnemu tego nowoutworzonego Towarzystwa Statystyków i Ekonomistów Polskich. Wybrano go wówczas zastêpc¹ Prezesa Towarzystwa,
któremu przewodniczy³ prof. Antoni Kostanecki – Rektor Szko³y G³ównej Handlowej.
L. Krzywickiemu powierzono te¿ funkcjê przewodnicz¹cego Sekcji Statystyki, któr¹
póŸniej zorganizowa³ i sprawnie kierowa³.
Pomimo tych wielu prac i obowi¹zków naukowych i uczestniczenia w wielu organizacjach spo³ecznych w latach 1915–17 znajdowa³ czas na porz¹dkowanie i zabezpieczanie zbiorów Warszawskiego Komitetu Statystycznego zgodnie z zadaniami, które
powierzy³ mu Komitet Obywatelski m. Warszawy. Materia³y Warszawskiego Komitetu
Statystycznego zosta³y w³¹czone z dniem 1 stycznia 1917 r. jako tzw. Sekcja III do Wydzia³u Statystycznego Magistratu m. Warszawy. W 1917 r. w tej Sekcji III prowadzono
dalsze prace pod kierunkiem L. Krzywickiego zwi¹zane z dalszym uporz¹dkowaniem
rosyjskich materia³ów statystycznych i ksiêgozbioru pozosta³ego po Warszawskim Komitecie Statystycznym.
W pierwszej po³owie 1917 r. pod jego kierunkiem przyst¹piono te¿ do opracowywania projektu dotycz¹cego organizacji i dzia³alnoœci przysz³ego urzêdu statystycznego.
L. Krzywicki zak³ada³ bowiem, ¿e przysz³e nowoutworzone Pañstwo Polskie nie mo¿e
istnieæ bez dobrej centralnej instytucji statystycznej. Projekt ten nie zosta³ jednak przychylnie przyjêty przez niektóre urzêdy i instytucje przeciwne centralizacji statystyki.
L. Krzywicki uwa¿a³, ¿e poszczególne ministerstwa nie powinny prowadziæ w³asnych
oddzielnych badañ statystycznych. Mog³oby to bowiem powodowaæ z jednej strony
ró¿ne metodologiczne problemy przy porównywaniu danych, a z drugiej nie by³o jeszcze wówczas w ministerstwach tylu osób, które by potrafi³y prowadziæ te oddzielne badania statystyczne.
Ten projekt organizacji dzia³alnoœci przysz³ego centralnego urzêdu statystycznego
nie zosta³ jednak zrealizowany, bowiem od 15 stycznia 1918 r. Sekcjê III Wydzia³u Statystycznego Magistratu m. Warszawy, czyli dawny Warszawski Komitet Statystyczny
w³¹czono do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych tworz¹c tam odrêbny Wydzia³ Statystyczny.
Kierownictwo Wydzia³u Statystycznego MSW ponownie powierzono L. Krzywickiemu. W lutym 1918 zatrudni³ on w tym wydziale profesora Jana Rutkowskiego, ekonomistê, historyka, póŸniejszego profesora w Uniwersytecie Poznañskim.
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Obaj profesorowie przyst¹pili do opracowania projektu przysz³ego urzêdu statystycznego pod nazw¹ „Projekt organizacji Centralnego Biura Statystycznego”. Projekt
ten zatwierdzi³a Rada Regencyjna i 13 lipca 1918 r. wyda³a „Reskrypt o utworzeniu i organizacji G³ównego Urzêdu Statystycznego”. Reskrypt stworzy³ prawne i organizacyjne warunki do dzia³alnoœci GUS nie tylko w ówczesnym Królestwie Polskim, ale jego
przepisy wp³ynê³y tak¿e na ukszta³towanie siê koncepcji przysz³ych badañ statystycznych po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci.
Pierwszym dyrektorem GUS zosta³ prof. dr Józef Buzek, wybitny prawnik, demograf
i statystyk. Jednak do czasu zakoñczenia z nim rozmów w sprawie objêcia funkcji dyrektora GUS, postanowiono powierzyæ zastêpczo pe³nienie tej funkcji L. Krzywickiemu, który kierowa³ urzêdem do 8 listopada 1918 r.
L. Krzywicki w pierwszym okresie kilkunastu miesiêcy dzia³alnoœci GUS by³ faktycznym jego kierownikiem i jako Naczelnik Wydzia³u I koordynowa³ prace wszystkich innych wydzia³ów, a tak¿e pomaga³ w pracy dwóm wydzia³om: ruchu naturalnego
ludnoœci oraz rolnictwa. Interesowa³o go tak¿e opracowywanie i publikowanie prac statystycznych, w tym miêdzy innymi wykonywanych w istniej¹cych wówczas miejskich
urzêdach statystycznych.
Dziêki inicjatywie L. Krzywickiego utworzono w 1918 r. seriê wydawnicz¹ pn.
„Przyczynki do statystyki by³ego Królestwa Polskiego”. W tej serii mia³y siê ukazywaæ
cenniejsze materia³y statystyczne pozosta³e po w³adzach rosyjskich wraz z ich krytyczn¹ ocen¹. Jako pierwsza z tej serii, w koñcu 1918 r., ukaza³a siê praca L. Krzywickiego, pt. „Serwituty w roku 1912”, w której oceni³ krytycznie wartoœæ rosyjskich
statystyk o serwitutach. Uwagi i sugestie L. Krzywickiego dotycz¹ce tych statystyk
by³y póŸniej brane pod uwagê przy rozpatrywaniu w Sejmie projektu reformy rolnej.
Drug¹ pozycj¹ z tej serii by³a wydana w 1920 r. publikacja Stefana Szulca pt. „Wartoœæ
materia³ów statystycznych dotycz¹cych stanu ludnoœci b. Królestwa Polskiego”. Seriê
tê zamyka³a praca B. Bornsteina pt. „Analiza krytyczna danych statystycznych dotycz¹cych ruchu naturalnego ludnoœci b. Królestwa Polskiego” opublikowana tak¿e
w 1920 r.
Na pocz¹tku 1919 r. przyst¹piono w GUS do opracowania, równie¿ z udzia³em
L. Krzywickiego, pierwszej czêœci „Rocznika statystyki Rzeczypospolitej Polskiej
1920/21”, któr¹ opublikowano w po³owie 1921 r. Czêœæ drug¹ wydano dopiero
w 1923 r. Dane ujête w obu czêœciach rocznika wydanego w wersji polskiej i francuskiej, dotyczy³y lat z przed I wojny œwiatowej, a tylko w dostêpnym wówczas zakresie,
obejmowa³y dane po 1918 r.
Pod kierunkiem L. Krzywickiego prowadzone by³y te¿ prace przygotowawcze do
zwo³ania G³ównej Rady Statystycznej, która by³a organem doradczym GUS. Uczestni-
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czy³ on w opracowaniu statutu Rady, a tak¿e bra³ udzia³ w pertraktacjach dotycz¹cych
cz³onkostwa w Radzie przedstawicieli poszczególnych ministerstw oraz instytucji naukowych i spo³ecznych. Przygotowa³ te¿ w 1920 r. referat na sesjê inauguracyjn¹ G³ównej Rady Statystycznej na temat organizacji statystyki cen. Rada, z niewielkimi
poprawkami, przyjê³a przedstawione zasady organizacji tych prac statystycznych.
Ponadto w 1920 r. przewodniczy³ w zastêpstwie prof. J. Buzka w pracach miêdzyministerialnej Komisji dla Badania Wzrostu Kosztów Utrzymania, powo³anej przy GUS.
Przewodniczy³ te¿ niektórym komisjom, które powo³a³a G³ówna Rada Statystyczna,
a tak¿e prowadzi³ studia nad wynikami wyborów do Sejmu Ustawodawczego, opracowywanymi przez GUS. W 1921 r. – w zwi¹zku z odejœciem z GUS dra Henryka
Grossmana – L. Krzywicki koordynowa³ nadal prace przygotowawcze do maj¹cego siê
odbyæ w 1921 r. powszechnego spisu ludnoœci.
L. Krzywicki by³ pracownikiem etatowym GUS do 30 wrzeœnia 1921 r. Wobec mianowania go profesorem zwyczajnym historii ustrojów spo³ecznych na Uniwersytecie
Warszawskim, Prezydent Rady Ministrów L. Ponikowski – zgodnie z wnioskiem Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego – zwolni³ go z zajmowanego
stanowiska w GUS. 17 paŸdziernika 1921 r. zosta³a zawarta nowa umowa o pracê pomiêdzy dyrektorem GUS a L. Krzywickim na czas nie okreœlony. Przedmiotem umowy
by³o zlecenie naukowego kierowania opracowaniem wyników spisu ludnoœci przeprowadzonym 30 wrzeœnia 1921 r. Wynikiem tych studiów by³a jego obszerna rozprawa pt.
„Rozbiór krytyczny wyników spisu (ludnoœci i zwierz¹t gospodarskich z dn. 30 IX
1921)”. Spisowi 1921 r. poœwiêci³ L. Krzywicki tak¿e dalsze opracowania, a miêdzy innymi artyku³ pt. „Spis jednodniowy i jego donios³oœæ”, którego treœci¹ by³y informacje
o spisie przekazane urzêdnikom miejskim 17 wrzeœnia 1921 r. w sali Magistratu
m. Warszawy oraz obszerne omówienie wyników spisu w artykule pt. „Wartoœæ wyników spisu jednodniowego (30 IX 1921)”.
L. Krzywicki definitywnie zrywa stosunek pracy z GUS, który mo¿na okreœliæ mianem „s³u¿bowy” z dniem 31 sierpnia 1924 r., jednak nadal utrzymuje z nim kontakty naukowe. Warto tu jednak zaznaczyæ, ¿e prof. J. Buzek tak charakteryzowa³ dzia³alnoœæ
L. Krzywickiego w GUS: „Po ust¹pieniu prof. Krzywickiego nie ma w G³ównym Urzêdzie Statystycznym urzêdnika, któremu bym móg³ poleciæ sprawowanie funkcji mego
zastêpcy”.
Poza prac¹ w GUS L. Krzywicki prowadzi³ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ w kilku uczelniach warszawskich. W latach 1918/19 by³ rektorem Wolnej Wszechnicy Polskiej, która kontynuowa³a tradycje dawnego Uniwersytetu Lataj¹cego. W tym samym czasie
rozpocz¹³ te¿ wyk³ady z zakresu historii doktryn ekonomicznych oraz socjologii
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w Szkole G³ównej Handlowej. Ponadto w latach 1921–1936 wyk³ada³ podstawy statystyki i historii ustrojów spo³ecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyk³adów
prowadzonych w semestrze letnim 1921/22 przygotowa³ dla studentów podrêcznik
pt. „Statystyka” wydany w 1922 r. przez Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów
Uniwersytetu. Dla studentów Wy¿szej Szkole Intendentury w Warszawie opracowa³
skrypt ze statystyki z wyk³adów prowadzonych w 1921/22 r., a tak¿e w 1922 r. wyda³
skrypt ze statystyki z wyk³adów na Kursie dla aspirantów Korpusu Kontrolerów Wojskowych.
Oprócz dzia³alnoœci dydaktycznej prowadzi³ nadal badania nad wiarygodnoœci¹ statystyk rosyjskich. W 1924 r. opublikowa³ pracê pt. „Przyczynek do statystyki ludnoœci
prawos³awnej w b. Królestwie Polskim”. W pracy tej podda³ analizie dane statystyczne
dotycz¹ce rosyjskich rodzin prawos³awnych przebywaj¹cych w guberni piotrkowskiej
w dniu 15 lutego 1893 r. uwzglêdniaj¹c m.in. ich p³eæ, wiek, miejsce urodzenia
i d³ugoœæ pobytu w Królestwie Polskim. Tak¿e w 1924 r. opublikowa³ „Bibliografiê
urzêdowych materia³ów statystycznych dotycz¹cych statystyki rolniczej w by³ych
trzech zaborach”. By³o to zaktualizowane wydanie pracy opublikowanej w 1918 r.
pt. „Organizacja statystyki i wydawnictwa statystyczne poœwiêcone sprawom gospodarstwa wiejskiego”.
W 1920 r. L. Krzywicki by³ jednym z za³o¿ycieli w Warszawie Instytutu Gospodarstwa Spo³ecznego, a od 1921 r. do 1939 r. kierowa³ t¹ placówk¹. By³ to jeden z najwiêkszych oœrodków badañ spo³ecznych w kraju. Pracowali w nim m.in. Ludwik Landau,
Edward Strzelecki, Tadeusz Szturm de Sztrem. Do prowadzonych przez IGS badañ ankietowych i pamiêtnikarskich L. Krzywicki opracowywa³ wstêpy i przedmowy, m.in.
do pracy pt. „Bezrobocie wœród ch³opów” wydanej w 1939 r.
Po odejœciu z GUS w listopadzie 1929 r. prof. J. Buzka, L. Krzywicki przedstawi³
jego zas³ugi i dorobek naukowy w zakresie badañ statystycznych i ich organizacji w Galicji do I wojny œwiatowej i w Polsce po 1918 r.
W 1931 r. w Warszawie powo³ano Polski Instytut Badania Zagadnieñ Ludnoœciowych, który by³ fili¹ za³o¿onej 5 lipca 1928 r. w Pary¿u Miêdzynarodowej Unii Badañ
Naukowych nad Zagadnieniami Ludnoœci. Prezesem Zarz¹du tego Instytutu zosta³
L. Krzywicki, kieruj¹c nim do 1939 r. Instytut przy pomocy ankiet bada³, nie tylko
w Królestwie Polskim, ale i na Wo³yniu, problemy zwi¹zane z rozrodczoœci¹ wœród rodzin mieszkañców miast i wsi w wybranych grupach spo³ecznych. Niezale¿nie od badañ ankietowych o liczbie dzieci w rodzinach Instytut rozpocz¹³ te¿ badanie rozrodczoœci poprzez wykorzystanie wyników spisu ludnoœci z 9 XII 1931 r. dla niektórych
wybranych, œciœle okreœlonych grup ludnoœci.
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Jedn¹ z ostatnich obszernych prac L. Krzywickiego by³a publikacja pt. „Przyczynki
do wyœwietlenia stosunków ludnoœciowych w Polsce za pierwszych Piastów”. Zamieœci³ w niej obliczenia liczby ludnoœci Polski w XIV–XVI w. dokonane przez kilku uczonych polskich (m.in. Adolfa Pawiñskiego i Tadeusz Ladenbergera), koryguj¹c wyniki
przez nich podane przy zastosowaniu metody wnioskowania statystycznego.
L. Krzywicki w ci¹gu wielu lat dzia³alnoœci naukowej i spo³ecznej przyczyni³ siê
znacznie do rozwoju organizacji badañ statystycznych w Polsce i ich postêpu zarówno
w teorii jak i praktyce.
Zmar³ 10 czerwca 1941 r. w Warszawie.

ród³a
Berger J., Profesor Ludwik Krzywicki wspó³organizator GUS i statystyk. Towarzystwo
Naukowe P³ockie, Szko³a Wy¿sza im. Paw³a W³odkowica w P³ocku, P³ock 2011.
Ludwik Krzywicki: praca zbiorowa poœwiêcona jego ¿yciu i twórczoœci. Instytut Szko³y
Gospodarstwa Spo³ecznego Szko³y G³ównej Handlowej, Warszawa 1938.
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KUBIK LECH TADEUSZ (1930–1997)

Lech Tadeusz Kubik urodzi³ siê 5 wrzeœnia 1930 r. w Warszawie. W 1949 roku, po
ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Falenicy, rozpocz¹³ studia matematyczne
na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze jako student pracowa³ przez dwa lata:
w r. akad.1951/52 jako zastêpca asystenta na UW oraz w r. akad. 1952/53 jako asystent
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Warszawie. W czerwcu 1954 r. ukoñczy³ studia na
Uniwersytecie Warszawskim i uzyska³ stopieñ magistra matematyki.
Od 1954 r. pracowa³ w Instytucie Matematycznym UW kolejno jako asystent do
1956 r., jako starszy asystent do 1962 r., jako adiunkt do lutego 1971 r. (od czerwca
1969 r. w Instytucie Maszyn Matematycznych UW). Od 1960 r. do 1962 r. pracowa³
tak¿e na 1/2 etatu jako starszy asystent w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii
Nauk. 9 kwietnia 1962 r. uzyska³ stopieñ doktora nauk matematyczno-fizycznych na
Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy „Struktura klasy rozk³adów L”. Promotorem pracy by³ prof. dr Wies³aw Sadowski. Od kwietnia 1963 r. do lutego 1964 r.
przebywa³ na sta¿u naukowym w Instytucie Henri Poincarégo w Pary¿u (by³o to stypendium Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego). Bra³ udzia³ w seminarium ze statystyki
matematycznej prof. Duguè i seminarium prof. Forteta z rachunku prawdopodobieñstwa. Z dniem 1 marca 1971 r. zosta³ powo³any na stanowisko docenta w Instytucie Maszyn Matematycznych UW.
Lech Tadeusz Kubik by³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Biometrycznego i amerykañskiego The Institute of Mathematical
Statistics. By³ recenzentem Zentralblatt für Mathematik i Statistical Theory and Method
Abstracts.
Przet³umaczy³ 17 ksi¹¿ek matematycznych. By³y to podrêczniki i monografie z rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki, a tak¿e ksi¹¿ki popularnonaukowe (np.
W.W.Sawyer, Droga do matematyki wspó³czesnej, Wiedza Powszechna, Warszawa
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1969). Zdaje siê, ¿e wiêkszoœæ podrêczników, z których uczy³em siê rachunku prawdopodobieñstwa, by³a t³umaczona przez Lecha Kubika. Pamiêtam równie¿ doskona³e
t³umaczenie ksi¹¿ki M. Kaca, Kilka zagadnieñ stochastycznych fizyki i matematyki,
PWN, Warszawa 1961. Lech Tadeusz Kubik prowadzi³ zajêcia z rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki matematycznej na kilku wydzia³ach UW. Dobrze znany jest
jego podrêcznik rachunku prawdopodobieñstwa. Ostatnio PWN wyda³ Zastosowanie
elementarnego rachunku prawdopodobieñstwa do wnioskowania statystycznego. Jest
to pozycja przydatna dla osób stosuj¹cych w praktyce teoriê prawdopodobieñstwa, poniewa¿ autor stara siê oddzieliæ matematyczn¹ treœæ teorii od szeroko niestety rozpowszechnionego ¿argonu. Ka¿dy, kto mia³ do czynienia z nauczaniem teorii prawdopodobieñstwa, zrozumie te¿, dlaczego w swym wyst¹pieniu na Konwersatorium Wydzia³u Matematyki UW autor wysun¹³ radykalny postulat, by zabroniæ nauczania teorii
prawdopodobieñstwa w szko³ach.
Zainteresowania naukowe Lecha Tadeusza Kubika koncentrowa³y siê na rozk³adach
nieskoñczenie podzielnych i ich podklasie, rozwa¿anej jeszcze przez Lévy’ego i Chinczyna, zwanej klas¹ L, a inaczej-klas¹ rozk³adów samorozk³adalnych. Obie te klasy s¹
wa¿ne z punktu widzenia teorii (jako klasy rozk³adów granicznych) i by³y intensywnie
badane. W terminach zmiennych losowych dadz¹ siê opisaæ nastêpuj¹co: zmienna losowa X jest nieskoñczenie podzielna, gdy dla ka¿dego naturalnego n jej rozk³ad jest
rozk³adem sumy pewnych n niezale¿nych i jednakowo roz³o¿onych zmiennych losowych; jest samorozk³adalna, gdy dla ka¿dego cÎ(0,1) jej rozk³ad jest rozk³adem sumy
cX+Y, gdzie Y jest niezale¿na od X. W pracach: A characterization of the class L of
probability distributions, Studia Math. 21 (1962), 245-252 i Some analogies between
the class of infinitely divisible distributions and the class L of distributions, Studia
Math. 22(1963), 197-209, Lech Tadeusz Kubik bada³ analogie pomiêdzy obiema klasami i poda³ charakteryzacjê klasy L, analogiczn¹ do jednej z charakteryzacji rozk³adów
nieskoñczenie podzielnych.
Zmar³ 24 grudnia 1997 r.
Przedruk z Roczników Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria II: Wiadomoœci Matematyczne XXXV (1999), 209-210 (za zgod¹ Redakcji).

RAFA£ SZTENCEL

187

KULCZYCKI ROMAN (1923–2010)

Roman Kulczycki urodzi³ siê 15 marca 1923 roku w Grudzi¹dzu, w rodzinie inteligenckiej, zmar³ 22 stycznia 2010 roku. Profesor praktycznie ca³e swoje ¿ycie zawodowe – jako nauczyciel i badacz – poœwiêci³ Szkole G³ównej Planowania i Statystyki
(obecnie Szko³a G³ówna Handlowa). Przez blisko pó³ wieku zwi¹zany by³ z Katedr¹
(obecnie Instytut) Statystyki i Demografii oraz z Wydzia³em Finansów i Statystyki.
W 1928 roku jego rodzice (matka – Maria z Czajkowskich, ojciec – Józef) przenieœli
siê do Warszawy. By³o to zwi¹zane g³ównie z zainteresowaniami zawodowymi ojca,
który podj¹³ pracê lekarza weterynarii w klinice chirurgicznej. PóŸniej rozpocz¹³ pracê
na Uniwersytecie Warszawskim, a po wojnie – po powrocie z emigracji – zosta³ wybitnym profesorem Wydzia³u Weterynarii SGGW.
M³ody Roman przed wybuchem wojny w 1939 roku skoñczy³ Gimnazjum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Reja w Warszawie (tzw. wówczas ma³a matura). Dzia³ania wojenne i brak ojca, bêd¹cego na emigracji, sprawi³y, i¿ musia³ zaj¹æ siê prac¹ zarobkow¹.
W okresie okupacji by³ furmanem w firmie transportowej. Ta forma zarobkowania nie
by³a ca³kiem przypadkowa, bo po ojcu przej¹³ zami³owanie do koni. Pod koniec wojny
bra³ udzia³ w powstaniu warszawskim. Jako cz³onek AK by³ ¿o³nierzem kompanii
szturmowej batalionu „Kiliñski” (pseudonim Hust). Uczestniczy³ miêdzy innymi
w zdobyciu PAST-y. Po upadku powstania znalaz³ siê w niemieckim obozie jenieckim,
sk¹d powróci³ w lipcu 1945 roku.
Nie maj¹c mo¿liwoœci funkcjonowania w zniszczonej Warszawie, podj¹³ epizodyczn¹ pracê w Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej w Opocznie. Jednak¿e ju¿ w roku
1946 powróci³ do Warszawy i rozpocz¹³ pracê w sekcji matematycznej ZUS-u. Pracowa³ tu równie¿ krótko, gdy¿ myœla³ o podjêciu studiów i w roku akademickim
1946/1947 odby³ tak zwany kurs wstêpny na SGH. Po jego pozytywnym zaliczeniu
w roku 1947 rozpocz¹³ studia na tej¿e uczelni, które ukoñczy³ w 1950 roku ju¿ w ra-
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mach upañstwowionej oraz przeorganizowanej Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki. Ukoñczy³ ówczesny Wydzia³ Planowania Handlu, specjalizuj¹c siê w zakresie
statystyki gospodarczej. Tytu³ magistra nauk ekonomicznych uzyska³ we wrzeœniu
1952 roku za pracê pt. Tematyka statystyki p³ac robotników przemys³u pañstwowego.
W czasie studiów R. Kulczycki spotka³ siê z wieloma wybitnymi postaciami tamtego
okresu. Pracê magistersk¹ napisa³ na seminarium ówczesnego dr. K. Romaniuka, póŸniejszego rektora SGPiS oraz wieloletniego kierownika Katedry Statystyki i Demografii. Nawi¹zana wówczas pomiêdzy nimi wspó³praca trwa³a przez kilka dziesiêcioleci.
W arkana teorii statystyki, a tak¿e demografii R. Kulczyckiego wprowadza³ prof. Stefan
Szulc. Wiedzê ekonomiczn¹ pobiera³ on od wybitnych profesorów A. Wakara i E. Lipiñskiego. Rektorem uczelni by³ wówczas prof. O. Lange, który mia³ du¿y wk³ad miêdzy innymi w rozwój statystyki i ekonometrii. W indeksie R. Kulczyckiego figuruj¹
równie¿ nazwiska takich profesorów, jak S. Berezowski (geografia), K. Boczar
i L. KoŸmiñski (ekonomika handlu), S. Skrzywan (ksiêgowoœæ), A. Grodek (historia)
czy J. Loth (geografia).
Jeszcze w koñcowej fazie studiów w marcu 1950 roku R. Kulczycki rozpocz¹³ pracê
asystenta w Katedrze Statystyki i Demografii SGPiS, w której funkcjonowa³ bez ¿adnych przerw a¿ do przejœcia na emeryturê w roku 1993. W celu uzyskania pe³nego
uprawnienia i przygotowania do pracy na uczelni odby³ dodatkowe obowi¹zuj¹ce wówczas studia (tzw. aspirantura) w latach 1953–1955.
Pracê dydaktyczn¹ i naukow¹ na uczelni R. Kulczycki ³¹czy³ z praktyk¹ statystyczn¹
w G³ównym Urzêdzie Statystycznym, gdzie podj¹³ pracê tu¿ po ukoñczeniu studiów
1 wrzeœnia 1950 roku i przez kilka miesiêcy pracowa³ w Departamencie Zatrudnienia
i P³ac. 6 grudnia tego¿ roku ówczesny wiceprezes GUS dr K. Romaniuk powierzy³ mu
obowi¹zki naczelnika Wydzia³u Programów i Metodologii w Biurze Koordynacji Badañ Statystycznych. Etatowy zwi¹zek z GUS zosta³ przerwany na dwa lata ze wzglêdu
na wspomniane studia aspiranckie. Po ich zakoñczeniu R. Kulczycki ponowi³ pracê
w GUS, tym razem na pó³ etatu w Departamencie Statystyki Przemys³u, najpierw
w Wydziale Analiz (1955–1958), a nastêpnie Wydziale Bilansów Gospodarki Narodowej. Zajmowa³ siê metodologi¹ badañ dynamiki produkcji przemys³owej, a w szczególnoœci konstrukcj¹ indeksów fizycznych rozmiarów produkcji w wieloletnich szeregach
czasowych (z uwzglêdnieniem porównañ z okresu miêdzywojennego).
31 stycznia 1959 roku R. Kulczycki przesta³ pracowaæ na etacie w G³ównym Urzêdzie Statystycznym i przeszed³ na pó³ etatu do Instytutu Handlu Wewnêtrznego. Tu
przez trzy lata (1959–1962) by³ kierownikiem pracowni statystycznej. Zmiana ta
zwi¹zana by³a z podjêciem prac badawczych nad przemianami w spo¿yciu dóbr i us³ug.
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Nigdy jednak R. Kulczycki nie zerwa³ kontaktów z G³ównym Urzêdem Statystycznym.
By³ cz³onkiem Sekcji Statystyki Gospodarczej oraz Sekcji Ekonometrycznej,
dzia³aj¹cych w ramach Statystycznej Rady Naukowej GUS. Wielokrotnie bywa³ konsultantem, zw³aszcza w problematyce indeksów ekonomicznych. Z ramienia uczelni
koordynowa³ równie¿ wspó³pracê miêdzy SGPiS i GUS.
Œcis³y kontakt z praktyk¹ G³ównego Urzêdu Statystycznego przyniós³ efekty w postaci pracy doktorskiej R. Kulczyckiego pt. Zró¿nicowanie wydajnoœci pracy w zale¿noœci od wielkoœci przedsiêbiorstw w przemyœle wielkim i œrednim w roku 1956. Praca ta,
napisana pod kierunkiem naukowym prof. K. Romaniuka, zosta³a obroniona w roku
1961. Recenzentami pracy byli profesorowie: W. Sadowski (SGPiS), J. Kordaszewski
(UW) i M.J. Ziomek z Katowic.
Z kolei owocem wspó³pracy z Instytutem Handlu Wewnêtrznego by³a praca habilitacyjna pt. Statystyczne metody badania przemian w strukturze spo¿ycia, przed³o¿ona Radzie Wydzia³u w styczniu 1967 roku. Kolokwium habilitacyjne odby³o siê dok³adnie
dwa lata póŸniej i przyjête zosta³o jednog³oœnie, co nieczêsto siê zdarza. Bardzo pozytywne recenzje opracowali profesorowie K. Romaniuk, W. Sadowski i E. Vielrose.
Podkreœlono przede wszystkim praktyczn¹ u¿ytecznoœæ zaprezentowanych w pracy
rozwi¹zañ metodologicznych. Jeszcze przed odbytym kolokwium, bo w 1968 roku,
R. Kulczycki zosta³ zatrudniony na etacie docenta. Jego praca naukowo-badawcza
zosta³a uwieñczona w roku 1978 powo³aniem go na profesora nadzwyczajnego.
Praktycznie niemal podczas ca³ej pracy na uczelni R. Kulczycki pe³ni³ ró¿norodne
funkcje zwi¹zane z jej dzia³alnoœci¹, pocz¹wszy na przyk³ad od opiekuna Domów Studenckich na Jelonkach. Nie sposób ich wszystkich wymieniæ w krótkim opracowaniu.
Najwa¿niejszy by³ jednak jego wieloletni udzia³ w pracy w³adz Wydzia³u Finansów
i Statystyki oraz we w³adzach uczelni. Dwa lata po habilitacji w 1971 roku R. Kulczycki
po raz pierwszy zosta³ prodziekanem wydzia³u pod koniec kadencji. Zast¹pi³ na tym
stanowisku doc. R. Cheliñskiego, który zrezygnowa³ z funkcji ze wzglêdu na nowe obowi¹zki pozauczelniane. By³ prodziekanem przez trzy kolejne pe³ne kadencje a¿ do roku
1981. Zajmowa³ siê g³ównie procesem dydaktycznym, maj¹c dobry kontakt ze studentami oraz ciesz¹c siê ich pe³nym poparciem i uznaniem. Po trzyletniej przerwie w kadencji 1981–1984 zosta³ wybrany w roku 1984, przez Radê Wydzia³u, na dziekana
i powo³any na to stanowisko przez ówczesnego rektora prof. Z. Bosiakowskiego. Dobra
ocena jego pracy dziekañskiej sprawi³a, ¿e trzy lata póŸniej, na kadencjê 1987–1990,
zosta³ powo³any na stanowisko prorektora uczelni. Podobnie jak przez wiele lat w dziekanacie, tak i tu zajmowa³ siê koordynacj¹ procesu dydaktycznego, tym razem w ramach ca³ej uczelni.
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Na dorobek naukowy profesora, oprócz wymienionych prac doktorskiej i habilitacyjnej, sk³ada siê oko³o 50 monografii, podrêczników, artyku³ów i innych opracowañ. Do
najwa¿niejszych mo¿na zaliczyæ nastêpuj¹ce pozycje:
– Statystyka spo³eczno-gospodarcza, wspó³autor. Polgos, Warszawa 1954,
– Statystyczne metody badania wydajnoœci pracy w przemyœle. PWG, Warszawa
1957,
– Statystyka. WAP, Warszawa 1968,
– Statystyczne metody badania przemian w strukturze spo¿ycia. SGPiS, Warszawa
1969,
– Statystyka, wspó³autor. SGPiS, Warszawa 1970,
– Teoria i praktyka badania statystycznego. Seria Statystyka w praktyce. PWE, Warszawa 1971,
– Statystyka spo¿ycia. SGPiS, Warszawa 1973,
– Rachunek indeksowy. PWE, Warszawa 1983,
– O czasopiœmie „Przegl¹d Statystyczny”. „Ekonomista” 1955, nr 4,
– Analiza popytu na miêso oraz wybrane artyku³y spo¿ywcze w Polsce w latach
1957–1959. „Roczniki IHW” 1960, z. 5,
– Podstawowe problemy analizy zró¿nicowania wydajnoœci pracy w handlu. „Wiadomoœci Statystyczne” 1961, nr 4,
– Operowanie zmiennymi decyzyjnymi w analizie powi¹zañ miêdzyga³êziowych.
„Wiadomoœci Statystyczne” 1967, nr 2,
– Schemat przemian strukturalnych spo¿ycia. „Przegl¹d Statystyczny” 1967, nr 3.
Omawiaj¹c dorobek edytorski profesora warto nadmieniæ, ¿e w latach 1968–1973
by³ sekretarzem naukowym „Przegl¹du Statystycznego”.
W pracy dydaktycznej prof. R. Kulczyckiego na uczelni dominowa³y dwa w¹tki.
Pierwszym by³y wyk³ady ze statystyki ekonomicznej. Drugim nurtem, gdzie zas³ugi
profesora s¹ szczególnie du¿e, by³y seminaria dyplomowe, g³ównie magisterskie. Trudno dok³adnie ustaliæ, ale pod wzglêdem liczby wypromowanych magistrów profesor
chyba do dziœ pozostaje rekordzist¹ w katedrze (instytucie). Ni¿ej podpisany nale¿y
równie¿ do grona jego wychowanków (seminarium magisterskie z lat 1964–1966).
Bêd¹c wiernym swej macierzystej uczelni SGPiS (SGH), prof. R. Kulczycki wspiera³
czêstokroæ proces dydaktyczny w zakresie statystyki w wielu innych oœrodkach akademickich, pracuj¹c na czêœci etatu lub umowê o dzie³o. Chyba najd³u¿ej, bo przez oko³o
15 lat, pocz¹wszy od roku 1976, naucza³ statystyki w filii Uniwersytetu Warszawskiego
w Bia³ymstoku. Przez kilka lat kierowa³ nawet prac¹ tamtejszej Katedry Statystyki.
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Ponadto, w latach 1962–1966 profesor wyk³ada³ statystykê w Wy¿szej Szkole Nauk
Spo³ecznych w Warszawie, funkcjonuj¹cej przy KC PZPR. W latach 1966–1970 by³
kierownikiem Zak³adu Statystyki i Ekonometrii w Wojskowej Akademii Politycznej
(na Wydziale Ekonomiczno-Wojskowym). Okazjonalnie prowadzi³ równie¿ wyk³ady
w innych oœrodkach, na przyk³ad w studium doktoranckim Akademii Medycznej, na
ró¿norodnych kursach organizowanych przez GUS, Spó³dzielczoœæ Pracy, Stowarzyszenie G³ównych Ksiêgowych itp.
Za sw¹ dzia³alnoœæ prof. R. Kulczycki otrzyma³ wiele nagród i odznaczeñ. W 1970
roku profesorowi przyznano Srebrny, a trzy lata póŸniej Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. W 1979
roku otrzyma³ Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 1982 Warszawski
Krzy¿ Powstañczy. Ponadto otrzyma³ wiele wyró¿nieñ uczelnianych, resortowych i regionalnych. Mo¿na wœród nich wymieniæ na przyk³ad Medal Komisji Edukacji Narodowej (1974), Srebrn¹ Odznakê im. Janka Krasickiego (1972), Z³ot¹ Odznakê Honorow¹
PTE (1974), Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ „Zas³u¿ony Bia³ostocczyŸnie” (1972), Odznakê
Zas³u¿onego Nauczyciela PRL (1984) oraz Medal 75-lecia SGH (1983). Czterokrotnie
prof. R. Kulczycki otrzyma³ Nagrodê Ministra Oœwiaty i Szkolnictwa Wy¿szego (1969,
1972, 1974 i 1977) oraz wielokrotnie Nagrodê Rektora.
Na zakoñczenie tej krótkiej charakterystyki dzia³alnoœci prof. R. Kulczyckiego nale¿y koniecznie podkreœliæ, ¿e by³ on w œrodowisku akademickim postaci¹ bardzo lubian¹. Jego niezwykle przyjazny stosunek do wspó³pracowników, optymistyczna
postawa wobec ¿ycia i rozwi¹zywanych, nierzadko trudnych, problemów, czêsto
goszcz¹cy pogodny uœmiech na twarzy wp³ywa³y bardzo pozytywnie na kszta³towanie
stosunków miêdzyludzkich. W naszej pamiêci pozostanie na zawsze jako cz³owiek niezwykle pogodny, bezpoœredni w codziennych kontaktach i chêtny do wszelkiej pomocy.

ród³a
Archiwum Szko³y G³ównej Handlowej.
Archiwum G³ównego Urzêdu Statystycznego.
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Wspomnienia autora biogramu z wieloletniej wspó³pracy z Profesorem.
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KUMANIECKI KAZIMIERZ
W£ADYS£AW (1880–1941)

Kazimierz W³adys³aw Komaniecki urodzi³ siê 26 czerwca 1880 roku w Radziechowie (dawne województwo tarnopolskie). Studiowa³ filozofiê, a nastêpnie prawo na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie, uzyskuj¹c w 1904 roku stopieñ doktora praw.
Potem studiowa³ te¿ w Monachium. W 1911 roku zosta³ habilitowany na docenta statystyki na podstawie rozprawy „Studia z zakresu statystyki wêdrówek”, a w 1913 roku
uzyska³ poszerzenie tego stopnia w zakresie nauki administracji i prawa administracyjnego.
Od 15 III 1904 do 31 III 1917 roku pracowa³ w administracji samorz¹dowej m. Krakowa i pe³ni³ przez wiele lat funkcjê kierownika Miejskiego Biura Statystycznego.
W tym czasie og³osi³ m.in. prace: Prawdopodobieñstwo w statystyce (Kraków 1910)
i Tymczasowe wyniki spisu ludnoœci w Krakowie z 31 XII 1910 r. (Kraków 1912).
W marcu 1912 roku z³o¿y³ do Cesarsko-Królewskiego Namiestnictwa we Lwowie
podanie – wraz z opracowanym prawdopodobnie przez siebie statutem – o zezwolenie
na dzia³alnoœæ stowarzyszenia p.n. „Polskie Towarzystwo Statystyczne” (PTS) z siedzib¹ w Krakowie. Po otrzymaniu tego zezwolenia i wyborach do w³adz Towarzystwa
zosta³ jego sekretarzem. PTS mieœci³o siê w lokalu krakowskiego Miejskiego Biura Statystycznego, którym kierowa³ K.W. Kumaniecki.
Po powo³aniu PTS prof. Kazimierz W. Kumaniecki wraz z prof. Adamem Krzy¿anowskim i przy wspó³pracy kilku innych osób rozpoczêli zbieranie materia³ów do publikacji statystycznej, która by objê³a swym zasiêgiem terytorialnym ziemie polskie
po³o¿one na obszarze wszystkich trzech zaborów. Praca ta trwa³a kilka lat. We wrzeœniu
1915 roku wydali oni w Krakowie Statystykê Polski. By³ to pierwszy polski rocznik
historyczno-statystyczny pokazuj¹cy rozwój spo³eczno-gospodarczy na ziemiach polskich od XIX wieku a¿ do I wojny œwiatowej. Zamieszczono w nim szczegó³owe dane
statystyczne dotycz¹ce ludnoœci, stosunków gospodarczych i spo³ecznych, oœwiaty
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i szkolnictwa, wyborów do cia³ ustawodawczych oraz dodatkowo wiele tablic uzupe³niaj¹cych. Publikacja ta stanowi dziœ – wobec zaginiêcia wielu materia³ów statystycznych w okresie I i II wojny œwiatowej – niezast¹pione Ÿród³o danych liczbowych
o przesz³oœci ziem polskich.
W czasie I wojny œwiatowej K.W. Kumaniecki zosta³ zmobilizowany do armii
austriackiej i przydzielony do Wojskowego Zarz¹du Okupacyjnego w Lublinie. W tym
urzêdzie zorganizowa³ od podstaw nowy dzia³ poœrednictwa pracy i statystyki, a nastêpnie kierowa³ jego dzia³alnoœci¹. Przeprowadzi³ 15 paŸdziernika 1916 roku spis ludnoœci, a 1 marca 1917 i 15 marca 1918 roku spisy zwierz¹t domowych. Doœwiadczenia
swoje z tego okresu przedstawi³ w pracy Czasy lubelskie. Wspomnienia i dokumenty
(18 IV 1916–2 XI 1918), wydanej w Krakowie w 1927 roku.
W 1917 roku K.W. Kumaniecki zosta³ profesorem nadzwyczajnym, a w 1919 roku
profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Jagielloñskim w zakresie statystyki, nauki
administracji i prawa administracyjnego. By³ te¿ od roku akademickiego 1925/26
wyk³adowc¹ tych nauk w Wy¿szym Studium Handlowym (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, kieruj¹c jednoczeœnie w nim Zak³adem Statystyki Gospodarczej. Ju¿ przed I wojn¹ œwiatow¹ rozpocz¹³ te¿ pracê w Polskiej Szkole Nauk Politycznych w Krakowie.
W okresie od 21 VIII do 14 XII 1922 roku by³ ministrem Wyznañ Religijnych
i Oœwiecenia Publicznego w gabinecie prof. Juliana Nowaka. Z ramienia rz¹du polskiego by³ od 1925 roku cz³onkiem S¹du Rozjemczego do spraw spornych pomiêdzy Polsk¹
a Czechos³owacj¹. Otrzyma³ doktorat honoris causa Uniwersytetu im. A. Komeñskiego
w Bratys³awie.
W okresie miêdzywojennego dwudziestolecia dzia³alnoœæ naukowa i dydaktyczna
K.W. Kumanieckiego pozostawa³a w œcis³ym zwi¹zku z pracami zmierzaj¹cymi do zbudowania nowoczesnej administracji pañstwowej, funkcjonuj¹cej w oparciu o jednolite
dla ca³ego kraju zasady. Og³osi³ miêdzy innymi nastêpuj¹ce prace: Strategia wielkiej
wojny 1914–1918 (Kraków 1921); Ustrój w³adz samorz¹dowych na ziemiach Polski
w zarysie (Warszawa 1921); Odbudowa pañstwowoœci polskiej. Najwa¿niejsze dokumenty 1921–1924 (Warszawa 1924); Zarys polskiego prawa administracyjnego
(wspólnie z J. Panejk¹ i B. Wasiutyñskim; Kraków 1929); Ustrój polityczny Polski
(Kraków 1937); Z rozwa¿añ nad ustrojem administracyjnym pañstw zachodnich (Kraków 1923).
K.W. Kumaniecki na skutek niedyspozycji spóŸni³ siê na zwo³ane podstêpnie przez
niemieckie w³adze okupacyjne w dniu 6 XI 1939 roku „zebranie” pracowników nauko-
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wych Uniwersytetu Jagielloñskiego, dziêki czemu unikn¹³ deportacji do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Od 1940 r. zacz¹³ przygotowywaæ materia³y do dzie³a
o przyczynach klêski wrzeœniowej.
Kazimierz W. Kumaniecki zmar³ nagle w Krakowie 1 lipca 1941 roku. Zosta³ pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

ród³a
Berger J., Kumaniecki Kazimierz W³adys³aw, w: S³ownik biograficzny statystyków polskich, GUS, PTS, Warszawa 1998, s. 181-182.
Kazimierz W³adys³aw Kumaniecki, w: Polski s³ownik biograficzny, t. XVI/2, Kraków
1971.
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LANGE OSKAR RYSZARD
(1904–1965)

Œwiatowej s³awy ekonomista, statystyk, ekonometryk, dzia³acz polityczny i spo³eczny. Urodzi³ siê w Tomaszowie Mazowieckim, w rodzinie w³aœciciela zak³adu tekstylnego. Po ukoñczeniu Szko³y Kupiectwa £ódzkiego w £odzi i Gimnazjum Filologicznego
w Tomaszowie Mazowieckim w 1922 roku podj¹³ studia ekonomiczne na Wydziale
Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznañskiego. Po pierwszym roku studiów wyjecha³ do Krakowa, gdzie kontynuowa³ studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego. W 1924 roku na seminarium prof. Adama Krzy¿anowskiego
zaprezentowa³ referat Próba teorii granic produkcji, w którym po raz pierwszy zastosowa³ formu³y matematyczne do wyjaœnienia zjawisk ekonomicznych. W 1925 roku opublikowa³ pracê Lokacja miast Wielkopolski w³aœciwej na prawie niemieckim w wiekach
œrednich, bêd¹c¹ rok póŸniej podstaw¹ do uzyskania tytu³u magistra prawa. Promotorem pracy by³ prof. Stanis³aw Kutrzeba, prowadz¹cy seminarium historii prawa polskiego. Po ukoñczeniu studiów w 1926 roku pracowa³ kilka miesiêcy w Ministerstwie
Pracy i Opieki Spo³ecznej w Warszawie. Wróci³ do Krakowa gdzie zosta³ asystentem
prof. Adama Krzy¿anowskiego w Katedrze Ekonomii UJ. Publikowa³ artyku³y poœwiêcone kapitalizmowi monopolistycznemu oraz polityce gospodarczej. W 1928 roku
wyda³ ksi¹¿kê Socjologia i idee spo³eczne Edwarda Abramowskiego. W tym samym
roku opublikowa³ dysertacjê doktorsk¹ Koniunktura w ¿yciu gospodarczym Polski
1923–27, za któr¹ uzyska³ stopieñ naukowy doktora praw. U¿y³ w niej instrumentarium
metod statystycznych dla zobrazowania przebiegu cyklu i polityki stabilizacji koniunktury, analizowa³ politykê p³ac i cen pobudzaj¹c¹ popyt wewnêtrzny, postulowa³ restrukturyzacjê gospodarki. Za namow¹ promotora, kontynuowa³ doskonalenie warsztatu naukowego z zakresu „neutralnej politycznie” statystyki w zestawieniu ze zdecydowanym
socjalistycznym stanowiskiem politycznym Langego, bêd¹cego od 1927 roku cz³onkiem PPS. W 1929 roku by³ stypendyst¹ Funduszu Kultury Narodowej, wybieraj¹c stu-
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dia uzupe³niaj¹ce w Anglii w zakresie ekonomii, statystyki i matematyki. Wiedzê
z zakresu metod iloœciowych uzupe³nia³ nastêpnie w Krakowie na wyk³adach z zakresu
teorii równañ ró¿niczkowych prof. Tadeusza Wa¿ewskiego i logiki prof. Leona Chwistka. W 1931 roku obroni³ rozprawê habilitacyjn¹ Statystyczne badanie koniunktury gospodarczej, która dwa lata póŸniej, przez Kasê im. Józefa Mianowskiego, zosta³a
uznana za najlepsz¹ pracê naukow¹ z zakresu ekonomii w kraju.
Lewicowe przekonania polityczne Langego by³y przyczyn¹ braku akceptacji jego
osoby przez Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego na stanowisku docenta, w latach 1931–1932 by³ nadal asystentem, prawo wyk³adania statystyki
i stanowisko docenta na UJ uzyska³ w 1932 roku. W tym czasie prowadzi³ seminarium
z teorii ekonomii na UJ wspólnie z Adamem Heydelem i Januszem Libickim, doskonali³ tak¿e swój warsztat badawczy z zakresu ekonomii oraz najnowszych osi¹gniêæ analizy statystycznej i matematycznej. Wierny swym socjalistycznym idea³om napisa³,
w roku 1933, wspólnie z Markiem Breitem opracowanie Droga do socjalistycznej gospodarki planowej, wydane rok póŸniej w pracy zbiorowej Gospodarka – polityka –
– taktyka – organizacja socjalizmu. Trudnoœci z uzyskaniem docentury z zakresu ekonomii sprawi³y, ¿e zdecydowa³ siê na kontynuacjê studiów za granic¹, co sta³o siê mo¿liwym po uzyskaniu przez niego stypendium Fundacji Rockefellera. W 1934 roku odby³
czteromiesiêczne studia na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, gdzie mia³ mo¿liwoœæ uczestniczenia w seminariach Josepha Aloisa Schumpetera, a nastêpnie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, w którym zg³êbia³ tajniki metod matematycznych u¿ywanych w ekonomii na wyk³adach C.C. Evansa. W kwietniu 1935 roku
przerwa³ pobyt w USA na jeden semestr wyk³adów statystyki na UJ i w Wy¿szej Szkole
Handlowej w Krakowie. W paŸdzierniku 1935 roku wyjecha³ ponownie do USA w celu
kontynuacji badañ na Uniwersytecie Harvarda. W styczniu roku 1936 otrzyma³ stanowisko wyk³adowcy ekonomii na Uniwersytecie Michigan. Prowadzi³ tam wyk³ady ze
statystyki ekonomicznej i cyklów koniunkturalnych. W marcu roku 1936, decyzj¹ ministra wyznañ religijnych i oœwiecenia publicznego, Langemu przyznano prawo do docentury z ekonomii w Polsce, rozszerzaj¹c tym samym jego uprawnienia habilitacyjne
na prawo wyk³adania ekonomii politycznej.
Od listopada 1936 roku do lata roku 1937 przebywa³ w Anglii, pog³êbiaj¹c sw¹ wiedzê w London School of Economics i w brytyjskim Cambridge. Po powrocie do Polski
czyni³ bezskuteczne starania o podjêcie pracy wyk³adowcy na UJ, Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, na Uniwersytecie Wileñskim, Uniwersytecie Warszawskim,
Wolnej Wszechnicy Polskiej w £odzi. Jego zaanga¿owanie w ruchu socjalistycznym
przekreœli³o karierê naukow¹ w kraju. Przyj¹³ natomiast zaproponowan¹ mu w sierpniu
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1937 roku posadê wyk³adowcy na Uniwersytecie w Berkeley, gdzie wyk³ada teoriê
ekonomii dla zaawansowanych i pocz¹tkuj¹cych oraz prowadzi seminarium z historii
myœli ekonomicznej. W semestrze zimowym 1937/1938 zostaje jednoczeœnie wyk³adowc¹ Wydzia³u Ekonomii na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto.
W lipcu 1938 roku obj¹³ stanowisko zastêpcy profesora w katedrze statystyki i ekonomii na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Chicago, gdzie przebywa³ do roku 1945.
W 1939 roku awansowa³ na stanowisko profesora, odrzucaj¹c jednoczeœnie konkurencyjn¹ propozycjê objêcia profesury w Berkeley. W Chicago kontynuowa³ badania nad
teori¹ cykli koniunkturalnych z wykorzystaniem metod statystycznych do weryfikacji
opisu teorii ekonomii, z podstaw ekonomii matematycznej (wspó³pracowa³ z Jacobem
Marschakiem) i statystyki matematycznej, z teorii ekonomii dla zaawansowanych oraz
z konkurencji niedoskona³ej.
W styczniu 1939 roku zosta³ redaktorem ksiêgi pami¹tkowej poœwiêconej pamiêci
Henry’ego Schultza, zmar³ego tragicznie w listopadzie 1938 roku, wybitnego ekonomisty i wspó³twórcy ekonometrii. W ksiêdze tej publikuje swój artyku³ Prawo Say’a. Nowe sformu³owanie i krytyka, pokazuj¹c warunki, w których prawo to przestaje dzia³aæ.
Myœl zawarta w tym opracowaniu, dotycz¹ca zmian w ocenie matematycznych warunków oznaczonoœci systemu i tym samym mo¿liwoœci wyznaczenia w nim uk³adu cen relatywnych, spe³niaj¹cych warunki równowagi ogólnej, oceniana mog³aby byæ wspó³czeœnie jako prekursorstwo idei, za które Robert Solow w roku 1987 otrzyma³ Nagrodê
Nobla.
W pocz¹tkach 1939 roku powierzono Langemu stanowisko wicedyrektora Komisji
Cowlsa ds. Badañ Ekonomicznych w Colorado Springs. Komisja ta wydawa³a prace
bêd¹ce pierwszymi w dziedzinie ekonometrii. Lange sta³ siê poprzez swe publikacje
wspó³twórc¹ nowej dziedziny wiedzy, cz³onkiem Econometric Society, redaktorem naczelnym czasopisma „Econometrica”, cz³onkiem komitetu redakcyjnego The Review of
Economic Studies oraz cz³onkiem American Economic Association. W paŸdzierniku
1943 roku przyj¹³ obywatelstwo amerykañskie. W okresie wojny, w tym szczególnie
w latach 1943–45, anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ polityczn¹ na rzecz pokoju, pomaga³ te¿
uciekinierom z Polski w znalezieniu pracy w USA. W kwietniu i maju 1944 roku przebywa³ na terytorium ZSRR ze specjaln¹ misj¹ polityczn¹. Spotyka³ siê z dzia³aczami
Zwi¹zku Patriotów Polskich, z ambasadorem Wielkiej Brytanii w ZSRR, rozmawia³
z Józefem Stalinem i Wiaczes³awem Mo³otowem. Przewidywany by³ na ministra spraw
zagranicznych w Tymczasowym Rz¹dzie Jednoœci Narodowej, ale odmówi³ objêcia
tego stanowiska po tym, jak Rosjanie nie udzielili pomocy dla powstania warszawskiego. Po zakoñczeniu wojny otrzyma³ propozycjê objêcia stanowiska ambasadora Polski
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w USA. Zrzek³ siê obywatelstwa amerykañskiego i od grudnia 1945 roku rozpocz¹³
s³u¿bê dyplomatyczn¹ w Waszyngtonie, któr¹ kontynuowa³ do stycznia roku 1947.
Pe³ni³ te¿ inne wa¿ne funkcje pañstwowe. Od marca 1946 roku by³ delegatem Polski
w ONZ oraz delegatem do Rady Bezpieczeñstwa, a od 17 sierpnia do 16 wrzeœnia – jej
przewodnicz¹cym. Przewodniczy³ Komitetowi Ekonomicznemu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, w lutym i marcu 1948 roku uczestniczy³ w sesji rady
Spo³eczno-Gospodarczej ONZ w Nowym Jorku, w marcu tego roku powróci³ do Polski,
ale w latach póŸniejszych kontynuowa³ pracê w komisjach eksperckich i uczestniczy³
w konferencjach ONZ.
W kraju sta³ siê dzia³aczem politycznym i partyjnym, cz³onkiem KC PZPR, od 1957
roku zastêpc¹ przewodnicz¹cego Rady Pañstwa, przewodnicz¹cym klubu poselskiego
PZPR. W 1957 roku stan¹³ na czele Rady Ekonomicznej przy Radzie Ministrów. W latach 1952–1955 by³ rektorem Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki w Warszawie.
Od 1956 roku wyk³ada³ na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1955–1956 oraz
w roku 1959 przebywa³ w Indiach, Egipcie i na Cejlonie jako doradca rz¹dowy do spraw
planowania.
Po powrocie do Polski wyk³ada³ w Szkole G³ównej Handlowej Zagadnienia przebudowy ustroju gospodarczego, a od momentu upañstwowienia uczelni i zmiany nazwy
na Szko³ê G³ówn¹ Planowania i Statystyki w 1949 roku zosta³ mianowany profesorem
i kierownikiem zak³adu Teorii Statystyki. Od roku 1950 kierowa³ Katedr¹ Statystyki
SGPiS, gdzie pracowa³ do 1956 roku. W 1950 roku opublikowa³ skrypt, a w 1952
ksi¹¿kê Teoria statystyki. Od 1954 roku zajmowa³ stanowisko profesora ekonomii politycznej w Instytucie Kszta³cenia Kadr Naukowych przy KC PZPR, gdzie prowadzi³
wy³¹cznie wyk³ady z historii myœli ekonomicznej. W styczniu 1955 roku, na zaproszenie Indian Statistical Institute w Kalkucie, wyjecha³ do Indii, gdzie prowadzi³ wyk³ady
i seminaria ze statystyki i ekonomii w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Delhi oraz
w Instytucie Statystycznym w Kalkucie. W 1956 roku opublikowa³ ksi¹¿kê Zagadnienia krajów gospodarczo nierozwiniêtych. W lipcu roku 1956 otrzyma³ propozycjê objêcia Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu
Warszawskiego. W 1958 roku ukaza³ siê Wstêp do ekonometrii, pierwszy podrêcznik
z ekonometrii w Polsce, bêd¹cy pioniersk¹ prac¹ w Europie Œrodkowo-Wschodniej
z zakresu zastosowañ metod ekonometrycznych w planowaniu i zarz¹dzaniu gospodark¹ socjalistyczn¹. W roku akademickim 1957/1958 prowadzi³ wyk³ady z teorii rozwoju gospodarczego, a rok póŸniej seminarium z ekonomii oraz wyk³ady z teorii
produkcji i akumulacji. Te ostatnie opublikowa³ w 1961 roku jako ksi¹¿kê Teoria produkcji i akumulacji, w której, stosuj¹c metody matematyczne, sprecyzowa³ marksow-
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sk¹ teoriê reprodukcji i akumulacji, przeprowadzi³ analizê przep³ywów miêdzyga³êziowych, bada³ wp³yw inwestycji na wzrost produkcji i dochodu. W 1959 roku ukaza³ siê
pierwszy tom Ekonomii politycznej, która – w zamierzeniu autora – mia³a byæ syntez¹
ekonomii neoklasycznej z marksowsk¹. Od roku 1961/1962 wyk³ada³ teoriê programowania, w 1964 roku wyda³ Optymalne decyzje. Zasady programowania. W latach szeœædziesi¹tych wspó³tworzy³ podstawy cybernetyki ekonomicznej. W roku 1962 ukaza³a
siê praca Ca³oœæ i rozwój w œwietle cybernetyki, w 1965 roku Wstêp do cybernetyki ekonomicznej.
Obok badañ z zakresu stosowania matematyki w naukach ekonomicznych pog³êbia³
sw¹ wiedzê w dziedzinie czystej matematyki. Od 1950 roku by³ cz³onkiem, od roku
1951 samodzielnym pracownikiem naukowym Pañstwowego Instytutu Matematycznego, od 1952 roku kierownikiem sekcji Statystyki Matematycznej Instytutu Matematyki
PAN, w roku 1953 uczestniczy³ w VIII Kongresie Matematyków Polskich w Warszawie. Zajmowa³ siê miêdzy innymi rachunkiem prawdopodobieñstwa jako narzêdziem
badañ w teorii produkcji, wzajemnymi zwi¹zkami miêdzy analiz¹ wariancji, analiz¹
Lexisa i korelacji, mo¿liwoœciami stosowania analizy input-output w planowaniu gospodarki socjalistycznej.
Oskar Lange by³ cz³onkiem Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, prezesem i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, cz³onkiem rzeczywistym i przewodnicz¹cym Komitetu Nauk Ekonomicznych
PAN, cz³onkiem Komitetu Matematycznego PAN, Institute of Social Studies w Hadze,
International Statistical Institute w Hadze, Royal Statistical Society, przewodnicz¹cym
Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego. Zainicjowa³ utworzenie „Przegl¹du Statystycznego”, który nastêpnie wspó³redagowa³, ponadto by³ cz³onkiem kolegium redakcyjnego „Ekonomisty” i „Nauki Polskiej”.
W semestrze zimowym 1964/1965 wyk³ada³ na Uniwersytecie Warszawskim wybrane zagadnienia ekonomii politycznej. Koñczy³ pracê nad drugim tomem Ekonomii politycznej. Zmar³ w Westminster Hospital w Londynie, gdzie przewieziony zosta³ po
pobycie w kurorcie Cortina d’Ampezzo we W³oszech.
Twórczoœæ naukowa Langego obejmuje 848 pozycji, w tym 144 wydawnictwa zwarte. Œwiatowy rozg³os przynios³y mu publikacje z lat trzydziestych i pocz¹tku lat czterdziestych. Do dzisiaj praca O ekonomicznej teorii socjalizmu, polemizuj¹ca z koncepcjami Hayeka i Misesa, oraz wydana w 1944 roku w ramach Komisji Cowlsa Giêtkoœæ
cen i zatrudnienie, bêd¹ca syntez¹ neoklasyki i keynesizmu, s¹ przedmiotem analiz na
wielu czo³owych amerykañskich uniwersytetach. Jego twórczoœæ naukowa dotyczy³a
nie tylko teorii ekonomii, ale tak¿e dziedzin pokrewnych, których dorobek, choæ ilo-
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œciowo skromniejszy, jest nie mniej naukowo wa¿ny. Szczególn¹ rangê od samego
pocz¹tku swej dzia³alnoœci naukowej nadawa³ Lange statystyce. W jego rozprawie
habilitacyjnej metody statystyczne zastosowane zosta³y do badania przebiegu koniunktury gospodarczej. Nastêpuje w niej rozbiór i krytyka wspó³czesnych metod empiryczno-statystycznego badania koniunktury, przy czym chodzi nie o technikê matematyczno-statystyczn¹ tych badañ, lecz o ich podstawy logiczne oraz o to, jak dalece empiryczno-statystyczne badania koniunktury rozwi¹zuj¹ problemy stawiane przez teoriê ekonomii. Lange odnajduje nowe aspekty w statystycznych badaniach koniunktury,
ujmuj¹c ¿ycie gospodarcze jako ca³oœæ z³o¿on¹ ze wspó³zale¿nie powi¹zanych elementów, a jednoczeœnie krytykuj¹c metodê harvardzk¹. Próbuje odpowiedzieæ na pytanie,
kiedy dyspersja cen sygnalizuje zaburzenie równowagi ekonomicznej, a kiedy œwiadczy tylko o przesuwaniu siê równowagi ekonomicznej do coraz to nowych pozycji bez
g³êbszego zaburzenia. Wyznacza wspó³czynnik odchylenia równowagi ekonomicznej,
mierzony stosunkiem dyspersji rzeczywistych ruchów cen do dyspersji, wynikaj¹cej
z rozbie¿noœci linii trendu. Wskazuje, jak nale¿y prowadziæ badania statystyczne w sferze zjawisk ekonomicznych. Uwa¿a, ¿e nie mo¿na u¿ywaæ aparatury statystycznej
w oderwaniu od podstaw teoretycznych analizowanego zjawiska ekonomicznego, st¹d
w konstrukcji narzêdzi statystycznych nale¿y uwzglêdniæ specyfikê badanych zjawisk
wynikaj¹c¹ z teorii ekonomicznych. Przemyœlenia Langego sta³y siê nastêpnie podstaw¹ w tworzeniu ekonometrii i innych metod iloœciowych, analizuj¹cych zjawiska gospodarcze. Lange wspó³tworzy³ ekonometriê wspólnie z pierwszymi laureatami
Nagrody Nobla – Ragnarem Frischem i Janem Tinbergenem.
Studia statystyczne nie zosta³y, niestety, uwieñczone napisaniem skoñczonego dzie³a
z zakresu teorii statystyki. Ksi¹¿ka z 1952 roku stanowi pierwsz¹ czêœæ podrêcznika
o charakterze monograficznym, dalsze czêœci by³y przedstawione na wyk³adach, ale nie
doczeka³y siê w pe³ni autoryzowanej publikacji. Charakterystyczne jest to, ¿e Lange,
wychodz¹c od powszechnie przyjêtej definicji statystyki jako nauki o badaniach zjawisk masowych, nadaje doœæ specyficzne znaczenie pojêciu procesu masowego. Definiuje j¹ jako prawid³owoœæ bêd¹c¹ mo¿liw¹ do ustalenia jedynie w masie, mimo jej
niewidocznoœci w poszczególnym indywidualnym przypadku. Prawid³owoœæ wystêpuj¹ca w masie nazwana jest przez Langego prawid³owoœci¹ statystyczn¹ i powstaje
wówczas, gdy we wszystkich przypadkach dzia³a ten sam ogólny splot przyczyn. Jednoczeœnie w ka¿dym indywidualnym przypadku dzia³aj¹ przyczyny dodatkowe, charakterystyczne dla poszczególnych przypadków i jedynie im w³aœciwe. S¹ to przyczyny
uboczne w odró¿nieniu od przyczyny g³ównej, bêd¹cej ogólnym splotem przyczyn.
Wnioskowanie statystyczne w ujêciu Langego polega na analizie przyczyn kszta³tu-
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j¹cych zbiorowoœæ, a wiêc tym samym wp³ywaj¹cych na przebieg procesu masowego,
który ma miejsce w zbiorowoœci statystycznej. Jest to analiza stochastyczna na zbiorowoœci próbnej wylosowanej z jakiejœ zbiorowoœci generalnej, hipotetycznej lub istniej¹cej realnie. W przypadku gdy badana zbiorowoœæ statystyczna jest otrzymywana
jako rezultat zastosowania metody reprezentacyjnej, to zbiorowoœæ generalna, z której
wylosowano próbê, faktycznie istnieje. Jeœli zaœ zbiorowoœæ jest wynikiem badania wyczerpuj¹cego, to wówczas zbiorowoœæ generalna jest hipotetyczn¹ zbiorowoœci¹ teoretyczn¹. Daje ona obraz zbiorowoœci statystycznej po usuniêciu z niej skutków dzia³ania
przyczyn ubocznych. Tym samym daje obraz sk³adnika systematycznego zaobserwowanej zbiorowoœci. Taka interpretacja procesów masowych nie jest w teorii statystyki
powszechnie przyjêta. Pozwala ona na tworzenie syntetycznych obrazów badanych
zbiorowoœci, powstaj¹cych mimo ich wewnêtrznej ró¿norodnoœci i z³o¿onoœci. Takie
podejœcie do badania rzeczywistoœci wpisuje siê w ca³okszta³t twórczoœci Langego,
gdzie widzi on zawsze ca³okszta³t badanego zjawiska w ca³ej jego z³o¿onoœci i pozornej
sprzecznoœci. Sprzê¿enie zwrotne, które powstaje miêdzy elementami decyduj¹cymi
o powstaniu ca³oœci systemu ró¿ni¹cego siê od swych elementów, jest równie¿ nici¹
przewodni¹ w rozwa¿aniach kontynuowanych w koncepcjach cybernetycznych.
Statystyka sta³a siê dla Langego nauk¹, dziêki której wchodzi³ w tajniki logiki funkcjonowania zaburzeñ w procesach ekonomicznych. Towarzyszy³a mu ona jako wsparcie intelektualne w trudnych okresach jego ¿ycia, kiedy odsuwany by³ od wyk³adania
swej g³ównej profesji, jak¹ by³a ekonomia polityczna. Tak sta³o siê dwukrotnie – raz na
seminarium A. Krzy¿anowskiego, a drugi raz w diametralnie zmienionych warunkach,
po 1949 roku. W pierwszym przypadku pokaza³, jak mo¿na analizowaæ teoriê ekonomii
u¿ywaj¹c metod statystycznych, co zaowocowa³o póŸniej prekursorstwem w dziedzinie
ekonometrii i metod iloœciowych w ekonomii œwiatowej. Znalaz³ siê bowiem w czo³ówce œwiatowych ekonomistów, stosuj¹cych w swych badaniach narzêdzia statystyki
matematycznej. Potwierdza to fakt, ¿e do ksiêgi jubileuszowej wydanej z okazji jego
szeœædziesi¹tych urodzin artyku³y swe napisali przyjaciele, wspó³pracownicy i uczniowie z okresu chicagowskiego, w tym liczne grono póŸniejszych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Drugie zetkniêcie ze statystyk¹ zaowocowa³o ksi¹¿k¹
bêd¹c¹ podrêcznikiem statystyki opisowej, w której traktuje j¹ jako odrêbn¹ dyscyplinê,
zajmuj¹c¹ siê badaniem zjawisk masowych. Teoria statystyki Langego by³a przez wiele
lat podstaw¹ badania statystyki opisowej w wy¿szym szkolnictwie ekonomicznym.
W uwagach wstêpnych Lange wyodrêbni³ czynnik systematyczny i przypadkowy. Praca ta zawiera charakterystykê parametrów opisowych zjawisk statystycznych. Prezentowane w niej ujêcia dynamiczne uwzglêdniaj¹ w szerokim zakresie analizê szeregów
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czasowych. Lange rozumia³ od pocz¹tku koniecznoœæ ci¹g³ego udoskonalania metod
statystycznych, zaznaczaj¹c to ju¿ w latach trzydziestych, u progu swej wielkiej kariery.
Prace nad teori¹ statystyki zosta³y przerwane, co nie pozwoli³o mu na pokazanie w pe³ni
wszystkich konsekwencji wynikaj¹cych z takiej interpretacji zjawisk masowych.
Ksi¹¿ka ta mia³a drugie wydanie w 1970 roku, które poszerzone zosta³o przez A. Banasiñskiego o teoriê korelacji i regresji liniowej.
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LATUCH MIKO£AJ (1931–2005)

Miko³aj Latuch urodzi³ siê 28 wrzeœnia 1931 roku w miejscowoœci Tarnawatka (woj.
lubelskie). Tutaj rozpocz¹³ naukê w szkole podstawowej, a klasê siódm¹ i Liceum
Ogólnokszta³c¹ce ukoñczy³ w Tomaszowie Lubelskim. Studia wy¿sze podj¹³ w Szkole
G³ównej Planowania i Statystyki (obecnie Szko³a G³ówna Handlowa) w Warszawie na
Wydziale Ogólno-Ekonomicznym w 1951 roku. Studia pierwszego stopnia na SGPiS
ukoñczy³ w 1954 roku, a drugiego stopnia – w 1956, uzyskuj¹c dyplom magistra ekonomii. W czasie studiów magisterskich pracowa³ jako asystent, prowadz¹c zajêcia ze statystyki.
Przedmiotem zainteresowañ badawczych Miko³aja Latucha sta³a siê przede wszystkim demografia, co znalaz³o potwierdzenie ju¿ w jego rozprawie doktorskiej pt. „Repatriacja ludnoœci polskiej w latach 1955–1960 na tle zewnêtrznych ruchów wêdrówkowych”, obronionej w 1962 roku na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS. Praca ta ma
w dorobku naukowym Miko³aja Latucha szczególne znaczenie, poniewa¿ by³o to
pierwsze opracowanie w Polsce napisane po 1945 roku na podstawie uzyskanych wówczas urzêdowych danych statystycznych oraz wyników w³asnego badania empirycznego zorganizowanego w ramach Instytutu Gospodarstwa Spo³ecznego (IGS), reaktywowanego przy SGPiS w 1957 roku. Badanie to nawi¹zywa³o do nurtu badañ emigracji
prowadzonych w przedwojennym IGS, którym kierowa³ prof. Ludwik Krzywicki.
Objê³o ono prawie 3 tys. repatriantów, a jego wyniki, mimo okrojenia ze wzglêdu na
urzêdow¹ cenzurê, stanowi¹ do dziœ g³ówne uporz¹dkowane Ÿród³o wiedzy na temat
ujêty w tytule rozprawy. Taka praca, podejmuj¹ca zagadnienia repatriacji, w tym
z ZSRR, mog³a byæ zrealizowana po uzyskaniu zgody w³adz rz¹dowych, a jej obrona
mia³a przebieg tajny. Zosta³a ona opublikowana dopiero po 1989 roku.
Tematyka migracyjna wesz³a na sta³e do obszaru badañ prowadzonych przez
Miko³aja Latucha. Po uzyskaniu stopnia doktora ich autor koncentrowa³ siê na zagadnieniach migracji wewnêtrznych, które analizowa³ jako procesy wspó³wystêpuj¹ce
z procesami industrializacji. Efektem tych dociekañ by³a praca Migracje wewnêtrzne
w Polsce na tle industrializacji (1950–1960), na podstawie której uzyska³ stopieñ dok-
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tora habilitowanego nauk ekonomicznych, nadany przez Radê Wydzia³u Finansów
i Statystyki SGPiS w 1969 roku. Zosta³a ona wydana w PWE w 1970 roku i stanowi
wci¹¿ podstawowe Ÿród³o wiedzy na temat wewnêtrznych ruchów migracyjnych na tle
rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski, które powodowa³y przemieszczanie siê kapita³u ludzkiego ze wsi do miast o niespotykanym dotychczas natê¿eniu i skutkach
spo³ecznych. Analizê tych procesów przeprowadzono w niej na podstawie danych spisów powszechnych w 1950 i 1960 roku, co by³o mo¿liwe, gdy¿ w GUS dokonano specjalnego opracowania spisu z 1960 roku. G³ównym celem tej pracy by³o okreœlenie
zwi¹zków miedzy migracjami ludnoœci a rozwojem gospodarczym. Istotne znaczenie
mia³y tu wyniki analizy dotycz¹ce wagi spisów ludnoœci oraz niedoskona³oœci bie¿¹cej
ewidencji ludnoœci w badaniu zmian miejsca zamieszkania i ruchów migracyjnych.
W 1965 roku Miko³aj Latuch zosta³ powo³any na stanowisko kierownika Punktu
Konsultacyjnego SGPiS w Olsztynie. Pe³ni³ te¿ funkcjê wiceprezesa Towarzystwa Naukowego im. W. Kêtrzyñskiego. Mia³o to istotny wp³yw na uruchomienie nowego kierunku badañ dotycz¹cych migracji i kszta³towania siê za³óg pracowniczych w nowych
okrêgach przemys³owych. Dzia³alnoœæ badawcza w tym regionie zaowocowa³a wieloma publikacjami, w tym ksi¹¿k¹ zespo³ow¹ pt. Ruchliwoœæ pracownicza zak³adu przemys³owego na przyk³adzie Olsztyñskich Zak³adów Opon Samochodowych (SGPiS,
1978), której Miko³aj Latuch by³ wspó³autorem i redaktorem naukowym.
W dzia³alnoœci Miko³aja Latucha bardzo mocno zaznaczy³ siê zwi¹zek z Instytutem
Gospodarstwa Spo³ecznego, z którym wspó³pracowa³ od 1957 roku. W 1969 roku zosta³ jego wicedyrektorem i od tego momentu problematyka demograficzna by³a silnie
reprezentowana w programie badañ Instytutu. W latach 1972–1980 by³ dyrektorem
IGS, pe³ni¹c jednoczeœnie funkcjê kierownika Zak³adu Spo³eczno-Demograficznych
Zagadnieñ Rodziny na Wydziale Spo³eczno-Ekonomicznym SGPiS. Dorobek naukowy, osi¹gniêcia w dziedzinie kszta³cenia m³odej kadry oraz dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju ruchu naukowego by³y podstaw¹ do uzyskania przez Miko³aja Latucha w 1974 roku
tytu³u profesora nadzwyczajnego, a w 1982 – profesora zwyczajnego.
Profesor Miko³aj Latuch ze wzglêdu na swoje zainteresowania naukowe stale wspó³pracowa³ z G³ównym Urzêdem Statystycznym. By³o to szczególnie wa¿ne dla prac badawczych IGS, który korzysta³ z pomocy GUS, nie tylko gdy chodzi o udostêpnianie
danych statystycznych, lecz tak¿e w kontekœcie ogólnokrajowych badañ realizowanych
wspólnie przez IGS i GUS w latach 1961–1987, miêdzy innymi na temat pracy kobiet
po przerwach macierzyñskich, osób starszych oraz faz rozwoju rodziny i jej potrzeb.
Charakterystyczn¹ cech¹ dzia³alnoœci Mikio³aja Latucha by³o kontynuowanie badañ
empirycznych w dziedzinie demografii spo³eczno-ekonomicznej, istotnych dla polityki
ludnoœciowej, rodzinnej, a szerzej – dla polityki spo³ecznej. By³ on jednym z inicjatorów i realizatorem Problemu Wêz³owego 11.5 „Optymalizacja struktur demograficznych w Polsce Ludowej”, którym kierowa³ w latach 1975–1980 jako dyrektor Instytutu
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Gospodarstwa Spo³ecznego. W ramach tego programu zrealizowano kilka badañ ogólnokrajowych, wœród których by³o badanie na temat „Urlopy bezp³atne kobiet dla opieki
nad ma³ym dzieckiem w latach 1977–1979”, przeprowadzone prze GUS we wspó³pracy
z IGS. Jego wyniki sta³y siê miêdzy innymi podstaw¹ do wprowadzenia w 1981 roku
zasi³ku wychowawczego dla matek przechodz¹cych na urlopy wychowawcze. Po raz
pierwszy przeliczono wówczas dane NSP’1978 wed³ug zawodów, co póŸniej zosta³o
wykorzystane w oryginalny sposób w jednej z prac doktorskich, obronionej w SGPiS.
Profesor Miko³aj Latuch na swoim seminarium doktorskim wypromowa³ 19 doktorów. Ci spoœród nich, którzy uzyskali stopnie doktora habilitowanego lub tytu³y profesora, nale¿¹ dziœ do wybitnych znawców problematyki badañ statystycznych, demografii i polityki ludnoœciowej, kontynuuj¹ prace badawcze, kszta³c¹ studentów i kadry
naukowe, zajmuj¹ wysokie stanowiska w instytucjach publicznych i wy¿szych uczelniach.
Do wa¿nych dziedzin dzia³alnoœci Miko³aja Latucha nale¿y zaliczyæ równie¿ miêdzynarodow¹ wspó³pracê badawcz¹, g³ównie z Francj¹, Czechos³owacj¹, Bu³gari¹, Rumuni¹ i ZSRR, co przejawia³o siê zw³aszcza w organizowaniu wspólnych konferencji
naukowych i publikacjach. Przyk³adem mo¿e tu byæ ksi¹¿ka pt. Rozwój ludnoœci krajów
socjalistycznych (red. M. Latuch i D. Walentej, PWE, Warszawa 1978; w jêzyku rosyjskim opublikowa³o j¹ Wydawnictwo Statystyka, Moskwa 1977).
W trakcie prac na problemami demograficznymi, w tym nad migracjami, zainteresowania Miko³aja Latucha by³y skierowane na politykê ludnoœciow¹, która stwarza³a
szersze pole badawcze, poniewa¿ tu mo¿na by³o uwzglêdniæ tak¿e w¹tki pozademograficzne, tj. socjalne, ekonomiczne, edukacyjne i inne. W czasie gdy wspó³pracowa³
z IGS, problematyka zwi¹zana z polityk¹ ludnoœciow¹ by³a przedmiotem wielu konferencji organizowanych przez ten Instytut, które owocowa³y zbiorowymi publikacjami.
Mia³y one istotne znaczenie dla zrozumienia i upowszechnienia wiedzy o takich procesach, jak: starzenie siê ludnoœci, funkcjonowanie rodziny w zmieniaj¹cych siê warunkach, narastanie zjawisk patologicznych i os³abienie stabilnoœci rodziny. Szczególnie
du¿a aktywnoœæ IGS w tej dziedzinie pojawi³a siê wówczas, gdy rozpoczêto realizacjê
Centralnego Problemu Badañ Demograficznych, który stwarza³ du¿e mo¿liwoœci realizacji badañ empirycznych i publikacji ich wyników.
Prace profesora Miko³aja Latucha na temat polityki ludnoœciowej powstawa³y od lat
70. ubieg³ego wieku. Przyk³adem jest tu studium pt. Elementy polityki ludnoœciowej
w Polsce, opublikowane w ksi¹¿ce zbiorowej Polityka ludnoœciowa a wspó³czesne problemy (KiW, 1975), w którym omówiono pojêcie polityki ludnoœciowej, jej cele i zadania oraz rolê w kszta³towaniu rozwoju ludnoœci i równowagi demograficznej. Autor
tego opracowania, charakteryzuj¹c obowi¹zuj¹ce wtedy rozwi¹zania prawne, zaj¹³ te¿
stanowisko w sprawie roli pañstwa w kszta³towaniu socjalnych aspektów tej polityki.
Pe³niejszy obraz polityki ludnoœciowej daje póŸniejsza jego praca pt. Polityka ludno-
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œciowa europejskich krajów socjalistycznych (wspó³autor K. Dzienio, PWE, 1983). Podobna problematyka wystêpowa³a tak¿e w podrêcznikach Demografia. Materia³y do
wyk³adu (SGPiS, 1967 i 1969) oraz Demografia spo³eczno-ekonomiczna (PWE, 1980
i 1985), które Miko³aj Latuch opracowa³ dla s³uchaczy wyk³adów ze statystyki oraz demografii i polityki ludnoœciowej. Inny podrêcznik, zatytu³owany Statystyka ludnoœci
(SGPiS, 1986), jest prac¹ zespo³ow¹, której by³ wspó³redaktorem. Do publikacji ogólnych, których Miko³aj Latuch by³ wspó³autorem i redaktorem naukowym, nale¿¹ Problemy ludnoœciowe (PWE, 1986), Problemy ludzi starych (PWE, 1974) oraz Polityka
spo³eczna – uwarunkowania demograficzne, zadania, potrzeby (KiW, 1980).
W dzia³alnoœci naukowej profesora Miko³aja Latucha obok problemów krajowych
i regionalnych silnie by³y akcentowane w¹tki lokalne, które przejawia³y siê zw³aszcza
w pracach doktorskich na jego seminarium, podejmuj¹cych tematykê uprzemys³owienia i urbanizacji w ujêciu lokalnym i regionalnym. Dotyczy³o to miêdzy innymi badañ
prowadzonych w regionie Olsztyna i Warszawy (w 1982 roku Miko³aj Latuch zosta³
pe³nomocnikiem rektora SGPiS ds. badañ na rzecz Warszawy i regionu warszawskiego). By³o to dzia³anie wyprzedzaj¹ce w pewnym stopniu czas transformacji, w którym
nast¹pi³o silne nachylenie badañ na problemy œrodowisk lokalnych oraz regionalnych,
a obecnie jest szczególnie eksponowane jako niezbêdne w realizacji koncepcji rozwoju
zrównowa¿onego. Dostrzeganie œrodowisk lokalnych, wystêpuj¹ce ju¿ w rozprawie
doktorskiej i habilitacyjnej Miko³aja Latucha, uwidocznia³o siê coraz bardziej, gdy zaczê³y pojawiaæ siê problemy emigracji w kolejnych latach transformacji w Polsce.
Podj¹³ znowu ich badanie i wyda³ monografiê pt. Wspó³czesna emigracja Polaków
(„Monografie i Opracowania” SGH, Warszawa 1996).
Profesor Miko³aj Latuch by³ dobrym organizatorem zespo³owej pracy badawczej.
W takim dzia³aniu dostrzega³ mo¿liwoœci w³¹czania do pracy studentów, asystentów
i doktorantów. Wokó³ Profesora by³o zawsze grono osób realizuj¹cych zadania wi¹¿¹ce
siê w szersze problemy badawcze. Jako promotor prac studenckich, podyplomowych
i doktorskich móg³ to czyniæ, poniewa¿ mia³ cechy badacza integruj¹cego zespo³y. Mia³
te¿ umiejêtnoœæ organizowania spotkañ naukowych, konferencji i seminariów, które
skupia³y wielu demografów, polityków spo³ecznych i praktyków. Statystyka by³a dla
niego zawsze g³ówn¹ podstaw¹ analiz w dostêpnych przekrojach spo³ecznych i przestrzennych, a wyniki badañ empirycznych widzia³ jako materia³ do poszerzenia analizy
i objaœnienia badanych zjawisk lub do otwarcia problemu przez rozpoczêcie badania,
gdy danych statystycznych nie by³o.
Profesor Miko³aj Latuch mia³ du¿e zas³ugi w rozwoju ruchu naukowego w œrodowisku akademickim i poza nim. By³ wspó³za³o¿ycielem i cz³onkiem Rz¹dowej Komisji
(póŸniej Rady) Ludnoœciowej, prezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego w latach 1982–1985, wspó³za³o¿ycielem i cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Demogra-
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ficznego, cz³onkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN, cz³onkiem Rady Naukowej przy Prezesie GUS, cz³onkiem Rady Naukowej Kolegium Ekonomiczno-Spo³ecznego SGH. Pracuj¹c w SGPiS, profesor Miko³aj Latuch zajmowa³ miêdzy innymi nastêpuj¹ce stanowiska: kierownik Punktu Konsultacyjnego w Olsztynie (1965), kierownik Zak³adu Polityki Spo³ecznej, wicedyrektor IGS, kierownik Katedry Polityki Spo³ecznej i Ekonomiki Pracy, dyrektor IGS (1972–1980), kierownik Zak³adu Spo³eczno-Demograficznych Zagadnieñ Rodziny (1979–1981), kierownik Zak³adu Demografii
Spo³eczno-Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Spo³ecznym (1981–1984).
Miko³aj Latuch opublikowa³ wiele opracowañ w postaci ksi¹¿ek (³¹cznie mia³ udzia³
w wydaniu oko³o 50 pozycji zwartych), artyku³ów i raportów z badañ, których by³ autorem, wspó³autorem lub redaktorem. Jego pierwsze publikacje ukaza³y siê ju¿ w 1958 r.
w „Wiadomoœciach Statystycznych” i „Biuletynie Instytutu Gospodarstwa Spo³ecznego”. Prezentowa³ w nich wyniki analiz oraz wnioski i propozycje nowych badañ.
Profesor Miko³aj Latuch w czasie pracy zawodowej w SGPiS i SGH by³ wyk³adowc¹
statystyki, demografii i polityki ludnoœciowej oraz – jak wspomniano wy¿ej – autorem
lub wspó³autorem podrêczników z tych przedmiotów, które wyk³ada³ równie¿ w Wy¿szej Szkole Nauk Spo³ecznych i Akademii Spraw Wewnêtrznych. Cieszy³ siê popularnoœci¹ wœród studentów, docenia³ znaczenie pracy zespo³ów badawczych, by³ otwarty
na wspó³pracê. Nale¿a³ do ludzi aktywnych. Mimo choroby pracowa³, publikowa³ i prowadzi³ badania. Sylwetka zawodowa i spo³eczna profesora Miko³aja Latucha jako badacza, autora, dydaktyka czy promotora m³odej kadry, z perspektywy d³ugich lat naszej
wspólnej pracy na Wydziale i w Kolegium Ekonomiczno-Spo³ecznym SGPiS oraz
SGH daje podstawê do stwierdzenia, ¿e pozostawi³ po sobie wyraŸny œlad w dyscyplinach, którymi siê zajmowa³. Za osi¹gniêcia naukowe, rozwój ruchu naukowego oraz
wspó³pracê z szeroko rozumian¹ praktyk¹ otrzyma³ liczne wyró¿nienia i odznaczenia,
w tym Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal GUS „200 lat Statystyki Polskiej”,
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Profesor Miko³aj Latuch zmar³ 3 paŸdziernika 2005 roku.

ród³a
Akta osobowe w archiwum SGH.
Miko³aj Latuch (1931–2005), „Statistics in Transition” 2006, Vol. 7, No 4, s. 929-930.
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LEO JULIUSZ (1861–1918)

Juliusz Franciszek Leo wywodzi³ siê z rodziny pochodzenia niemieckiego, jakich
wiele znalaz³o siê w Galicji w wyniku tak zwanej kolonizacji józefiñskiej1. Niemieccy
przodkowie Juliusza Lea przybyli na teren Galicji z Czech, wkrótce po pierwszym rozbiorze Polski. Zajmowali doœæ wysokie funkcje w administracji ¿up solnych oraz kopalniach siarki w Galicji. Ojciec Juliusza Leo, równie¿ Juliusz, najpierw pracowa³ jako
naczelnik Urzêdu Górniczego na Bukowinie, potem by³ naczelnikiem Zarz¹du Salinarnego w Stebniku ko³o Drohobycza. Tam 15 wrzeœnia 1861 roku urodzi³ siê jego
najm³odszy syn Juliusz Franciszek, póŸniejszy prezydent Krakowa. Oko³o roku 1867
Juliusz Leo (ojciec) zosta³ mianowany naczelnikiem ¯up Solnych w Wieliczce. Rodzina Leów przenios³a siê do Wieliczki. Po œmierci ojca w 1878 roku Juliusz Leo z matk¹
Krystyn¹ z domu Holzträger i rodzeñstwem przeniós³ siê do Krakowa. Juliusz Leo
ukoñczy³ Szko³ê G³ówn¹ Ludow¹ (podstawow¹) w Wieliczce i rozpocz¹³ naukê w Gimnazjum œw. Anny w Krakowie, znanym z wysokiego poziomu nauczania. Po zdaniu matury w roku 1879 zapisa³ siê na Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego. Lata studiów Juliusza Lea to okres œwietnego rozwoju uniwersytetu, który wówczas sta³ siê
ogólnopolsk¹ placówk¹ naukow¹ przyci¹gaj¹c¹ m³odzie¿ polsk¹ ze wszystkich zaborów. Ukoñczenie Wydzia³u Prawa zaœ otwiera³o najszersze mo¿liwoœci dalszej kariery
w s¹downictwie, adwokaturze czy administracji. Najwiêkszym autorytetem dla m³odego Lea by³ prof. dr Julian Dunajewski2, budz¹cy podziw sw¹ wiedz¹ i indywidualno1

Józef II, cesarz austriacki, panowa³ w latach 1780–1790, prowadzi³ intensywn¹ kolonizacjê Galicji, sprowadzaj¹c urzêdników i rzemieœlników z krajów niemieckojêzycznych monarchii habsburskiej.
2
Prof. dr Julian Dunajewski, ekonomista, kierownik Katedry Umiejêtnoœci Politycznych,
Statystyki i Prawa Administracyjnego Austriackiego, dziekan Wydzia³u Prawa oraz rektor UJ.
Jego bratem by³ kard. Albin Dunajewski, biskup krakowski.
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œci¹. Sta³ siê on wzorem dla Lea, na który w swej dzia³alnoœci naukowej i publicznej
powo³ywa³ i którego nauki stara³ siê stosowaæ. Gdy sam ju¿ by³ profesorem i piastowa³
urz¹d g³owy miasta, utrzymywa³ z prof. Dunajewskim bli¿sze kontakty towarzyskie
i bywa³ goœciem w jego domu.
Na uniwersytecie, tak jak poprzednio w gimnazjum, Juliusz szybko wyró¿ni³ siê
swoimi zdolnoœciami i inteligencj¹, a wymagane egzaminy zdawa³ z odznaczeniem. Te
wybitne zdolnoœci umo¿liwi³y mu uzyskanie stypendium i zapewnienie sobie na okres
studiów œrodków materialnych, których ze œmierci¹ ojca, jeszcze przed matur¹, zosta³
pozbawiony. By³ on stypendyst¹ Fundacji Kazimierza Prus Petryczyna, a nastêpnie
otrzyma³ Stypendium im. Cesarza Franciszka Józefa i El¿biety, które pobiera³ do ukoñczenia studiów. W 1884 roku otrzyma³ stopieñ doktora praw, a jego promotorem by³
prof. dr Mieczys³aw Bochenek3.
W okresie studiów uniwersyteckich skrystalizowa³y siê przekonania polityczne
i ideologiczne Juliusza Lea. Wp³yw na kszta³towanie siê pogl¹dów politycznych m³odzie¿y akademickiej mia³a ogólna atmosfera uczelni. Profesorowie Wydzia³u Prawa
w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci byli konserwatystami i to w³aœnie najwybitniejsi z nich formowali oraz wypracowywali program tego stronnictwa. Wielu profesorów Uniwersytetu reprezentowa³o szko³ê historyczn¹ krakowsk¹, by³y to bowiem lata najwiêkszego jej
powodzenia. Takie nieprzeciêtne indywidualnoœci w gronie profesorskim musia³y wywieraæ silny wp³yw na m³odych studentów. W tej atmosferze ukszta³towa³y siê pogl¹dy
konserwatywne m³odego Juliusza Lea.
Jeszcze przed doktoratem, w marcu 1884 roku, rozpocz¹³ Leo roczny sta¿ w c.k. Galicyjskiej Prokuratorii Skarbu, w charakterze bezp³atnego koncypienta, a od marca 1885
zosta³ tam¿e zatrudniony jako koncypient etatowy. Rozbudzone zainteresowania naukowe spowodowa³y jednak decyzjê o jak najszybszym przygotowaniu habilitacji. Postara³ siê wiêc o czasowe zwolnienie z obowi¹zków zawodowych i – pomimo i¿
dysponowa³ tylko niewielkimi œrodkami finansowymi – w listopadzie 1885 roku wyjecha³ na dalsze studia teoretyczne do Berlina. Tam s³ucha³ wyk³adów z zakresu ekonomii
politycznej, nauki skarbowoœci i statystyki, bior¹c czynny udzia³ w seminariach ekonomiczno-statystycznych. Niezale¿nie od zajêæ uniwersyteckich wykorzystywa³ on swój
pobyt w Berlinie na pracê w Bibliotece Pruskiego Biura Statystycznego, zbieraj¹c materia³y do rozprawy o podatku od spadków. Po uzyskaniu Stypendium im. Adama Mickiewicza, przyznawanego przez Akademiê Umiejêtnoœci, uda³ siê na dalsze studia do
Pary¿a, by wys³uchaæ wyk³adów w Académie des Sciences Morales et Politiques.
3

Prof. dr Mieczys³aw Bochenek (1838–1887), ekonomista, profesor UJ, radny Miasta Krakowa.
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Po powrocie do Krakowa wiosn¹ 1885 roku Juliusz Leo by³ ju¿ zdecydowany poœwiêciæ siê karierze naukowej, zwolni³ siê wiêc z pracy w Galicyjskiej Prokuratorii
Skarbu, przechodz¹c do praktyki adwokackiej, której jednak praktycznie nie prowadzi³.
W 1887 roku wyjecha³ do Warszawy w celu zgromadzenia materia³ów do referatu na
zorganizowany w Krakowie w dniach 8–10 IX 1887 I Zjazd Prawników Polskich.
Wyg³osi³ na nim odczyt pt. Reformy skarbowe Sejmu Czteroletniego. W roku 1888
przedstawi³ jako rozprawê habilitacyjn¹ pracê pt. Podatek od spadków w teorii i polityce skarbowej pañstw europejskich, (Kraków 1891) oraz wyg³osi³ wyk³ad habilitacyjny
pt. Najnowsze teorie o podatku osobisto-dochodowym. 20 IX 1888 roku otrzyma³ stopieñ docenta nauki skarbowoœci, prawa skarbowego i ekonomii politycznej oraz zosta³
zatrudniony na Uniwersytecie Jagielloñskim w charakterze docenta prywatnego
(bezp³atnego).
Podejmuj¹c zajêcia dydaktyczne na UJ, poœwiêca³ on du¿o czasu na pracê naukow¹,
której efektem by³y prace stanowi¹ce jego w³aœciwy dorobek naukowy. Dotyczy³y one
g³ównie podatków i ce³. Najwa¿niejsz¹ pozycj¹ w jego dorobku naukowym by³a praca
pt. Finanse Galicji oraz projekt reformy skarbu krajowego (Kraków 1890). Ksi¹¿ka ta
zwróci³a powszechn¹ uwagê, wykazano w niej nie tylko du¿¹ znajomoœæ teorii, lecz
przede wszystkim wyraŸny temperament polityczny autora. Przyczyni³a siê ona w pewnej mierze do zmiany stosunków ekonomicznych w Galicji. Du¿y oddŸwiêk wywo³a³
równie¿ artyku³ pt. Finanse Galicji i bud¿et krajowy na rok 1898, zamieszczony na
³amach „Ruchu Spo³ecznego”. Wœród innych poruszonych problemów ekonomicznych
Galicji, których pospiesznego rozwi¹zania domagano siê, autor po³o¿y³ w niej szczególny nacisk na rozbudowê i rozwój szkolnictwa oraz rych³e zlikwidowanie w Galicji
analfabetyzmu. W 1892 roku J. Leo zosta³ profesorem nadzwyczajnym nauki skarbowoœci i prawa skarbowego, a w latach 1892–1893 przebywa³ we Francji celem zapoznania siê z organizacj¹ oraz dzia³alnoœci¹ towarzystw kredytowych i rolniczych. Z czasem
aktywnoœæ administracyjna i polityczna Juliusza Lea zaczê³a dominowaæ nad aktywnoœci¹ akademick¹. W 1904 roku w zwi¹zku z objêciem funkcji prezydenta Miasta Krakowa zosta³ urlopowany z pracy na UJ. Mimo i¿ do roku 1917 formalnie pozostawa³
profesorem Uniwersytetu Jagielloñskiego, zajêæ dydaktycznych ani badañ naukowych
sensu stricte nie prowadzi³.
Lata dziewiêædziesi¹te XIX w. to pocz¹tek nowej drogi ¿yciowej Juliusza Lea, która
doprowadzi³a go a¿ do krzes³a prezydenckiego Miasta Krakowa oraz stanowiska prezesa Ko³a Polskiego w parlamencie wiedeñskim. Przedstawiaj¹c poszczególne etapy jego
drogi ¿yciowej, warto zwróciæ uwagê na fakt, jak powoli i systematycznie, ale coraz
mocniej wci¹ga³a Lea dzia³alnoœæ publiczna. Zwi¹zanie siê z konserwatystami krakow-
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skimi oraz osobiste zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ polityczn¹ spowodowa³y, ¿e m³ody
profesor odsun¹³ na bok mo¿liwoœci dalszych sukcesów naukowych, a zaj¹³ siê g³ównie
prac¹ dla miasta i kraju. Jak wielu innych konserwatystów, wspó³pracowa³ on z „Czasem” – organem swego stronnictwa, publikuj¹c na jego ³amach ju¿ od lat osiemdziesi¹tych liczne artyku³y na tematy zwi¹zane z problemami ekonomicznymi i skarbowymi. Zosta³ nawet wspó³pracownikiem „Czasu” i przez wiele lat (do 1904) kierowa³ dzia³em ekonomicznym tego pisma. £¹cznoœæ z konserwatystami umocni³ przez
wst¹pienie w 1896 roku do krakowskiego Towarzystwa Rolniczego, które skupia³o sfery ziemiañskie i pe³ni³ w nim te¿ funkcjê cz³onka komitetu. W tych latach uwidoczni³
siê równie¿ podzia³ w obozie konserwatystów na „starych” i „m³odych”, a w 1896 roku
„m³odzi” utworzyli samodzielny Klub Konserwatywny, którego jednym z inicjatorów
by³ J. Leo.
W 1893 roku Juliusz Leo zosta³ wybrany radnym Miasta Krakowa. Funkcja radnego
miejskiego otworzy³a przed nim zupe³nie nowe pole pracy. Da³a mu ona mo¿liwoœæ
dok³adnego zapoznania siê zarówno z dzia³aniem samorz¹du i Magistratu, jak i zorientowania siê w aktualnych sprawach miejskich. J. Lea wybrano do sekcji skarbowej, zajmuj¹cej siê prowadzeniem spraw maj¹tku gminnego, uk³adaniem bud¿etu miejskiego
i sprawdzaniem prawid³owoœci jego realizacji. Szybko zwróci³ na siebie uwagê i w roku
1896 zosta³ generalnym referentem bud¿etu miejskiego, a tak¿e zaproponowa³ utworzenie w radzie komisji bud¿etowej. Swoj¹ postaw¹ i wiedz¹ Leo szybko zdoby³ zaufanie i w 1895 roku rada powierzy³a mu reprezentowanie interesów miasta we Lwowie
i Wiedniu.
Orientacja w zagadnieniach komunalnych, jak¹ zdoby³ Leo w czasie swoich podró¿y
zagranicznych, stanowi³a punkt odniesienia i dawa³a podstawê do nowoczesnego ujmowania tych zagadnieñ na gruncie krakowskim. Dzia³aj¹c w Radzie Miasta J. Leo zaproponowa³ pakiet koniecznych reform, pozwalaj¹cych na podniesienie poziomu gospodarczego i rangi Krakowa. W 1901 roku J. Leo zosta³ wybrany wiceprezydentem miasta. Jako wiceprezydent koncentrowa³ siê na dzia³alnoœci inwestycyjnej, stoj¹c jednoczeœnie na czele komisji inwestycyjnej rady i zabiegaj¹c o po¿yczki na sfinansowanie
niezbêdnych inwestycji.
11 lipca 1904 roku Juliusz Leo zosta³ wybrany prezydentem Miasta Krakowa. Funkcjê tê pe³ni³ nieprzerwanie do swojej œmierci 21 lutego 1918 roku. Pe³ni³ on urz¹d
w³odarza miasta przez czternaœcie lat, najd³u¿ej spoœród szeœciu prezydentów Krakowa
doby autonomii Galicji. Jego dokonaniem by³o sfinalizowanie wykupienia w 1905 roku
Wawelu od Austriaków oraz rozpoczêcie szeroko zakrojonych prac jego rewitalizacji.
Jemu Kraków zawdziêcza przeobra¿enie w nowoczesny wielkomiejski oœrodek. Jest on
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nade wszystko twórc¹ Wielkiego Krakowa (obszar Krakowa zwiêkszy³ siê z 7 km2 do
47 km2). Rozszerzenie terytorium Krakowa przeprowadzi³ Leo dziêki ¿elaznej konsekwencji i wytrwa³oœci, realizuj¹c to przedsiêwziêcie przez trzynaœcie lat. Ostatnim jego
akcentem by³o w³¹czenie do Krakowa w roku 1915 jego obecnej prawobrze¿nej czêœci,
wczeœniej samodzielnego miasta Podgórze. Rozpoczêty przez pierwszego autonomicznego prezydenta miasta Józefa Dietla4 rozwój Krakowa, znakomitego oraz – obok
Miko³aja Zyblikiewicza5 – najenergiczniejszego i utalentowanego realizatora, znalaz³
kontynuacjê w osobie ostatniego prezydenta Krakowa tego okresu – Juliusza Lea.
Juliusz Leo by³ tak¿e wybitnym politykiem konserwatywnym tej doby. W 1901 roku
odbywa³y siê wybory do Sejmu Krajowego we Lwowie. Neokonserwatyœci wysunêli
kandydaturê J. Lea (liczy³ on wówczas 40 lat, mia³ za sob¹ 10 lat profesury oraz 8 lat
pracy w Radzie Miejskiej, szereg lat dzia³alnoœci w Krajowej i Pañstwowej Radzie Kolejowej, d³ugi okres dzia³alnoœci w stronnictwie konserwatywnym, w którym nale¿a³ do
elity skupionej w Klubie Konserwatywnym). W wyniku przeprowadzonej intensywnej
kampanii wyborczej zosta³ wybrany pos³em do Sejmu Krajowego. W 1911 roku odby³y
siê wybory do parlamentu austriackiego w Wiedniu. Wystartowa³ w nich J. Leo i zdoby³
mandat poselski. St¹d od tego roku J. Leo by³ jednoczeœnie pos³em do Sejmu Krajowego we Lwowie i pos³em do parlamentu w Wiedniu. Ju¿ przy konstytuowaniu Ko³a Polskiego przy parlamencie wiedeñskim J. Leo zosta³ wybrany jednym z czterech
wiceprezesów ko³a. W 1912 roku zosta³ przewodnicz¹cym Ko³a Polskiego w parlamencie austriackim.
Rok 1912 jest szczytem osi¹gniêæ politycznych i administracyjnych Juliusza Lea.
W tym te¿ kontekœcie nale¿y popatrzeæ na jego wybór na prezesa nowo powsta³ego Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Krakowie. Profesor Juliusz Leo mia³ zrozumienie dla wa¿noœci statystyki. Podczas studiów w Berlinie uczêszcza³ na wyk³ady ze
statystyki. Czynnych badañ statystycznych jednak nie uprawia³. Jego wybór na prezesa
PTS zapewnia³ presti¿ i szerokie mo¿liwoœci dzia³ania nowo powsta³emu towarzystwu.
Jednoczy³o ono statystyków polskich ze wszystkich zaborów, gdy¿ jego prezes by³ prezydentem Krakowa oraz znanym i wp³ywowym politykiem, pos³em we Lwowie
i Wiedniu, przywódc¹ polskich cz³onków parlamentu austriackiego.
4

Prof. dr Józef Dietl (1804–1878), lekarz, polityk, profesor i rektor UJ, kierownik Katedry
Medycyny Wewnêtrznej i Kliniki Lekarskiej, twórca balneologii polskiej. W latach 1866–
–1874 prezydent Miasta Krakowa.
5
Miko³aj Zyblikiewicz (1823–1887), adwokat i polityk, prezydent Miasta Krakowa w latach 1874–1881, kontynuator zmian miasta zapocz¹tkowanych przez J. Dietla.
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Wybuch I wojny œwiatowej za³ama³ ambitne plany administracyjne i polityczne
J. Leo. Miejsce rozwoju gospodarczego Krakowa i Galicji zajê³a walka o przetrwanie
wojny. J. Leo wyczuwa³ ju¿ nadejœcie nowych powojennych czasów. Popar³ tworzenie
przez Pi³sudskiego Legionów Polskich. Z jego inicjatywy Rada Miasta Krakowa przekaza³a w 1914 roku milion koron na tworzenie legionów. W wyniku porozumienia polskich œrodowisk konserwatywnych i demokratycznych 16 sierpnia 1914 roku powsta³
Naczelny Komitet Narodowy, w za³o¿eniu maj¹cy byæ najwy¿sz¹ w³adz¹ wojskow¹,
polityczn¹ i skarbow¹ dla Polaków zamieszkuj¹cych Galicjê. Mia³ stanowiæ nadbudowê polityczn¹ nad Legionami Pi³sudskiego, walcz¹cymi przy boku armii austriackiej.
Jego pierwszym przewodnicz¹cym zosta³ Juliusz Leo. Józef Pi³sudski nie chcia³ jednoznacznie wi¹zaæ siê politycznie z Austri¹ i ostatecznie nie podporz¹dkowa³ siê NKN,
a J. Leo zrezygnowa³ z kierowania tym cia³em politycznym. W okresie wojennym podupad³ na zdrowiu. Zmar³ 21 lutego 1918 roku, w przededniu odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci.
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LIMANOWSKI ZYGMUNT (1877–1943)

Urodzi³ siê 15 listopada 1877 r. we Lwowie. By³ synem dzia³acza socjalistycznego,
historyka i socjologa Boles³awa Limanowskiego. Studia rozpocz¹³ w 1898 r. w Zurychu
na Uniwersytecie, w 1899 r. przeniós³ siê na Politechnikê na Wydzia³ Dróg i Mostów.
Po trzech latach w 1903 r. wyjecha³ do Brukseli i podj¹³ tam studia ekonomiczne
w Szkole Nauk Politycznych i Spo³ecznych. Tam te¿ nawi¹za³ œcis³y kontakt z ruchem
socjalistycznym, przerwa³ studia i jako emisariusz Polskiej Partii Socjalistycznej
w 1904 r. przyby³ do Królestwa Polskiego. W³¹czy³ siê czynnie w organizowanie ruchu
zawodowego na terenie £odzi, Warszawy i Kalisza. W 1905 r. bra³ czynny udzia³ w rewolucji, a w 1906 zosta³ aresztowany i wiêziony do 1907 r. w Cytadeli Warszawskiej
i w Twierdzy Modliñskiej. W 1911 r. wyjecha³ do Wiednia i do koñca 1912 r. studiowa³
na Uniwersytecie statystykê matematyczn¹ i ubezpieczeniow¹. W 1913 r. przyjecha³ do
Lwowa i rozpocz¹³ pracê w Krajowym Biurze Statystycznym zaznajamiaj¹c siê praktycznie z badaniami statystycznymi.
Po wybuchu wojny wst¹pi³ do Legionów, jednak w 1915 r. zosta³ zwolniony z powodów zdrowotnych i przeniós³ siê do Warszawy. Od 1917 do 1920 r. pracowa³ jako naczelnik Wydzia³u Statystycznego w Powszechnej Dyrekcji Ubezpieczeñ Wzajemnych
redaguj¹c równoczeœnie „Sprawozdania Ubezpieczeñ Wzajemnych od Ognia” i organizuj¹c wówczas tak¿e szereg badañ statystycznych.
W latach 1921–1939 by³ naczelnikiem Wydzia³u Statystycznego Zarz¹du m. st. Warszawy nadaj¹c tej placówce charakter nowoczesnego biura statystycznego. Na tym stanowisku d¹¿y³ przede wszystkim do powi¹zania prac statystycznych z bie¿¹cymi
potrzebami gospodarki miejskiej, miêdzy innymi w oparciu o dorobek europejskich
biur statystycznych.
Od koñca I wojny œwiatowej prowadzi³ wyk³ady w Wy¿szej Szkole Handlowej
w Warszawie przemianowanej w 1933 r. na Szko³ê G³ówn¹ Handlow¹. W 1925 r. uzy-
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ska³ tytu³ profesora SGH i zosta³ kierownikiem Katedry Statystyki tej uczelni. W SGH –
– z któr¹ by³ zwi¹zany do 1939 r. – prowadzi³ wyk³ady z teorii statystyki, rachunku
prawdopodobieñstwa, matematyki ubezpieczeniowej oraz statystyki ubezpieczeniowej. Z wyk³adów przeprowadzonych w roku akademickim 1937/38 opracowa³ obszerny skrypt pt. „Teoria statystyki” wydany nak³adem Towarzystwa Bratnia Pomoc
Studentów SGH.
Og³osi³ liczne prace z zakresu statystyki. W 1918 r. przeprowadzi³ badanie statystyczne rejestruj¹ce szkody wojenne w Królestwie Polskim zakoñczone obszernym
opracowaniem pt. „Zniszczenia wojenne w badaniach b. Królestwa Polskiego”. Przedstawi³ w nim rejestr zniszczeñ w 8108 miejscowoœciach i oszacowan¹ wartoœæ tych
zniszczeñ. Opracowanie to mia³o byæ póŸniej pomocne przy uzyskiwaniu œrodków na
odbudowê zniszczonych budowli.
W 1921 r. dokona³ z jêzyka angielskiego przek³adu dzie³a G. Yule’a „Wstêp do teorii
statystyki”, które by³o na polskim rynku wydawniczym pierwszym z tego zakresu kompletnym podrêcznikiem statystyki teoretycznej. Dokonuj¹c tego przek³adu ujednolici³
jednoczeœnie terminologiê statystyczn¹.
W latach 1921–1922 by³ redaktorem „Rocznika Statystycznego m. st. Warszawy”
i w latach 1923–1924 „Miesiêcznika Statystycznego m. st. Warszawy” wydawanego od
1925 r. wraz z „Kronik¹ Warszawy”. W 1937 r. zosta³ redaktorem naczelnym „Przegl¹du Statystycznego” – organu Polskiego Towarzystwa Statystycznego. W czasopismach tych zamieszcza³ swoje artyku³y dotycz¹ce ró¿nych dziedzin ¿ycia Warszawy
przedstawiaj¹c jednak je g³ównie od strony statystycznej.
By³ te¿ wspó³redaktorem – wraz z Janem Pieka³kiewiczem – „Rocznika statystyki
miast polskich” (T.1 – 1928 r., T.2 – 1930 r.) zawieraj¹cego dla wiêkszych miast polskich dane liczbowe w zakresie ich rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Roczniki te
by³y wydawane przez GUS we wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Statystyków Miejskich, sugeruj¹cym dobór przez GUS materia³ów statystycznych do tych roczników. Bra³ te¿
udzia³ w Zjazdach Statystyków Miejskich organizowanych co kilka lat w ró¿nych miastach Polski. Od 1930 r. by³ przewodnicz¹cym Komitetu Wykonawczego poszczególnych Zjazdów wyg³aszaj¹c w ich trakcie referaty odnosz¹ce siê do statystyki miejskiej.
Z. Limanowski nale¿a³ do wielu krajowych i miêdzynarodowych organizacji statystycznych bêd¹c ich czynnym cz³onkiem. W 1925 r. zosta³ wybrany cz³onkiem Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego, a w 1930 r. otrzyma³ tytu³ cz³onka honorowego tego Instytutu. Pe³ni³ w nim funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Sekcji Statystyki
Wielkich Miast. A¿ do 1939 r. bra³ udzia³ we wszystkich organizowanych przez MIS
miêdzynarodowych sesjach. W 1930 r. Wêgierskie Towarzystwo Statystyczne miano-
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wa³o go swym cz³onkiem honorowym. Obok Edwarda Szturm de Sztrema by³ w 1937 r.
jednym ze wspó³za³o¿ycieli Polskiego Towarzystwa Statystycznego, które wówczas
powsta³o z przekszta³cenia Sekcji Statystyki (której te¿ przewodniczy³) Towarzystwa
Ekonomistów i Statystyków Polskich w samodzieln¹ profesjonaln¹ organizacjê polskich statystyków. Na zebraniach tych towarzystw wyg³asza³ wiele referatów dotycz¹cych badañ statystyki, a tak¿e zadañ i potrzeb statystyki miejskiej. W 1925 r. zosta³
cz³onkiem Instytutu Gospodarstwa Spo³ecznego (IGS).
W okresie drugiej wojny œwiatowej a¿ do œmierci by³ dyrektorem Wydzia³u Statystycznego Zarz¹du Miejskiego m. st. Warszawy, gdzie stara³ siê, wraz z grup¹ innych
polskich statystyków, prowadziæ badania, które mog³yby byæ przydatne w warunkach
powojennej gospodarki. Uczestniczy³ tak¿e w pracach IGS, a w latach 1942–1943 prowadzi³ wyk³ady w Miejskiej Szkole Handlowej, pod którym to szyldem kry³a siê tajna
Szko³a G³ówna Handlowa.
Zmar³ w Warszawie 17 IV 1943 r.
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£OMNICKI ANTONI (1881–1941)

Antoni £omnicki urodzi³ siê 17 stycznia 1881 roku we Lwowie, w rodzinie Mariana
£omnickiego, profesora gimnazjum, i Marii ze Szczuckich. Antoni mia³ dwóch m³odszych braci: Jaros³awa (1873–1931) i Maksymiliana (1877–1947). Naukê szkoln¹
odby³ w rodzinnym mieœcie, a 30 czerwca 1899 roku uzyska³ œwiadectwo dojrza³oœci
w IV Gimnazjum Pañstwowym i rozpocz¹³ studia matematyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Studiowa³ u Józefa Puzyny (1856–1919), Jana Rejewskiego (1857–1906), Stanis³awa Kêpiñskiego (1867–1908), Mariana Smoluchowskiego (1872–1917) i Kazimierza Twardowskiego (1866–1938). By³ aktywnym uczestnikiem Kó³ka Matematyczno-Fizycznego Studentów Uniwersytetu Lwowskiego. We
wrzeœniu 1903 roku zosta³ zastêpc¹ nauczyciela w VI Gimnazjum we Lwowie, a od nastêpnego roku, do wrzeœnia 1907 roku, by³ nauczycielem rzeczywistym w I Gimnazjum
w Tarnowie. 8 listopada 1903 roku uzyska³ stopieñ doktora filozofii na podstawie pracy
O odwzorowaniach cz¹steczkowych funkcyj hypergeometrycznych; promotorem by³
Józef Puzyna i dzisiaj tytu³ brzmia³by: O odwzorowaniach konforemnych. Dyplomowanym nauczycielem szkó³ œrednich zosta³ 23 listopada 1903 roku, uzyskuj¹c dyplom
nauczyciela matematyki i fizyki, jako przedmiotów g³ównych, w gimnazjach i w szko³ach realnych z jêzykiem wyk³adowym polskim.
W 1905 roku £omnicki zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z W³adys³aw¹ z domu Baecker
i 29 sierpnia 1906 roku urodzi³a siê im pierwsza córka – Irena. W roku szkolnym
1906/1907 przebywa³ z ¿on¹ i córeczk¹ w Getyndze, aby dalej kszta³ciæ siê w matematyce. Na pobyt ten otrzyma³ stypendium wiedeñskiego Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego. W Getyndze s³ucha³ wyk³adów Hermanna Minkowskiego (1864–1909), Davida Hilberta (1862–1943), Felixa Kleina (1849–1925), Gustawa Herglotza (1881–1953) i Carla Rungego (1856–1927). Bra³ udzia³ w seminarium,
gdzie zajmowano siê teori¹ funkcji automorficznych, powierzchniami minimalnymi,
równaniami ca³kowymi i rachunkiem wariacyjnym.
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Od 1 wrzeœnia 1907 roku do koñca sierpnia 1920 roku by³ profesorem w VII Gimnazjum we Lwowie, a w roku szkolnym 1916/1917 pe³ni³ obowi¹zki dyrektora. W dniach
18–22 lipca 1911 roku £omnicki uczestniczy³ w XI ZjeŸdzie Lekarzy i Przyrodników
w Krakowie, gdzie w grupie matematycznej sekcji nauk œcis³ych wyg³osi³ odczyt
O pewnikach geometrycznych Hilberta w nauczaniu w szko³ach œrednich. W styczniu
1922 roku mia³ wyk³ady na kursie dokszta³caj¹cym nauczycieli matematyki we Lwowie pt. O równowa¿noœci figur p³askich. W roku akademickim 1913/1914 wyk³ada³
jako docent prywatny na Wydziale Budowy Maszyn w Szkole Politechnicznej we Lwowie.
W okresie ofensywy rosyjskiej 1914–1915 zajmowa³ siê teori¹ prawdopodobieñstwa
i matematyk¹ ubezpieczeniow¹, a nastêpnie wyk³ada³ matematykê ubezpieczeniow¹ na
kursie abiturientów w Szkole Handlowej we Lwowie.
W latach 1918–1919, jako ochotnik w stopniu szeregowca, bra³ czynny udzia³ w obronie Lwowa, za co otrzyma³ Krzy¿ Obrony Lwowa. Uzyska³ te¿ stopieñ podporucznika. S³u¿bê pe³ni³ w Pu³ku Strzelców Lwowskich.
W latach 1917–1918 opublikowa³ dwie prace, jedn¹ z dziedziny aksjomatyki
O uk³adach zasad koniecznych i dostatecznych s³u¿¹cych do definicji pojêcia wielkoœci
(„Wiadomoœci Matematyczne”, 23, 1919, s. 37-70), drug¹ z teorii funkcji zmiennej rzeczywistej O wielookresowych funkcjach jednoznacznych zmiennej rzeczywistej („Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, R. XI, 1918, s. 807-846). Na
podstawie tych prac, 19 sierpnia 1919 roku uzyska³ veniam docendi (habilitacjê) z zakresu matematyki w Szkole Politechnicznej we Lwowie (uchwa³a grona profesorów
z 17 VI 1919; zatwierdzenie Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego z 19 VII 1919). Dwa dni póŸniej zosta³ powo³any na zastêpcê profesora w tej szkole
na rok 1919–1920 za dra Zdzis³awa Krygowskiego i jednoczeœnie zosta³ urlopowany
z gimnazjum celem przeprowadzania wyk³adów z matematyki. Wyk³ada³ Matematykê
I, Repetytorium matematyki elementarnej i Æwiczenia z matematyki. By³ te¿ sekretarzem Towarzystwa Matematycznego we Lwowie.
9 czerwca 1920 roku urodzi³a siê £omnickiemu druga córka – Ewa. Jej mê¿em zosta³
póŸniej Jerzy Broszkiewicz (1922–1993), znany pisarz i literat.
1 sierpnia 1920 roku £omnicki zosta³ profesorem nadzwyczajnym Politechniki
Lwowskiej i kierownikiem Katedry Matematyki II.
W 1920 roku bra³ udzia³ w wojnie polsko-radzieckiej w stopniu podporucznika.
W tym te¿ roku £omnicki, za namow¹ Steinhausa, przyj¹³ Stefana Banacha na asystenta, mimo i¿ Banach nie mia³ ukoñczonych studiów (z powodu wybuchu I wojny
œwiatowej w 1914 roku Banach skoñczy³ tylko dwa lata studiów na Politechnice Lwowskiej (1911–1913)).
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27 sierpnia 1921 roku £omnicki zosta³ profesorem zwyczajnym Politechniki Lwowskiej. Odt¹d ca³a jego dzia³alnoœæ naukowa, dydaktyczna i organizacyjna zwi¹zana by³a
z t¹ uczelni¹ i lwowskim oœrodkiem matematycznym. W roku 1922 wybrano go na
cz³onka przybranego Towarzystwa Naukowego Lwowskiego (czynnym cz³onkiem zosta³ w roku 1928). W roku akademickim 1922/1923 Robert Szewalski (1903–1993),
póŸniejszy profesor Politechniki Lwowskiej i po wojnie Politechniki Gdañskiej, s³ucha³
wyk³adów Antoniego £omnickiego i tak go wspomina:
£omnicki, elegancki, œwietnie i interesuj¹co wyk³adaj¹cy, powiedzia³, ¿e æwiczenia do
wyk³adów prowadziæ bêdzie dr Stefan Banach, wybitny matematyk, o którym bêdzie jeszcze
g³oœno w przysz³oœci.

W latach akademickich 1922/1923 i 1937/1938 £omnicki by³ dziekanem Wydzia³u
Mechanicznego Politechniki Lwowskiej, a w latach 1922/1923, 1923/1924 i 1939 prezesem Lwowskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
W dniach 7–10 wrzeœnia 1927 roku £omnicki uczestniczy³ w Pierwszym Polskim
ZjeŸdzie Matematycznym, który odby³ siê we Lwowie. W sekcji dydaktyki matematyki
wyg³osi³ odczyt O programach nauczania w szko³ach œrednich. W dniach 3–10 wrzeœnia 1928 roku bra³ udzia³ w VIII Miêdzynarodowym Kongresie Matematycznym w Bolonii we W³oszech, jednak nie mia³ tam ¿adnego odczytu. £omnicki uczestniczy³ te¿
w Kongresie Matematyków Krajów S³owiañskich w Warszawie (23–27 IX 1929).
W dziale I. Podstawy Matematyki, Historia, Dydaktyka Matematyki wyg³osi³ odczyt
Uwagi o geometrycznej analizie zadañ konstrukcyjnych, a w dziale V. Matematyka Stosowana odczyt – O wiernok¹tnych i wierno powierzchniowych odwzorowaniach elipsoidy obrotowej.
Od 1929 roku, z inicjatywy Banacha i Steinhausa i pod ich redakcj¹, zaczêto wydawaæ we Lwowie czasopismo „Studia Mathematica”. Jak pisze W³adys³aw Orlicz w artykule Lwowska Szko³a Matematyczna w okresie miêdzywojennym, „Wiadomoœci
Matematyczne”, 23(1981), s. 222-231, nazwa czasopisma zosta³a zaproponowana
przez Antoniego £omnickiego.
24 czerwca 1929 roku przyznano £omnickiemu urlop p³atny z pe³nym uposa¿eniem
na letnie pó³rocze roku akademickiego 1929/1930, dla badañ naukowych, a 30 stycznia
1930 roku otrzyma³, z Funduszu Kultury Narodowej, zasi³ek bezzwrotny w wysokoœci
6 tys. z³otych na odbycie szeœciomiesiêcznej podró¿y naukowej do W³och i Francji. Od
lutego 1930 roku £omnicki przebywa³ 8 miesiêcy na studiach naukowych w Rzymie
(II–V 1930), Pary¿u (V–VI 1930), Getyndze (VI–VII 1930) i Berlinie (VII–IX 1930).
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W roku akademickim 1930/1931 £omnicki by³ dziekanem Wydzia³u Ogólnego Politechniki Lwowskiej, a w 1933 kandydatem na rektora. Zosta³ wybrany na zebraniu delegatów 23 maja 1933 roku, ale nie zosta³ zatwierdzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej (decyzja z 7 VI 1933). By³ te¿, w latach akademickich 1938/1939 i 1939/1940, prorektorem Politechniki Lwowskiej (w drugiej kadencji zosta³ jednak zdjêty z tej funkcji
we wrzeœniu 1939 roku, po wkroczeniu Rosjan do Lwowa). By³ równie¿ Prezesem Oddzia³u Lwowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 1922–1924
i 1939 oraz cz³onkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od
24 XI 1933) i na Wydziale Nauk Matematyczno-Fizycznych Polskiej Akademii Umiejêtnoœci (od 19 XII 1938).
1 listopada 1937 roku ukszta³towa³a siê Sekcja Statystyki Matematycznej Polskiego
Towarzystwa Statystycznego z Antonim £omnickim jako przewodnicz¹cym i drem Janem Wiœniewskim jako sekretarzem. Sekcja w chwili powstania liczy³a 26 cz³onków,
a w dniu 31 XII 1938 roku – 37. Na zebraniach Sekcji referaty wyg³osili miêdzy innymi
Jerzy Neyman: Zagadnienie estymacji (szacowania statystycznego) – 11 IV 1938 i Tadeusz Banachiewicz: Krakowianowe rozwi¹zywanie równañ normalnych – 21 XI 1938.
W dniu 25 marca 1939 roku w ¯ó³tej Sali Izby Przemys³owo-Handlowej we Lwowie
postanowiono powo³aæ Oddzia³ Lwowski Polskiego Towarzystwa Statystycznego, do
którego wst¹pi³o 15 osób. Przewodnicz¹cym Oddzia³u zosta³ Antoni £omnicki, a sekretarzem dr Henryk Lepucki. Wa¿nym faktem w pracach Polskiego Towarzystwa Statystycznego by³o powo³anie w roku 1938 do ¿ycia organu naukowego Towarzystwa
w postaci czasopisma „Przegl¹d Statystyczny”. W sk³adzie Redakcji powo³anej przez
Radê Towarzystwa znalaz³ siê Antoni £omnicki.
Otrzyma³ szereg medali i odznaczeñ, m. in. Medal Niepodleg³oœci (1932) i Krzy¿
Obrony Lwowa. 3 IX 1938 roku i 11 XI 1938 roku przyznano mu najpierw br¹zowy,
a potem srebrny Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê Politechnice Lwowskiej.
£omnicki uprawia³ taternictwo. Bra³ udzia³ w pierwszych przejœciach nowych szlaków na Szczyrbsk¹ Prze³êcz (1917) i na S³awkowski Szczyt (1921). G³oœne by³o uratowanie przez niego ¿ycia rannemu turyœcie na Miêguszowieckim Szczycie Czarnym
w 1924 roku.
Drug¹ ¿on¹ £omnickiego od 1935 roku by³a Maria (1906–1979), z domu Turowicz.
Ma³¿eñstwo to by³o bezdzietne.
W dniu 12 wrzeœnia 1939 roku nast¹pi³ atak niemiecki na Lwów i zaczê³o siê oblê¿enie miasta. Po tygodniu wojska niemieckie ust¹pi³y miejsca wojskom radzieckim (na
podstawie paktu Ribbentrop-Mo³otow o podziale stref wp³ywów w Europie). Politechnikê Lwowsk¹ przemianowano na Lwowski Instytut Politechniczny. Po zweryfikowa-
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niu kadry nauczaj¹cej przez komisjê z Moskwy, do nauczania dopuszczono 80 osób.
Polacy wyk³adali po polsku, Ukraiñcy po ukraiñsku, a marksizm-leninizm wyk³adano
po rosyjsku. Polacy stanowili tylko oko³o 25% studentów. 30 czerwca 1941 roku, po
wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej, zjawili siê ponownie Niemcy. W nocy z 3 na
4 lipca 1941 roku £omnicki zosta³ aresztowany wraz z grup¹ uczonych lwowskich
przez gestapo i rozstrzelany rankiem 4 lipca na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie.
Zakres zainteresowañ Antoniego £omnickiego by³ szeroki – obejmowa³ analizê, rachunek prawdopodobieñstwa, statystykê, kartografiê i dydaktykê. W latach 1911–1941
Antoni £omnicki napisa³ ³¹cznie 23 ksi¹¿ki, w tym 12 podrêczników gimnazjalnych
i 4 podrêczniki akademickie. Opublikowane one zosta³y w latach 1911–1947. Opracowa³ popularne podrêczniki szkolne: Geometria (cz. I i II, nastêpnie cz. III i IV, trzykrotnie wydawane w latach 1911–1920), Tablice matematyczno-fizyczne (13 wydañ),
Trygonometria i geometria analityczna. Na tych podrêcznikach kszta³ci³y siê ca³e generacje m³odzie¿y. Uczestniczy³ aktywnie w reformie nauczania matematyki zarówno
w zaborze austriackim, jak i w niepodleg³ej Polsce. Wœród podrêczników na szczególn¹
uwagê zas³uguje nowoczesny podrêcznik Rachunek ró¿niczkowy i ca³kowy dla potrzeb
przyrodników i techników (Kraków 1935 i 1936, t. I-III; Katowice 1947 i 1948, t. I-III;
Katowice 1949, t. I-II). Ksi¹¿ka ta by³a tak dobrze napisana, ¿e jeœli uaktualniæ w niej
oznaczenia i jêzyk polski, to mog³aby byæ nadal u¿ywana jako podrêcznik akademicki
i to nawet dla studentów matematyki. By³ wybitnym specjalist¹ i znawc¹ zagadnieñ
z zakresu kartografii matematycznej. Og³osi³ rozprawê Podstawy matematyczne kartografii (Tarnów 1905), której tematem by³o zastosowanie teorii powierzchni do odwzorowañ kuli na p³aszczyznê. Zagadnienie to, kontynuowane w póŸniejszym okresie,
znalaz³o swój wyraz w podrêczniku Kartografia matematyczna (Warszawa 1927).
Wprowadzi³ nowe poprawne metody w rzutowaniu przy opracowaniu miêdzynarodowej mapy œwiata w pracy Matematyczna analiza projekcji mapy miêdzynarodowej
w skali 1:1 000 000 (1927). Poda³ równie¿ prost¹ metodê pomiarów za pomoc¹ sygna³ów radiogoniometrycznych przy u¿yciu siatki przez siebie skonstruowanej. Metodê
tê przedstawi³ w pracy Projekcje o dwu punktach wyró¿nionych. Dzia³alnoœæ w zakresie
kartografii przyczyni³a siê do powo³ania go na eksperta w Miêdzynarodowym Komitecie ¯eglugi Powietrznej (CINA).
Antoni £omnicki opublikowa³ oko³o 30 prac naukowych. Wœród nich wyró¿niaj¹ siê
dwie. W pracy Nouveaux fondements du calcul des probabilités (Definition de la
probabilité fondée sur la théorie des ensembles), „Fundamenta Mathematicae”,
4 (1923), s. 34-71, jako jeden z pierwszych przedstawi³ próbê sformu³owania pojêcia
prawdopodobieñstwa na gruncie ogólnej teorii miary. Praca ta zosta³a z³o¿ona do druku
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19 listopada 1920 roku. Praca Hugona Steinhausa na ten sam temat by³a równie¿ opublikowana w tym samym tomie „Fundamenta Mathematicae”, jednak zosta³a z³o¿ona do
druku póŸniej, to jest 22 czerwca 1922 roku. Osi¹gniêcie £omnickiego, by u¿yæ teorii
miary w prawdopodobieñstwie, a dok³adniej, by termin „prawdopodobieñstwo” by³
miar¹ zbioru, zosta³o zauwa¿one przez jemu wspó³czesnych. Na pracê tê powo³uj¹ siê
miêdzy innymi de Finetti, Dodd, Vivanti i Ko³mogorow. Drugim wa¿nym osi¹gniêciem
£omnickiego w matematyce by³o jego twierdzenie o funkcjach okresowych. Twierdzenie to zosta³o udowodnione przez Burstina w 1915 roku, jednak¿e dowód ten nie by³ poprawny. Zosta³o ono niezale¿nie odkryte i udowodnione przez £omnickiego w pracy
O wielookresowych funkcjach jednoznacznych zmiennej rzeczywistej, „Sprawozdania
z Posiedzeñ Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydzia³ III Nauk Matematycznych i Przyrodniczych” 11 (1918), s. 807-846.
£omnicki by³ gorliwym propagatorem metod statystycznych i probabilistycznych,
czego wyrazem by³y wyk³ady profesora na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej, jego dzia³alnoœæ w Polskim Towarzystwie Statystycznym i publikacje przegl¹dowe w czasopiœmie „Kosmos” (czasopismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników
im. Kopernika wydawane we Lwowie od 1876), w serii B. „Przegl¹d Zagadnieñ Naukowych”. Rachunkowi prawdopodobieñstwa i jego zastosowaniom poœwiêcona jest praca
Z zagadnieñ matematyki. IV. Rachunek prawdopodobieñstwa i jego zastosowania, „Kosmos”, Seria B, t. 53, z. 3 (1928), s. 325-339. W pracach Zagadnienia statystyki matematycznej. Cz. I. Statystyka jednej zmiennej, „Kosmos”, Seria B, t. 53, z. 4 (1928),
s. 477-506 i Zagadnienia statystyki matematycznej. Cz. II. Statystyka dwóch i wiêcej
zmiennych. Teoria korelacji, „Kosmos”, Seria B, t. 55, z. 2-3 (1930), s. 165-240, o charakterze informacyjnym, przedstawi³ stan statystyki matematycznej, podaj¹c szereg
przyk³adów i oryginalnych ujêæ ró¿nych zagadnieñ, jak np. teorii korelacji i teorii kowariancji. Pierwsza z tych prac by³a przedmiotem jego wyk³adu na Kursie Naukowo-Dydaktycznym dla nauczycieli matematyki i fizyki w szko³ach œrednich wyg³oszonego 22 paŸdziernika 1928 roku. Z kolei praca Sulla necessita di distinguere due Negeri
di dipendenza nella statistica a due variabili, „Giornale Instituto Italiano d. Attuari”,
1 (1930), s. 165-240, to treœæ wyk³adu wyg³oszonego przez £omnickiego na Uniwersytecie w Rzymie na kursie prowadzonym przez Castelnuovo. Precyzuje on, ¿e w statystyce dwóch i wiêcej zmiennych nale¿y wyraŸnie odró¿niaæ dwa rodzaje zale¿noœci
i niezale¿noœci, a mianowicie niezale¿noœæ stochastyczn¹ i korelacyjn¹. Na prostych
przyk³adach wykazuje on, ¿e te dwa rodzaje niezale¿noœci maj¹ odmienny charakter
i by³y Ÿród³em rozmaitych b³êdów i niejasnoœci.
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W³adys³aw Orlicz, który w latach 1930–1937 by³ starszym asystentem i adiunktem
w Katedrze Matematyki II na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej kierowanej przez Antoniego £omnickiego, tak scharakteryzowa³ swego szefa (Przemówienie wyg³oszone przy nadaniu doktoratu honorowego Politechniki Poznañskiej,
„Wiadomoœci Matematyczne, 22 (1980), s. 279-284):
Prof. £omnicki stara³ siê zawsze o pozyskanie dla lwowskiego œrodowiska matematycznego
wybitnych matematyków. Np. Stefan Banach rozpocz¹³ sw¹ karierê we Lwowie od asystentury
u £omnickiego. W Katedrze £omnickiego znalaz³o siê te¿ miejsce dla Stefana Kaczmarza, a nastêpnie dla jednego z czo³owych przedstawicieli Szko³y Banacha, Stanis³awa Mazura. [I dalej.]
£omnicki by³ œwietnym dydaktykiem. Bardzo lubiany przez studentów, by³ doskona³ym
wyk³adowc¹. By³ autorem pierwszego polskiego podrêcznika dla potrzeb przyrodników i techników. By³ równie¿ autorem powa¿nej liczby podrêczników gimnazjalnych, z których uczy³y siê
ca³e pokolenia naszej m³odzie¿y, a ja sam w du¿ej mierze zawdziêczam studiowaniu jego podrêczników to, ¿e rozwinê³y siê u mnie zainteresowania matematyczne. By³ gorliwym propagatorem metod probabilistycznych i statystycznych. By³ prekursorem idei aksjomatycznego ujêcia
rachunku prawdopodobieñstwa, formu³uj¹c te idee ju¿ w 1923 r. w pracy umieszczonej w „Fundamenta Mathematicae”. Ca³y szereg prac poœwiêci³ zbadaniu i krytyce projekcji, u¿ytej do Miêdzynarodowej Mapy Œwiata w skali 1:1 000 000. W tych sprawach by³ ekspertem, bêd¹c
autorem znakomitej Kartografii matematycznej. Od 1935 r. obj¹³ wyk³ady z matematyki stosowanej i zaj¹³ siê nale¿yt¹ organizacj¹ tego studium. Razem ze Stefanem Kaczmarzem prowadziliœmy æwiczenia do tego wyk³adu. To by³o jednym z powodów, ¿e razem z Kaczmarzem
zaczêliœmy siê interesowaæ matematyk¹ stosowan¹.

Natomiast Stefan Banach w 1944 roku napisa³ (Uczeni polscy zamordowani przez
hitlerowców. Antoni £omnicki–W³odzimierz Sto¿ek, „Czerwony Sztandar”, Lwów
1944, nr 87 i Pamiêci zamordowanych uczonych, Tygodnik „Wolna Polska” z 18 XII
1944, s. 2):
Tej strasznej nocy przyszli mordercy Hitlera po profesora Antoniego £omnickiego. Lwowianin, przez dwadzieœcia kilka lat pracowa³ na Politechnice Lwowskiej jako profesor matematyki.
Przygotowa³ do zawodu setki in¿ynierów. Dba³ o to, by uczniowie jego umieli matematykê.
By³em jego asystentem. On pierwszy wskaza³ mi jakie wielkie i odpowiedzialne jest zadanie
profesora. By³ wybitnym, jednym z najwiêkszych pedagogów, jakich zna³em, autorem wielu popularnych ksi¹¿ek do szkó³ œrednich, miêdzy innymi jednego z najlepszych podrêczników analizy wy¿szej dla techników, przewy¿szaj¹cego zagraniczne. Jego dzie³o, traktuj¹ce o kartografii
stoi na wysokim poziomie. Równie wielka jak pedagogiczna by³a dzia³alnoœæ naukowa
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prof. £omnickiego. Najwa¿niejsza praca jest znana i cytowana w œwiecie naukowym, podaje
zwi¹zek miêdzy rachunkiem prawdopodobieñstwa a miar¹ Lebesgue’a. Prof. £omnicki by³
cz³owiekiem ogromnej energii i pracy. Wielu jego by³ych asystentów, bêd¹cych dzisiaj profesorami wy¿szych zak³adów naukowych zawdziêcza mu przygotowanie do zawodu pedagogicznego. Prof. £omnicki by³ powszechnie lubiany i powa¿any, mia³ wielu przyjació³, którzy wysoko
cenili jego zalety duchowe. Niemcy zamordowali profesora £omnickiego, bo – chocia¿ by³
uczonym – w ich têpych, skar³owacia³ych umys³ach by³ tak samo niebezpieczny jak ¿o³nierz
uzbrojony w karabin i granaty.
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MACHNOWSKI ADAM (1919–1989)

Adam Machnowski, syn Antoniego i Józefy Kowalskiej, urodzi³ siê 22 grudnia 1919
roku w Warszawie, w niezamo¿nej rodzinie mieszczañskiej. W latach 1937–1939, bezpoœrednio po ukoñczeniu szko³y œredniej, wst¹pi³ ochotniczo do wojska. Odby³ kursy
podchor¹¿ych przy 71. Pu³ku Piechoty w Grodnie i w Szkole Podchor¹¿ych Piechoty
w Ostrowie-Komorowie. Uczestniczy³ w wojnie obronnej Polski we wrzeœniu 1939 roku, walcz¹c w stopniu podchor¹¿ego na linii Sanu. W latach 1939–1945 przebywa³
w kilku obozach jenieckich na terenie Niemiec (Emsland, Köln, Bonn, Kleinenbremen).
Po powrocie do kraju w roku 1946 A. Machnowski studiowa³ w Szkole G³ównej
Handlowej (do 1949). Równolegle od listopada 1946 roku pracowa³ w Narodowym
Banku Polskim, na stanowisku urzêdnika w Biurze Rozrachunków Miêdzynarodowych
(zna³ dobrze jêzyk francuski, niemiecki i angielski). W marcu 1947 roku przeszed³ do
pracy w G³ównym Urzêdzie Statystycznym, w którym pracowa³ a¿ do kwietnia 1982
roku, to jest do przejœcia na emeryturê.
W latach 1954–1960 A. Machnowski studiowa³ w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki, gdzie obroni³ pracê magistersk¹ ze statystyki matematycznej na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS.
Od 1960 roku A. Machnowski by³ cz³onkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; w latach 1962–1966 pe³ni³ funkcjê I sekretarza PZPR w GUS.
A. Machnowski w GUS zatrudniony by³ kolejno na stanowiskach: sekretarza administracyjnego, podreferendarza i radcy. 19 lipca 1952 roku zosta³ naczelnikiem Wydzia³u
Obrotu Towarowego, Cen i Komunikacji w Departamencie Obrotu i Finansów. W latach 1952–1956 A. Machnowski by³ dyrektorem Departamentu Statystyki Obrotu
i Cen, w latach 1965–1972 dyrektorem Departamentu Koordynacji, a póŸniej dyrektorem Departamentu Informacji i Analiz.
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13 lutego 1972 roku A. Machnowski zosta³ wiceprezesem G³ównego Urzêdu Statystycznego i pierwszym zastêpc¹ Prezesa GUS (funkcjê tê pe³ni³ do 1982). Od roku 1957
wchodzi³ w sk³ad Kolegium GUS.
W toku prac kszta³towa³ metodologiê badañ i analiz, zw³aszcza w dziedzinie statystyki handlu i cen, a tak¿e organizacjê i tematykê badañ statystycznych oraz publikacji.
Od momentu powo³ania na stanowisko dyrektora by³ sta³ym cz³onkiem Kolegium GUS
oraz przez kilka kadencji cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego GUS (w latach
1959–1970) i redakcji „Wiadomoœci Statystycznych”.
A. Machnowski prowadzi³ tak¿e dzia³alnoœæ szkoleniow¹ i popularyzatorsk¹ w dziedzinie statystyki. W roku akademickim 1949/50 by³ asystentem w Katedrze Statystyki
Ekonomicznej w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki, a tak¿e wyk³adowc¹ na licznych kursach organizowanych przez GUS. By³ wspó³autorem: publikacji Wskazówki
metodyczne w zakresie statystyki obrotu towarowego, podrêcznika dla technikum handlowego Sprawozdawczoœæ i statystyka, prac: Rola i zadania statystyki pañstwowej
w planowaniu i zarz¹dzaniu gospodark¹ narodow¹ w krajach RWPG (Warszawa
1971), Aktualne problemy demograficzne kraju (Warszawa 1974), Zagadnienia metodologiczne statystyki spo³eczno-demograficznej (Warszawa 1975), Rola m³odzie¿y
w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym kraju (Gdañsk 1976), Statystyka ekonomiczno-spo³eczna w Polsce. Stan i perspektywy (Warszawa 1978), Problemy demograficzne
województwa lubelskiego (Pu³awy 1979).
A. Machnowski publikowa³ liczne artyku³y w: „Wiadomoœciach Statystycznych”
(O metodzie obliczenia zmian poziomu p³ac realnych stosowanej przez GUS – nr
1/1956; Z problematyki obliczania indeksów „no¿yce cen” – nr 1/1957; Kontakty robocze GUS ze statystykami radzieckimi – nr 5/6/1957; Uwagi o organizacji terenowych
organów statystyki – nr 3/1959; Ujednolicenie badañ statystycznych handlu zagranicznego – nr 4/1959; Z problematyki obliczeñ wskaŸników cen – nr 1/1959, Niektóre zadania statystyki w œwietle uchwa³ X Plenum KC PZPR – nr 1/1968; O wy¿sz¹ rangê badañ
warunków bytu – nr 12/1971), „Statystyku Terenowym” (Podzia³ prac statystycznych
w ZSRR na dwa piony – nr 11/1967; Problem ujednolicenia sprawozdawczoœci z dostaw
eksportowych – nr 2/1968), „Biuletynie GUS PTOS” (Zagadnienie jednostki podstawowej w sprawozdawczoœci handlu detalicznego – nr 7/1963), „Gospodarce Planowej”
oraz w czasopismach poœwiêconych problematyce handlu.
W latach 1963–1981 A. Machnowski aktywnie uczestniczy³ w kilkudziesiêciu seminariach i konferencjach statystycznych organizowanych przez Komisjê Europejskiej
Wspó³pracy Gospodarczej, Komisjê Ekonomiczn¹ Rady Wzajemnej Pomocy Gospo-
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darczej itp. (w Finlandii, Czechos³owacji, Szwajcarii, Francji, na Wêgrzech, w Bu³garii,
NRD, Jugos³awii, Rumunii, Francji Austrii i ZSRR), prezentuj¹c w³asne referaty dotycz¹ce: indeksów cen detalicznych, obrotów handlowych miêdzy krajami RWPG, systemu wyliczenia wskaŸników wolumenu i cen, funduszy spo¿ycia w krajach RWPG.
W latach siedemdziesi¹tych XX wieku A. Machnowski by³ przewodnicz¹cym Komisji Statystyki i Demografii Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
A. Machnowski statystyce poœwiêci³ ca³y okres pracy zawodowej. Dzia³a³ na rzecz
podnoszenia presti¿u statystyki polskiej z du¿ym zaanga¿owaniem i odpowiedzialnoœci¹.
A. Machnowski by³ ¿onaty z Henryk¹ z domu Majcherkiewicz.
A. Machnowski by³ odznaczony: Medalem 10-lecia Polski Ludowej (1955), Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi (1956), Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1959), Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski (1964).
Zmar³ 3 stycznia 1989 roku. Zosta³ pochowany w Warszawie na Cmentarzu Komunalnym Pow¹zki.
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MIKOS HENRYK (1941–1984)

Henryk Mikos urodzi³ siê 6 stycznia 1941 roku w Zagrodach w województwie lubelskim. Po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Adama Czartoryskiego
w Pu³awach, w roku 1959 rozpocz¹³ studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Dyplom magistra
matematyki uzyska³ w roku 1963, po czym (1.10.1963) rozpocz¹³ pracê na stanowisku
asystenta w Katedrze Statystyki Matematycznej na Wydziale Rolniczym Wy¿szej
Szko³y Rolniczej w Lublinie.
Od 1 paŸdziernika 1966 roku do 1971 roku by³ zatrudniony na stanowisku starszego
asystenta. Pracuj¹c na tej uczelni, zdobywa³ kolejne stopnie naukowe, a profil uczelni
i wspó³praca z naukowcami innych specjalnoœci oraz liczne konsultacje w du¿ym stopniu wyznaczy³y kierunek prowadzonych przez niego badañ naukowych. Jego zainteresowania koncentrowa³y siê na rozwijaniu metod matematycznych, a w szczególnoœci
statystyki matematycznej, wykorzystywanych w teorii eksperymentu i biometrii oraz
zastosowaniu metod numerycznych do analizy danych uzyskanych z eksperymentów.
W 1971 roku mgr Henryk Mikos uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk matematycznych na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UMCS w Lublinie, na
podstawie rozprawy doktorskiej pt. Operatory rzutowe w analizie wariancji. Jej obrona
odby³a siê 22 czerwca tego¿ roku, promotorem by³ prof. Wiktor Oktaba – kierownik katedry, w której pracowa³ doktorant.
Po uzyskaniu stopnia doktora Henryk Mikos kontynuowa³ pracê na stanowisku adiunkta w tej samej katedrze (zmieni³a ona nazwê na Katedra Zastosowañ Matematyki
i zosta³a przeniesiona na Wydzia³ Techniki Rolniczej). Zmieni³a te¿ nazwê uczelnia na
Akademiê Rolnicz¹. Henryk Mikos na tym stanowisku pracowa³ do roku 1982.
Dr Henryk Mikos nie ogranicza³ swojej dzia³alnoœci tylko do badañ naukowych. By³
te¿ bardzo zaanga¿owany w dzia³alnoœæ organizacyjn¹.
Od paŸdziernika do grudnia 1964 roku uczestniczy³ w szkoleniu organizowanym
przez Wroc³awskie Zak³ady Elektroniczne Mera-Elwro w zakresie programowania
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i wykorzystania maszyn cyfrowych (zwanych wówczas maszynami elektronowymi).
U³atwi³o mu to zaanga¿owanie siê w organizacjê i dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z tworzeniem
Pracowni Metod Numerycznych (1975), przekszta³conej w roku 1982 w Zak³ad Metod
Numerycznych oraz z dzia³aj¹cym w jego strukturze od 1984 roku Oœrodkiem Informatyki. Oœrodek ten s³u¿y³ nie tylko pracownikom uczelni i studentom, ale tak¿e realizowano w nim zlecenia obliczeniowe dla innych jednostek naukowo-badawczych.
Zwi¹zane to by³o czêsto z koniecznoœci¹ tworzenia nowego, w³aœciwego oprogramowania. Za pracê nad organizacj¹ Zak³adu Metod Numerycznych Henryk Mikos zosta³
wyró¿niony Nagrod¹ Rektora.
W latach 1975–1984 by³ kierownikiem Pracowni, a nastêpnie Zak³adu Metod Numerycznych, powo³anego w katedrze, w której zainstalowane zosta³y i kolejno dzia³a³y:
maszyny cyfrowe Odra 1325, czechos³owacka SM 4-20, a tak¿e ju¿ pierwsze komputery osobiste IBM PC XT i Amstrady PC 1512, po³¹czone w lokaln¹ cieæ. Przy ich u¿yciu
prowadzono æwiczenia ze studentami.
Henryk Mikos bardzo dobrze kierowa³ oœrodkiem, który w roku 1982 zatrudnia³
28 osób. W latach 1981–1984 pe³ni³ funkcjê pe³nomocnika rektora ds. komputeryzacji
zarz¹dzania uczelni¹.
Umia³ po³¹czyæ dzia³alnoœæ organizacyjn¹ z naukow¹. By³ zastêpca kierownika Kursu Zastosowañ Matematyki, zorganizowanego przez Instytut Matematyczny PAN i Instytut Podstaw Informatyki PAN. Z instytucjami tymi wspó³pracowa³ tak¿e, realizuj¹c
tematy wêz³owe i miêdzyresortowe.
W roku 1981 Henryk Mikos uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk
rolniczych w zakresie doœwiadczalnictwa rolniczego na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Wielozmienna analiza wariancji w uk³adach doœwiadczalnych z rozszczepionymi poletkami (AR w Lublinie, „Rozprawy Naukowe” 59). Od 1 czerwca 1982 roku by³ zatrudniony na stanowisku
docenta.
Do jego najwa¿niejszych osi¹gniêæ nale¿y zaliczyæ zastosowanie operatorów rzutowych do analizy wariancji ró¿nych uk³adów eksperymentalnych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem uk³adów z pojedynczym i wielokrotnym rozszczepieniem jednostek
eksperymentalnych. Dla tych uk³adów opracowa³ teoriê dotycz¹c¹ najlepszych estymatorów liniowych i kwadratowych w modelach jedno- i wielozmiennych, sta³ych i mieszanych.
Warto równie¿ wspomnieæ o zainteresowaniu Henryka Mikosa iteracyjnymi metodami analizy wariancji dla danych niezrównowa¿onych, podlegaj¹cych dwukierunkowej
klasyfikacji krzy¿owej, które zosta³y zaproponowane – jedna przez holenderskich badaczy Corstena (1958) i Verdoorena (1969), a druga przez Hammerle’a (1974). Meto-
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dom tym Henryk Mikos poœwiêci³ kilka prac, rozwa¿aj¹c przypadki wa¿onych i niewa¿onych restrykcji w analizie, stosuj¹c metodê operatorów rzutowych.
Wyniki swoich badañ opublikowa³ w 22 oryginalnych pracach naukowych. Ponadto
zaprezentowa³ 21 referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
Jest te¿ autorem dwóch skryptów-przewodników dla osób wykorzystuj¹cych metody
statystyczne i oprogramowanie maszyn cyfrowych do analizy danych eksperymentalnych.
Henryk Mikos by³ cz³onkiem (1972–1984) i przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej
(1981–1984) lubelskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Matematycznego, cz³onkiem Towarzystwa Biometrycznego (1971–1984), cz³onkiem (1980–1984) oraz sekretarzem (1980–1984) polskiej Sekcji Miêdzynarodowego Towarzystwa Statystyki
Matematycznej i Prawdopodobieñstwa im. Bernoullich.
Henryk Mikos by³ nie tylko bardzo dobrym organizatorem, ale tak¿e dobrym dydaktykiem. Prowadzi³ wyk³ady i seminaria ze statystyki matematycznej, doœwiadczalnictwa i informatyki dla studentów ró¿nych wydzia³ów AR w Lublinie, ale te¿ na AWF
w Bia³ej Podlaskiej i dla studentów Wydzia³u Lekarskiego AM w Lublinie. Prowadzi³
wyk³ady na studiach doktoranckich w AR w Lublinie i na Politechnice Lubelskiej. Kierowa³ trzema pracami magisterskimi.
Za swoje osi¹gniêcia naukowo-dydaktyczne i organizacyjne zosta³ odznaczony
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i kilkoma nagrodami Rektora AR.
Dr hab. Henryk Mikos by³ ¿onaty i mia³ dwie córki. Zmar³ 5 czerwca 1984 roku
w Poznaniu, uczestnicz¹c w miêdzynarodowej konferencji naukowej pt. „Linear Statistical Inference LinStat’84”, zorganizowanej przez Instytut Matematyczny PAN oraz
Akademiê Rolnicz¹ w Poznaniu.
Pochowany jest na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. Odszed³ niespodziewanie w pe³ni si³ twórczych, pozostawiaj¹c wiele niezrealizowanych zadañ.
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MOSZCZEÑSKI STEFAN (1871–1946)

Stefan Moszczeñski, syn Boles³awa, w³aœciciela ziemskiego, i Marii z Milewskich,
urodzi³ siê 24 maja 1871 roku w Broniszach w powiecie warszawskim. Po ukoñczeniu
nauki w III Gimnazjum w Krakowie w roku 1889 rozpocz¹³ studia na uniwersytecie
wiedeñskim oraz w Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu. Po zaliczeniu dwóch lat
studiów rolniczych przerwa³ studia uniwersyteckie i wyjecha³ do Polski celem odbycia
rocznej praktyki w Licheniu, nale¿¹cym do maj¹tku Gos³awskich. Dyplom ukoñczenia
rolnictwa uzyska³ w Wiedniu w 1893 roku. Potem pracowa³ w wiêkszych gospodarstwach rolnych, pocz¹tkowo ko³o Kalisza, nastêpnie na Kujawach, w okolicy Piotrkowa, a od roku 1900 przez prawie osiem lat w rodzinnym, 90-hektarowym maj¹tku
w Broniszach. Od 1893 roku „Gazecie Rolniczej” publikowa³ artyku³y dotycz¹ce gospodarstwa wiejskiego, g³ównie produkcji rolnej. Dziêki tym publikacjom oraz pracy
spo³ecznej w Muzeum Przemys³u i Rolnictwa w Warszawie, a tak¿e w Sekcji Rolnej
(od 1907 r. Centralne Towarzystwo Rolnicze) w 1901 roku S. Moszczeñskiemu zaproponowano objêcie Katedry Uprawy Roli i Roœlin w Studium Rolniczym Uniwersytetu
Jagielloñskiego. Propozycji tej nie przyj¹³.
W latach 1908–1911 S. Moszczeñski na Wydziale Rolniczym Towarzystwa Kursów
Naukowych w Warszawie wyk³ada³ administracjê, organizacjê gospodarstw oraz taksacje rolne. W 1909 roku zorganizowa³ tam Zak³ad Ekonomiki Gospodarstw Wiejskich.
Po przekszta³ceniu wydzia³u w Kursy Przemys³owo-Rolnicze przy Muzeum Przemys³u
i Rolnictwa, w latach 1911–1916 prowadzi³ tam wyk³ady nauki zarz¹du i ogólnej uprawy roœlin. Kontynuowa³ je w latach 1916–1918 w utworzonej z kursów Wy¿szej Szkole
Rolniczej w Warszawie. W roku 1916 S. Moszczeñski zosta³ cz³onkiem Rady Naukowej, a w 1917 – Rady Nadzorczej Szko³y.
W 1918 roku Wy¿sz¹ Szko³ê Rolnicz¹ upañstwowiono, nadaj¹c jej nazwê Królewsko-Polskiej Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego.
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Przed I wojna œwiatow¹ S. Moszczeñski pisa³ na temat: rachunkowoœci rolnej, nawo¿enia mineralnego, p³odozmianów, cen zbo¿a. Na ³amach „Gazety Rolniczej” ocenia³
publikacje wspó³czesne z zakresu organizacji i ekonomiki gospodarstw. Jego g³ówne
rozprawy z tego okresu to: Ekonomiczna dzia³alnoœæ rolnicza (1893), Wycena maj¹tków ziemskich (1913), Gdzie¿ s¹ granice intensywnoœci (1913), wydana wspó³autorsko
ze Stefanem Biedrzyckim Wobec braku r¹k do pracy (1910). W 1914 roku studenci
opublikowali skrypt z wyk³adów S. Moszczeñskiego – Nauka urz¹dzania i prowadzenia gospodarstw wiejskich.
17 marca 1919 roku S. Moszczeñski zosta³ profesorem zwyczajnym Zarz¹du Gospodarstwa Wiejskiego w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, w 1921 roku kierownikiem katedry o tej nazwie, przekszta³conej w roku 1929 w Katedrê Ekonomiki
Gospodarstw Wiejskich. W latach 1928–1929 S. Moszczeñski wyk³ada³ równie¿ ekonomikê ogrodnictwa; w roku akademickim 1922/1923 by³ dziekanem Wydzia³u Ogrodniczego SGGW, a w roku akademickim 1926/1927 wyk³ada³ rachunkowoœæ i taksacje
rolnicze w Studium Rolniczym Uniwersytetu Wileñskiego.
Problematyka prac S. Moszczeñskiego dotyczy³a g³ównie teorii ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych oraz praktycznego zastosowania tego dzia³u nauk rolniczych. S. Moszczeñski jako jeden z pierwszych na œwiecie stworzy³ podstawy do
rozpatrywania dzia³alnoœci gospodarstw wiejskich przy zastosowaniu metod statystyki
matematycznej i metod ekonometrycznych. Og³osi³ piêæ praw produkcji rolniczej
i wprowadzi³ czynniki jej oceny (wspó³czynniki ukszta³towania ziemi, intensywnoœæ
upraw, harmonogramy i preliminarze graficzne itd.).
Jako pierwszy w Europie S. Moszczeñski w badaniach ekonomiczno-rolniczych zastosowa³ metody matematyczne J. von Thünena oraz w ekonomice rolnej metody statystyki matematycznej. Po raz pierwszy przedstawi³ ca³oœæ swych pogl¹dów na przydatnoœæ owych metod w pracy Metody statystyki w ekonomice rolnej (Warszawa 1922)
oraz w podrêczniku Podstawy organizacji gospodarstw wiejskich. Cz. I, Metody statystyczne w zastosowaniu do organizacji gospodarstw rolniczych, ogrodniczych i leœnych
(Warszawa 1924). Wiele publikacji S. Moszczeñski poœwiêci³ zagadnieniom metodyki
badañ stosowanej w ekonomii rolniczej. Do najwa¿niejszych z nich nale¿a³a praca Zagadnienia metodologiczne w ekonomice gospodarstw wiejskich („Roczniki Nauk Rolniczych i Leœnych” 1937, t. 40).
S. Moszczeñski wiele prac poœwiêci³ rachunkowoœci rolnej. Na Miêdzynarodowym
Kongresie Rolniczym w Bukareszcie (1928) wyg³osi³ referat pt. Ujednostajnienie metod statystycznych dla opracowania materia³ów rachunkowych z gospodarstw wiejskich („Roczniki Nauk Rolniczych i Leœnych” 1929, t. 22). Po jego œmierci ukaza³ siê
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obszerny, klasyczny podrêcznik Rachunkowoœæ gospodarstw wiejskich (Biblioteka
Pu³awska, Seria „Prace Spo³eczno-Gospodarcze” nr 98/1947).
S. Moszczeñski opracowa³ miêdzy innymi metody: wyceniania gruntów, opieraj¹ce
siê na dochodowoœci gospodarstw rolnych (Wycenianie gruntów i posiad³oœci wiejskich, Warszawa 1933), racjonalnej pracy w rolnictwie przez sprawn¹ organizacjê
i umiejêtne pos³ugiwanie siê si³ami roboczymi (Racjonalizacja pracy w gospodarstwach wiejskich, Warszawa 1934).
Profesor S. Moszczeñski interesowa³ siê tak¿e teori¹ nauki i nauczania rolnictwa oraz
organizacj¹ wy¿szego szkolnictwa rolniczego. Pisa³ o tym miêdzy innymi w artyku³ach: Wy¿sza nauka rolnicza („Roczniki Nauk Rolniczych i Leœnych” 1934, t. 32), Od
wiedzy praktycznej w rolnictwie do wiedzy naukowej (Ksiêga pami¹tkowa SGGW, Warszawa 1937), G³ówne wytyczne reformy wy¿szych studiów rolniczych („Rolnictwo”
1937, R. 9, t. 3) oraz w referatach wyg³oszonych na zebraniach sekcji kszta³cenia rolniczego Zwi¹zku Rolników i Leœników z Wy¿szym Wykszta³ceniem: Organizacja praktyk rolniczych w zwi¹zku z wy¿szym wykszta³ceniem (1935), O po¿¹danych zmianach
w organizacji wy¿szych studiów rolniczych (1937).
S. Moszczeñski by³ zwolennikiem matematyzacji rolnictwa. W ekonomice gospodarstw rolnych stworzy³ w³asn¹ szko³ê, nazywan¹ szko³¹ matematyczn¹. W ponad
53-letniej pracy naukowej og³osi³ 102 rozprawy naukowe, artyku³y i referaty. Jest
twórc¹ szko³y naukowej, do której nale¿eli: Ryszard Manteuffel, Wac³aw Pytkowski,
Nora Krusze, Józef D³u¿ewski, Hanna Paszkowiczowa. Wykszta³ci³ kilka pokoleñ rolników.
S. Moszczeñki by³: cz³onkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków, Instytutu Naukowej Organizacji Pracy w Rolnictwie,
cz³onkiem korespondentem Czechos³owackiej Akademii Rolniczej w Pradze i cz³onkiem Miêdzynarodowej Rady Naukowej w Miêdzynarodowym Instytucie Rolnictwa
w Rzymie, delegatem Zwi¹zku Organizacji Rolniczych RP do G³ównej Rady Statystycznej, przewodnicz¹cym Zarz¹du Wydzia³u Organizacji Gospodarstw Wiejskich
Centralnego Towarzystwa Rolniczego, przewodnicz¹cym Komitetu Rolniczego Rady
Nauk Œcis³ych i Stosowanych.
W roku 1936 zosta³ odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Polonia Restituta.
By³ dwukrotnie ¿onaty: z Urszul¹ z Mierzyñskich (1894) i Wiktori¹ z Szepelskich
(1945).
Stefan Moszczeñski zmar³ 10 lipca 1946 roku w ¯elaznej ko³o Skierniewic,
w maj¹tku szkolnym SGGW. W roku 1947 zosta³ ekshumowany i pochowany na cmentarzu w ¯bikowie ko³o Pruszkowa.
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Dorobek naukowy profesora omówiono na dwóch sesjach naukowych zorganizowanych w Warszawie: 22 kwietnia 1971 roku przez V Wydzia³ PAN i Komitet Ekonomiki
Rolnictwa PAN oraz 2 grudnia 1971 roku przez Wydzia³ Ekonomiczno-Rolniczy
SGGW.
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NADOBNIK MARCIN (1883–1953)

Marcin Nadobnik urodzi³ siê 9 listopada 1883 roku w Wielichowie (obecnie powiat
grodziski), w wielodzietnej rodzinie ch³opskiej, od dawna zasiedzia³ej w Wielkopolsce.
Jego rodzice – Jan Nadobnik i Weronika z Krajewskich – prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Po ukoñczeniu szko³y powszechnej w roku 1896 rozpocz¹³ naukê
w Gimnazjum œw. Marii Magdaleny w Poznaniu, któr¹ kontynuowa³, utrzymuj¹c siê
z korepetycji i dorywczych prac. W okresie gimnazjalnym dzia³a³ w tajnych kó³kach samokszta³ceniowych i organizacjach m³odzie¿owych (m.in. w „Czerwonej Ró¿y”).
W 1905 roku Marcin Nadobnik z wyró¿nieniem zda³ maturê i wyjecha³ do Krakowa,
gdzie podj¹³ studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego. W 1906
roku przeniós³ siê na uniwersytet w Berlinie, a nastêpnie w Greifswaldzie (Gryfia). Na
podstawie pracy pt. Die Abnahme des durchschnittlichen Heiratsalters in Deutschland
w roku 1908 na Uniwersytecie Greifswaldzkim uzyska³ doktorat z filozofii w zakresie
ekonomii i statystyki.
Po powrocie z Greifswaldu do Wielkopolski M. Nadobnik wspó³pracowa³ z Wiktorem Kulerskim (1865–1935), znanym dzia³aczem ludowym, twórc¹ i d³ugoletnim wydawc¹ „Gazety Grudzi¹dzkiej”. Zmuszony, ze wzglêdów politycznych, do opuszczenia
zaboru pruskiego w roku 1909 przeniós³ siê do Lwowa. Przez 10 lat by³ pracownikiem
naukowym w Krajowym Biurze Statystycznym, którym kierowa³ wówczas prof. Józef
Buzek. W 1911 roku o¿eni³ siê z Bronis³aw¹ Wand¹ Kaczorowsk¹, z zawodu nauczycielk¹, a dwa lata póŸniej urodzi³ siê im jedyny syn Kazimierz (Grycz, 1983, b³êdnie podaje, ¿e mieli trzech synów).
W 1919 roku M. Nadobnik przeprowadzi³ siê do Warszawy i tam przez kilka miesiêcy pracowa³ na stanowisku naczelnika wydzia³u w G³ównym Urzêdzie Statystycznym,
którego by³ jednym z pierwszych wspó³organizatorów. Jesieni¹ tego roku powróci³ do
Wielkopolski i zosta³ naczelnikiem Wydzia³u Bud¿etowego w Ministerstwie b. Dziel-
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nicy Pruskiej w Poznaniu. Pracuj¹c na tym stanowisku, wspó³uczestniczy³ w tworzeniu
Uniwersytetu Poznañskiego i znacz¹co przyczyni³ siê do rozbudowy jego bazy materialnej.
Po habilitacji na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w roku 1920 M. Nadobnik organizuje Katedrê Statystyki na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu
Poznañskiego i zostaje jej kierownikiem. Jako profesor nadzwyczajny pracowa³ w niej
do wybuchu II wojny œwiatowej, kilkakrotnie pe³ni¹c funkcje prodziekana i dziekana
wspomnianego wydzia³u. By³ tak¿e wspó³organizatorem utworzonej w 1926 roku
Wy¿szej Szko³y Handlowej w Poznaniu, która w roku 1938 zosta³a przekszta³cona
w Akademiê Handlow¹. Tam prowadzi³ wyk³ady i seminarium ze statystyki, równolegle pracuj¹c na Uniwersytecie Poznañskim.
W 1939 roku, po przejœciowym internowaniu, M. Nadobnik zosta³ wysiedlony przez
Niemców do Warszawy, gdzie pracowa³ jako kierownik Biura Statystycznego Ubezpieczalni Spo³ecznej. Jednoczeœnie wyk³ada³ na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich
oraz prowadzi³ badania dla Delegatury Rz¹du na Kraj w zakresie organizacji i zagospodarowania Ziem Zachodnich i Pó³nocnych po wojnie. Z Janem Rutkowskim i Stefanem Zaleskim – równie¿ profesorami wspomnianego uniwersytetu – przygotowa³
program seminarium statystycznego. Drog¹ skomplikowanej korespondencji przekaza³
go swemu synowi, por. Kazimierzowi Nadobnikowi, wówczas jeñcowi oflagu IIC
w Woldenbergu, gdzie w koñcu 1942 roku zorganizowane zosta³y studia uniwersyteckie. W ramach tego seminarium, którym kierowa³ K. Nadobnik, przeprowadzono unikatowy spis jeñców. Dziêki temu oficerski obóz IIC sta³ siê zapewne jedynym obozem
jenieckim, a z pewnoœci¹ jedynym obozem dla jeñców polskich, o którym zebrano tak
wnikliwe i wyczerpuj¹ce materia³y statystyczne (Nadobnik, 1984).
Po powstaniu warszawskim prof. M. Nadobnik trafi³ do obozu w Pruszkowie, a po
wyjœciu z niego zamieszka³ w Miechowie. Do zakoñczenia dzia³añ wojennych pracowa³ w Ubezpieczalni Spo³ecznej.
W marcu 1945 roku M. Nadobnik wróci³ do Poznania i ponownie obj¹³ kierownictwo
Katedry Statystyki na Uniwersytecie Poznañskim. Wznowi³ te¿ zajêcia dydaktyczne
w Akademii Handlowej. W roku 1946 otrzyma³ nominacjê na profesora zwyczajnego.
W ramach seminarium statystycznego do 1950 roku wypromowa³ dziewiêciu doktorów, którzy zasilili kadrê dydaktyczn¹ obu wymienionych uczelni.
Publikowany dorobek naukowy prof. M. Nadobnika obejmuje kilkadziesi¹t prac. Do
roku 1918 by³y to g³ównie opracowania poœwiêcone stosunkom ludnoœciowym i gospodarczym w Galicji (Przysz³y spis ludnoœci, 1910; Szko³y dla mniejszoœci polskich, 1910;
Najwa¿niejsze wyniki spisu ludnoœci i spisu zwierz¹t domowych, 1911; Przysió³ki w Ga-
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licji Wschodniej, 1911; Ludnoœæ Galicji w 1910 r., 1912; Materia³y statystyczne do reformy sejmowej ordynacji wyborczej, 1912; Podatki bezpoœrednie w Galicji przypisane
na rok 1910, 1912; Die Finanzen der Bezirkvertretungen Statistisches Jahrbuch der
autonomischen Landesverwaltung, 1914; Stan koni, byd³a rogatego i trzody chlewnej
w Galicji w I pó³roczu 1916 r., 1917).
Publikacje M. Nadobnika w okresie miêdzywojennym obejmowa³y g³ównie zagadnienia ludnoœciowe i by³y w znacznym stopniu zwi¹zane z Powszechnymi Spisami
Ludnoœci w 1921 i 1931 roku. Do tych opracowañ miêdzy innymi nale¿¹: Obszar i ludnoœæ b. dzielnicy pruskiej (1921); Spis ludnoœci (1921); Wyniki spisu ludnoœci (1922);
Ludnoœæ Polski (1922); Ludnoœæ Polski wed³ug ostatniego spisu z uwzglêdnieniem statystyki narodowoœciowej w okrêgach wyborczych (1922); Obszar i ludnoœæ Polski
(1929); Powojenny rozwój ludnoœci (1930); Ludnoœæ Polski w 1931 r. (1932); Wyludnianie siê wsi wielkopolskiej (1937). Wiele artyku³ów w tym okresie M. Nadobnik poœwiêci³ ludnoœci niemieckiej: Przesiedlenie Niemców w Poznañskiem (1923); Rozsiedlenie Niemców w Poznañskiem (1926); Liczba Niemców w Polsce Zachodniej (1927);
Problem niemiecki na Ziemiach Zachodnich (1933); Niemcy w województwach zachodnich w œwietle spisu ludnoœci z r. 1931 (1933). W tym czasie ukaza³ siê te¿ podrêcznik
akademicki autorstwa M. Nadobnika pt. Statystyka teoretyczna (1929).
Po II wojnie œwiatowej dzia³alnoœæ badawcza i publikacyjna M. Nadobnika znacznie
os³ab³a. Sytuacja ta g³ównie wi¹za³a siê z du¿ym zaanga¿owaniem profesora w pracê
organizacyjno-dydaktyczn¹. Prowadz¹c wyk³ady i seminaria, M. Nadobnik dostrzega³
braki w materia³ach do nauczania statystyki, które próbowa³ uzupe³niæ, wydaj¹c skrypt
uniwersytecki pt. Statystyka praktyczna (1947).
Na podkreœlenie zas³uguje aktywnoœæ M. Nadobnika w ramach towarzystw i organizacji spo³ecznych. Ju¿ w roku 1919 by³ cz³onkiem Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich (Kruszka, 2011), a w 1937 wszed³ w sk³ad Rady nowo utworzonego
Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS). W roku 1938 zorganizowa³ Poznañski
Oddzia³ PTS i zosta³ przewodnicz¹cym jego Zarz¹du. Po reaktywowaniu PTS w marcu
1947 roku ponownie by³ cz³onkiem Rady PTS w Warszawie, do której nale¿a³ równie¿
w wyniku wyborów na Walnym Zgromadzeniu w roku 1949. Profesor M. Nadobnik by³
tak¿e aktywnym cz³onkiem Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich oraz Komisji
Nauk Spo³ecznych w Poznañskim Towarzystwie Przyjació³ Nauk, a w latach 1923–
–1925 redagowa³ dzia³ ekonomiczny w czasopiœmie „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny”.
Marcin Nadobnik wiele czasu, pracy i œrodków finansowych poœwiêci³ „ma³ej ojczyŸnie”, z której siê wywodzi³ i gdzie mia³ korzenie (w kronikach Wielichowa odnotowano Grzegorza Nadobnika jako wójta w latach 1690–1691, Jana Nadobnika – wójta
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i burmistrza w latach 1725–1728 oraz Wawrzyñca Nadobnika – wójta w latach 1742–
–1743). Uczestniczy³ w tworzeniu i prowadzeniu organizacji gospodarczych opartych
na zasadach spó³dzielczych i spo³ecznych (Bank Ludowy, mleczarnia, cegielnia, kó³ka
rolnicze), inwestuj¹c w te przedsiêwziêcia w³asne pieni¹dze. W 1921 roku wspólnie
z ¿on¹ za³o¿y³ i wyposa¿y³ ze swoich oszczêdnoœci spó³dzielcz¹ wytwórniê kilimów
„Kilim Wielichowski”. Zatrudniano w niej prawie sto dziewcz¹t z Wielichowa i pobliskich Rakoniewic, ucz¹c je zawodu i zapewniaj¹c im utrzymanie. Wiadomo te¿, ¿e
z myœl¹ o utworzeniu uniwersytetu ludowego kupi³ dwór w Prochach (niedaleko Wielichowa), ale tego planu nie zdo³a³ zrealizowaæ ani w okresie miêdzywojennym, ani po
wojnie.
Profesor M. Nadobnik nigdy nie zapomnia³ o swoim ch³opskim pochodzeniu. Wrêcz
szczyci³ siê nim i by³ dumny z tego, ¿e ch³opski syn – dziêki wytrwa³ej, ¿mudnej i efektywnej pracy oraz wymagaj¹cej wielkiego hartu postawie ¿yciowej – zdo³a³ osi¹gn¹æ
status, którego inni mogli zazdroœciæ. Doskonale wiedzia³, ile to kosztuje i dlatego stara³
siê u³atwiæ potrzebuj¹cym osi¹gniêcie podobnego celu; da³ temu wyraz zarówno w pracy pedagogicznej, jak i w relacjach rodzinnych. Szczególn¹ uwagê poœwiêca³ zawsze
m³odzie¿y pochodz¹cej z rodzin ch³opskich, wspieraj¹c j¹ wszelkimi dostêpnymi sposobami i œrodkami, równie¿ finansowymi. Pe³ni¹c funkcjê kuratora Polskiej Akademickiej M³odzie¿y Ludowej w Poznaniu, od chwili powstania tej organizacji (1922) a¿ do
roku 1939, zapisa³ siê w pamiêci wielu studentów potrzebuj¹cych wsparcia w ró¿nych
okolicznoœciach ¿yciowych. Podobnie postêpowa³ tak¿e w stosunku do krewnych i znajomych z Wielichowa, którzy uczyli siê w poznañskich szko³ach lub pracowali w Poznaniu. Czêsto goœci³ ich w swoim domu, a nawet umo¿liwia³ im zamieszkanie tam
podczas nauki czy pracy.
W swych przekonaniach politycznych prof. M. Nadobnik sympatyzowa³ z ruchem
ludowym. W tym duchu wychowa³ te¿ syna – Kazimierza, dzia³acza miko³ajczykowskiego PSL. Kazimierz Nadobnik by³ cz³onkiem Rady Naczelnej PSL, wiceprezydentem Poznania w roku 1945, wiceprzewodnicz¹cym Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Poznaniu w latach 1945–1947, a w roku 1947 wybrano go na pos³a do Sejmu Ustawodawczego z okrêgu gnieŸnieñskiego. Jeszcze jako pose³ zosta³ aresztowany 22 lipca
1950 roku (immunitet odebrano mu dopiero trzy miesi¹ce póŸniej) i skazany na 13 lat
pozbawienia wolnoœci za przekonania i dzia³alnoœæ polityczn¹. Pocz¹tkowo by³ wiêziony w Warszawie przy ul. Rakowieckiej, a nastêpnie we Wronkach i Wroc³awiu. W 1956
roku zwolniono go z wiêzienia i zrehabilitowano.
Wydarzenia zwi¹zane z aresztowaniem i uwiêzieniem jedynego syna bardzo nadwerê¿y³y zdrowie i zaci¹¿y³y na karierze profesorskiej M. Nadobnika. Odsuniêty od pracy
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dydaktycznej pod zarzutem „braku klasowego ujêcia treœci prowadzonych wyk³adów”,
w 1951 roku zrezygnowa³ z kierowania Katedr¹ Statystyki i przeszed³ na przymusow¹
emeryturê. Trzeba dodaæ, ¿e mia³ wówczas na utrzymaniu i pod opiek¹ tak¿e synow¹
z dwiema kilkuletnimi córkami. Ostatni raz widzia³ siê z synem we Wronkach 29 grudnia 1953 roku. Dwa dni póŸniej dozna³ wylewu krwi do mózgu i zmar³ w Poznaniu.
Profesor M. Nadobnik zosta³ pochowany na cmentarzu w rodzinnym Wielichowie,
w grobie rodziców (tam w 1973 r. spoczê³a równie¿ jego ¿ona Bronis³awa Wanda).
Spoœród pracowników obu poznañskich uczelni, z którymi M. Nadobnik by³ zwi¹zany,
w ostatniej drodze profesorowi towarzyszy³o tylko kilka najbli¿szych osób. Liczne powózki wys³ane na stacjê kolejow¹ w Rakoniewicach, by przewieŸæ cz³onków Senatu
tych szkó³ na pogrzeb w Wielichowie, wróci³y puste (Wierzchos³awski, 2006, s. 157).
Takie to by³y czasy…
Poznañski oœrodek naukowy wiele zawdziêcza prof. M. Nadobnikowi, zw³aszcza
jako wspó³twórcy Uniwersytetu Poznañskiego i wy¿szych szkó³ ekonomicznych, organizatorowi i kierownikowi katedr statystyki w tych uczelniach, ale równie¿ twórcy programów nauczania statystyki, wyk³adowcy, kierownikowi seminariów magisterskich
i doktorskich, wychowawcy wielu znakomitych naukowców oraz praktyków w dziedzinie statystyki i demografii. Jego praca na rzecz statystyki oficjalnej, zarówno w czasie
zaborów, jak i w wolnej Polsce, a tak¿e aktywny udzia³ w ¿yciu polskich towarzystw
statystycznych te¿ zas³uguj¹ na szczególne uznanie.
We wspomnieniach o prof. M. Nadobniku czytamy:
By³ cz³owiekiem o silnej osobowoœci […] Prostolinijnoœæ postêpowania jedna³a Mu wielki
szacunek i zaufanie, cieszy³ siê powszechnie wysokim autorytetem etyczno-moralnym. W bezpoœrednich kontaktach by³ niezwykle prosty, skromny, niewynosz¹cy siê ponad otoczenie, ¿yczliwy (Wierzchos³awski, 2006, s. 156).

Te cechy, podobnie jak patriotyczna postawa profesora – w wymiarze narodowym
i lokalnym, nastawienie na pracê organiczn¹ i przedk³adanie dobra wspólnego ponad
korzyœci osobiste, z pewnoœci¹ godne s¹ docenienia i naœladowania.
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NAWROCKI ZYGMUNT (1910–1978)

Zygmunt Nawrocki urodzi³ siê 2 maja 1910 roku w Balicach ko³o Krakowa. Po ukoñczeniu szko³y œredniej w roku 1929 podejmuje studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagielloñskiego. Studia przerywa w 1932 roku, by je dalej kontynuowaæ w latach
1936–1939. Wybuch II wojny œwiatowej nie pozwala mu na ich zakoñczenie. Koñczy je
po wojnie, na tej samej uczelni (w 1945 r.) z wynikiem bardzo dobrym. Uzyskuje stopieñ i tytu³ in¿yniera rolnictwa oraz magistra nauk rolniczych. W latach studiów, od
1937 do 1939, wspó³pracuje z prekursorem statystycznej metodyki doœwiadczeñ rolniczych w Polsce, prof. dr. J. Przyborowskim, pracuj¹c w Zak³adzie Hodowli Roœlin i Doœwiadczalnictwa Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz Sekcji Nasiennej przy Ma³opolskim Towarzystwie Rolniczym w Krakowie. Wtedy to rozpocz¹³ swoje gruntowne
i wielce profesjonalne przygotowanie pod kierunkiem swego Mistrza, w zagadnieniach
statystycznej metodyki doœwiadczalnictwa roœlinnego. Efekt tej wspó³pracy zosta³ udokumentowany we wspólnej pracy pt. Doœwiadczenia z odmianami pszenicy jarej przeprowadzone w Polsce w latach 1936–1938, opublikowanej w „Przegl¹dzie Doœwiadczalnictwa Rolniczego” (Warszawa 1939). W tym czasie Zygmunt Nawrocki publikuje
samodzielne opracowania z zakresu doœwiadczalnictwa rolniczego. W okresie wojny,
w latach 1939–1943, pracuje w Krakowskiej Izbie Rolniczej, w Stacji Badania Gleb
i Nawozów, a od roku 1943 do 1951 w Hodowli Nasion K. Buszczyñski i S-wie. Pod koniec wojny zajmuje siê hodowl¹ buraka w Górce Narodowej pod Krakowem. W latach
1946–1951 jest kierownikiem Stacji Hodowli Nasion w Wiêc³awicach na Kujawach,
przygotowuj¹c jednoczeœnie rozprawê doktorsk¹. W 1950 roku uzyska³ stopieñ doktora
nauk rolniczych na Wydziale Rolnym Uniwersytetu im. Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie. Promotorem rozprawy pt. O metodzie dyskryminacji populacji hodowlanych, opartej na pomiarze wielu cech osobników do nich nale¿¹cych by³ Stefan Lewicki
– profesor zwyczajny szczegó³owej uprawy i genetyki roœlin. Rozprawa ta by³a pierwszym w Polsce zastosowaniem teorii analizy dyskryminacyjnej Fishera w naukach rolniczych.
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Doktor Zygmunt Nawrocki w roku 1951 obj¹³ kierownictwo Zak³adu Statystyki
Matematycznej, pocz¹tkowo jako zastêpca profesora. W maju 1954 roku decyzj¹ Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki uzyska³ tytu³ naukowy docenta, w paŸdzierniku 1957 roku otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego,
w paŸdzierniku 1969 roku zaœ tytu³ naukowy profesora zwyczajnego nauk rolniczych.
Rozpocz¹³ siê nowy etap rozwoju Zak³adu Statystyki Matematycznej, który w tym¿e
1951 roku zosta³ przeniesiony na Wydzia³ Rolniczy SGGW, a rok póŸniej, decyzj¹ Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego, uzyska³ prawa katedry i zosta³ przemianowany na
Katedrê Statystyki Matematycznej SGGW. Jej dzia³alnoœæ pod kierownictwem
prof. Zygmunta Nawrockiego trwa³a do 1 paŸdziernika 1970 roku, kiedy to wesz³a
w sk³ad miêdzywydzia³owego Instytutu Zastosowañ Matematyki i Statystyki w Szkole
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Profesor Zygmunt Nawrocki dzia³a³
we w³adzach Polskiego Towarzystwa Biometrycznego w latach 1965–1967 oraz na
pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych.
Profesor Zygmunt Nawrocki w ramach pracy dydaktycznej wyk³ada³ metodykê doœwiadczeñ miêdzy innymi na wydzia³ach: Rolniczym, Ogrodniczym i Zootechnicznym
oraz statystykê matematyczn¹ na Wydziale Melioracji SGGW. Prawie przez ca³y okres
dzia³ania Pañstwowej Komisji Oceny Odmian, powo³anej przy Ministerstwie Rolnictwa, by³ jej aktywnym i prominentnym cz³onkiem. By³ cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin w Radzikowie od pocz¹tku jej istnienia, to
znaczy od roku 1957 do œmierci. Przez wiele kadencji by³ tak¿e cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu Ziemniaka w Boninie. Pe³ni³ funkcje prodziekana Wydzia³u Rolniczego
w latach 1952–1953 oraz 1956–1962. W latach 1958–1961 by³ kuratorem Katedry
Szczegó³owej Uprawy Roli i Roœlin SGGW. W tym okresie, a¿ do roku 1964, wypromowa³ piêciu doktorów nauk rolniczych, asystentów tej katedry. By³ opiekunem naukowym rozprawy habilitacyjnej jednego docenta w katedrze. By³ promotorem ³¹cznie
oœmiu prac doktorskich i opiekunem wielu prac habilitacyjnych z doœwiadczalnictwa
i biometrii rolniczej, jak równie¿ ze szczegó³owej uprawy i hodowli roœlin oraz nasiennictwa. By³ tak¿e recenzentem ponad trzydziestu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych
z prawie wszystkich naukowych oœrodków naszego kraju, zwi¹zanych z rolnictwem.
Œwiadczy to o jego wielkim autorytecie, jaki mia³ w kszta³tuj¹cym siê intensywnie œrodowisku biometryków i doœwiadczalników polskich w latach piêædziesi¹tych, szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX w. Wielu jego doktorantów uzyska³o najwy¿sze
stopnie i tytu³y naukowe. Tak¿e wielu spoœród autorów ocenianych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych osi¹gnê³o najwy¿sze tytu³y naukowe.
Profesor Zygmunt Nawrocki jeszcze przed 1951 rokiem, jako jeden z pierwszych
w Polsce, zastosowa³ uk³ad kratowy Yatesa w doœwiadczeniach polowych, a zw³aszcza
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hodowlanych, przy ocenie du¿ej liczby odmian. O tym, jak by³ on wysoko cenionym
specjalist¹-doœwiadczalnikiem zaraz po wojnie, œwiadczy fakt, ¿e mimo kilkakrotnych
usi³owañ przejœcia do nauki przed 1951 rokiem, firma K. Buszczyñski stara³a siê go zatrzymaæ. Zatem profesor nadal pozostawa³ w praktycznej hodowli roœlin.
W latach szeœædziesi¹tych by³ prekursorem odejœcia w praktyce doœwiadczalnictwa
rolniczego, zw³aszcza w hodowli roœlin, od sztywnych schematów planowania doœwiadczeñ. Konsekwentnie popularyzowa³ nowoczesn¹, statystyczn¹ metodykê doœwiadczalnictwa. Wiele jego koncepcji wprowadzono do praktyki i organizacji doœwiadczalnictwa rolniczego w naszym kraju. By³ zwolennikiem i propagatorem takich
doœwiadczeñ, w których warunki by³yby mo¿liwie maksymalnie zbli¿one do warunków
produkcyjnych na polach uprawnych. Dlatego rozbudowa³ i stworzy³ podstawy teoretyczne wnioskowania z danych ankietowych, danych zbieranych z doœwiadczeñ produkcyjnych (³anowych), daj¹cych nowe mo¿liwoœci obiektywnej oceny wartoœci
u¿ytkowej odmian roœlin uprawnych, zw³aszcza na podstawie danych w niekompletnych uk³adach sklasyfikowanych. W tym celu zaadaptowa³ i zastosowa³ matematyczn¹
teoriê operatów rzutowych do analizy wariancji. By³o to du¿ym krokiem naprzód
w tamtych czasach, kiedy nie by³o jeszcze rozwiniêtej teorii statystycznej modeli mieszanych oraz odpowiedniej technologii informatycznej. Opieraj¹c siê na teorii operatorów rzutowych, opracowa³ nowy uk³ad doœwiadczeñ polowych, nazwany uk³adem N
(od Nawrockiego). Jest to uk³ad jednopowtórzeniowy dla du¿ej liczby obiektów (linii
hodowlanych, odmian, obiektów, zasobów genowych itp.) oraz wielopowtórzeniowy
dla odmiany wzorcowej (wzorca). Uk³ad ten umo¿liwia ocenê wariancji b³êdu doœwiadczalnego i testowania hipotez w modelu liniowym analizy wariancji. Zasadniczy dorobek naukowy w zakresie dydaktycznym profesora zosta³ zawarty w podrêczniku Teoria
i praktyka doœwiadczenia rolniczego, wydanym w 1967 roku. By³ on kontynuacj¹ kilku
wczeœniejszych skryptów ze statystyki i doœwiadczalnictwa, wydanych w latach 1958,
1960 i 1964. W pracy monograficznej pt. Zastosowanie teorii operatorów rzutowych
w doœwiadczalnictwie rolniczym, wydanej w roku 1976, Zygmunt Nawrocki przedstawi³ nowoczesne podejœcie do teorii doœwiadczalnictwa rolniczego, przedstawiaj¹c efektywne metody analizy wyników z pojedynczych i wielokrotnych doœwiadczeñ polowych, g³ównie w przypadkach niekompletnych klasyfikacji wielokierunkowych. Po
pewnym upowszechnieniu siê komputerów i minikomputerów w Polsce profesor sta³
siê wielkim zwolennikiem stosowania techniki komputerowej w analizowaniu danych
doœwiadczalnych. Promowa³ takie dzia³ania w ramach pracy w Instytucie Zastosowañ
Matematyki i Statystyki, jak i poza SGGW. Na przyk³ad w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych zorganizowa³ Pracowniê Elektronicznej Techniki Obliczeniowej przy Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin (IHAR), której by³ kierownikiem. W tym
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instytucie rozpocz¹³ pracê ju¿ w roku 1951, czyli na pocz¹tku jego powstania. By³ z nim
zwi¹zany jako pracownik etatowy do koñca ¿ycia, wnosz¹c ogromny wk³ad w rozwój
metodyki doœwiadczalnictwa odmianowego w latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX w.
Przez wiele lat profesor ³¹czy³ pracê w SGGW i IHAR. Popularyzowa³ doœwiadczalnictwo g³ównie w uczelni macierzystej, Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin oraz
Instytucie Ziemniaka. Prowadzi³ wyk³ady i szkolenia miêdzy innymi z zakresu: matematycznych podstaw doœwiadczalnictwa, metod statystycznych, maj¹cych zastosowanie w doœwiadczalnictwie rolniczym, oraz metodyki i techniki zak³adania doœwiadczeñ.
Opracowywa³, nadzorowa³ i koordynowa³ wdra¿anie nowoczesnej metodyki doœwiadczalnictwa roœlinnego w Polsce.
Profesor Zygmunt Nawrocki i jego Katedra Statystyki Matematycznej SGGW przy
Wydziale Rolniczym stali siê godnymi kontynuatorami tradycji prof. Jerzego Sp³awy-Neymana i jego Zak³adu Statystyki Matematycznej SGGW przy Wydziale Ogrodniczym. Zygmunt Nawrocki opracowywa³, rozwija³, adaptowa³ i stosowa³ od strony
naukowej oraz propagowa³ i wdra¿a³ najnowoczeœniejsze zdobycze teorii statystyki
matematycznej w praktyce doœwiadczalnictwa rolniczego. Wniós³ ogromny wk³ad
w rozwój teorii i praktyki doœwiadczalnictwa rolniczego w Polsce, co uwieczni³ sam
w tytule swego podrêcznika z roku 1967, który brzmi Teoria i praktyka doœwiadczenia
rolniczego.
Dziêki swojemu talentowi i pracowitoœci oraz cnotom charakteru (wytrwa³oœci, rzetelnoœci, solidarnoœci i ¿yczliwoœci) prof. Zygmunt Nawrocki wywar³ wielki wp³yw na
umys³y naukowe swojej epoki w dziedzinie badañ rolniczych oraz wielu nastêpnych pokoleñ, a¿ po dzieñ dzisiejszy. Za swoje prace naukowe i wdro¿eniowe otrzyma³ Nagrodê Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki. By³ odznaczony miêdzy innymi
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmar³ w Warszawie 16 lipca 1978 r.

ród³o
Akta pracownicze w Archiwum Centralnym Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
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NEYMAN JERZY (1894–1981)

Okres rosyjski 1894–1921
Jerzy Sp³awa-Neyman urodzi³ siê 16 kwietnia 1894 roku w rodzinie szlacheckiej,
w mieœcie Bendery nad Dniestrem. Przedrostka Sp³awa nie lubi³ i, poza wczesnymi pracami, publikowa³ pod nazwiskiem Neyman. W poszanowaniu tej decyzji, poni¿ej u¿ywamy wy³¹cznie skróconego nazwiska. Klonecki (1995) podaje, ¿e, wed³ug jego
informacji, rodzina Neymana przyby³a do Polski w XVII wieku z Niemiec lub Holandii.
Neyman by³ wnukiem powstañca z 1863 roku. Za udzia³ w powstaniu dziadek zosta³
¿ywcem spalony we w³asnym domu, maj¹tek dziadka skonfiskowano, a jego dziesiêciu
(wed³ug J. Neymana) synów zes³ano na Syberiê. Tylko najm³odszemu z jego synów,
Czes³awowi – przysz³emu ojcu Jerzego, zezwolono na osiedlenie siê w Bendery po³o¿onym w europejskiej czêœci Rosji. Czes³aw Neyman ukoñczy³ prawo w Kijowie. Tam
tak¿e poœlubi³ Kazimierê Lutos³awsk¹. Ojcu Jerzego Neymana powodzi³o siê dobrze.
Jerzy pocz¹tkowo uczy³ siê w domu. Mia³ guwernantkê, uczêszcza³ te¿ do nieoficjalnej
polskiej szko³y, która funkcjonowa³a w prywatnych mieszkaniach. Gdy w wieku dziesiêciu lat wstêpowa³ do gimnazjum w Symferopolu zna³ piêæ jêzyków (francuski, niemiecki, polski, rosyjski i ukraiñski) oraz przewy¿sza³ rówieœników wiedz¹ w wielu
dziedzinach, z wyj¹tkiem rosyjskiej historii i geografii.
W roku 1906 zmar³ ojciec Neymana i jego rodzina przenios³a siê do Charkowa, gdzie
mieszkali ich krewni. Po ukoñczeniu gimnazjum w 1912 roku matka wysy³a³a Jerzego
z grup¹ studentów w podró¿ kolej¹ po Europie. Jesieni¹ 1912 roku Neyman rozpocz¹³
studia na Uniwersytecie Charkowskim. Pocz¹tkowo interesowa³ siê fizyk¹, co by³o spowodowane og³oszeniem w tym czasie teorii wzglêdnoœci i niedawnym Noblem dla
M. Sk³odowskiej-Curie. W roku 1914 pojecha³ na studenck¹ wyprawê naukow¹ do
Mongolii. Poniewa¿ jednak Neyman nie mia³ talentu do pracy manualnej w laboratoriach, w tym¿e 1914 roku porzuci³ fizykê i zacz¹³ studiowaæ ksi¹¿kê Lebesgue’a Leçons
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sur l’intégration et la recherche des fonctions primitives. Wynikiem tych studiów by³a
praca o ca³ce Lebesgue’a (530 stron drobnego i gêstego rêkopisu w jêzyku rosyjskim),
za któr¹ w 1916 roku Neyman otrzyma³ z³oty medal. W trakcie studiów Neyman
uczêszcza³ na wyk³ady S. Bernsteina z rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki
matematycznej. We wstêpie do tomu Early Statistical Papers of J. Neyman (University
of California Press, 1967), ich autor na pierwszym miejscu dziêkowa³ w³aœnie S. Bernsteinowi, od którego nauczy³ siê koncentrowaæ na istotnie trudnych problemach. W roku 1917 Neyman ukoñczy³ studia i zosta³ asystentem w katedrze matematyki uniwersytetu oraz wyk³adowc¹ na politechnice w Charkowie i asystentem A. Przeborskiego.
Lata 1917–1919 by³y bardzo trudne. Pierwsza wojna œwiatowa, rewolucja bolszewicka i wojna domowa nie sprzyja³y pracy i pogorszy³y znacz¹co warunki ¿ycia. W 1919
roku stwierdzono u Neymana gruŸlicê i w zwi¹zku z tym wys³ano go na Kaukaz. Tam
pozna³ rosyjsk¹ malarkê Olgê So³odownikow¹. Pobrali siê w 1920 roku. Dziesiêæ dni
po œlubie Neyman zosta³ aresztowany przez Rosjan i uwiêziony na kilka tygodni.
W roku 1920 Neyman zda³ egzamin magisterski i zosta³ wyk³adowc¹ na uniwersytecie.
Wspó³pracowa³ równie¿ z prof. M. Jegorowem w zakresie doœwiadczalnictwa rolniczego.
Okres polsko-brytyjski 1921–1938
Po traktacie ryskim w 1921 roku, w ramach wymiany rodzin, Neyman z matk¹ i babci¹ wyjecha³ do Polski. Tak wiêc trafi³ do Polski po raz pierwszy w wieku 27 lat. Osiedlili siê w Bydgoszczy, w domu brata Neymana, Karola. Zara¿ona tyfusem ¿ona zosta³a
na razie w Rosji. Neyman nawi¹za³ kontakt z prof. W. Sierpiñskim, który zapozna³ siê
z jego wynikami z wy¿ej wspomnianego rêkopisu i zasugerowa³ przes³anie jednego
z nich, który okaza³ siê wynikiem nowym, do czasopisma „Fundamenta Mathematicae”. Praca ta, pod tytu³em Sur un théorème métrique concernant les ensembles fermés
zosta³a przyjêta i ukaza³a siê w 1923 roku. Sierpiñski mia³ nadziejê, ¿e od nowego roku
akademickiego uda siê uzyskaæ dla Neymana etat na jednej z polskich uczelni. Najbardziej prawdopodobnym miejscem by³ uniwersytet we Lwowie. Jednak¿e Neyman
chcia³ podj¹æ pracê natychmiast i zosta³ starszym asystentem statystyki w Pañstwowym
Instytucie Naukowo-Rolniczym w Bydgoszczy, kierowanym przez prof. K. Bassalika.
Pocz¹tkowo intensywnie siê dokszta³ca³ w zakresie statystyki i doœwiadczalnictwa rolniczego. Na prze³omie roku 1921/1922 otrzyma³ fundusze na podró¿ do Berlina i zakup
tam¿e ksi¹¿ek i czasopism statystycznych. Neyman spêdzi³ w Bydgoszczy ponad rok.
Napisa³ tam kilka prac o zastosowaniach probabilistyki do doœwiadczalnictwa rolniczego.
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W grudniu 1922 roku Neyman podj¹³ pracê w Pañstwowym Instytucie Meteorologicznym w Warszawie. Opiekowa³ siê tam sprzêtem i zajmowa³ gromadzeniem danych.
Ponadto, w roku 1923, najprawdopodobniej dziêki A. Przeborskiemu, który równie¿
wyjecha³ z Charkowa do Polski, zosta³ jego asystentem na Uniwersytecie Warszawskim. Jednoczeœnie rozpocz¹³ zajêcia jako wyk³adowca matematyki i statystyki
w SGGW. W obu tych instytucjach mia³ wtedy w sumie 25 godzin zajêæ dydaktycznych
tygodniowo. Od 1924 roku prowadzi³ jeszcze dodatkowo zajêcia na Uniwersytecie Jagielloñskim, a od 1927 roku pracowa³ tak¿e w spó³ce buraczanej K. Buszczyñski i Synowie. W 1928 roku zorganizowa³ Laboratorium Biometryczne w Instytucie im.
M. Nenckiego. Aby umo¿liwiæ publikacjê prac swoim uczniom i wspó³pracownikom
oraz popularyzowaæ w³asne idee, stworzy³ i wydawa³ w latach 1929–1938 czasopismo
„Statistica”. Wspó³pracowa³ równie¿ z Instytutem Spraw Spo³ecznych, GUS-em i innymi instytucjami.
Na podstawie prac z doœwiadczalnictwa rolniczego, napisanych w Bydgoszczy,
w 1924 roku Neyman otrzyma³ na Uniwersytecie Warszawskim tytu³ doktora nauk
matematycznych. Egzaminatorami byli profesorowie: T. Kotarbiñski, S. Mazurkiewicz, A. Przeborski, W. Sierpiñski. Warto odnotowaæ, ¿e czêœæ jego pracy doktorskiej,
og³oszonej w „Rocznikach Nauk Rolniczych” (1923), zosta³a w 1990 roku przet³umaczona na jêzyk angielski i opublikowana z obszernymi komentarzami w czasopiœmie
„Statistical Science”. W 1928 roku Neyman uzyska³ habilitacjê na Uniwersytecie Warszawskim.
W roku 1924, dziêki K. Bassalikowi i W. Sierpiñskiemu, otrzyma³ Neyman roczne
stypendium rz¹du polskiego na pobyt w University College u Karola Pearsona. Jednym
z jego efektów by³a publikacja wariantów trzech wczesnych prac Neymana w czasopiœmie „Biometrika”. Nastêpnie, z poparciem K. Pearsona i W. Sierpiñskiego, Neyman
otrzyma³ stypendium fundacji Rockefellera, które wykorzysta³ na roczny pobyt w Pary¿u na Sorbonie u Borela i w Collége de France u Lebesgue’a. W roku 1926 rozpocz¹³
wspó³pracê z Egonem Pearsonem, synem Karola. Kontakty by³y intensywne i w 1934
roku Neyman otrzyma³ stanowisko wyk³adowcy w University College w Londynie, co
rozwi¹za³o jego problem braku sta³ego zatrudnienia oraz braku realnych perspektyw na
uzyskanie stanowiska profesora w Polsce i zwi¹zan¹ z tym bardzo trudn¹ sytuacjê materialn¹. Mimo pobytu i pracy w Londynie, Neyman ci¹gle utrzymywa³ kontakty
i wspó³pracowa³ ze swoim polskim zespo³em. W University College Neyman pracowa³
do roku 1938. Trzeba podkreœliæ, ¿e Neyman chcia³ pracowaæ w Polsce. Reid (1982,
s. 127), cytuje dramatyczne fragmenty korespondencji Neymana w sprawie odpowiedniego dla niego stanowiska w jakiejkolwiek instytucji w Polsce.
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W ci¹gu tych osiemnastu bardzo trudnych lat, Neyman zdo³a³ dokonaæ niewyobra¿alnie wiele. Bibliografia jego prac, zamieszczona we wspomnianym wczeœniej tomie
wczesnych prac J. Neymana, zawiera listê 65 prac z lat 1923–1938, jeden podrêcznik ze
wstêpu do rachunku prawdopodobieñstwa oraz dwa monograficzne opracowania w jêzyku polskim z lat 1933 i 1934. I nie s¹ to wszystkie jego publikacje, jak pokazuje
bibliografia opracowana przez B. £azowsk¹ (1995). Wiele z tych prac jest niezwykle
obszernych, co powodowa³o nawet czasami k³opoty z ich opublikowaniem.
Na liœcie prac w naturalny sposób pojawiaj¹ siê publikacje motywowane aktualnymi
aplikacyjnymi problemami, powsta³e w zwi¹zku z prac¹ Neymana na rzecz wzmiankowanych wy¿ej instytucji. Obejmowa³y one w szczególnoœci doœwiadczalnictwo rolnicze, biometriê, metody pobierania prób i problematykê ubezpieczeñ.
W wyniku pytañ stawianych przez E. Pearsona, Neyman zainteresowa³ siê zagadnieniem testowania hipotez. W 1928 roku ukaza³a siê pierwsza wspólna praca z Pearsonem
On the use and interpretation of certain test criteria for purposes of statistical inference
opublikowana w dwóch czêœciach: Part I, II w czasopiœmie „Biometrika”, na stronach
175-240 i 263-294, odpowiednio. Praca dotyczy g³ównie testu ilorazu wiarogodnoœci.
Wprowadza siê zbiór alternatyw, b³êdy pierwszego i drugiego rodzaju, funkcjê mocy
i definiuje statystykê ilorazu wiarogodnoœci. Nastêpnie pokazuje siê, ¿e ró¿ne znane testy mo¿na uzyskaæ t¹ ogóln¹ metod¹, bada siê równie¿ asymptotyczn¹ równowa¿noœæ
testu ilorazu wiarogodnoœci i testu chi-kwadrat. W rezultacie dalszych dyskusji z Pearsonem, Neyman sformu³owa³ problem testowania w jêzyku zagadnienia optymalizacji
i w 1930 roku udowodni³ podstawowy lemat Neymana-Pearsona. Zostaje on w³¹czony
w 1932 roku do pracy Neymana i Pearsona o testach jednostajnie najmocniejszych i jednostajnie najlepszych w klasie testów podobnych. Praca ta, zatytu³owana On the problem of the most efficient tests of statistical hypotheses, zosta³a zaakceptowana przez
Royal Society, zaprezentowana przez Karola Pearsona na jego posiedzeniu w listopadzie 1932 roku i opublikowana w 1933 roku w „Philosophical Transactions of the Royal
Society”, s. 289-337. Ta publikacja ma fundamentalne znaczenie w teorii testowania hipotez, przy ustalonej licznoœci prób. Jak zauwa¿aj¹ LeCam i Lehmann (1974), poprzez
wprowadzenie testów jako rozwi¹zañ jasno zdefiniowanych problemów optymalizacyjnych, Neyman i Pearson podali wzorzec dla ogólnej teorii decyzji, rozwiniêtej póŸniej przez A. Walda, i dla statystyki matematycznej w ogóle. W roku 1992 wybrano tê
pracê do tomu najwa¿niejszych osi¹gniêæ w zakresie podstaw statystyki w wieku XX
(Breakthroughts in Statistics, Vol. I, Springer). Podobne wyró¿nienie spotka³o pracê
Neymana On the two different aspects of the representative method: the method of stratified sampling and the method of purposive selection, przedstawion¹ w 1934 roku na
posiedzeniu Królewskiego Towarzystwa Statystycznego i opublikowan¹ w „Journal of
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the Royal Statistical Society” (1934, s. 558-625), która zosta³a zaliczona do najwiêkszych dwudziestowiecznych osi¹gniêæ w dziedzinie metodologii statystyki (Breaktroughts in Statistics, Vol. II, 1992, Springer). Ta praca powsta³a na bazie monograficznego opracowania z roku 1933, napisanego w jêzyku polskim i wykonanego w ramach
wspó³pracy Neymana z Instytutem Spraw Spo³ecznych. W 1935 roku Neyman opublikowa³ w „Annals of Mathematical Statistics”, s. 111-116, pracê On the problem of confidence intervals. W lecie 1936 roku nadal intensywnie pracowa³ nad przedzia³ami
ufnoœci i pokaza³ swój wynik o dualnoœci testowania i estymacji przedzia³owej. E. Pearson odrzuci³ j¹ z „Biometriki” jako zbyt d³ug¹ i zmatematyzowan¹. Praca ta zatytu³owana Outline of a theory of statistical estimation based on the classical theory of
probability ukaza³a siê w 1937 roku w „Philosophical Transactions of the Royal Society”, s. 333-380. Na posiedzeniu Królewskiego Towarzystwa referowa³ j¹ Jeffreys.
W 1935 roku Neyman przedstawi³ na posiedzeniu Sekcji Przemys³owej i Rolniczej
Królewskiego Towarzystwa Statystycznego pracê wspóln¹ z K. Iwaszkiewicz i St. Ko³odziejczykiem, dotycz¹c¹ uk³adów ortogonalnych i bloków zrandomizowanych. Wydrukowano j¹ w 1935 roku w supplemencie do „Journal of the Royal Statistical Society”, s. 107-180. Publikacja ta, obok prac R.A. Fishera, mia³a du¿e znaczenie w rozwoju
planowania doœwiadczeñ. Z kolei, w 1937 roku Neyman opublikowa³ w „Skandinavisk
Aktuarietidskrift”, s. 149-199, artyku³ ‘Smooth‘ test for goodness of fit, który by³ kolejnym milowym krokiem w rozwoju statystyki. Poda³ w nim asymptotycznie optymalne
rozwi¹zanie problemu testowania zgodnoœci rozk³adu obserwacji z zadanym, ca³kowicie znanym, ci¹g³ym rozk³adem. Wprowadzi³ w nim ci¹gi lokalnych rozk³adów
(rozk³ady kontygualne), które w latach szeœædziesi¹tych sta³y siê standardowym narzêdziem statystyki asymptotycznej. Test wyprowadzony w tej pracy by³ przez lata niemal
kompletnie zapomniany. Ostatnie dekady przynios³y radykalny zwrot w tym wzglêdzie.
W 1935 roku Neyman za³o¿y³ z E. Pearsonem nowe czasopismo „Statistical Research
Memoirs”. W 1936 roku urodzi³ siê syn Neymana, Michael. W 1937 roku Neyman zosta³ zaproszony na miêdzynarodowy kongres z rachunku prawdopodobieñstwa do Genewy. Ponadto, S. Wilks zaprosi³ go do wyg³oszenia serii wyk³adów w USA. Podczas
podró¿y po Stanach jego prace wzbudzi³y entuzjazm, a sama wizyta by³a ogromnym
sukcesem. W listopadzie 1937 roku G. Evans wys³a³ Neymanowi zaproszenie do zorganizowania oœrodka statystycznego w Berkeley w Kalifornii. Dosta³ równie¿ ofertê
profesury w Ann Arbor w stanie Michigan. W 1938 roku, parê dni po swoich 44. urodzinach, Neyman zaakceptowa³ ofertê Berkeley. Decyzja ta pozwoli³a mu miêdzy innymi
unikn¹æ skutków drugiej wojny œwiatowej w Europie. Trzeba w tym miejscu wspomnieæ, ¿e wielu polskich wspó³pracowników i studentów Neymana zginê³o w czasie
wojny. E. Scott (2006) pisze, ¿e Neyman zadedykowa³ im w 1952 roku rozszerzone wy-
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danie tomu swoich przemyœleñ o statystyce, zatytu³owane Lectures and Conferences on
Mathematical Statistics and Probability, wymieniaj¹c z tej okazji ich nazwiska i podaj¹c przyczynê œmierci ka¿dego z nich. Pierwsze wydanie tego tomu (z redakcyjnym
udzia³em W. Deminga) ukaza³o siê w 1938 roku pod tytu³em Lectures and Conferences
on Mathematical Statistics. Ksi¹¿ka ta cieszy³a siê du¿ym uznaniem w USA i przyczyni³a siê do popularyzacji idei i wyników Neymana.
Okres amerykañski 1938–1981
12 sierpnia 1938 roku Neyman przyby³ do Berkeley i z wielkim rozmachem zabra³
siê do pracy. Zaj¹³ siê organizacj¹ Laboratorium Statystycznego i licznymi wyk³adami
(np. w latach 1939–1940 wyk³ada³ po 25 godzin tygodniowo). Powoli zacz¹³ gromadziæ
kadrê. E. Scott, absolwentka astronomii, zosta³a jego asystentk¹. Zatrudni³ równie¿
E. Fix. Niestety, nie uda³o mu siê uzyskaæ zatrudnienia dla A. Walda, który uciek³ z Europy przed hitlerowskimi przeœladowaniami. Spotykaj¹ go pierwsze wyró¿nienia ze
strony statystyków amerykañskich. Zaproszono go do wyg³oszenia wyk³adu na wspólnej konferencji Amerykañskiego Towarzystwa Statystycznego (ASA) i Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego (ISI), zosta³ cz³onkiem komitetu organizacyjnego 10.
Kongresu Matematycznego i cz³onkiem redakcji czasopisma „Annals of Mathematical
Statistics”. Wybuch wojny i agresja na Polskê bardzo go przygnêbi³y. Stara³ siê pomagaæ rodakom. Miêdzy innymi, poprzez Fundacjê Koœciuszkowsk¹, za³atwi³ A. Zygmundowi stypendium, co umo¿liwi³o mu emigracjê wraz z rodzin¹ do USA i co
najprawdopodobniej uratowa³o mu ¿ycie. W 1942 roku E. Lehmann zosta³ asystentem
Neymana. Ze wzglêdu na problemy rasowe, nie uda³o mu siê zatrudniæ D. Blackwella.
Neyman nie tylko stworzy³ Laboratorium, ale równie¿ rozpocz¹³ œcis³¹ wspó³pracê
z wieloma wydzia³ami Uniwersytetu w Berkeley (Genetyka, Geologia, Higiena, Rolnictwo) i ta jego dzia³alnoœæ by³a bardzo wysoko ceniona.
W lutym 1942 roku zaanga¿owano Neymana do rozwi¹zywania zagadnieñ optymalizacyjnych dla wojska. Projekt by³ realizowany w Laboratorium Statystycznym w Berkeley, z ró¿n¹ intensywnoœci¹, do koñca wojny. W paŸdzierniku 1944 roku, wraz
z grup¹ matematyków amerykañskich, zosta³ wys³any do Anglii w celu zbadania efektywnoœci pewnych bomb. W tym¿e 1944 roku uzyska³ amerykañskie obywatelstwo.
Uda³o mu siê te¿ œci¹gn¹æ na jakiœ czas P. Hsu do pracy w Berkeley.
W 1945 roku zorganizowa³ Sympozjum ze Statystyki i Rachunku Prawdopodobieñstwa, na którym przedstawi³ pracê Contribution to the theory of the chi-square test, która, miêdzy innymi, wprowadzi³a klasê najlepszych asymptotycznie normalnych
estymatorów (estymatory BAN), znacznie wygodniejszych w u¿yciu ni¿ klasyczne
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estymatory uzyskane metod¹ najwiêkszej wiarogodnoœci, i przydatnych w wielu z³o¿onych problemach. Sympozjum by³o wielkim sukcesem. Motywacj¹ zorganizowania
Sympozjum by³o uczczenie koñca wojny i u³atwienie powrotu do badañ teoretycznych
po paru latach pracy aplikacyjnej dla amerykañskiej armii. W 1946 roku Neyman zosta³
zaproszony przez prezydenta Trumanna do uczestnictwa w miêdzynarodowej grupie
obserwatorów wyborów w Grecji. W lecie tego roku zaproszono go na jeden semestr do
Uniwersytetu Columbia, gdzie pracowa³ A. Wald i gdzie zaproponowano Neymanowi
profesurê i liczne przywileje. Te propozycje sta³y siê skutecznym œrodkiem nacisku dla
uzyskania w Berkeley znacznych profitów dla jego Laboratorium. W szczególnœci, dosta³ tu etaty dla M. Loève’a i C. Steina. W 1947 roku Neyman zosta³ wybrany na wiceprezydenta Amerykañskiego Towarzystwa Statystycznego, a w 1948 roku na prezydenta Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego. Uznanie dla dorobku Neymana
przejawia siê równie¿ w tym, ¿e w owym czasie wiêkszoœæ prac ukazuj¹cych siê
w „Annals of Mathematical Statistics” dotyczy³a zagadnieñ stawianych i rozwa¿anych
we wczeœniejszych pracach Neymana. W 1948 roku Neyman z Pearsonem wznowili
wydawanie „Statistical Research Memoirs”. Seria wychodzi teraz w USA pod nowym
tytu³em „University of California Publications in Statistics”. Po dziesiêciu latach
dzia³alnoœci Neymana Uniwersytet Berkeley zosta³ jednym z dwóch najsilniejszych
oœrodków statystyki w USA. Drugim by³ Uniwersytet Columbia.
W 1949 roku Neyman wybra³ siê na pierwszy urlop naukowy do Europy. Najpierw
odwiedzi³ Londyn, gdzie mia³ wyk³ady i dyskusje z Pearsonem. Nastêpnie wyk³ada³
w Pary¿u. Tam pozna³ i zaanga¿owa³ do swego laboratorium L. LeCama. W Pary¿u
spotka³o go te¿ du¿e wyró¿nienie. Zaproponowano mu, jako pierwszemu autorowi spoza Francji, przygotowanie pracy do tomu z cyklu Borel Series. Po Pary¿u odwiedzi³
Warszawê i wiele innych polskich miast. Spotka³ siê równie¿ z bratem Karolem.
W 1950 roku, po powrocie z Europy, odby³o siê drugie Sympozjum Berkeleyskie.
Neyman stale walczy³ o œrodki i pozycjê Laboratorium. Sytuacja by³a na tyle trudna, ¿e
Neyman zrezygnowa³ z opracowania dla Borel Series. K³opoty spotêgowa³a œmieræ
A. Walda w wypadku lotniczym i zwi¹zane z ni¹ zabiegi o przejêcie czêœci grupy
Neymana przez Uniwersytet Columbia i inne instytucje. W 1951 roku, w odpowiedzi na
pytania stawiane przez astronoma C. Shane’a, J. Neyman i E. Scott rozpoczêli intensywn¹ i d³ugotrwa³¹ wspó³pracê nad dynamik¹ galaktyk. Zaowocowa³a ona seri¹ oko³o
dwudziestu prac, uwa¿anych za jedne z najwa¿niejszych w dorobku Neymana dotycz¹cym zastosowañ. Przez kilka miesiêcy roku akademickiego 1952/1953 Neyman
pracowa³ w Bangkoku, pomagaj¹c P. Sukhatme organizowaæ centrum szkoleniowe
z pobierania prób. W 1953 roku Neyman zatrudni³ D. Blackwella i H. Scheffé. Od 1953
roku ¿y³ w separacji z ¿on¹ Olg¹.
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W roku 1954 podjêto decyzjê o utworzeniu Wydzia³u Statystyki Uniwersytetu Berkeley. Neyman przygotowa³ trzecie Sympozjum Berkeleyskie, na którym na równi
z pracami z rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki pojawi³y siê referaty z astronomii, fizyki, biologii i problemów zdrowia, ekonometrii, matematyki przemys³owej
i psychometrii. Taki trend utrzymano na kolejnych Sympozjach. W tym¿e samym
roku Neyman, A. Tarski i trzej inni matematycy amerykañscy zostali zaproszeni na
Kongres Matematyczny do Amsterdamu, aby wyg³osiæ wyk³ady o przysz³oœci matematyki. W roku 1955 Wydzia³ Statystyki rozpocz¹³ pracê pod kierunkiem Neymana. Po
roku Neyman zrezygnowa³ z tego stanowiska, zachowuj¹c do¿ywotnio funkcjê kierownika Laboratorium Statystycznego.
W 1958 roku uzyska³ kolejny urlop naukowy. Du¿o podró¿owa³. Odwiedzi³ te¿ Polskê. Napisa³ równie¿ sw¹ podstawow¹ pracê o testach C(a), która ukaza³a siê w tomie
poœwiêconym H. Cramérowi. Neyman by³ do koñca ¿ycia rozgoryczony tym, ¿e ta praca nie znalaz³a w³aœciwego uznania. Reid (1986, s. 251-252), cytuje dyplomatyczn¹ wypowiedŸ Neymana na ten temat. Konstrukcja testów C(a), zapocz¹tkowana skromn¹
publikacj¹ Neymana z 1954 roku w „Trabajos de Estadistica”, s. 161-168, by³a kluczowa dla rozwoju metod adaptacyjnych i asymptotycznie efektywnej semiparametrycznej
statystyki. Niestety, wiêkszoœæ z tych prac o autorze istotnego pomys³u milczy. Warto
w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e E. Scott (2006) odnotowuje, i¿ za ¿ycia Neymana jego
podstawowe wyniki szybko wesz³y do praktyki i fundamentalnych podrêczników,
sta³y siê w jakimœ sensie klasyk¹, i dla wielu przesta³o byæ jasne, kto jest ich autorem.
Z t¹ sytuacj¹ Neyman siê godzi³.
W 1960 roku, mimo osi¹gniêcia wieku emerytalnego, Neyman nadal intensywnie
pracowa³ i œci¹ga³ du¿e fundusze dla realizacji kolejnych projektów. Otrzyma³ honorowy doktorat Uniwersytetu w Chicago, zosta³ cz³onkiem honorowym Królewskiego Towarzystwa Statystycznego, wraz z E. Scott dosta³ nagrodê Amerykañskiego Towarzystwa Popierania Nauk. W 1960 roku odby³o siê czwarte Sympozjum Berkeleyskie.
Nastêpny rok obfitowa³ w podró¿e. Neyman odwiedzi³ Leningrad, pojecha³ do Moskwy
na spotkanie z Bernsteinem, dotar³ do Kijowa i Charkowa. Bezpoœrednim rezultatem tej
wizyty by³o zorganizowanie t³umaczenia na jêzyk angielski ksi¹¿ki E. Dynkina Procesy
Markowa.
W 1963 roku Neyman podró¿owa³ po po³udniowych stanach USA. Poruszony problemami rasowymi zorganizowa³ zbiórkê pieniêdzy na stypendia i wystosowa³ list do
H. Craméra w sprawie pokojowej Nagrody Nobla dla M.L. Kinga.
W roku 1964 Neyman obchodzi³ 70. urodziny. Z tej okazji zosta³ wpisany do Wielkiej Ksiêgi Narodowej Akademii Nauki oraz otrzyma³ honorowy doktorat Uniwersytetu Sztokholmskiego. W 1965 roku ukaza³ siê tom prac (pod redakcj¹ F. David) dedy-
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kowanych Neymanowi. W roku 1966 otrzyma³, jako pierwsza osoba spoza Anglii, z³oty
medal Królewskiego Towarzystwa Statystycznego, a Uniwersytet w Berekeley wyda³
trzy tomy dzie³ Neymana i Pearsona. W roku 1966 zosta³ zagranicznym cz³onkiem Polskiej Akademii Nauk. Odnotujmy równie¿, ¿e w 1965 roku odby³o siê w Berkeley pi¹te
Sympozjum.
W roku 1968 Neyman z LeCamem organizuj¹ protesty przeciwko wojnie w Wietnamie. Pomimo to, w 1969 roku Neyman, jako jeden z dwunastu Amerykanów, otrzyma³
najwy¿sz¹ amerykañsk¹ nagrodê naukow¹ Medal Nauki „Za stworzenie podstaw nowoczesnej statystyki i wymyœlenie testów i procedur, które sta³y siê istotn¹ czêœci¹ wiedzy ka¿dego statystyka”.
Rok 1970 przyniós³ organizacjê szóstego Berkeleyskiego Sympozjum, z ogromnym
programem z biologii i ska¿enia œrodowiska. Sympozjum dope³ni³y trzy konferencje
zorganizowane wiosn¹ 1971 roku. Warto przypomnieæ, ¿e ka¿demu z szeœciu sympozjów towarzyszy³ druk sprawozdañ i Neyman by³ redaktorem lub wspó³redaktorem
ka¿dego z tych coraz obszerniejszych wydawnictw. Równie¿ w 1971 roku Neyman
z A. Zygmundem rozpoczêli pracê nad zbiorem esejów o rozmaitych rewolucyjnych
zmianach w nauce, które nazwali kopernikañskimi. Tom, przygotowywany na 500-lecie urodzin Kopernika i zatytu³owany The Heritage of Copernicus: Theories „More
Pleasing to the Mind”, ukaza³ siê w 1974 roku na 80. urodziny Neymana.
W 1974 roku odby³a siê w Warszawie sesja To honour Jerzy Neyman, a w 1977 roku
ukaza³ siê zbiór wyg³oszonych na niej referatów. Neyman otrzyma³ honorowy doktorat
Uniwersytetu Warszawskiego i Indyjskiego Instytutu Statystycznego. „Annals of Statistics” oraz „International Statistical Review” zadedykowa³y mu swoje tomy. Ustanowiono te¿ wyró¿nienie „Jerzy Neyman Lectureship in Mathematical Statistics”.
W 1979 roku Neyman zosta³ zagranicznym cz³onkiem Królewskiego Towarzystwa
Statystycznego.
Amerykañski okres pracy Neymana przyniós³ kilka wa¿nych prac dla rozwoju metod
asymptotycznych statystyki, takich jak estymatory BAN i testy C(a). Jednak¿e g³ównym nurtem zainteresowañ Neymana w tym okresie by³a budowa i weryfikacja modeli
probabilistycznych dla szeregu zjawisk przyrodniczych. Pierwsz¹ prac¹ w tej serii by³a
publikacja w „Annals of Mathematical Statistics” (1939) On a new class of `contagious’
distributions, applicable in entomology and bacteriology, s. 35-57, o modelowaniu
i analizie gromad. Kolejne prace dotyczy³y zagadnieñ tworzenia siê gromad w aspekcie
modelowania rozprzestrzeniania siê epidemii oraz modelowania rozmieszczenia galaktyk we wszechœwiecie. Ponad dwadzieœcia lat Neyman pracowa³ nad problemami modyfikacji pogody. Interesowa³y go równie¿, miêdzy innymi, karcinogeneza, dynamika
rozwoju populacji i analiza ryzyk wspó³zawodnicz¹cych. Bior¹c pod uwagê prace
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powsta³e w Polsce i w okresie amerykañskim, okazuje siê, ¿e ponad po³owa z oko³o
dwustu publikacji Neymana dotyczy zagadnieñ aplikacyjnych. Wiêcej szczegó³ów na
temat ca³ego dorobku Neymana zawieraj¹ opracowania Kloneckiego i Zonna (1973),
LeCama i Lehmanna (1974), LeCama (1995) oraz Scott (2006).
J. Neyman zmar³ 5 sierpnia 1981 roku w Berkeley. By³ aktywny do koñca swych dni.
W czerwcu 1981 roku uczestniczy³ w zorganizowanej wspólnie z LeCamem konferencji na temat raka. Jeszcze dzieñ przed œmierci¹ pracowa³ w szpitalu nad ksi¹¿k¹ na temat
modyfikacji pogody.
Na zakoñczenie tego opracowania warto przytoczyæ opiniê E. Scott (2006), która dobrze zna³a Neymana, o tym, ¿e Neyman zawsze mówi³ o Polsce z czu³oœci¹, by³ dumny
z jej dziedzictwa aczkolwiek czasami bywa³ krytyczny wobec poczynañ polskich
w³adz.
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OKTABA WIKTOR (1920–2009)

Wiktor Oktaba urodzi³ siê 16 kwietnia 1920 roku w Kijowie. Jego matka Salomea pochodzi³a z zubo¿a³ej szlachty polskiej, zamieszkuj¹cej pod Wilnem, a ojciec Franciszek
z okolic Warszawy (z Waliszewa). Piêæ lat póŸniej rodzice Wiktora z dwoma synami
przeprowadzili siê do Legionowa pod Warszaw¹. Tu Wiktor rozpocz¹³ edukacjê
w szkole powszechnej. Humanistyczne Miejskie Gimnazjum Mêskie im. p³ka Leopolda
Lisa Kuli w Warszawie ukoñczy³ w 1938 roku jako najlepszy uczeñ.
Matematyk¹ zacz¹³ interesowaæ siê w wieku piêtnastu lat. Jak pisze w ksi¹¿ce Opowieœci akademickie i mora³y (wyd. LTN Lublin 2008, s. 21), œmieræ matki maj¹cej
wówczas czterdzieœci lat by³a dla piêtnastoletniego ch³opca tak wielkim nieszczêœciem,
¿e „zacz¹³ uciekaæ w œwiat matematyki – rozwi¹zywaæ zadania”. Rozbudzone w ten
sposób zainteresowania rozwija³, podejmuj¹c w roku akademickim 1938/1939 studia
matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Mia³ tam okazjê wys³uchaæ wyk³adów
znanych matematyków: Karola Borsuka, Narcyza £ubnickiego, Kazimierza Kuratowskiego, Wac³awa Sierpiñskiego, Edwarda Marczewskiego czy Zygmunta Charzyñskiego.
Wybuch II wojny œwiatowej uniemo¿liwi³ mu kontynuacjê studiów i zmusi³ do szukania pracy i zarobku. W pierwszych latach wojny pracowa³ jako robotnik na rampie
kolejowej, jako drwal w lasach pod Warszaw¹ i jako robotnik w przedsiêbiorstwie
kanalizacyjnym w Warszawie. Udziela³ te¿ korepetycji. Od 1 kwietnia 1941 roku rozpocz¹³ pracê w Zarz¹dzie Wodnym Pu³awy, a konkretnie w kamienio³omie Nasi³ów
jako kancelista i magazynier. W czerwcu tego¿ roku zosta³ przeniesiony do biura
Zarz¹du Wodnego w Kazimierzu Dolnym. Tu równie¿ wydobywano kamieñ. Do jego
obowi¹zków nale¿a³o miêdzy innymi uk³adanie listy p³ac, odprawianie barek i kryp
za³adowanych kamieniem i okreœlanie iloœci za³adowanego kamienia. W Kazimierzu
pracowa³ do koñca 1943 roku. Pozna³ tu swoj¹ póŸniejsz¹ ¿onê Janeczkê (œlub odby³ siê
17.01.1945 r. w Lublinie). Ostatnie lata wojny i okupacji niemieckiej spêdza³, zmieniaj¹c miejsce pobytu miêdzy Warszaw¹, Legionowem i Kazimierzem, kontaktuj¹c siê
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z prof. Borsukiem i interesuj¹c siê zadaniami z analizy matematycznej, do czego zachêca³ go profesor.
Pierwsza, przeczytana w gazecie, informacja o utworzeniu UMCS w Lublinie
sk³oni³a go do podjêcia studiów matematycznych na tym uniwersytecie, zaczyna³ ponownie od pierwszego roku studiów. W paŸdzierniku 1944 roku kolejne lata studiów
jeszcze nie funkcjonowa³y. Matematyka by³a na Wydziale Przyrodniczym. Oprócz tego
wydzia³u na UMCS utworzone zosta³y wydzia³y Lekarski, Rolny i Weterynaryjny.
Dyplom ukoñczenia studiów z dat¹ 3 grudnia 1947 roku Wiktor Oktaba otrzyma³ na
podstawie pracy magisterskiej pt. O równaniu ró¿niczkowym Riccatiego, przygotowanej pod opiek¹ prof. Jana Mikusiñskiego. Bêd¹c jeszcze studentem drugiego roku matematyki, 15 listopada 1945 roku zosta³ zatrudniony na stanowisku m³odszego asystenta
u prof. Mieczys³awa Biernackiego, w Katedrze Matematyki. Katedra ta znajdowa³a siê
na Wydziale Przyrodniczym UMCS. W tym okresie prowadzi³ zajêcia ze studentami
ró¿nych wydzia³ów.
Od roku 1948 mgr Wiktor Oktaba zostaje zatrudniony na stanowisku starszego asystenta u prof. Miko³aja Olekiewicza, probabilisty i statystyka, który wróci³ z USA i by³
kierownikiem Katedry Statystyki Matematycznej UMCS. On to w³aœnie ukierunkowa³
póŸniejsze zainteresowania m³odego asystenta. Natomiast mo¿liwoœci praktycznych
zastosowañ teorii statystycznych Wiktor Oktaba pozna³, przebywaj¹c we wrzeœniu
1948 roku na stypendium Ministerstwa Oœwiaty i Szkolnictwa Wy¿szego w Instytucie
Doœwiadczalnym im. Nenckiego w £odzi.
W 1952 roku w Lublinie zosta³a utworzona nowa uczelnia – Wy¿sza Szko³a Rolnicza, a w niej Katedra Statystyki Matematycznej na Wydziale Rolnym. Organizacjê tej
katedry powierzono mgr. Wiktorowi Oktabie. Zosta³ on zatrudniony tak¿e na stanowisku adiunkta. Po dwóch latach Wiktora Oktabê mianowano zastêpc¹ profesora i kierownikiem tej¿e katedry. Dalsze jego awanse by³y uzale¿nione od uzyskania stopnia
naukowego, którym w owym czasie by³ kandydat nauk. Stopieñ ten w zakresie matematyki otrzyma³ 24 czerwca 1959 roku na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UMCS. Jego promotorem by³ prof. M. Olekiewicz, a recenzentami profesorowie:
Marek Fisz, Wies³aw Sadowski, Zygmunt Nawrocki. Recenzentem z ramienia PAN by³
prof. Oskar Lange (Nieoczekiwany Dziennik i Wspomnienia, 2007, Wyd. AR w Lublinie, s. 51). Rozprawa nosi³a tytu³ O hipotezie liniowej w teorii normalnej regresji.
W marcu 1959 roku Wiktor Oktaba zosta³ zatrudniony na stanowisku docenta (do
1966 r.).
Po wygraniu konkursu, od 1 paŸdziernika 1959 roku do 30 wrzeœnia 1960 jako stypendysta Fundacji Rockefellera, przebywa³ na uniwersytecie stanu Iova w Ames
w USA (Iowa State University of Science and Technology in Statistical Laboraty). Jego
opiekunem naukowym by³ tam prof. Oscar Kempthorn, a oœrodkiem statystyki (Statisti-
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cal Laboratory) w tym czasie kierowa³ prof. Teodor Bankroft. Wiktor Oktaba mia³ tam
okazjê nawi¹zaæ kontakty naukowe z innymi znanymi statystykami zajmuj¹cymi siê teori¹ eksperymentu, takimi jak: Babuchai Shah, Brian Hartley, Klaus Hinkelman, George Zyskind, J.N.K. Rao, W.G. Cochran.
Jeszcze bêd¹c w USA doc. Wiktor Oktaba otrzyma³ informacjê od dziekana Wydzia³u Rolnego WSR, ¿e Rada Wydzia³u wybra³a go na prodziekana, powierzaj¹c mu
kierowanie sprawami studiów zaocznych. By³ to pocz¹tek jego dzia³alnoœci we
w³adzach uczelni. Stanowisko prodziekana Wydzia³u Rolniczego piastowa³ w latach
1960–1962, dziekana w latach 1962–1966, a prorektora do spraw nauczania –
– 1968–1969. By³ te¿ przewodnicz¹cym senackich Komisji Studenckich do spraw stypendiów naukowych oraz do spraw zatrudnienia absolwentów, a tak¿e przedstawicielem Rady Wydzia³u w Senacie Uczelni w latach 1970–1975 i 1981–1984. W latach
1970–1976 Wiktor Oktaba by³ cz³onkiem Komisji Informatycznej przy Ministrze
Oœwiaty i Szkolnictwa Wy¿szego oraz cz³onkiem Komisji Statutowej w latach
1982–1983.
Nawi¹zane w USA kontakty naukowe w kolejnych latach by³y rozszerzane przez wyjazdy zwi¹zane z pe³nionymi funkcjami prodziekana, dziekana i prorektora, czêsto
powi¹zane one by³y z prezentacj¹ swoich wyników badañ, ale i przez udzia³ w licznych
konferencjach zagranicznych. Profesor by³ te¿ zapraszany dla wyg³oszenia referatów
przez uczelnie zagraniczne i akademie nauk ró¿nych krajów (ponad 20 wizyt w 18 krajach). Wœród krajów, które w ten sposób odwiedzi³, by³y: Wêgry, Niemcy, USA, Rumunia, Czechos³owacja, Francja, Anglia, Grecja, ZSRR (Litwa, Ukraina, Uzbekistan),
Finlandia, Szwecja, Austria, W³ochy, Bu³garia. Bardzo pomocna w nawi¹zywaniu kontaktów miêdzynarodowych by³a dobra znajomoœæ Wiktora Oktaby jêzyków francuskiego i niemieckiego, wyniesiona jeszcze ze szko³y, oraz angielskiego i rosyjskiego.
Znajomoœæ jêzyków obcych umo¿liwia³a mu te¿ studiowanie œwiatowej literatury statystycznej. Uczestniczy³ w licznych konferencjach krajowych, prezentuj¹c wyniki swoich badañ.
Aktywna praca naukowa, dzia³alnoœæ organizacyjna i dydaktyczna zaowocowa³y
uzyskaniem tytu³u naukowego profesora nadzwyczajnego nauk matematycznych
w roku 1966 i zwyczajnego w 1971. Wi¹za³o siê to równie¿ z zatrudnieniem Wiktora
Oktaby w latach 1966–1971 na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Statystyki Matematycznej Wydzia³u Rolnego i w latach 1971–1990 na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Zastosowañ Matematyki Wydzia³u Techniki Rolniczej.
Katedra w tym czasie zmieni³a status na instytut oraz nazwê, po przeniesieniu jej na
nowo utworzony Wydzia³ Techniki Rolniczej w tej samej uczelni. 1 paŸdziernika 1990
roku prof. Wiktor Oktaba, po 45 latach pracy, przeszed³ na emeryturê, nadal aktywnie
pracuj¹c. Publikowa³ prace naukowe, pisa³ ksi¹¿ki poœwiêcone historii statystyki i do-
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œwiadczalnictwa, biografie ich twórców oraz dzienniki i wspomnienia, w których zawar³ wiele ciekawych informacji o swoim ¿yciu i dzia³alnoœci.
Obok prowadzonych przez wszystkie lata badañ naukowych prof. Wiktor Oktaba
pracowa³ nad przygotowaniem do publikacji s³owników pojêæ statystyki matematycznej, teorii eksperymentu i biometrii, by³o ich szeœæ. Zawiera³y one has³a w wielu jêzykach, na przyk³ad szeœciojêzyczny, który redagowali specjaliœci z ró¿nych krajów, by³
on wydany w Berlinie.
By³ tak¿e bardzo aktywnie dzia³aj¹cym cz³onkiem wielu towarzystw naukowych zagranicznych i krajowych. Nale¿y wymieniæ takie towarzystwa zagraniczne, jak: International Biometric Society od 1992 roku, International Statistical Instytut (Holandia) od
1976, The Biometric Society (USA) od 1974, The American Institute in the Division of
Administrative Research od 1984 i The Institute of Mathematical Statistics (USA) w latach 1962–1982.
By³ jednym z organizatorów Polskiego Towarzystwa Biometrycznego i przewodnicz¹cym jego Rady Naukowej od roku 1976. By³ naczelnym redaktorem czasopisma
PTB „Colloquium Biometricum”, w którym w pocz¹tkowym okresie, kiedy by³o wydawane pod nazw¹ „Materia³y Colloquium Metodologicznego z Agrobiometrii”, drukowane by³y referaty wyg³aszane na konferencji pod tym samym tytu³em. Organizatorem
tych konferencji, przy wspó³udziale V Wydzia³u Nauk Rolniczych i Leœnych PAN, by³
tak¿e prof. Oktaba. Konferencje te s¹ organizowane corocznie, do chwili obecnej, pod
nazw¹ Miêdzynarodowe Colloquium Biometryczne i grupuj¹ statystyków, biometrów
oraz osoby zainteresowane teori¹ eksperymentu, analiz¹ wyników doœwiadczeñ i reprezentuj¹ce ró¿ne dziedziny wiedzy.
Profesor by³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, skarbnikiem
(przez jedn¹ kadencjê) oraz wiceprezesem Oddzia³u Lubelskiego tego towarzystwa
(tak¿e przez jedn¹ kadencjê), a w latach 1972–1975 cz³onkiem Komisji Zastosowañ
Matematyki tego towarzystwa w Warszawie. Od roku 1961 by³ te¿ cz³onkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Profesor Wiktor Oktaba od roku 1972 by³ cz³onkiem
Komitetu Nauk Matematycznych PAN i Komisji ds. Rozwoju Statystyki Matematycznej tego¿ komitetu w Warszawie, a tak¿e: cz³onkiem Rad Naukowych CBORU w S³upi
Wielkiej, IUNG w Pu³awach, cz³onkiem redakcji naukowych Instytutu Organizacji
i Zarz¹dzania WSI w Lublinie (1973–1975). Na Akademii Medycznej w Lublinie
w 1971 roku zorganizowa³ Pracowniê Matematyki.
Tê tak aktywn¹ dzia³alnoœæ profesor umiejêtnie ³¹czy³ z realizowan¹ w szerokim zakresie dydaktyk¹. Prowadzi³ wyk³ady z matematyki – algebry wy¿szej, statystyki matematycznej, doœwiadczalnictwa i rachunku prawdopodobieñstwa dla studentów macierzystej uczelni, ale te¿ i w pozosta³ych czterech uczelniach Lublina (Uniwersytet Marii
Curie-Sk³odowskiej, 1945–1955, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1948–1949, Poli-
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technika Lubelska i Akademia Medyczna, 1973–1981). Wyk³ada³ te¿ w Pañstwowym
Instytucie Weterynaryjnym w Pu³awach (1961–1962). Profesor ponadto wyk³ada³ statystykê na kursach organizowanych przez PAN w Warszawie oraz w punkcie konsultacyjnym studium doktoranckiego Politechniki Warszawskiej przy WSI w Lublinie,
a tak¿e na szkoleniach dla specjalistów z ró¿nych dziedzin wiedzy praktycznie stosuj¹cych metody statystyczne, organizowanych przez WSR w Lublinie. Prowadzi³
seminaria ze statystyki matematycznej dla pracowników naukowych katedry i œrodowiska lubelskiego. Uczestniczyli w nich tak¿e pracownicy z innych oœrodków (Bia³ystok,
Kraków).
W 1973 roku przewodniczy³ grupie statystyków przygotowuj¹cych referat pt. Statystyka matematyczna, na II Kongres Nauki Polskiej.
Dorobek publikacyjny prof. Wiktora Oktaby to oko³o 200 pozycji, wœród których,
obok prac drukowanych w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych, jest
5 podrêczników akademickich maj¹cych wiele wydañ, 6 wielojêzycznych s³owników
ze: statystyki, rachunku prawdopodobieñstwa, teorii eksperymentu i biometrii. Profesor
by³ te¿ autorem bardzo licznych (ok. 150) recenzji wydawniczych publikacji naukowych, recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych i innych zwi¹zanych z awansami pracowników naukowych.
Wykszta³ci³ liczn¹ grupê statystyków-matematyków. Kierowa³ 39 pracami magisterskimi, by³ promotorem w 17 przewodach doktorskich i opiekunem naukowym 3 przewodów habilitacyjnych.
Jest te¿ autorem 7 ksi¹¿ek, wœród których s¹ dzienniki i wspomnienia, ale te¿ i takie
pozycje, jak: Probabiliœci, statystycy matematycy, ekonometrycy i biometrycy. Od staro¿ytnoœci do 2000 r., Wyd. LTN, 2002, czy Historia teorii eksperymentu, Wyd. LTN
2002.
Szeroka tematyka badañ naukowych prof. Wiktora Oktaby owocowa³a znacz¹cymi
i oryginalnym osi¹gniêciami. Dotyczy³a: problemów analizy regresji i wariancji jednej
i wielu zmiennych, estymacji komponentów wariancyjnych, estymacji parametrów
i weryfikacji hipotez w modelach sta³ych losowych i mieszanych, teorii brakuj¹cych
obserwacji, ró¿nych problemów w modelach Gaussa-Markowa z macierz¹ kowariancji
pe³nego i niepe³nego rzêdu i w modelu Zyskinda-Martina. Model ten zosta³ wprowadzony do literatury statystycznej przez prof. Wiktora Oktabê. Wiele jego prac dotyczy³o
te¿ algebry macierzy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wartoœci i wektory w³asne.
Do historii statystyki przesz³o wprowadzone przez Wiktora Oktabê macierzowe ujêcie modeli i analizy wariancji z zastosowaniem iloczynów kroneckierowskich macierzy
oraz zauwa¿ona odpowiednioœæ miêdzy stopniami swobody a sumami kwadratów dla
poszczególnych Ÿróde³ zmiennoœci (tzw. metoda M).
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Warto te¿ wspomnieæ, ¿e model Zyskinda–Martina znalaz³ swoje miejsce w Encyclopedia of Statistical Science, wydanej przez J. Wiley, której redaktorami s¹ N.L. Johnson
i S. Kotz.
Tak liczne osi¹gniêcia profesora nie pozostawa³y niezauwa¿one. Otrzyma³ ³¹cznie
56 orderów, medali, odznaczeñ i nagród, wœród których s¹: Krzy¿ Komandorski OOP
(1990), Krzy¿ Oficerski OOP (1979), Krzy¿ Kawalerski OOP (1964), Medal Komisji
Edukacji Narodowej (1976), medale z okazji 10-lecia Polski Ludowej i 40-lecia PRL,
Odznaka Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego (1967), Medal im. Micha³a Oczapowskiego
PAN (1995), 10 nagród Ministra Edukacji i kilkanaœcie nagród Rektora WSR i AR.
Ponadto otrzyma³ Z³ot¹ P³ytê za osi¹gniêcia w statystyce matematycznej, która zosta³a
przyznana mu przez The American Biographical Institute, Raleigh, Nord Caroline,
USA.
Osi¹gniêcia i zas³ugi prof. Wiktora Oktaby zosta³y równie¿ docenione w ukazuj¹cych siê zagranicznych notach biograficznych (np. USA, Anglia) i nocie krajowej –
– Kto jest kim w Polsce.
Profesor Wiktor Oktaba by³ ¿onaty i mia³ córkê Haniê oraz syna Andrzeja.
Zmar³ 6 wrzeœnia 2009 roku w Lublinie. Pochowany zosta³ w ulubionym Kazimierzu
Dolnym, w którym wielokrotnie przebywa³, pracowa³ i wypoczywa³, a w ostatnim okresie ¿ycia czêsto wraca³ do niego myœlami.
Jako ciekawostkê mo¿na dodaæ, ¿e profesor odszed³ w przeddzieñ rozpoczynaj¹cego
siê w³aœnie w Kazimierzu Dolnym XXXIX Miêdzynarodowego Colloquium Biometrycznego, organizowanego przez stworzon¹ przez niego katedrê. Wszyscy uczestnicy
konferencji mieli mo¿liwoœæ po¿egnaæ profesora, uczestnicz¹c w jego pogrzebie oraz
wyra¿aj¹c szacunek i wdziêcznoœæ za jego bardzo znacz¹cy wk³ad w rozwój statystyki
matematycznej i biometrii.
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OLEKIEWICZ MIKO£AJ (1896–1971)

Miko³aj Olekiewicz urodzi³ siê 7 wrzeœnia 1896 roku w Miñsku na Bia³orusi. Jego ojciec Pawe³ by³ farmaceut¹, matka Wiktoria z Zawadzkich zajmowa³a siê domem.
Szko³ê powszechn¹ i oœmioletnie gimnazjum ukoñczy³ w Miñsku w roku 1916. Po
przerwie spowodowanej wojn¹ i rewolucj¹ w roku 1922 wst¹pi³ na Uniwersytet Warszawski, gdzie studiowa³ matematykê i logikê. Dziêki stypendium Fundacji Koœciuszkowskiej od 1924 roku móg³ kontynuowaæ studia na Uniwersytecie Columbia
w Nowym Yorku. Studiowa³ tam statystykê i psychologiê. W roku 1925 ukoñczy³ studia, a w 1926 zda³ egzamin doktorski. Dalsze lata spêdzi³ równie¿ w Ameryce,
pog³êbiaj¹c wiedzê z dziedziny statystyki i jej praktycznych zastosowañ. W latach
1929–1930 by³ zatrudniony w Biurze Analiz Statystycznych (Statistical Research
Bureau) na Uniwersytecie Columbia, na stanowisku statystyka. Nastêpnie na zaproszenie rz¹du meksykañskiego, w latach 1930–1932, podj¹³ pracê w Ministerstwie Opieki
Spo³ecznej Meksyku. Zajmowa³ siê organizacj¹ badañ statystycznych i psychotechnicznych. Jego pobyt w Ameryce przypad³ na okres bardzo intensywnego rozwoju statystyki matematycznej, ze szczególnym naciskiem na jej praktyczne zastosowania.
W krajach anglosaskich dzia³ali wtedy tak wybitni specjaliœci, jak: R.A.F. Fisher,
K. i E. Pearsonowie, G.W. Snedecor, C. Spearman i wielu innych. Pozwoli³o to m³odemu statystykowi zdobyæ gruntown¹ wiedzê w interesuj¹cych go dziedzinach. Zosta³a
ona doceniona tak¿e po jego powrocie do Polski w roku 1932.
W roku 1932 zosta³ zatrudniony w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego
(CIWF, dzisiejsza AWF), podlegaj¹cym wtedy Ministerstwu Spraw Wojskowych, jako
wyk³adowca i konsultant w dziedzinie statystyki matematycznej i jej zastosowañ w psychologii. Nawi¹zana zosta³a jego wieloletnia, œcis³a wspó³praca z wybitnymi psychologami: S. Baleyem, S. Szumanem i M. Kreuzem, antropologami – J. Czekanowskim
i J. Mydlarskim. Prowadzi³ te¿ w³asne badania, stosuj¹c w nich zdobyte w Ameryce do-
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œwiadczenia. O ich niezwykle interesuj¹cej i nowatorskiej tematyce mówi¹ tytu³y jego
ówczesnych publikacji: Inteligencja rekruta w „Przegl¹dzie Piechoty” (1936) i Umys³owoœæ kawalerzysty w œwietle badañ porównawczych w „Przegl¹dzie Kawalerii”
(1937). W tym czasie na szeroka skalê zaczêto stosowaæ testy psychologiczne z wykorzystaniem nowych technik statystycznych. Olekiewicz mia³ w tej dziedzinie wiedzê
i praktykê. Zdoby³ je u Ÿród³a, ucz¹c siê od twórców tych metod, przy czym do obowi¹zków specjalistów z CIWF, jako instytucji pracuj¹cej na potrzeby wojska, nale¿a³o
organizowanie oœrodków badañ eksperymentalnych w zakresie psychologii stosowanej
i eksperymentalnej.
Tê wielostronn¹ dzia³alnoœæ przerwa³ wybuch wojny w 1939 roku. W latach 1939–1942
uczony przebywa³ we Lwowie, gdzie znalaz³ zatrudnienie w Akademii Handlu Zagranicznego na stanowisku starszego lektora jêzyka angielskiego. Do Warszawy wróci³ w roku
1942 i tu okaza³o siê, ¿e jego biblioteka oraz rêkopisy uleg³y zniszczeniu w czasie bombardowania na pocz¹tku wojny. By³o to ogromn¹ strat¹, zwa¿ywszy, ¿e mia³ on zwyczaj bardzo starannego przygotowywania i ci¹g³ego udoskonalania swoich publikacji, nie spiesz¹c
siê z ich oddawaniem do druku. Do koñca wojny zajmowa³ siê tajnym nauczaniem, udziela³ lekcji z matematyki i jêzyka angielskiego oraz próbowa³ odtworzyæ niektóre ze straconych rêkopisów. Po upadku powstania uciek³ z transportu w czasie ewakuacji ludnoœci
cywilnej. Przebywa³ na wsi a¿ do wyzwolenia Warszawy. W czasie powstania po raz drugi
zniszczeniu uleg³o jego mieszkanie.
W kwietniu 1945 roku przyby³ do Lublina i tu zosta³ zatrudniony na Uniwersytecie
Marii Curie-Sk³odowskiej jako lektor jêzyka angielskiego, a od 12 lipca 1945 roku jako
zastêpca profesora statystyki matematycznej. W tym samym roku bra³ udzia³, jako
cz³onek delegacji polskiej, w konferencji UNESCO w Londynie. W latach 1946–1948
przebywa³ w USA jako przedstawiciel Ministerstwa Oœwiaty. Zajmowa³ siê tam pomoc¹ dla polskich szkó³ wy¿szych i innych instytucji naukowych organizowan¹ przez
Komitet Odbudowy Nauki Polskiej w Nowym Yorku i Organizacjê Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy i Odbudowy (UNRRA). Do jego obowi¹zków nale¿a³o zbieranie
literatury naukowej, przede wszystkim brakuj¹cych roczników czasopism z okresu
wojny, do odtwarzanych po wojennych zniszczeniach zbiorów literatury naukowej
w Polsce. Po powrocie do kraju podj¹³ obowi¹zki w Katedrze Statystyki Matematycznej
UMCS, której kierownikiem by³ do przejœcia na emeryturê w roku 1966. 6 maja 1954
roku uzyska³ tytu³ profesora nadzwyczajnego. Co ciekawe, we wniosku o mianowanie
Miko³aja Olekiewicza profesorem nadzwyczajnym senat UMCS wnosi³ o pominiêcie
przewodu habilitacyjnego, jako ¿e w kraju nie by³o jeszcze specjalistów, którzy mogliby byæ recenzentami jego dorobku w pionierskiej w polskich warunkach dziedzinie.
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Lata spêdzone na UMCS by³y czasem jego najbardziej wydajnej pracy. Jego twórczoœæ naukowa znajduje siê na pograniczu matematyki i nauk przyrodniczych. Choæ
z wykszta³cenia matematyk, dziêki bogatej i ró¿norodnej karierze zawodowej nieobce
mu by³y inne dziedziny nauki – psychologia, antropologia, biologia, nauki medyczne,
genetyka itp. Œwiadczy o tym lista prawie siedemdziesiêciu zak³adów naukowych,
z którymi wspó³pracowa³. S¹ na niej liczne zak³ady oraz katedry Akademii Medycznych i Polskiej Akademii Nauk, uczelni rolniczych, uniwersytetów i innych placówek
badawczych. Wspó³pracuj¹cy z nim specjaliœci ró¿nych dziedzin nauki mogli liczyæ na
w³aœciwy wybór i uzasadnienie metody statystycznej, ale i g³êbokie wnikanie w istotê
zagadnienia przyrodniczego. Je¿eli Miko³aj Olekiewicz nie znajdowa³ odpowiedniej
metody, stara³ siê sam opracowywaæ now¹ w³asn¹ metodê. W ten sposób powsta³y niektóre jego prace teoretyczne, bêd¹ce wartoœciowym wk³adem w teoriê statystyki matematycznej.
W ramach wspó³pracy ze specjalist¹ z psychologii zwierz¹t J. Dembowskim opracowa³ nowy test serii i policzy³ odpowiednie tablice wartoœci krytycznych. Wieloletnia
wspó³praca z antropologami i biologami zapocz¹tkowa³a jego zainteresowania teori¹
dyskryminacji i taksonomi¹. Pokazywa³ pewne s³abe strony metod klasycznych i zaproponowa³ w³asn¹ sekwencyjn¹ metodê dyskryminacyjn¹. Teoria dyskryminacji zajmuje
siê wybraniem mo¿liwie niewielkiej liczby cech, które pozwalaj¹ odró¿niæ od siebie
dwie albo wiêcej populacje. W metodzie sekwencyjnej na pocz¹tku wybiera siê najlepsz¹ parê cech, najlepsz¹ trójkê, czwórkê itd. i po ka¿dym kroku bada siê przyrost
mocy dyskryminacyjnej. Postêpowanie koñczy siê, je¿eli powiêkszenie liczby nie daje
ju¿ maj¹cego praktyczne znaczenie przyrostu mocy dyskryminacyjnej. W taksonomii
Olekiewicz stworzy³ metodê trzech sk³adników i pokaza³ jej przewagê nad istniej¹cymi
metodami.
Licz¹cy siê wk³ad w teoriê statystyki matematycznej stanowi jego praca dotycz¹ca
estymacji punktowej, przedzia³owej, testowania hipotez statystycznych. W pracy
z roku 1949 O wydajnoœci ocen obci¹¿onych pokaza³, ¿e stosowanie estymatorów
obci¹¿onych w pewnych sytuacjach doœwiadczalnych jest nie gorzej uzasadnione ni¿
powszechnie zalecane estymatory nieobci¹¿one. Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e w przedzia³ach
ufnoœci Neymana idea poziomów ufnoœci opiera siê tylko na s³abym prawie wielkich
liczb. Wysun¹³ pomys³ stosowania prawie pewnych przedzia³ów ufnoœci wynikaj¹cych
z mocnego prawa wielkich liczb, w szczególnoœci z prawa logarytmu iterowanego.
Poda³ tego rodzaju przedzia³ dla prawdopodobieñstwa. Opracowa³ równie¿ test oparty
na maksymalnej wartoœci statystyki testowej t-Studenta, który ma zastosowanie, gdy
znane s¹ wartoœci kilku takich statystyk pochodz¹cych z kilku niezale¿nych prób.
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Bêd¹c konsultantem w zakresie metod statystycznych, g³êboko zag³êbia³ siê w metody planowania badañ i interpretacjê wyników prac eksperymentalnych. Uczestniczy³
w forach, na których wyniki badañ by³y referowane, aktywnie w³¹czaj¹c siê do dyskusji. Swoje refleksje natury metodologicznej zawar³ w kilku obszernych rozprawach:
Statystyka jako metoda poznawcza w „Zeszytach Problemowych Kosmosu” (1956),
Metody badania prawid³owoœci w „Zagadnieniach Twórczego Darwinizmu” (1952)
i, wspólnie z J. Dembowskim, Prawid³owoœæ i przypadkowoœæ, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1951.
Prowadzi³ wyk³ady z rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki matematycznej na
Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS. Zajmowa³ siê kszta³ceniem m³odej
kadry. Jego dwaj wspó³pracownicy i doktoranci – Wiktor Oktaba i Dominik Szynal
zostali profesorami oraz objêli katedry statystyki matematycznej na Uniwersytecie
Przyrodniczym i Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, gdzie do dziœ
kilkudziesiêciu pracowników pracuje naukowo w dziedzinie statystyki matematycznej
i rachunku prawdopodobieñstwa.
Profesor Miko³aj Olekiewicz zmar³ 30 czerwca 1971 roku w Lublinie. Zosta³ pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.
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PADOWICZ ZYGMUNT (1901–1970)

Urodzi³ siê 12 sierpnia 1901 roku w Warszawie. Po ukoñczeniu gimnazjum filologicznego rozpocz¹³ studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Studia te przerwa³ po ukoñczeniu trzeciego roku. W 1928 roku ukoñczy³ Pañstwowe
Kursy Radiotechniczne przy Szkole Wawelberga i Rotwanda w Warszawie.
Ca³e swoje ¿ycie zawodowe poœwiêci³ Z. Padowicz s³u¿bie dla statystyki. Z dniem
1 sierpnia 1922 r., w wieku 21 lat rozpocz¹³ pracê w G³ównym Urzêdzie Statystycznym
i z przerw¹ wymuszon¹ okresem wojny i okupacji, w czasie której Urz¹d nie funkcjonowa³, pracowa³ do 22 marca 1965 roku, przechodz¹c na emeryturê po przepracowaniu
w s³u¿bach statystycznych, nie licz¹c przerwy na czas wojny – 40 lat. Przeszed³ w tym
czasie wszystkie szczeble kariery zawodowej, od specjalnoœci rachmistrza, a¿ do najwy¿szego stanowiska w s³u¿bach statystyki – do Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.
Pocz¹tkowo Z. Padowicz pracowa³ w charakterze rachmistrza w referacie rolnym
przy opracowaniu wyników pierwszego w odrodzonej Polsce powszechnego spisu ludnoœci z dnia 30 wrzeœnia 1921 r. Nastêpnie, przeszed³ do pracy w referacie ludnoœci,
w którym specjalizowa³ siê w analizie struktury zawodowej ludnoœci. W 1930 r. powierzono mu kierownictwo sekcji symbolizacji w Biurze Spisów Powszechnych. Czynnoœæ symbolizacji, polegaj¹ca na zamianie tekstowego nazewnictwa badanych w spisach cech, takich jak przyk³adowo stan cywilny, wykszta³cenie, obywatelstwo, jêzyk
ojczysty, zawód, rodzaj wykonywanej pracy itp., na symbole cyfrowe, nabiera³a coraz
to wiêkszego znaczenia ze wzglêdu na koniecznoœæ zastosowania do opracowania materia³ów, zw³aszcza badañ masowych, œrodków techniki obliczeniowej, lub jak byœmy
dzisiaj powiedzieli – œrodków informatyki. Zamiana cech wyra¿onych s³ownie w kwestionariuszach spisowych na odpowiadaj¹ce im symbole cyfrowe by³a konieczna w celu
zastosowania, pocz¹tkowo rêcznych, a nastêpnie automatycznych metod grupowania
danych wed³ug badanych cech, a jednoczeœnie system symboli cyfrowych powinien by³
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byæ opracowany w taki sposób, aby porz¹dkowanie i grupowanie danych odpowiada³o
za³o¿eniom uk³adu informacji wynikowych oraz aby proces grupowania móg³ byæ realizowany w sposób najbardziej wydajny.
W roku 1930 Z. Padowicz obj¹³ funkcjê kierownika sekcji symbolizacji w Biurze
Spisów Powszechnych GUS. Funkcjê tê pe³ni³ do wybuchu II wojny œwiatowej.
Po II wojnie œwiatowej, przyst¹pi³ jako jeden z pierwszych, do organizowania pracy
w Urzêdzie, którego dzia³alnoœæ zosta³a wznowiona 12 marca 1945 r. Zygmunt Padowicz rozpocz¹³ prace w GUS ju¿ nazajutrz – 13 marca. Nied³ugo potem zosta³ pierwszym kierownikiem Wydzia³u Opracowañ Masowych odpowiedzialnym za kontrolê
materia³ów statystycznych, symbolizacjê i przygotowanie do dalszego przetwarzania,
wykonywanego pocz¹tkowo rêcznie, a nastêpnie – w po³owie 1946 r. na maszynach systemu kart dziurkowanych, wydzier¿awionych przez GUS. W kwietniu 1947 r. zosta³
tak¿e cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego GUS.
Zygmunt Padowicz by³ Generalnym Komisarzem Pierwszego Sumarycznego Powszechnego Spisu Ludnoœci z dnia 14 lutego 1946 r. Przeprowadzenie tego spisu by³o
konieczne ze wzglêdu na brak jakichkolwiek wiarygodnych danych o liczbie ludnoœci
zamieszka³ej na terenie kraju. Rozpiêtoœæ w szacunkach tej liczby waha³a siê w granicach od 18 do 25 mln. Jeszcze gorzej przedstawia³a siê sprawa szacunków na temat terytorialnego rozmieszczenia ludnoœci. Decyzjê w sprawie przeprowadzenia spisu metod¹
sumaryczn¹ zamiast normalnego spisu imiennego podjêto ze wzglêdu na istniej¹ce
w owym czasie ogromne ruchy wêdrówkowe ludnoœci, a tak¿e ze wzglêdu na to, ¿e
imienny spis by³oby niezmiernie trudno opracowaæ w bardzo krótkim czasie, co by³o
bodaj najwa¿niejszym wymogiem w ówczesnych warunkach.
Z dniem 14 kwietnia 1949 r. Zygmunt Padowicz powo³any zosta³ na stanowisko Wiceprezesa GUS, a cztery miesi¹ce póŸniej powierzonemu mu obowi¹zki Prezesa Urzêdu. Na stanowisku prezesa GUS przepracowa³ nieprzerwanie od 11 sierpnia 1949 do
przejœcia na emeryturê, tj. do 22 marca 1965 r.
Pod bezpoœrednim kierownictwem Z. Padowicza przeprowadzono, obok wspomnianego wy¿ej spisu sumarycznego ludnoœci dwa spisy powszechne, a mianowicie spis
z dnia 3 grudnia 1950 r. oraz z dnia 6 grudnia 1960 r. Oba te spisy wyró¿nia³y siê bardzo
obszern¹ tematyk¹ obejmuj¹c¹ ludnoœæ, gospodarstwa domowe, mieszkania, budynki
oraz gospodarstwa rolne, w tym informacje obejmuj¹ce powierzchniê gruntów, zwierzêta gospodarcze, maszyny i narzêdzia rolnicze. Przy bezpoœrednim udziale Z. Padowicza opracowano pierwszy po wojnie program badañ statystycznych na rok 1949,
okreœlaj¹cy wa¿niejsze kierunki badañ w poszczególnych dziedzinach statystyki gospodarczej: przemys³u, w tym rzemios³a, rolnictwa, leœnictwa, inwestycji, komunikacji,
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¿eglugi morskiej, ³¹cznoœci, handlu wewnêtrznego i zagranicznego, cen, finansów oraz
statystyki spo³ecznej, statystyki s¹dowej i ludnoœci.
Wiele uwagi poœwiêci³ Z. Padowicz sprawom rozwoju terenowych s³u¿b statystycznych, których decyduj¹ce znaczenie dla rozwoju polskiej statystyki w pe³ni docenia³.
W wyniku jego starañ, w 1953 r. zosta³y wyodrêbnione z terenowych Komisji Planowania Gospodarczego jednostki statystyczne i na ich bazie utworzone w województwach
i miastach wydzielonych z województw wydzia³y statystyki, a na szczeblu powiatowym – stanowiska statystyków powiatowych podporz¹dkowane organom rad narodowych. Komórki te nastêpnie, na mocy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o statystyce
pañstwowej przekszta³cono w wojewódzkie i miejskie urzêdy statystyczne oraz w powiatowe inspektoraty statystyczne. Oba rodzaje tych jednostek podporz¹dkowano
G³ównemu Urzêdowi Statystycznemu.
Prowadz¹c, jako Prezes Urzêdu, bezpoœredni nadzór nad wszystkimi wa¿niejszymi
pracami zwi¹zanymi z dostosowaniem polskiej statystyki do ówczesnych wymagañ
informacyjnych w³adz pañstwowych i organów zarz¹dzania gospodark¹, swoje szczególne zainteresowania zawodowe koncentrowa³ na zagadnieniach spisów ludnoœci, które zawsze uwa¿a³, mo¿e nawet z pewn¹ szkod¹ dla pozosta³ych tematów badawczych,
za najwa¿niejsze i najtrudniejsze ze wszystkich badañ prowadzonych przez s³u¿by statystyczne.
Drug¹ jego pasj¹ by³o d¹¿enie do unowoczeœnienia techniki opracowañ statystycznych. W zastosowaniu nowoczesnych œrodków przetwarzania danych widzia³ jeden
z podstawowych czynników rozwoju statystyki. Ogromne nadzieje wi¹za³ z zastosowaniem w statystyce komputerów. Ju¿ po przejœciu na emeryturê bardzo interesowa³ siê
wynikami pracy pierwszego komputera zastosowanego do prac statystycznych w paŸdzierniku 1967 roku.
Obok aktywnej dzia³alnoœci praktycznej jako Prezes Urzêdu, Z. Padowicz anga¿owa³
siê do pracy spo³ecznej, któr¹ uwa¿a³ za wa¿n¹ dla rozwoju statystyki. By³ cz³onkiem
Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Na Walnym Zgromadzeniu PTS 29 maja
1949 r. Z. Padowicz zosta³ wybrany na cz³onka zarz¹du Towarzystwa. Jest tak¿e autorem szeregu artyku³ów poœwiêconych okreœlaniu kierunków funkcjonowania statystyki, w tym zw³aszcza spisów ludnoœci. Na podkreœlenie zas³uguj¹ zw³aszcza artyku³y:
Reforma programu statystyki opublikowany w czasopiœmie „Gospodarka Planowa”,
1949, nr 8, Najbli¿sze zadania statystyki w Polsce Ludowej opublikowany w tym¿e czasopiœmie 1950, nr 1. Na uwagê zas³uguje tak¿e ostatni artyku³ jako Prezesa GUS opublikowany w „Wiadomoœciach Statystycznych” 1965, nr 2, a wiêc na miesi¹c przed
zakoñczeniem swojej pracy w s³u¿bie dla statystyki. Artyku³ nosi tytu³ Dwadzieœcia lat
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G³ównego Urzêdu Statystycznego. Artyku³ ten stanowi swojego rodzaju podsumowanie
nie tylko dorobku GUS, ale i osobiste spojrzenie Zygmunta Padowicza na statystykê
i jej najwa¿niejsze dokonania i problemy.
Zygmunt Padowicz zmar³ 15 listopada 1970 roku w Warszawie. Zosta³ pochowany
na Pow¹zkach (d. Wojskowy).
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PAW£OWSKI ZBIGNIEW (1930–1981)

Zbigniew Maria Paw³owski urodzi³ siê 22 listopada 1930 roku we Lwowie jako syn
Leopolda Paw³owskiego i Marii z domu Krukowskiej. Po kilku latach rodzina
Paw³owskich przenios³a siê do Poznania. Podczas zawieruchy wojennej pocz¹tkowo
znalaz³ siê z matk¹ w Rumunii, a nastêpnie w Algierze, gdzie uczêszcza³ do gimnazjum,
najpierw polskiego, potem francuskiego. W 1946 roku Paw³owski z rodzicami przyby³
do Warszawy, gdzie w roku 1949 zda³ egzamin maturalny w Liceum im. Tadeusza Rejtana. Jego kariera naukowa zaczê³a siê w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki
SGPiS (aktualnie Szko³a G³ówna Handlowa) w Warszawie. Studiowa³ tam i rozpocz¹³
pracê jako zastêpca asystenta w Katedrze Statystyki. W 1957 roku na podstawie rozprawy pt. Sprawdzenie niektórych klas hipotez z³o¿onych testem sekwencyjnym Wolda
w statystycznej kontroli jakoœci uzyska³ stopieñ doktora. W latach 1957–1958, jako stypendysta Fundacji Forda, odby³ sta¿ naukowy w Institute of Statistics of University of
Uppsala, pod kierunkiem znanego ekonometryka prof. Hermana Wolda. Z kolei w roku
akademickim 1960/1961 pracowa³ pod kierunkiem póŸniejszego laureata Nagrody
Nobla – Richarda Stona, w Department of Applied Economics of Cambridge University. W roku 1962 Rada Wydzia³u Finansów SGPiS nada³a mu stopieñ doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (ówczeœnie by³ to stopieñ docenta) na podstawie miêdzy
innymi pracy pt. Ekonometryczne metody badania popytu konsumpcyjnego (PWN,
Warszawa 1961). W koñcu w latach 1967 i 1972 otrzyma³ tytu³y profesora – odpowiednio nadzwyczajnego i zwyczajnego.
Od 1962 roku prof. Z. Paw³owski swoj¹ pracê naukow¹ kontynuuje ju¿ w Wy¿szej
Szkole Ekonomicznej (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach, gdzie
obj¹³ funkcjê kierownika Katedry Statystyki. W roku 1969 zostaje dyrektorem Instytutu
Metod Rachunku Ekonomicznego, a od 1974 dyrektorem Instytutu Ekonometrii. Ju¿
struktura instytutu œwiadczy o szerokich kompetencjach profesora, jako ¿e w sk³ad instytutu wchodzi³y zak³ady: Ekonometrii, Statystyki, Matematyki, Badañ Operacyjnych,
Programowania Liniowego.

270

Profesor Z. Paw³owski odznacza³ siê równie¿ zdolnoœciami organizacyjnymi, które
stara³ siê wykorzystywaæ w celu wzmacniania pozycji przedmiotów œcis³ych w kszta³ceniu ekonomistów. Czyni³ to miêdzy innymi poprzez pe³nienie funkcji prodziekana
Wydzia³u Przemys³u w latach 1963–1965, prorektora Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej
w latach 1968–1974. Dzia³a³ w nastêpuj¹cych placówkach Polskiej Akademii Nauk
(PAN): od roku 1966 Komitecie Nauk Ekonomicznych, od 1972 Komitecie Statystyki
i Ekonometrii jako zastêpca przewodnicz¹cego, Komitecie Badañ i Prognoz „Polska
2000”. Ponadto bra³ udzia³, jako cz³onek, w pracach: Komitetu Redakcyjnego
„Przegl¹du Statystycznego”, Rady Naukowej Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych G³ównego Urzêdu Statystycznego (GUS) oraz Komisji Matematycznej GUS
(jej przewodnicz¹cy od 1978).
W œrodowisku ekonometryków, matematyków i statystyków polskich powszechnie
panuje opinia, ¿e prof. Zbigniew Paw³owski by³ pionierem ekonometrii w Polsce.
Dzia³a³ bardzo aktywnie nie tylko na polu naukowym, ale równie¿ miêdzy innymi wspó³organizowa³ liczne konferencje naukowe, w tym znan¹ konferencjê Katedr
Statystyki, Ekonometrii i Matematyki Wy¿szych Szkó³ Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wroc³awia, która w dalszym ci¹gu corocznie jest organizowana. Warto równie¿
wspomnieæ, ¿e w³aœnie prof. Z. Paw³owski zorganizowa³ pierwsz¹ konferencjê, która
odby³a siê 12–13 marca 1965 roku w ówczesnej Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. Jednym z rezultatów tych konferencji by³o istotne wzmocnienie roli statystyki w badaniach ekonomicznych, a tak¿e podniesienia rangi nauczania statystyki we
wszystkich uczelniach polskich o profilu ekonomicznym. Ponadto, prof. Z. Paw³owski
zorganizowa³ tak zwan¹ Letni¹ Szko³ê Ekonometryczn¹, w której m³odzi naukowcy
pog³êbiali swoj¹ wiedzê.
Wykszta³ci³ wielu naukowców oraz by³ cz³onkiem komitetów redakcyjnych wielu
wydawnictw. By³ promotorem 14 prac doktorskich, opiekunem wielu habilitacji.
Z. Paw³owski opublikowa³ oko³o 200 prac, przy czym 149 spoœród nich to prace naukowe, w tym 9 monografii i 4 podrêczniki. Pe³ny spis jego publikacji naukowych podaje
A.S. Barczak w artykule pt. Bibliografia prac profesora Zbigniewa Paw³owskiego.
„Przegl¹d Statystyczny” 1983, z. XXX, 1/2, s.139-145. Oryginalne osi¹gniêcia naukowe profesora na trwa³e zapisa³y siê w metodologii wnioskowania statystycznego. Mo¿na by wiele przyk³adów jego osi¹gniêæ na tym polu i z ró¿nych punktów widzenia
przytoczyæ. Niektóre z nich teraz przedstawimy.
Z. Paw³owski w swych wyk³adach, monografiach i podrêcznikach prezentowa³, czêsto jako pierwszy w Polsce, podstawowe metody estymacji i weryfikacji hipotez, które
by³y przydatne przy konstrukcji i wnioskowaniu o modelach ekonometrycznych. Pisa³
o tym w sposób prosty i przystêpny, co zachêca³o do studiowania ekonometrii i statystyki. Jego podrêczniki akademickie, zwykle wydawano wielokrotnie, a tak¿e t³umaczono

271

na jêzyki rosyjski, wêgierski i niemiecki. By³ uznanym erudyt¹ w dziedzinie ekonometrii. Wiedza ta bynajmniej nie by³a powierzchowna, bo Z. Paw³owski zajmowa³ siê wieloma szczególnymi zagadnieniami ekonometrii i statystyki. Mia³o to odzwierciedlenie
w jego wyk³adach akademickich oraz artyku³ach i monografiach naukowych. Znajdujemy w nich wiele interesuj¹cych analiz i oryginalnych pomys³ów, które warto po latach
odœwie¿aæ. Zajmowa³ siê g³ównie: ekonometri¹, prognozowaniem, statystyk¹ matematyczn¹ i metod¹ reprezentacyjn¹. Jego prace z tych dziedzin przeplata³y siê w czasie.
Zapocz¹tkowane w nich w¹tki by³y rozwijane miêdzy innymi przez jego uczniów.
Wa¿nym przedsiêwziêciem zrealizowanym przez prof. Z. Paw³owskiego i jego
wspó³pracowników by³o utworzenie kierunku studiów o nazwie: Informatyka i Ekonometria, który by³ „oczkiem w g³owie” wszystkich pracowników Instytutu Ekonometrii.
W zamierzeniu absolwenci tego kierunku mieli zasilaæ wysoko kwalifikowan¹ kadrê
pracowników zajmuj¹cych siê iloœciowymi analizami w przedsiêbiorstwach co najmniej œredniej wielkoœci, a tak¿e instytucjach prowadz¹cych analizy ekonomiczne na
rzecz administracji pañstwowej. W tym celu nauczano studentów potrzebnych narzêdzi
informatycznych oraz wnioskowania statystycznego, u¿ytecznego w praktyce, w szczególnoœci prognozowania.
Profesor Z. Paw³owski utrzymywa³ œcis³e kontakty naukowe z oœrodkami zagranicznymi, przede wszystkim z Netherland Economic Institute w Rotterdamie. Dziêki temu
kontaktowi wielu pracowników ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Katowicach
mia³o okazjê odbyæ sta¿e naukowe w wymienionym instytucie. Warto zwróciæ uwagê,
¿e profesor Z. Paw³owski na zlecenie ONZ prowadzi³ cykl wyk³adów w Institut National de Statistique et d’Economie Applique w Rabacie. Wspó³pracowa³ równie¿ z: International Institute for Applied Systems Analysis w Austrii, Uniwersytetem Humboldta
w Berlinie oraz biurem UNESCO w Pary¿u.
Powróæmy do opublikowanego dorobku naukowego i dydaktycznego profesora. Na
pocz¹tku trzeba stwierdziæ, ¿e wiele miejsca zajê³aby szczegó³owa analiza oryginalnych pomys³ów naukowych prof. Zbigniewa Paw³owskiego. Dlatego ograniczymy siê
do krótkich refleksji inspirowanych wybranymi pracami Zbigniewa Paw³owskiego.
Wiele jego publikacji dotyczy statystyki matematycznej, wœród nich s¹ nastêpuj¹ce
podrêczniki: Wstêp do statystyki matematycznej (PWN Warszawa 1965, 1966 i 1969),
Statistika (Moskwa 1967), Verlag der Wirdschaft (Berlin 1971), Statystyka matematyczna (PWN Warszawa 1976 i 1980).
Jedn¹ z ciekawszych propozycji Z. Paw³owskiego jest test statystyczny do weryfikacji hipotezy o wystêpowaniu autokorelacji w szeregu czasowym, którego opis znajdujemy w artykule Nieparametryczny test na autokorelacjê („Przegl¹d Statystyczny” 1973,
z. 1, s. 3-10) oraz w artykule Test nieparametryczny dla weryfikacji hipotez o kilku
wspó³czynnikach autokorelacji („Przegl¹d Statystyczny” 1974, z. 2, s. 189-209).

272

W artykule Moc pewnego testu normalnoœci przy du¿ych próbach („Przegl¹d Statystyczny” 1959, z. 2, s. 141-150) zaproponowa³ sprawdziany testów do weryfikacji
tej hipotezy, których podstaw¹ jest znane twierdzenie Geary’ego o niezale¿noœci œredniej i wariancji z próby z rozk³adu normalnego. Ponadto, w tym artykule dokona³ bardzo rzadkiej rzeczy – analitycznej oceny mocy tego testu zgodnoœci, poniewa¿ zwykle
robi siê to za pomoc¹ symulacji komputerowej.
Z. Paw³owski docenia³ równie¿ potrzebê rozwijania wnioskowania na podstawie
prób nieprostych, czego efektem jest podrêcznik do studiowania metody reprezentacyjnej Wstêp do statystycznej metody reprezentacyjnej (PWN, Warszawa 1972). W œwietle
najnowszych trendów w rozwoju metody reprezentacyjnej mo¿na twierdziæ, ¿e wykorzystywana w ekonometrii metodologia, dotycz¹ca zw³aszcza predykcji, jest bardzo
u¿yteczna w tak zwanym podejœciu modelom, wykorzystywanym miêdzy innymi
w dziale zwanym statystyk¹ ma³ych obszarów. Ponadto, podczas badañ powtarzalnych
populacji (prowadzonych m.in. przy u¿yciu tzw. prób rotacyjnych) wykorzystuje siê
modele uwzglêdniaj¹ce autokorelacje. Zatem, osi¹gniêcia na polu ekonometrii, równie¿ te uzyskane przez Z. Paw³owskiego, s¹ przydatne w metodzie reprezentacyjnej.
Bliskie problemom metody reprezentacyjnej s¹ zagadnienia dotycz¹ce statystycznej
kontroli jakoœci. Na tym polu Z. Paw³owski analizuje przydatnoœæ wnioskowania statystycznego miêdzy innymi w artykule Sprawdzanie pewnej klasy hipotez z³o¿onych
testem sekwencyjnym Wolda w statystycznej kontroli jakoœci („Zeszyty Naukowe
SGPiS” 1959, z. 11, s. 231-272).
Wiele prac naukowych Z. Paw³owski poœwiêci³ konstrukcji modeli ekonometrycznych, ich estymacji i zastosowaniu w praktyce. Na ten temat napisa³ wiele artyku³ów
naukowych oraz podrêczników i monografii naukowych, do których miêdzy innymi nale¿¹: Ekonometria (PWN, Warszawa: 1969, 1972, 1975, 1978, 1980), Közgzdasagi es
Jogi Könyvkiadi (Budapeszt 1970), Elementy ekonometrii (PWN, Warszawa 1981),
Ekonometryczne metody badania popytu konsumpcyjnego (PWN, Warszawa 1961
i 1971). Zastosowaniem modeli ekonometrycznych we wspomaganiu zarz¹dzaniem
produkcj¹ zajmowa³ siê g³ównie w ksi¹¿ce pt. Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego (PWN, Warszawa 1971 i 1976). Na tym polu profesor wiele miejsca poœwiêci³ modelowaniu wp³ywu tak zwanego efektu organizacyjnego na wydajnoœæ
produkcji. Pisa³ o tym miêdzy innymi w artykule Funkcja produkcji z uwzglêdnieniem
czynnika organizacyjnego („Ekonomista” 1970 z. 4, s. 711-719).
Zastosowaniem modelowania ekonometrycznego zjawisk makroekonomicznych
w praktyce Z. Paw³owski zajmowa³ siê, miêdzy innymi kieruj¹c zespo³em, który zbudowa³ jeden z pierwszych modeli gospodarki polskiej. Rezultaty tych prac opublikowano
w pracy zbiorowej pod jego redakcj¹: Model ekonometryczny gospodarki Polski Ludowej (PWN, Warszawa 1968). Warto dodaæ, ¿e R. Stone budowa³ jeden z pierwszych
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modeli ekonometrycznych na œwiecie, z którym, jak zaznaczono, Z. Paw³owski mia³
okazjê wspó³pracowaæ. Dodajmy jeszcze, ¿e Z. Paw³owski zwróci³ równie¿ uwagê na
koniecznoœæ uwzglêdnienia zmiennych demograficznych przy konstrukcji makromodeli gospodarki miêdzy innymi w pracy: A Demoeconometric Model of Poland and
its Application to Counterfactual Simulation (IIASA, Laxenburg 1980).
Dorobek naukowy Z. Paw³owskiego jest równie¿ bardzo bogaty w dziedzinie prognozowania. Profesor mia³ swoje ugruntowane pogl¹dy na temat podstaw teorii predykcji, jakkolwiek uwa¿a siê, i¿ niektóre z nich s¹ kontrowersyjne. Propagowa³, oprócz
znanych klasycznych zasad predykcji, równie¿ tê, która prowadzi do wyznaczenia prognozy w pobli¿u dominanty zmiennej prognozowanej. Sugerowa³, ¿e ta zasada powinna
byæ zw³aszcza przydatna w prognozowaniu na krótkie okresy w przysz³oœæ. Zaproponowa³ ciekawe koncepcje wyznaczania tak zwanych prognoz optymistycznych i pesymistycznych, które s¹ zale¿ne od sprzyjaj¹cych (rozwojowi zjawiska opisywanego przez
zmienn¹ objaœnian¹) b¹dŸ niesprzyjaj¹cych uk³adów wartoœci zmiennych objaœniaj¹cych modelu, który jest podstaw¹ konstrukcji predyktora. Prawie wszystkie pomys³y, które profesor realizowa³ na tym polu, znajduj¹ siê miêdzy innymi w nastêpuj¹cych jego monografiach: Prognozy ekonometryczne (PWN, Warszawa 1973), Teoria prognozy ekonometrycznej w gospodarce socjalistycznej (PWN, Warszawa 1968
i 1974) oraz jako redaktor pracy zbiorowej pt. Ekonometryczne metody prognozowania
wykonania planów gospodarczych (PWN, Warszawa 1979), Zasady predykcji ekonometrycznej (PWN, Warszawa 1982). Dwie ostatnie pozycje zosta³y wydane w serii
„Biblioteki Ekonometrycznej PWN”, do której powstania prof. Z. Paw³owski znacznie
siê przyczyni³.
W szczególnoœci Z. Paw³owski rozwa¿a³ metodê predykcji tak zwanych punktów
zwrotnych przebiegu szeregu czasowego w artykule Predykcja za pomoc¹ kart kontrolnych („Przegl¹d Statystyczny” 1969, z. 3-4). Zaproponowa³ tak zwan¹ definicjê giêtkoœci predyktora i sposoby jej oceny. Ma to wa¿ne znaczenie z punktu widzenia wyboru
predyktora do wyznaczania prognoz miêdzy innymi szeregów czasowych, charakteryzuj¹cych siê niestabilnoœci¹ przebiegu trendu. Prowadzi³ interesuj¹ce rozwa¿ania dotycz¹ce horyzontu prognozowania miêdzy innymi w pracy On the concept of Horizon of
Prediction („Systems Science” 1979, z. 1, s. 81-90).
Z. Paw³owski rozwija³ problem tak zwanych prognoz alternatywnych miêdzy innymi
w pracach: The use the Alternative Predictions in Long-Term Inference into the Future
(Wish Special reference to Water Demand) IIASA, Laxenburg 1978, Contribution to
the theory of alternative predictions („Oeconomica Polona” 1977, z. 3-4, s. 381-400).
Ponadto, bardzo docenia³ wartoœæ analizy ex post b³êdów prognoz, zw³aszcza z punktu widzenia wyboru metody prognozowania zjawisk w kolejnych okresach czasu.
Tym problemem zajmowa³ siê miêdzy innymi w artyku³ach: Predyktywna informacja
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ex-post i jej wykorzystanie („Przegl¹d Statystyczny” 1980, 3/4, z. 239-255) oraz On the
use of ex-post information in econometric prediction, w: Contributed Papers, 40-th
Session of the International Statistical Institute, Warsaw September 1-9, 1975,
s. 656-660.
Sformu³owa³ ciekawy problem takiego wyznaczania dopuszczalnych wartoœci
zmiennych objaœniaj¹cych modelu ekonometrycznego, aby wartoœæ zmiennej objaœnianej przekroczy³a ¿¹dany poziom. Nazwa³ to zagadnienie predykcj¹ dyskryminacyjn¹,
a pisa³ o tym miêdzy innymi w pracy: Discriminatory prediction and its relation to optimum control of economic systems („Control and Cybernetics” 1979, z. 1, s. 55-66).
W artykule Metody analizy ci¹gów prognoz („Ekonomista” 1974, z. 4, s. 847-874)
Z. Paw³owski analizowa³ tak zwany problem wyznaczenia prognozy zgodnej. To zagadnienie mo¿na uproœciæ do problemu wyznaczania na przyk³ad prognozy bêd¹cej
wspóln¹ czêœci¹ prognoz przedzia³owych wyznaczanych ró¿nymi metodami. W tym
kontekœcie równie¿ analizowa³ tak zwane prognozy dochodz¹ce, czyli takie, które s¹
wyznaczane sukcesywnie ze zbli¿aniem siê okresu prognozowanego.
Przedstawiono jedynie czêœæ osi¹gniêæ zawartych w publikacjach profesora
Z. Paw³owskiego. Z pewnoœci¹ rozwija³by te idee oraz formu³owa³by nowe problemy
naukowe. Jego uczniowie zaœwiadczali, ¿e Profesor by³ „skarbnic¹” nowych pomys³ów, którymi „sypa³ jak z rêkawa”. Tym wiêkszy smutek, ¿e Profesor Zbigniew
Paw³owski odszed³ przedczeœnie w wieku jedynie piêædziesiêciu lat. Zmar³ 4 sierpnia
1981 w Katowicach i zosta³ pochowany na Cmentarzu w Pow¹zkach w Warszawie.
W prezentowanym tekœcie korzystano z ¿yciorysu i szczegó³owego opisu drogi naukowej prof. Z. Paw³owskiego, który mo¿na znaleŸæ w artykule A.S. Barczaka pt. Profesor Zbigniew Paw³owski 1930–1981 („Przegl¹d Statystyczny” 1982, XXIX, z. 3/4).
Ponadto, wykorzystano spis prac naukowych Z. Paw³owskiego, zamieszczony równie¿
przez A.S. Barczaka w artykule Bibliografia prac profesora Zbigniewa Paw³owskiego
(„Przegl¹d Statystyczny” 1983, XXX, z. 1/2, s. 139-145). Z kolei bardziej osobiste uwagi dotycz¹ce ¿ycia i pracy Z. Paw³owskiego znajdziemy w artyku³ach A.S. Barczaka,
J. Kordosa i Z. Hellwiga opublikowanych w „Wiadomoœciach Statystycznych” 1981,
nr 10. Natomiast przebieg kariery naukowej Z. Paw³owskiego jest tak¿e opisywany
w ksi¹¿ce Sylwetki statystyków polskich autorstwa S. Kwiatkowskiego (red.), J. Bergera, Cz. Domañskiego i H. Kowalczyka, wydanej przez Wojewódzki Urz¹d Statystyczny
w £odzi i Oddzia³ £ódzki Polskiego Towarzystwa Statystycznego, w roku 1984
w £odzi.
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PERKAL JULIAN (1913–1965)

Pocz¹tek dekady lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku by³ niefortunny dla wielu
uczonych starszego pokolenia. Ówczesne w³adze zarz¹dzi³y wtedy obowi¹zkowe przeniesienie na emeryturê wszystkich zatrudnionych osób w wieku powy¿ej siedemdziesiêciu lat. Hugo Steinhaus kieruj¹cy Dzia³em Zastosowañ Przyrodniczych, Gospodarczych i Technicznych Pañstwowego Instytutu Matematycznego we Wroc³awiu wczeœniej nie przewidzia³ swego nastêpcy. W minorowym nastroju zebrali siê pretendenci:
Kazimierz Florek, Józef £ukaszewicz, Julian Perkal, Stefan Zubrzycki z udzia³em m³odzie¿y. Nestor przemówi³: „Zebrani tu przypominamy poci¹g kolei austriackiej. Stanowimy mechanizm sprawny i dobrze naoliwiony; poci¹g, który mo¿e pojechaæ dalej bez
maszynisty”. Nastêpc¹ Hugona Steinhausa zosta³ niebawem Julian Perkal. Decyzja
w³adz by³a dobra, najlepsza w zaistnia³ej sytuacji.
Julian Perkal urodzi³ siê 24 kwietnia 1913 roku w £odzi. Maturê uzyska³ w 1932 roku
w Sieradzu, studia matematyczne odby³ w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1932–
–1937. Z wykszta³cenia by³ topologiem, pracê magistersk¹ O zbiorach wypuk³ych
w przestrzeni euklidesowej n-wymiarowej napisa³ pod kierunkiem Karola Borsuka. Po
studiach do 1939 roku pracowa³ jako technik w prywatnym biurze mierniczym in¿yniera E. Helfenbauma w Warszawie. W czasie wojny znalaz³ siê w Uzbekistanie, gdzie pracowa³ tak¿e jako mierniczy. Wróci³ stamt¹d w 1946 roku, osiedli³ siê we Wroc³awiu
i podj¹³ pracê na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, wspólnym dla po³¹czonych
wówczas uniwersytetu i politechniki.
W chwili przejmowania roli lidera zastosowañ matematyki we Wroc³awiu, Julian
Perkal ju¿ od 1949 roku pracowa³ w nowo utworzonym Pañstwowym Instytucie Matematycznym, mia³ doktorat uzyskany 1950 roku oraz doœwiadczenie kierownika Katedry Statystyki Matematycznej w Wy¿szej Szkole Rolniczej (dzisiaj Uniwersytet
Przyrodniczy) we Wroc³awiu, gdzie w latach 1951–1953 pracowa³ jako zastêpca profe-
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sora. Od 1953 roku zatrudniony by³ w Uniwersytecie Wroc³awskim na stanowisku zastêpcy profesora w Katedrze Zastosowañ Matematyki. W 1955 roku mianowano go na
stanowisko docenta. W latach 1956–1958 pe³ni³ funkcjê dziekana Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego. W 1957 roku uzyska³ stopieñ doktora
nauk matematycznych (odpowiadaj¹cy wspó³czesnej habilitacji) na podstawie pracy
O zbiorach punktów materialnych i abstrakcyjnych w badaniach przyrodniczych
(„Sprawozd. Wroc. Tow. Naukowego” 12 (1957) s. 1-14), w tym¿e roku otrzyma³ nominacjê na profesora nadzwyczajnego. Nale¿y jeszcze odnotowaæ, ¿e Julian Perkal by³
cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego „Zastosowañ Matematyki” od chwili inauguracji
tego czasopisma w 1953 roku.
Praca doktorska Juliana Perkala Uwagi o oznaczaniu objêtoœci pni drzewnych by³a
przedstawiona przez Hugona Steinhausa na wspólnym posiedzeniu Wydzia³u Nauk
Matematycznych i Przyrodniczych oraz Wydzia³u Nauk Lekarskich Wroc³awskiego
Towarzystwa Naukowego w dniu 22 kwietnia 1948 roku („Prace Wroc. Tow. Naukowego” 31 (1950) B). W pewnym sensie by³a to modelowa praca wpisuj¹ca siê dok³adnie
w Steinhausowski program dróg matematyki stosowanej. Deklarowanym tam¿e celem
badania by³o wyznaczenie pola poprzecznego przekroju pnia, ocena i wyznaczenie objêtoœci pnia oraz konstrukcja przyrz¹dów pomiarowych. Trudnoœci¹ do pokonania by³a
rozmaitoœæ kszta³tów pni drzewnych uniemo¿liwiaj¹ca dobranie bry³y matematycznej
aproksymuj¹cej pnie rzeczywiste. Wzorom dotychczas u¿ywanym Julian Perkal przeciwstawia³ optymalne wzory empiryczne, uzyskane metodami statystycznymi na materia³ach porównawczych po czêœci zbieranych osobiœcie.
Omówienie dorobku naukowego Juliana Perkala, wykaz pe³nionych przez niego funkcji w ¿yciu naukowym oraz pe³na lista publikacji znajduje siê w nocie J. £ukaszewicza
w „Colloquium Mathematicum” (17 (1967) s. 153-159.) Pierwsza pozycja na tej liœcie
Sur la subdivision des ensembles en parties de diamétre inférieur („Colloq. Math.”
1 (1947) s. 45) jest doniesieniem o rozwi¹zaniu przez Juliana Perkala pewnego topologicznego problemu Karola Borsuka. Jego dalsze prace z regu³y by³y inspirowane
przez konkretne problemy przyrodnicze. Wyró¿nia³y siê one przedstawianiem metod
matematycznych w postaci gotowej do bezpoœredniego wygodnego zastosowania, bardzo czêsto takie zastosowanie by³o wrêcz czêœci¹ pracy.
Wa¿nym nurtem badañ wroc³awskiej grupy zastosowañ matematyki by³a analiza
wielowymiarowa. Chêæ zobrazowania chmury punktów indywidualnych w przestrzeni
wielowymiarowej, z wykorzystaniem Tablicy Czekanowskiego odleg³oœci miêdzy
punktami, da³y asumpt Hugonowi Steinhausowi do szukania grafu o minimalnej d³ugoœci ³¹cz¹cego punkty. Algorytm tworzenia grafu i dowód jego optymalnoœci poda³ Kazi-
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mierz Florek i przez czas jakiœ nazywano go diagramem Florka. Wkrótce jednak
znaleziono wiele diagramów w bardzo ró¿norodnych dziedzinach wiedzy, a Julian Perkal poda³ nowy dowód optymalnoœci algorytmu. Diagram, teraz ju¿ pod now¹ nazw¹
dendrytu wroc³awskiego, sta³ siê w³asnoœci¹ grupy wspó³autorów (patrz: K. Florek,
J. £ukaszewicz, J. Perkal, H. Steinhaus, S. Zubrzycki, Taksonomia wroc³awska,
„Przegl¹d Antropologiczny” 17 (1952) s. 193-211). Julian Perkal, bêd¹cy gor¹cym
zwolennikiem nowej metody graficznej taksonomii, napisa³ kilka prac zawieraj¹cych
jej zastosowania i kontrolowa³ dziesi¹tki innych. W zacytowanej tu pracy znajdujemy
dendryty oparte na danych W. Stêœlickiej-Mydlarskiej 22 stanowisk znalezienia czaszek cz³owieka kopalnego z Ngandong, scharakteryzowanych szeœcioma cechami;
J. Czekanowskiego 42 grup antropologicznych, charakteryzowanych frakcjami udzia³u
ras armenoidalnej, laponoidalnej, nordyckiej i œródziemnomorskiej; I. Rejment-Grochowskiej 31 stanowisk leœnych opisanych obfitoœci¹ wystêpowania mchów z rodziny
w¹trobowców. W tym ostatnim przypadku zbudowano tak¿e dendryt lasów na tle
w¹trobowców.
Julian Perkal by³ przyrodnikiem wœród matematyków. Wiele prac, oprócz wspomnianych ju¿ z dendrometrii i taksonomii, poœwieci³ modelom medycznym przy rozwi¹zywaniu zagadnieñ diagnozy i terapii. By³ projektodawc¹ i wspó³autorem oryginalnie opracowanych tablic norm dla wzrostu i ciê¿aru dzieci w zale¿noœci od wieku.
W pediatrii tablice te by³y nowoœci¹ na skalê œwiatow¹. Zainicjowa³ liczne prace nad
rozwojem dzieci, wnosz¹c do tych badañ nowe podejœcie, a mianowicie k³ad¹c nacisk
na œledzenie rozwoju poszczególnych osobników i konfrontowanie ze sob¹ krzywych
indywidualnego rozwoju w miejsce badania przekrojowego rozk³adu cech u osobników
o ustalonym wieku. Inspirowany problematyk¹ diagnozy lekarskiej, wiele uwagi
poœwiêca³ metodom dyskryminacji. Jego ostatnia praca, przedstawiaj¹ca uogólnienie
metody dyskryminacyjnej Fishera, daje sposób wyznaczania nie prostej, jak to ma miejsce u Fishera, lecz p³aszczyzny takiej, ¿e rzuty wielowymiarowych populacji na tê
p³aszczyznê s¹ najlepiej rozdzielone. I znów nie ogranicza siê do podania samej metody, ale demonstruje jej zastosowanie do obserwacji frakcji globulin w krwi ludzkiej.
Praca Juliana Perkala o geometrycznych wskaŸnikach ³¹k przynosi definicje wskaŸników przydatnych do charakteryzowania kszta³tu, wielkoœci i sposobu rozmieszczania
kêpek trawy na ³¹kach uprawnych. Powoduje ona podjêcie na nowo dyskusji nad
kszta³tem i d³ugoœci¹ obiektów empirycznych, wprowadzaj¹c nowe definicje zgeneralizowanego kszta³tu, pola i d³ugoœci krzywych oparte na pojêciu zbiorów Î-wypuk³ych.
Znalaz³ ich zastosowanie do okreœlania pola i obwodu kêpek trawy, d³ugoœci brzegu
liœci, d³ugoœci wybrze¿a morskiego itp. Idee te opracowa³ teoretycznie i praktycznie
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w serii prac, opisuj¹c miêdzy innymi longimetr kó³kowy do wyznaczania zaproponowanej przez siebie d³ugoœci krzywych empirycznych.
Nazwisko Juliana Perkala nosz¹ dwa obiekty matematyczne: wskaŸniki przyrodnicze zwane wskaŸnikami Perkala i schemat cybernetyczny Bogdanika – Perkala. W badaniach przyrodniczych, ale tak¿e medycynie czy psychologii, istotna rolê gra badanie
statystyczne zespo³u cech znane jako analiza faktorowa. Jednak ze znanymi metodami
Spearmana czy Thurstone’a w tamtych czasach zwi¹zane by³y du¿e trudnoœci rachunkowe, a u¿ytkownicy nie umieli interpretowaæ wyników. Dla nich Julian Perkal zaproponowa³ rachunkowo prostszy sposób okreœlania faktorów.
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WskaŸniki znalaz³y uznanie u przyrodników, którzy cenili je za prostotê rachunkow¹
i ³atwoœæ interpretacji, zw³aszcza gdy cechy stanowi¹ zespó³ zgodny, to znaczy gdy ka¿da cecha z ka¿d¹ inn¹ jest dodatnio skorelowana.
Opis schematu cybernetycznego Bogdanika – Perkala znajdujemy w „Polskim Tygodniku Lekarskim” w 1961 roku. Dla liczby granulocytów x w próbce krwi cz³owieka
w chwili t po podaniu sulfatiazolu autorzy wprowadzaj¹ sinusoidaln¹ dynamikê
x=asin(bt+c)+d i daj¹ sposób estymacji parametrów a, b, c, d. Dane empiryczne potwierdzi³y przyjête za³o¿enia, a wnioski wykorzystano w diagnostyce granolucytozy
posulfatiazolowej w chorobie nowotworowej.
Lata 1960–1965 obfitowa³y w wielkie sukcesy Juliana Perkala jako uczonego, nauczyciela i popularyzatora matematyki, kierownika dzia³u Zastosowañ Przyrodniczych,
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Gospodarczych i Technicznych Instytutu Matematycznego PAN i kierownika Katedry
Zastosowañ Matematyki w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wroc³awskiego.
W Instytucie Matematycznym PAN na nim spoczywa³ obowi¹zek wspó³pracy z przyrodnikami i lekarzami, a terminy konsultacji mia³ zajête na wiele tygodni naprzód. Na
setkach prac badawczych wycisn¹³ swe piêtno jako niezmordowany konsultant. W Uniwersytecie Wroc³awskim zorganizowa³ studia zastosowañ matematyki, jego liczni uczniowie pracowali w ró¿nych placówkach naukowych i gospodarczych. Podsumowaniem wspó³pracy z przyrodnikami by³a monografia Matematyka dla przyrodników i rolników (czêœci 1-3, PWN 1958–1963). Szczególnie wiele zawdziêcza mu Polskie Towarzystwo Biometryczne, które powo³a³ do ¿ycia i którego w latach 1961–1965 by³
pierwszym prezesem, a tak¿e redaktorem naczelnym „Listów Biometrycznych” – ukazuj¹cego siê od 1964 roku organu tego towarzystwa. Organizowa³ równie¿ bardzo popularne wœród przyrodników i lekarzy zjazdy towarzystwa i konferencje szkoleniowe.
W 1962 roku przebywa³ w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley na zaproszenie
Jerzego Sp³awy-Neymana.
Wiele prac Juliana Perkala wymaga³o ¿mudnych obliczeñ wykonywanych w tamtych czasach na arytmometrach. Do jednej z ostatnich prac O sekwencji p³ci kurcz¹t,
II (wspólna z B. Kopociñskim i L. Szop¹, „Sprawozd. Wroc. Tow. Naukowego”
20 (1965) B s.6-9) obliczenia wykonano na profesjonalnym komputerze Elliott 803
w Katedrze Metod Numerycznych Uniwersytetu Wroc³awskiego. Wówczas Julian Perkal zauwa¿y³, ¿e dot¹d wiele wysi³ku poœwiêci³ temu, jak unikn¹æ obliczeñ, teraz mia³a
nast¹piæ era myœlenia nieskrêpowanego obliczeniami. Przedwczesna œmieræ nie pozwoli³a mu zrealizowaæ tego planu.
Julian Perkal zmar³ 17 wrzeœnia 1965 roku we Wroc³awiu. Spoczywa na Grabiszyñskim Cmentarzu Komunalnym.

BOLES£AW KOPOCIÑSKI
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PIEKA£KIEWICZ JAN (1892–1943)

Jan Pieka³kiewicz urodzi³ siê 19 wrzeœnia 1892 roku w Kursku; syn Seweryna, in¿yniera architekta i Zofii z Siewiertów. Uczy³ siê w szkole œredniej w Petersburgu, tam te¿
ukoñczy³ studia wy¿sze, w roku 1914, na Wydziale Ekonomicznym Politechniki. W latach 1915–1918 przebywa³ w Rosji, gdzie prowadzi³ badania statystyczne, miêdzy innymi w 1917 roku by³ kierownikiem spisu ludnoœci rolniczej w Kraju Fergañskim
w Uzbekistanie, a nastêpnie organizatorem i kierownikiem Wydzia³u Statystycznego
w Piotrogrodzie.
Jan Pieka³kiewicz po powrocie do Polski w roku 1919 wst¹pi³ do Wojska Polskiego,
bra³ udzia³ w wojnie 1920 roku, a od 1921 wspó³pracowa³ z Polsk¹ Komisj¹ Plebiscytow¹ w Bytomiu. W roku 1920 rozpocz¹³ pracê w G³ównym Urzêdzie Statystycznym,
organizuj¹c dzia³y statystyki finansowej, kredytowej i komunikacyjnej. Uczestniczy³
tak¿e w organizowaniu i opracowywaniu pierwszego spisu powszechnego ludnoœci RP
w 1921 roku. W latach 1923–1933 J. Pieka³kiewicz pe³ni³ funkcjê naczelnika Wydzia³u
Statystyki Finansów i Samorz¹du w G³ównym Urzêdzie Statystycznym.
W latach 1923–1924 pracowa³ tak¿e jako docent, prowadz¹c zajêcia ze statystyki na
Uniwersytecie Lwowskim. W roku 1924 Pieka³kiewicz doktoryzowa³ siê na Uniwersytecie Poznañskim, a w latach 1925–1939 by³ profesorem statystyki w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie.
Jan Pieka³kiewicz by³ te¿ doradc¹-ekspertem przy organizacji biura ekonomicznego
Banku Polskiego (1924), a w latach 1925–1928 pe³ni³ tê funkcjê przy organizacji biur
ekonomiczno-statystycznych Pañstwowego Banku Rolnego i Banku Gospodarstwa
Krajowego. W 1926 roku zosta³ wiceprezesem zarz¹du nowo utworzonej Fabryki Przêdzy i Tkanin Sztucznych „Chodaków”.
W 1923 roku J. Pieka³kiewicz zosta³ cz³onkiem komisji statystycznej Ligi Narodów
ds. zunifikowania statystyki transportu, w 1927 – cz³onkiem rzeczywistym Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego, a od 1933 r. – referentem statystyki finansowej
Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego.
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W 1933 roku J. Pieka³kiewicz wszed³ w poczet cz³onków rzeczywistych Towarzystwa Ekonometrycznego Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej i cz³onków honorowych Meksykañskiego Towarzystwa Geograficzno-Statystycznego. Pracowa³ te¿
w Radzie Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich. Nale¿a³ do grona wybitnych statystyków polskich okresu miêdzywojennego.
Jan Pieka³kiewicz wspó³pracowa³ z licznymi pismami i wydawnictwami naukowymi, publikowa³ miêdzy innymi w: „Ekonomiœcie”, „Kwartalniku Statystycznym” (np.
D³ugi samorz¹du terytorialnego – 1938/VI, z. 2; XVIII Sesja Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego – 1929/VI, z. IV; Biuro statystyczno-ekonomiczne w instytucjach
rolnego kredytu hipotecznego – 1931/VIII, z. III, XIX Sesja Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego w Tokio – 1931/VIII, z. I), „Rolniku Ekonomiœcie”, „Ruchu Prawniczym i Ekonomicznym”, „Spo³em”. Wchodzi³ tak¿e w sk³ad komitetów redakcyjnych
takich wydawnictw statystycznych, jak: „Statystyka Pracy” (od 1927), „Rocznika Statystyki Miast Polskich” (1928–1930), „Handlu Zagranicznego Rzeczypospolitej Polskiej”, „Kwartalnika Statystycznego” (1929–1931), wydawnictwa „Rzeczpospolita
Polska. Atlas Statystyczny” (1930).
Jan Pieka³kiewicz by³ autorem, wspó³autorem lub redaktorem ponad 60 opracowañ
naukowych. Do jego podstawowych prac nale¿¹: Atlas Statystyczny Polski (wspólnie
z Ignacym Weinfeldem i Edwardem Szturm de Sztremem, Warszawa 1925), Statystyka
(Warszawa 1925, Lwów 1927), O programie gospodarczym Polski (wespó³ z Bronis³awem Balutkiewiczem, Warszawa 1926; praca nagrodzona na konkursie Banku Gospodarstwa Krajowego), Staszic jako statystyk (Lwów 1926), Statystyka spó³ek akcyjnych (1928), Wydatki i dochody zwi¹zków publiczno-prawnych (Warszawa 1929), Les
travaux préliminaires sur les statistiques des finance publiques (La Haye 1930), Statystyka miejska w Polsce (1930), Le service statistique des banques de crédit agricole
hypothécaire (Madrid 1931), Statistique du crédit hypothécaire (La Haye 1933), Sprawozdanie z badañ sk³adu ludnoœci robotniczej w Polsce metod¹ reprezentacyjn¹. Na
podstawie materia³ów spisu powszechnego ludnoœci z dnia 9 grudnia 1931 r. (1934),
Wybory samorz¹dowe, cz.1, Wybory do rad gromadzkich (Warszawa 1938).
Jan Pieka³kiewicz by³ aktywnym dzia³aczem politycznym, szczególnie w okresie
II wojny œwiatowej. Zwi¹zany ideowo i politycznie z ruchem ludowym, w roku 1926
wst¹pi³ do Polskiego Stronnictwa Ludowego – „Piast”. By³ zwolennikiem zjednoczenia
ruchu ludowego. Od 1931 roku nale¿a³ do Stronnictwa Ludowego (SL), zajmuj¹c siê
g³ównie zagadnieniami samorz¹dowymi. Z powodu dzia³alnoœci w SL Pieka³kiewicz
zosta³ w GUS przeniesiony na emeryturê.
W 1938 roku na Kongresie Stronnictwa w Krakowie zosta³ wybrany cz³onkiem Rady
Naczelnej SL. Wchodzi³ tak¿e do Zarz¹du Wojewódzkiego SL w Warszawie. Przez
wiele lat nale¿a³ do ko³a przyjació³ Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej RP. W latach
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1936–1939 by³ sekretarzem Zarz¹du Spó³dzielni Wydawniczej „Prasa Ludowa”, finansuj¹cej wydawanie naczelnego organu SL – Zielony Sztandar.
W czasie okupacji Jan Pieka³kiewicz by³ cz³onkiem w³adz naczelnych konspiracyjnego SL. W latach 1942–1943 sprawowa³ funkcjê Delegata Rz¹du na Kraj. Za jego
aprobat¹ w grudniu 1942 roku powsta³a Rada Pomocy ¯ydom przy Delegaturze Rz¹du.
Rozszerzona te¿ zosta³a akcja gromadzenia dokumentacji zbrodni niemieckich przy
Delegaturze Rz¹du oraz akcja opieki nad wiêŸniami politycznymi w wiêzieniach i obozach koncentracyjnych.
19 lutego 1943 roku J. Pieka³kiewicz zosta³ aresztowany przez gestapo w Warszawie,
w drodze na konspiracyjne zebranie. Przebywa³ w areszcie œledczym przy al. Szucha,
a nastêpnie w wiêzieniu na Pawiaku, gdzie zmar³ 19 czerwca 1943 roku, w wyniku tortur i kompletnego wyniszczenia organizmu z powodu odmawiania przyjmowania
posi³ków.
Jan Pieka³kiewicz zosta³ pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie,
a 25 VII 1946 roku jego szcz¹tki przeniesiono na Cmentarz Pow¹zkowski, do grobu rodzinnego jego ¿ony.
Poœmiertnie Jan Pieka³kiewicz zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami.

ród³a
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PLATT CZES£AW (1925–1995)

Urodzi³em siê 6 III 1925 r. we wsi Budziszcze powiatu bras³awskiego na WileñszczyŸnie. Ojciec mój by³ leœniczym lasów pañstwowych. Do szko³y zacz¹³em uczêszczaæ w 1932 r., która
mieœci³a siê w odleg³ej od nas o 2 km wsi Szumieli. W 1938 r. ukoñczy³em szeœcioklasow¹
szko³ê powszechn¹ w Bras³awiu i zda³em egzamin do gimnazjum znajduj¹cym siê równie¿
w tym mieœcie. Z chwil¹ rozpoczêcia siê drugiej wojny œwiatowej przerwa³em naukê, a w lutym
1940 r. jako rodzina leœniczego zostaliœmy przesiedleni przez w³adze radzieckie do okrêgu
omskiego, zamieszkuj¹c w osiedlu Bojaryk rejonu Ni¿naja Taida.

Tak napisa³ w lutym 1954 roku w swoim ¿yciorysie Czes³aw Platt, student drugiego
roku matematyki na studiach drugiego stopnia, staraj¹c siê o pracê w Katedrze Matematyki Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Olsztynie. Na Syberii przez rok uczêszcza³ do szko³y
podstawowej, a póŸniej zosta³ oddelegowany do pracy w lesie. £atwo zgadn¹æ, jakie
by³y dalsze losy m³odego Polaka. Nastêpne trzy lata to okres ciê¿kiej pracy, z³ego od¿ywiania i wielu chorób. W sierpniu 1943 roku zg³asza siê do organizowanego w Sielcach
nad Ok¹ Wojska Polskiego. W wojsku by³ na pierwszej linii frontu i przeszed³ ca³y szlak
bojowy od Oki do £aby. W styczniu 1945 roku podczas zdobywania Warszawy zosta³
ranny. Za swoje poœwiêcenie i czyny bojowe uhonorowano go Krzy¿em Walecznych
i Medalem Zas³u¿ony na Polu Chwa³y. W lutym 1946 roku koñczy s³u¿bê wojskow¹
i podejmuje pracê fizyczn¹ w Bydgoszczy. We wrzeœniu tego¿ roku z Syberii wracaj¹
jego rodzice i zamieszkuj¹ w Olsztynie. Tam przenosi siê Czes³aw Platt i podejmuje
pracê w Dyrekcji Lasów Pañstwowych. W Olsztynie rozpoczyna naukê w Gimnazjum
i Liceum dla Doros³ych. Maturê zdaje w 1949 roku i podejmuje studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego. W okresie studiów interesuje
siê topologi¹ i teori¹ miary. Pracê magistersk¹ na temat Zwi¹zki miêdzy miar¹ liniow¹
Hausdorfa a d³ugoœci¹ klasyczn¹ pisze pod kierunkiem prof. Edwarda Marczewskiego.
Studia koñczy w roku 1954 i 15 lipca tego¿ roku rozpoczyna pracê w Katedrze Statysty-
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ki Matematycznej Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Olsztynie, przemianowanej na Akademiê Rolniczo-Techniczn¹.
Potrzeby naukowe i dydaktyczne uczelni sprawiaj¹, i¿ profesor zainteresowa³ siê zastosowaniami rachunku prawdopodobieñstwa oraz statystyki matematycznej w genetyce i doœwiadczalnictwie zootechnicznym, rolniczym i rybackim. W roku 1964 uzyskuje
stopieñ doktora nauk matematyczno-fizycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt.
O rozk³adzie p³ci w miotach trzody chlewnej i modelach probabilistycznych z nim
zwi¹zanych, opracowanej pod kierunkiem prof. Juliana Perkala. W pracy tej rozwa¿ona
zosta³a hipoteza, ¿e u œwiñ proces przekazywania p³ci potomstwu jest zgodny ze schematem Coolidge’a. Wiele prac z tego okresu (np. Okreœlenie liczebnoœci grup w doœwiadczeniach zootechnicznych (1967) czy O rozk³adzie p³ci kurcz¹t wylê¿onych z jaj
kolejno znoszonych w okresie jednego roku i o sekwencji p³ci tych kurcz¹t (1973)) by³o
opracowanych wspólnie z przedstawicielami nauk przyrodniczych i publikowanych
w „Zeszytach Naukowych WSR” czy póŸniej ART. Prace g³ównie by³y poœwiêcone
metodom opracowania materia³u empirycznego. Du¿e zainteresowanie wœród biometryków wzbudzi³y te¿ wyniki badañ nad okreœleniem liczebnoœci grup w doœwiadczeniach zootechnicznych, zastosowanie analizy kowariancji w naukach przyrodniczych
oraz zastosowanie analizy regresji w zootechnice i rybactwie.
Prowadzonymi badaniami profesor znacznie przyczyni³ siê do popularyzacji metod
statystyki matematycznej w szeroko pojêtych badaniach rolniczych. Efektem dodatkowym by³o rozbudzenie zainteresowania rozwojem tych metod wœród pozosta³ych pracowników katedry, której kierownikiem profesor zosta³ w roku 1969. W pierwszej
po³owie lat osiemdziesi¹tych zainteresowania naukowe profesora uleg³y pewnym
zmianom. Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ tego okresu zaliczyæ nale¿y prace poœwiêcone
pewnej metodzie estymacji wspó³czynników regresji wielokrotnej. W 1940 roku
A. Wald w pracy The fitting of straight lines if both variables are subject to error („Ann.
Math. Statist.”, 11) zaproponowa³ metodê wyznaczania wspó³czynników regresji wielokrotnej przez podzia³y próby. Pewnej modyfikacji tej metody dla prostej regresji dokona³ Z. Helwig (znana w literaturze jako metoda 2-punktów). W pracach: On
estimation of multiple regression coefficients by the p-point method („Aplicationes
Mathematicae” 1988, 20.1, s. 53-65), On the robustness of multiple regression coefficient estimators obtained by the p-point method („Aplicationes Mathematicae” 1990,
20.2, s. 203-210) i The generalized p-point method of estimation of regression coefficients („Aplicationes Mathematicae” 1993, 21.4, s. 461-479) profesor zamieœci³ wyniki
uzyskane wspólnie z dr. Zbigniewem Paprzyckim. Znajdujemy w nich uogólnienie metody estymacji wspó³czynników regresji wielokrotnej metod¹ podzia³ów próby. Uogól-
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nienie to polega na tym, ¿e w równaniu regresji zmienne niezale¿ne s¹ dowolnymi
zmiennymi losowymi. We wspomnianych pracach dokonano te¿ analizy w³asnoœci
uzyskanych estymatorów. Sformu³owano i udowodniono twierdzenia, przy bardzo
ogólnych za³o¿eniach co do podzia³ów próby, ¿e proponowane estymatory s¹ nieobci¹¿one, zgodne i asymptotycznie normalne. Ciekawe s¹ te¿ prace, w których pokazano
zastosowanie tych metod do opracowania pomiarów geodezyjnych. Je¿eli mówimy
o wykorzystaniu metod statystycznych w geodezji, to interesuj¹ca jest praca O rozró¿nianiu obiektów na powierzchni Ziemi za pomoc¹ rejestracji fotograficznych metodami
sk³adowych g³ównych czy zamieszczona w roku 1995 w Manuscripta Geodaetica praca
poœwiêcona analizie w³asnoœci rozk³adu Romanowskiego (About some properties of the
Romanowski distributions). Wspó³autorem tej ostatniej pracy jest dr Z. Paprzycki.
Praca na uczelni to nie tylko badania naukowe. Profesor cieszy³ siê opini¹ bardzo dobrego wyk³adowcy. Œwiadcz¹ o tym podrêczniki i skrypty jego autorstwa, chêtnie polecane studentom na wszystkich uczelniach rolniczych w kraju. Szczególne uznanie
zdoby³y wydane przez PWN Problemy rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki
matematycznej oraz Zastosowania programowania liniowego w rolnictwie i przemyœle
spo¿ywczym. Pisz¹c swoje podrêczniki, profesor jêzykiem prostym i zrozumia³ym
przedstawia³ pojêcia niezbêdne do zrozumienia prezentowanej teorii i ilustrowa³ je
przyk³adami, które konstruowa³ na podstawie materia³u empirycznego uzyskanego od
przedstawicieli nauk przyrodniczych. We wstêpie do jednego ze swoich podrêczników
profesor napisa³:
W ksi¹¿ce podano wiele przyk³adów z dziedziny zastosowañ. Przyk³ady te s¹ oparte na autentycznym materiale dostarczonym przez specjalistów.

I dalej:
Bardzo czêsto umieszczone w niej przyk³ady s¹ problemami spotykanymi przez ekonomistê
rolnika czy te¿ hodowcê w praktyce.

W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o wk³adzie i zaanga¿owaniu profesora w rozwój
kadry naukowej. By³ promotorem 8 przewodów doktorskich, recenzowa³ 23 rozprawy
doktorskie i dwie habilitacyjne.
Profesor cieszy³ siê uznaniem œrodowiska naukowego. Œwiadczy o tym chocia¿by
jego dzia³alnoœæ organizacyjna. Profesor Czes³aw Platt by³ aktywnym cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Biometrycznego i wieloletnim cz³onkiem jego Rady Naukowej.
Uczestniczy³ w pracach Biometric Society i Bernoulli Society. Na forum tych organizacji wyg³asza³ wiele referatów naukowych. Prezentuj¹c osi¹gniêcia profesora, nie spo-
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sób nie wspomnieæ o jego roli w integracji œrodowiska matematycznego Olsztyna.
W 1973 roku zorganizowa³ Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Matematycznego, którego
pracami kierowa³ przez 22 lata. W tym samym roku w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej
w Olsztynie zorganizowa³ Zak³ad Matematyki i przez cztery lata by³ jego kierownikiem.
Jeszcze jeden – ma³o znany fakt z ¿ycia prof. Czes³awa Platta. Profesor by³ bardzo
zaanga¿owany w budowê i podtrzymywanie zwi¹zków z m³odzie¿¹ polsk¹ zamieszka³¹
na terenie Bia³orusi. Utrzymywa³ kontakty z Krajoznawczo-Historycznym Muzeum
w Bras³awiu. Wyg³asza³ tam referaty, a nawet opracowa³ publikacjê historyczn¹ w jêzyku bia³oruskim (Genealogia rodu zabau gerba Kas’cesa i jego suvjaz’ z Braslauscynaj
i insymi zemlami Belarusi). We wrzeœniu 1995 roku wyruszy³ do Miñska na Bia³oruœ.
Tym razem na miêdzynarodow¹ konferencjê ze statystyki matematycznej. Wyg³osi³
tam referat pt. Analiza komputerowa danych i modelowanie. Profesor zas³ab³ w czasie
konferencji. Zosta³ umieszczony w miejscowym szpitalu. Zmar³ 20 wrzeœnia 1995
roku.

ród³a
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PRZYBYSZ TADEUSZ (1929–2007)

Tadeusz Przybysz urodzi³ siê 24 grudnia 1929 roku w Mirczu, powiat Hrubieszów
w województwie lubelskim, w rodzinie ch³opskiej. Lata, w których kszta³towa³a siê
osobowoœæ profesora, to tragiczny okres II wojny œwiatowej. W tym czasie wielu
mieszkañców Zamojszczyzny trafi³o do obozów. On tak¿e znalaz³ siê w Obozie dzieci
Zamojszczyzny. Fakt ten pozostawi³ na ca³e ¿ycie œlady na zdrowiu i w psychice dorastaj¹cego ch³opca.
Przejawiane od wczesnych lat zainteresowania matematyk¹ Tadeusz Przybysz rozwija³, ucz¹c siê w Gimnazjum im. Bartosza G³owackiego w Tomaszowie Lubelskim
i Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Hetmana Jana Zamojskiego w Zamoœciu, w klasie
o profilu matematyczno-fizycznym.
Zdobywanie wiedzy kontynuowa³ na studiach wy¿szych. Studia pierwszego stopnia
w zakresie matematyki odby³ na Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
Po ich ukoñczeniu w roku 1952 podj¹³ dwuletnie studia magisterskie na Uniwersytecie
Warszawskim. Dyplom magistra matematyki o specjalnoœci statystyka matematyczna
otrzyma³ w 1954 roku. Pracê magistersk¹ przygotowa³ pod kierunkiem prof. Marka Fisza w zakresie zastosowañ statystycznych.
1 sierpnia 1954 roku Tadeusz Przybysz rozpocz¹³ pracê na Wydziale Rolnym
UMCS. Zosta³ zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Statystyki Matematycznej, która od 1955 roku wesz³a w sk³ad utworzonej nowej samodzielnej uczelni –
– Wy¿szej Szko³y Rolniczej. Na stanowisku tym pracowa³ w latach 1954–1955,
a w latach 1955–1964 by³ zatrudniony na stanowisku starszego asystenta. Pocz¹tki pracy w okresie powojennym tak¿e nie by³y ³atwe. Jak napisa³ w swoich notatkach: „Trzeba by³o nie lada zapa³u i energii, aby w tych warunkach spe³niaæ nie tylko zadania
dydaktyczne, ale prowadziæ tak¿e w³asn¹ prace naukow¹”.
Liczne konsultacje prac magisterskich studentów WSR i pracowników naukowych,
z którymi zwracano siê do katedry, sk³oni³y T. Przybysza do podjêcia w roku 1957 stu-
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diów na Wydziale Rolniczym WSR. Ukoñczy³ je w 1962 roku, uzyskuj¹c stopieñ in¿yniera rolnictwa. W latach 1957–1959 by³ uczestnikiem kursu na temat „Statystyka
matematyczna i podstawy doœwiadczalnictwa”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Rolnictwa NOT w Warszawie, zakoñczonego egzaminem.
Wyk³adowcami na tym kursie byli miêdzy innymi Witold Kupiæ i Aleksander Ryszard
Wójcik.
To wielokierunkowe wykszta³cenie umo¿liwi³o magistrowi T. Przybyszowi podjêcie
badañ naukowych oraz wspó³pracy z naukowcami z dziedziny szeroko pojêtego rolnictwa. Jego badania koncentrowa³y siê na zastosowaniach metod matematycznych i statystycznych w teorii eksperymentów rolniczych, zarówno przy planowaniu doœwiadczeñ,
jak i analizie uzyskiwanych wyników, co s³u¿y³o poprawnemu formu³owaniu wniosków.
Pocz¹tkowo zainteresowania naukowe T. Przybysza skupia³y siê na uk³adach eksperymentalnych o rozszczepionych jednostkach i ich zastosowaniach do doœwiadczeñ
wieloletnich i z roœlinami wieloletnimi. Tej tematyki dotyczy³a te¿ jego rozprawa doktorska pt. Pojedyncze i wielokrotne doœwiadczenia oparte na zasadzie rozszczepionych
poletek. Na jej podstawie w czerwcu 1964 roku uzyska³ stopieñ doktora na Wydziale
Rolniczym Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Lublinie. Promotorem T. Przybysza by³
prof. Wiktor Oktaba, a recenzentami prof. Regina Elandt z Poznania i prof. Zygmunt
Nawrocki z Warszawy.
Kolejne lata pracy, ju¿ na stanowisku adiunkta (1964–1968), a szczególnie wspó³praca ze specjalistami rolnikami, skierowa³y jego zainteresowania naukowe na problematykê zwi¹zan¹ z doœwiadczeniami p³odozmianowymi. Opracowaniem matematycznym
teorii tych doœwiadczeñ i ich analizy w owym czasie w Polsce nikt siê nie zajmowa³,
a i na œwiecie tylko nieliczni naukowcy podejmowali te badania. Byli nimi: F. Yates
i H.D. Paterson z Anglii, T.P. Abraham i K.N. Agrawal z Indii w latach piêædziesi¹tych
oraz G.E. Battes, W.A. Fuller i W.D. Shrader w latach szeœædziesi¹tych i na pocz¹tku lat
siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia. Profesor T. Przybysz by³ pierwszym naukowcem
w Polsce, który g³êboko zag³êbi³ siê w tej problematyce i sta³ siê jednym z nielicznych,
w dalszym ci¹gu, specjalistów w owej dziedzinie.
Prowadzone w zakresie tej problematyki badania, widziane zarówno od strony matematycznej, jak i rolniczej, zaowocowa³y rozpraw¹ habilitacyjn¹ pt. Statystyczne metody
porównywania p³odozmianów. Na jej podstawie T. Przybysz 30 marca 1977 roku uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie doœwiadczalnictwa rolniczego na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczej w Lublinie.
Pracuj¹c stale na tej samej uczelni, w latach 1968–1982 by³ zatrudniony na stanowisku docenta; do roku 1970 na Wydziale Rolniczym, a po przeniesieniu katedry na Wy-
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dzia³ Techniki Rolniczej na tym nowym wydziale. W latach 1982–1991 by³ zatrudniony
na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od roku 1991 do przejœcia na emeryturê
w 2000 roku na stanowisku profesora zwyczajnego. Tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego uzyska³ 8 kwietnia 1982 roku, a zwyczajnego w roku 1991.
Warto jeszcze dodaæ, ¿e w latach 1990–2000 profesor by³ zatrudniony równoczeœnie
na Wydziale Ekonomicznym w Rzeszowie, bêd¹cym Fili¹ Akademii Rolniczej w Krakowie, a od 1 paŸdziernika 2000 roku do ostatnich chwil ¿ycia pracowa³ na stanowisku
profesora Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Administracji w Zamoœciu.
Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ naukowych prof. T. Przybysza nale¿y zaliczyæ: w problematyce p³odozmianowej uogólnienie metody Yatesa, wprowadzenie metody analizy
i porównania p³odozmianów z uwzglêdnieniem roœliny testowej, sformu³owanie kilku
modeli dla doœwiadczeñ p³odozmianowych, takich jak hierarchicznego, kombinacji
klasyfikacji krzy¿owej z hierarchiczn¹ oraz modelu wynikaj¹cego z po³¹czenia uk³adu
z rozszczepionymi jednostkami z uk³adem o blokach niekompletnych. Dla poszczególnych modeli zosta³y podane: wzory okreœlaj¹ce estymatory parametrów, w³aœciwa postaæ analizy wariancji do testowania hipotez, a tak¿e wartoœci oczekiwane odpowiednich œrednich kwadratów, co by³o podstaw¹ do tworzenia testów statystycznych. Istotnym aspektem w tej tematyce jest porównywanie p³odozmianów. Kilka prac poœwiêconych temu problemowi rozró¿nia sytuacje z równ¹ i ró¿n¹ liczb¹ rotacji. Pokazane s¹
te¿ metody dla porównañ p³odozmianów w zale¿noœci od ich liczby.
Dla szczególnego modelu w doœwiadczeniu p³odozmianowym, wyra¿onego w postaci kombinacji klasyfikacji krzy¿owej z hierarchiczn¹, z zastosowaniem plonów przeliczeniowych, opracowana zosta³a metoda analizy kowariancji, podano dok³adne postacie estymatorów parametrów oraz testy hipotez dla p³odozmianów i zale¿noœci regresyjnej od zmiennej towarzysz¹cej.
Profesor zajmowa³ siê równie¿ analiz¹ doœwiadczeñ p³odozmianowych, w których
liczba lat prowadzenia doœwiadczenia jest wielokrotnoœci¹ d³ugoœci rotacji. Model takiego doœwiadczenia uwzglêdnia wówczas liczbê pe³nych cykli rotacji roœlin w p³odozmianie, a wyznaczone oceny efektów rotacyjnych i interakcji rotacji z p³odozmianami
mog¹ dostarczyæ wskazówek odnoœnie wyboru optymalnego zmianowania.
Zaproponowane przez prof. T. Przybysza zastosowanie teorii uk³adów o blokach niekompletnych do analizy doœwiadczeñ p³odozmianowych pozwoli³o poszerzyæ teoriê
analizy doœwiadczeñ p³odozmianowych przez wyznaczenie wskaŸników efektywnoœci
uk³adów z powtarzaj¹c¹ siê w p³odozmianach t¹ sam¹ roœlin¹ oraz podaæ warunek spójnoœci uk³adu umo¿liwiaj¹cego wybór w³aœciwego p³odozmianu ze wzglêdu na estymowalnoœæ efektów obiektowych. Warunek spójnoœci daje mo¿liwoœæ wyboru jednego
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z dwóch sposobów analizy statystycznej albo z uwzglêdnieniem roœliny testowej, albo
plonów przeliczeniowych.
Profesor T. Przybysz by³ zaanga¿owany w kszta³cenie m³odej kadry naukowej. By³
promotorem 6 przewodów doktorskich, w tym dwa doktoraty by³y efektem wspó³pracy
w ramach tematyki p³odozmianowej. By³ te¿ opiekunem 8 prac magisterskich.
Do dorobku naukowego profesora, poza rozprawami doktorsk¹ i habilitacyjn¹, nale¿y zaliczyæ 54 publikacje naukowe w specjalistycznych czasopismach krajowych i zagranicznych, 26 referatów i komunikatów, podrêcznik pt. Elementy ekonomii matematycznej i matematyki finansowej oraz trzy inne publikacje. Wyniki swoich badañ prezentowa³ tak¿e na licznych zagranicznych (np. Francja, Finlandia, Dania) i krajowych
konferencjach naukowych.
By³ wysoko cenionym recenzentem, czego dowodem jest liczba recenzji: 29 prac
doktorskich, 16 prac habilitacyjnych, 8 wniosków o tytu³ profesora oraz 7 wniosków na
stanowisko profesora. By³ tak¿e autorem 24 recenzji projektów badawczych KBN oraz
bardzo licznych publikacji dla wydawnictw ró¿nych czasopism naukowych.
Podczas pracy na uczelni profesor pe³ni³ funkcjê prodziekana Wydzia³u Rolniczego
(1966–1970), prodziekana, a nastêpnie dziekana Wydzia³u Techniki Rolniczej
(1970–1975) i prorektora Akademii Rolniczej (1975–1981). Bra³ czynny udzia³ w pracach licznych komisji uczelnianych i wydzia³owych, takich jak: Senacka Komisja Bud¿etowa czy Komisja Dydaktyczna, Komisja ds. Rozwoju Kadr, Komisja ds. Rozwoju
Wydzia³u czy Komisja Biblioteczna.
By³ kierownikiem Zespo³u Dydaktycznego przekszta³conego w Zak³ad Teorii Eksperymentu i Biometrii (1970–1972) w Katedrze Statystyki Matematycznej, a nastêpnie
w Instytucie Zastosowañ Matematyki (1973–2000). W latach 1990–2000 do chwili
przejœcia na emeryturê by³ dyrektorem tego instytutu.
Profesor, mimo i¿ ca³e ¿ycie by³ zwi¹zany z lubelsk¹ uczelni¹, w latach 1990–2000
pracowa³ równoczeœnie w Katedrze Organizacji Produkcji Rolniczej na Wydziale Ekonomii w Rzeszowie – filii Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie – oraz
od 1 paŸdziernika 2000 roku do ostatnich dni ¿ycia w Katedrze Informatyki i In¿ynierii
Wiedzy Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Administracji w Zamoœciu.
Przez wiele lat by³ konsultantem naukowym Instytutu Nawo¿enia i Gleboznawstwa
oraz Pañstwowego Instytutu Weterynarii w Pu³awach. W tym ostatnim Instytucie by³
tak¿e egzaminatorem na egzaminach doktorskich. By³ równie¿ konsultantem Zak³adu
Ssaków PAN w Bia³owie¿y i Instytutu Sadownictwa w Warszawie, cz³onkiem Komisji
Zastosowañ Matematyki Komitetu Nauk Matematycznych PAN.
Dzia³alnoœæ profesora daleko wykracza³a poza ramy uczelni i wspó³pracê z instytutami naukowymi. Tadeusz Przybysz aktywnie uczestniczy³ w dzia³alnoœci licznych towa-
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rzystw naukowych. By³ cz³onkiem Komisji Polskiego Towarzystwa Matematycznego
ds. Nauczania Matematyki w akademiach rolniczych i ekonomicznych. By³ jednym
z za³o¿ycieli Polskiego Towarzystwa Biometrycznego, cz³onkiem Rady Naukowej tego
towarzystwa i do ostatnich dni dzia³a³ w Komitecie Redakcyjnym czasopisma „Colloquium Biometricum”, wydawanego przez to towarzystwo. By³ te¿ cz³onkiem rzeczywistym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, gdzie w latach 1984–1993 pe³ni³ funkcjê
zastêpcy przewodnicz¹cego IV Wydzia³u Nauk Technicznych. Nale¿a³ do International
Biometric Society oraz Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability.
W latach 2003–2007 by³ cz³onkiem Rady Redakcyjnej czasopisma „Acta Agrophysica”.
Profesor nie ogranicza³ siê do pracy w redakcjach czasopism. By³ te¿ redaktorem
dzia³u Statystyka matematyczna i doœwiadczalnictwo oraz wielu hase³ wydanego
w czterech tomach S³ownika agro-bio-technicznego, zawieraj¹cego has³a w szeœciu jêzykach.
Profesor T. Przybysz by³ doskona³ym dydaktykiem, umiej¹cym nawi¹zywaæ dobre
kontakty z m³odzie¿¹. Wysoka ocena studentów wyra¿ona zosta³a w przyznaniu mu
przez nich tytu³u „Homo Didacticus”. Docenia³y go równie¿ w³adze uczelni, przyznaj¹c
mu Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz honorowy tytu³ Zas³u¿ony Nauczyciel
PRL.
Tadeusz Przybysz prowadzi³ zajêcia z takich przedmiotów, jak: matematyka, rachunek prawdopodobieñstwa, statystyka matematyczna, doœwiadczalnictwo, ekonomia
matematyczna oraz matematyka finansowa i ubezpieczeniowa o ró¿nym stopniu ich zaawansowania.
W latach 1956–1959 dzia³a³ we w³adzach Zarz¹du Uczelnianego i G³ównego ZNP
oraz w Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej, bêd¹c (1963–1967) przewodnicz¹cym asystenckiego ko³a tego zwi¹zku.
Profesor za pracê naukowo-dydaktyczn¹ i aktywn¹, wielokierunkow¹ dzia³alnoœæ
wielokrotnie by³ odznaczany i wyró¿niany. Otrzyma³ Krzy¿ Kawalerski i Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), a tak¿e Z³oty Krzy¿ Zas³ugi i Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi, Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa, Z³ot¹ Odznakê ZNP, siedem nagród
ministra i wiele nagród rektora.
Profesor T. Przybysz by³ wspania³ym cz³owiekiem, pe³nym ¿yczliwoœci dla innych,
s³u¿¹cym im rad¹ i pomoc¹. Jego rzeczowe i spokojne wypowiedzi niejednokrotnie
³agodzi³y zaistnia³e spory. By³ jednoczeœnie cz³owiekiem bardzo skromnym.
Profesor by³ ¿onaty i mia³ dwie córki.
Zmar³ nagle 21 listopada 2007 roku, pozostawiaj¹c jeszcze wiele niezrealizowanych
planów. Pochowany zosta³ w Lublinie na cmentarzy przy ulicy Unickiej.
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PUCHALSKI TADEUSZ (1908–1979)

Tadeusz Puchalski urodzi³ siê 10 stycznia 1908 roku w Kowlu (by³e województwo
wo³yñskie), w rodzinie inteligenckiej. W 1928 roku otrzyma³ œwiadectwo dojrza³oœci
w Gimnazjum Pañstwowym im. Króla Zygmunta Augusta w Bia³ymstoku i rozpocz¹³
studia w Wy¿szej Szkole Handlowej w Warszawie, które ukoñczy³ w roku 1933. Do
wybuchu II wojny œwiatowej pracowa³ w Dyrekcji Okrêgowej Kolei Pañstwowych
w Warszawie. Podczas wojny by³ zatrudniony jako sprzedawca w placówkach
„Spo³em” na terenie Lublina, Zamoœcia, Kraœnika, £owicza i Tomaszowa Mazowieckiego.
W roku 1945 uzyska³ dyplom magistra nauk ekonomicznych w Szkole G³ównej
Handlowej w Warszawie. Doktoryzowa³ siê na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznañskiego w roku 1948, na podstawie rozprawy pt. P³ace realne pracowników Kolei Pañstwowych w r. 1945 i 1946. Docentem zosta³ w roku 1959, a w 1970
otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych.
Od maja 1945 roku Tadeusz Puchalski zwi¹za³ siê z Poznaniem. Tu po zakoñczeniu
wojny podj¹³ pracê w Dyrekcji Okrêgowej Kolei Pañstwowych, a nastêpnie w latach
1946–1951 by³ nauczycielem w Liceum Handlowym i Technikum Finansowym oraz
dyrektorem Oœrodka Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. W tym czasie
rozpocz¹³ równie¿ dzia³alnoœæ w szkolnictwie akademickim, któr¹ prowadzi³ po kres
swoich dni. W latach 1948–1949 by³ asystentem-wolontariuszem, a do roku 1952
asystentem na Uniwersytecie Poznañskim. Od 1953 do 1966 roku by³ zastêpc¹ profesora, a nastêpnie docentem w Wy¿szej Szkole Rolniczej w Poznaniu i równoczeœnie
w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Sopocie (do 1959) oraz w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu (od 1960). W latach 1966–1978, najpierw jako docent, potem jako
profesor, pracowa³ ju¿ tylko w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej (Akademii Ekonomicznej) w Poznaniu. W koñcu wrzeœnia 1978 roku przeszed³ na emeryturê, nadal prowadz¹c w tej uczelni dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ i naukow¹.

294

Zajêcia dydaktyczne i organizatorskie Tadeusza Puchalskiego koncentrowa³y siê
w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej (póŸniejsza Akademia Ekonomiczna, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu. Tutaj pocz¹tkowo kierowa³ Zak³adem Statystyki
Matematycznej, a potem Zak³adem Statystki Ogólnej w Katedrze Statystyki. W 1965
roku obj¹³ kierownictwo tej katedry. Po zmianach organizacyjnych uczelni by³ w niej
kolejno dyrektorem Instytutu Statystyki i Ekonometrii oraz Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej. Pe³ni¹c te funkcje, w znacznej mierze przyczyni³ siê do iloœciowego i jakoœciowego rozwoju zespo³u pracowników tych jednostek organizacyjnych, rozbudowy
ich zaplecza naukowo-technicznego, rozwoju badañ i ulepszenia dzia³alnoœci dydaktycznej. W tej uczelni by³ tak¿e prodziekanem Wydzia³u Ogólno-Ekonomicznego,
organizatorem i wyk³adowc¹ Podyplomowego Studium Statystyki oraz wieloletnim
kierownikiem Podyplomowego Studium Ekonomiki Przemys³u dla In¿ynierów.
Tadeusz Puchalski wyk³ada³ te¿ w Wy¿szej Szkole Rolniczej (obecnie Uniwersytet
Przyrodniczy) w Poznaniu, by³ w niej prodziekanem Wydzia³u Leœnego oraz kierownikiem Zak³adu Administracji i Rachunkowoœci Leœnej, a póŸniej Katedry Ekonomiki
Leœnictwa. Kierowa³ równie¿ Katedr¹ Statystyki w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej
w Sopocie i wyk³ada³ w tej uczelni. Przez wiele lat prowadzi³ zajêcia dydaktyczne
w Bydgoszczy, wspó³pracowa³ z Instytutem Zachodnim i Wojewódzkim Urzêdem Statystycznym w Poznaniu oraz G³ównym Urzêdem Statystycznym w Warszawie.
Profesor Tadeusz Puchalski by³ aktywnym cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk. Nale¿a³ do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a w jego poznañskim oddziale od 1968 do 1976 roku pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Sekcji Statystyki
i Ekonometrii. By³ cz³onkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN.
Dorobek naukowy Tadeusza Puchalskiego obejmuje liczne ksi¹¿ki, artyku³y, podrêczniki, skrypty i recenzje (³¹cznie ponad 60 pozycji publikowanych). Wyró¿niæ w nim
mo¿na kilka nurtów tematycznych, wœród których na specjaln¹ uwagê zas³uguj¹ prace
z dziedziny statystyki transportu morskiego (np. Sezonowoœæ przewozów w transporcie
morskim, 1958), miêdzynarodowego obrotu drzewnego (Bilans drzewny krajów
RWPG, 1971; Bilans drzewny Polski, 1971), warunków bytowych ludnoœci (Próba analizy wydatków rodzin robotniczych w Polsce, 1959; Warunki bytowe ludnoœci NRF
w porównaniu z innymi krajami, 1965; Warunki bytowe ludnoœci krajów europejskich,
1968) i statystyki handlu (Eksport NRF, 1962; Import NRF, 1963; Tendencje rozwojowe w handlu zagranicznym, 1966; Badanie wp³ywu lokalizacji sklepu detalicznego na
wahania sezonowe sprzeda¿y, 1974).
Profesor Tadeusz Puchalski konsekwentnie stara³ siê o zapewnienie studentom odpowiednich pomocy dydaktycznych. Wyrazem tej troski s¹ zw³aszcza liczne podrêczniki
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(g³ównie Statystyka (1969) i Elementy statystycznej kontroli jakoœci produkcji (1970)
oraz Statystyka opisowa (1973) i Wnioskowanie statystyczne (1973)), które doczeka³y
siê kilku wydañ, a tak¿e skrypty i materia³y do æwiczeñ z teorii statystyki, rachunku
prawdopodobieñstwa, statystyki opisowej i matematycznej oraz statystycznej kontroli
jakoœci (m.in. Æwiczenia ze statystyki, cz. I–V, 1972 i Æwiczenia ze statystycznej kontroli jakoœci produkcji, cz. I i II, 1972). Cechuj¹ siê one wysokim poziomem merytorycznym i dydaktycznym (podkreœlali to wybitni recenzenci krajowi i zagraniczni), co
sprawia, ¿e nadal pojawiaj¹ siê na listach polecanej literatury specjalistycznej.
Tadeusz Puchalski przede wszystkim by³ nauczycielem statystyki, który wykszta³ci³
wielu adeptów tej dyscypliny i przyczyni³ siê do podniesienia kwalifikacji statystycznych licznej rzeszy praktyków gospodarczych. W uznaniu osi¹gniêæ zosta³ odznaczony
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyró¿niony odznakami honorowymi za zas³ugi w rozwoju Poznania oraz województwa poznañskiego i bydgoskiego.
Profesor Tadeusz Puchalski cieszy³ siê sympati¹ studentów, by³ przez nich nazywany
Dziadkiem lub Puchatkiem. Lubi³ wystawiaæ oceny pozytywne na egzaminie nawet
z tak trudnego przedmiotu, za jaki uchodzi³a statystyka matematyczna. Jako prze³o¿ony
wyró¿nia³ siê ¿yczliwoœci¹, skromnoœci¹, szczeroœci¹, konkretnoœci¹ i zaufaniem do innych. Jeœli nawet komuœ nie pomóg³, to z pewnoœci¹ mu nie zaszkodzi³. Nie uprzedza³
siê do nikogo, odnosi³ siê z szacunkiem do ka¿dego. By³ przy tym bardzo skryty, nie
lubi³ siê zwierzaæ, o k³opotach w³asnych nie mówi³ nigdy, maskowa³ wiele emocji postaw¹ d¿entelmena ukrywaj¹cego siê za zas³on¹ bardzo pozytywnie traktowanego snobizmu. Nie lubi³ intryg, plotek, niedomówieñ i podobnych praktyk. Czasem w starciach
intelektualnych powala³ na kolana przeciwników krótkim „nie wiem” lub z rozbrajaj¹c¹
szczeroœci¹ przyznawa³ siê do b³êdu. Do wspó³pracowników mówi³: „Chwalcie siê
sami, bo nikt inny tego lepiej nie zrobi”, a oni musieli sami o sobie pisaæ opinie, które
sygnowa³ bez zastrze¿eñ lub uzupe³nia³ wy³¹cznie pozytywnymi fragmentami. By³ nad
wyraz konkretny w s³owie i czynie. Decydowa³ szybko, nie lubi³ „dzieliæ w³osa na
czworo”. Pracowa³ systematycznie i skutecznie, docenia³ „higieniczne”– jak mówi³ –
– warunki pracy (s³yn¹³ z tego, ¿e wychodzi³ bez s³owa z ka¿dego posiedzenia, które
przed³u¿a³o siê ponad dwie godziny). Kocha³ muzykê, poezjê i malarstwo, zachwyca³
siê przyrod¹, lubi³ podró¿owaæ po Polsce i œwiecie.
Profesor Tadeusz Puchalski zmar³ niespodziewanie 30 paŸdziernika 1979 roku w Poznaniu, gdzie zosta³ pochowany na Cmentarzu Junikowskim. W pamiêci uczniów
i wspó³pracowników pozostaje jako umys³ otwarty na wszystko co nowe, dobre i po¿yteczne, uosobienie ¿yczliwoœci i uczynnoœci, nauczyciel i wychowawca niestrudzony,
prze³o¿ony troskliwy i spolegliwy.
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PYTKOWSKI WAC£AW (1904–1989)

Wac³aw Pytkowski urodzi³ siê 2 lipca 1904 r. w Lubiczynie w powiecie w³odawskim. Gimnazjum pañstwowe ukoñczy³ w Siedlcach. Studiowa³ matematykê specjalizuj¹c siê w statystyce i rolnictwie (specjalizacja Ekonomika i Organizacja Gospodarstw) u profesora Moszczyñskiego. Studia ukoñczy³ na SGGW w Warszawie z medalem i odznaczeniem w 1930 r. Praca dyplomowa nosi³a tytu³ Zastosowanie korelacji
w ekonomice. By³ studentem profesora Jerzego Neymana. Tytu³ in¿yniera rolnika uzyska³ w 1931 w Katedrze Ekonomiki Gospodarstw Wiejskich SGGW w Warszawie.
Odt¹d przys³ugiwa³ mu tytu³ magistra nauk agrotechnicznych. Od 1926 r. pracowa³ jako
asystent w Zak³adzie Statystyki Matematycznej i w Zak³adzie Ekonomiki i Organizacji
SGGW w Warszawie oraz w kó³kach rolniczych jako instruktor. Na prze³omie
1930/31 r. odby³ roczn¹ praktykê w gospodarstwie ch³opskim. W roku 1932 wróci³ do
pracy naukowej na SGGW jako asystent – wolontariusz, a jednoczeœnie zatrudniony by³
w Polskiej Izbie Rolniczej na stanowisku naczelnika, a od 1935 r. do wojny na stanowisku dyrektora. Od 1939 do 1945 r. zarz¹dza³ maj¹tkiem ziemskim Wronów w powiecie
opatowskim jako kierownik gospodarstwa.
W latach 1945–1950 pe³ni³ obowi¹zki kierownika Zak³adu Statystyki Matematycznej SGGW w Warszawie. Od wrzeœnia 1946 r. do koñca 1948 r. by³ zarz¹dc¹ maj¹tków
Grudów i Brwinów nale¿¹cych do SGGW w Warszawie. Po wojnie zosta³ tak¿e kierownikiem Dzia³u Rachunkowoœci Rolnej w Instytucie Pu³awskim, funkcjê tê pe³ni³ do
1950 r. Pod koniec 1950 r. zosta³ osadzony w areszcie œledczym. Po wyjœciu na wolnoœæ
przez rok zajmowa³ siê szewstwem jako cha³upnik. W okresie 1952–1957 pracowa³
w Pañstwowym Instytucie Matematycznym jako samodzielny pracownik naukowy,
w Pañstwowym Instytucie Melioracji U¿ytków Zielonych (prace zlecone) i Polskim
Komitecie Normalizacyjnym. Po paŸdzierniku 1956 r. zosta³ reaktywowany jako
adiunkt w Zak³adzie Statystyki Matematycznej Wydzia³u Rolnego SGGW w Warsza-
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wie. Stopieñ doktora nauk rolniczych uzyska³ w 1957 r. na Wydziale Rolnym WSR
w Poznaniu na podstawie pracy pt. Zdolnoœæ towarowa gospodarstw wiejskich. Od
1958 r. podj¹³ pracê w WSR w Poznaniu jako samodzielny pracownik naukowy. Od
1960 r. jako docent obj¹³ kierownictwo Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa.
Interesowa³ siê g³ównie zastosowaniami statystyki matematycznej w ekonomice rolnictwa. Zajmowa³ siê równie¿ ekonometri¹. Pozostawi³ ponad 50 publikacji, obejmuj¹cych prace i skrypty ze statystyki matematycznej, prace ze statystycznej kontroli
jakoœci, ekonomii i organizacji rolnictwa, prace dla Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. By³ promotorem prac doktorskich w Poznaniu. Pod kierownictwem doktora nauk
Wac³awa Pytkowskiego katedra uzyska³a prawa specjalizacji w roku akademickim
1960/1961. W 1962 r. siedem osób zdoby³o tytu³ magistra, a w 1963 r. jedna osoba –
– stopieñ doktora. Wniosek w sprawie profesury zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Senatu
AR w Poznaniu z dnia 6 lipca 1972 r. Powo³anie doktora Wac³awa Pytkowskiego na
profesora nadzwyczajnego nast¹pi³o w dniu 1 sierpnia 1972 r. Na emeryturê przeszed³
30 wrzeœnia 1974 r. Od 12 paŸdziernika 1974 r. do 30 wrzeœnia 1977 r. by³ zatrudniony
w AR – Poznañ na 1/10 etatu. Zmar³ w Warszawie 1 czerwca 1989 r.

ród³o
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ROMANIUK KAZIMIERZ (1908–1996)

Kazimierz Romaniuk urodzi³ siê 1 kwietnia 1908 roku w Warszawie. Pochodzi³
z robotniczego œrodowiska warszawskich kolejarzy, a korzenie jego przodków wywodz¹ siê z terenów Podlasia, które darzy³ du¿¹ sympati¹ i czêsto je wspomina³.
W 1927 roku otrzyma³ œwiadectwo dojrza³oœci w Pañstwowym Gimnazjum im. Tadeusza Rejtana w Warszawie i w tym samym roku podj¹³ studia w Wy¿szej Szkole Handlowej w Warszawie. Ju¿ w okresie studiów profesor zainteresowa³ siê bli¿ej problematyk¹ statystyczn¹ i demograficzn¹, w zakresie których specjalizowa³ siê, g³ównie pod
kierunkiem prof. Zygmunta Limanowskiego. Jego nauczycielami, których czêsto
i z du¿¹ sympati¹ wspomina³, byli równie¿ profesorowie: Edward Lipiñski, W³adys³aw
Zawadzki, Ludwik Krzywicki, Konstanty Krzeczkowski i Maurycy Jaroszyñski.
Ukoñczy³ studia w roku 1931, sk³adaj¹c pracê dyplomow¹ Kolejki powiatowe w Polsce w 1928/1929 na tle ogólnych postulatów dotycz¹cych przedsiêbiorstw komunalnych. W 1933 roku obroni³ pracê magistersk¹ Formy organizacyjne w przedsiêbiorstwach komunalnych w Polsce, napisan¹ pod kierunkiem prof. Maurycego Jaroszyñskiego. W 1946 roku Senat Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie postanowi³ uznaæ
napisan¹ przez Kazimierza Romaniuka pracê magisterska jako pracê doktorsk¹.
W 1955 otrzyma³ tytu³ profesora nadzwyczajnego, a w 1962 profesora zwyczajnego.
Ca³e ¿ycie zawodowe profesora œciœle zwi¹zane by³o z polsk¹ statystyk¹. G³ówny
Urz¹d Statystyczny by³ jego pierwszym miejscem pracy po studiach. Bardzo bliski kontakt z tym urzêdem utrzymywa³ profesor niemal do ostatnich dni swego ¿ycia, jako
cz³onek Rady Naukowej. Ju¿ w roku 1996, na kilka tygodni przed œmierci¹, profesor
uczestniczy³ aktywnie w posiedzeniu rady, zabieraj¹c g³os w dyskusji.
W latach 1930–1934 pracowa³ w G³ównym Urzêdzie Statystycznym na stanowisku
referenta. W 1933 roku zda³ pañstwowy egzamin statystyczny I kategorii. W latach
1934–1935 pracowa³ równie¿ jako referendarz w Biurze Studiów Ministerstwa Skarbu.
Od 1935 do 1939 by³ zatrudniony tak¿e w Zwi¹zku Rewizyjnym Samorz¹du Terytorialnego.
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W latach 1930–1934 Kazimierz Romaniuk by³ asystentem w Katedrze Ekonomii Politycznej Leona W³adys³awa Biegeleisena w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Prowadzi³ tam wyk³ady zlecone na temat ekonomiki przedsiêbiorstwa oraz statystyki w przedsiêbiorstwie. W czasie wojny pracowa³ w Zarz¹dzie Miejskim w Warszawie, w latach 1939–1943 w Wydziale Opieki Zdrowia, natomiast od roku 1943 na
stanowisku wicedyrektora Wydzia³u Statystycznego. Wydzia³ ten w znacznym stopniu
kontynuowa³ funkcjê GUS w zakresie obs³ugi informacyjnej spo³eczeñstwa w warunkach konspiracji (w tym dla delegata rz¹du na kraj Jana Pieka³kiewicza). Badano miêdzy innymi straty poniesione w roku 1939, statystykê ruchu naturalnego ludnoœci
(szczególnie zaœ informacje o zgonach) oraz warunki bytu ludnoœci. Kazimierz Romaniuk, pod pseudonimem „Polak”, niemal od pocz¹tku okupacji pracowa³ te¿ w Biurze
Informacji i Propagandy ZWZ-AK.
Do tamtych ciê¿kich dni profesor czêsto wraca³ w swych niezapomnianych opowiadaniach. Pierwsze tygodnie GUS funkcjonowa³ w zniszczonym mieszkaniu przy
ul. Marsza³kowskiej, a póŸniej wiele miesiêcy w czêœciowo ocala³ym gmachu szko³y
zawodowej przy ul. Narbutta na Mokotowie. Problemami niezwykle trudnymi do pokonania by³o zdobycie szyb do okien, biurek, papieru, nie by³o telefonów, nie funkcjonowa³a poczta ani komunikacja. W takich warunkach tworzy³ profesor zrêby nowej
statystyki.
Najtrudniejszym jednak¿e do szybkiego pokonania problemem – mawia³ profesor –
– by³ brak wykwalifikowanych kadr statystycznych. Dlatego nazwisko profesora znaleŸæ mo¿emy wœród pierwszych wyk³adowców reaktywowanej po wojnie SGH. Przez
kilka lat profesor ³¹czy³ kierownicz¹ pracê w GUS z prac¹ dydaktyczn¹ i naukow¹ na
uczelni.
Tak wiêc, w lutym 1945 roku Kazimierz Romaniuk zosta³ dyrektorem Wydzia³u Statystycznego Zarz¹du Miejskiego w Warszawie. Tê funkcjê pe³ni³ jednak krótko, bo ju¿
w marcu 1945 roku zosta³ wiceprezesem GUS; stanowisko to sprawowa³ do roku 1951.
Zajmowa³ siê przede wszystkim organizacj¹ instytucji, odradzaj¹cej siê po okupacji. Do
pracy w GUS K. Romaniuk wróci³ jeszcze w latach 1973–1975, pracuj¹c na pó³ etatu
w Zak³adzie Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS.
Nie sposób pomin¹æ dwóch osi¹gniêæ profesora z tamtych lat, zwi¹zanych z jego
prac¹ w GUS. Pierwszym jest przeprowadzony ju¿ w lutym 1946 roku powszechny spis
ludnoœci. Profesor opracowa³ jego program merytoryczny i sprawowa³ ogólne kierownictwo organizacyjne. Drugim sukcesem licznych zabiegów profesora jest stoj¹cy do
dziœ gmach GUS, który jest owocem licznych konsultacji profesora, jako przysz³ego
u¿ytkownika, z zespo³ami architektów.
O dalszych losach profesora zadecydowa³y zmiany organizacyjne na uczelni w 1949
roku. Mianowania go na kolejne funkcje. Po przekszta³ceniu SGH w SGPiS i utworze-
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niu wydzia³ów profesor zosta³ prodziekanem, a zaraz potem dziekanem Wydzia³u Statystycznego. Nastêpne powo³anie na prorektora, w 1951, spowodowa³o koniecznoœæ
zrezygnowania z pracy w kierownictwie GUS, z którym jednak¿e – jak wspomniano –
– zwi¹zany by³ do ostatnich dni swego ¿ycia, wspó³uczestnicz¹c aktywnie w kszta³towaniu badañ statystycznych.
W latach 1946–1949 pracowa³ tak¿e w ³ódzkim oddziale SGH, a nastêpnie (w latach
1949–1950) w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w £odzi. Od roku 1955 wyk³ada³ w Instytucie Nauk Spo³ecznych przy KC PZPR (nastêpnie w Wy¿szej Szkole Nauk Spo³ecznych przy KC PZPR).
Przez blisko 15 lat najbardziej aktywnego okresu swego ¿ycia decydowa³ profesor
o losach uczelni jako cz³onek jej œcis³ego kierownictwa. Przez trzy kadencje (z roczn¹
przerw¹) bowiem pe³ni³ w latach 1951–1959 funkcjê prorektora, a nastêpnie przez dwie
kadencje (w latach 1959–1965) funkcjê rektora. M¹droœæ profesora, jego spokój i rozwaga sprawi³y, i¿ uczelnia mog³a w tym trudnym politycznie okresie spe³niaæ swe dydaktyczne i naukowe zadania.
W latach siedemdziesi¹tych g³ówny nurt zainteresowañ naukowych profesor zwi¹za³
z badaniami demograficznymi. Kierowa³ ogólnopolskimi pracami prowadzonymi w ramach tzw. problemu wêz³owego nt. „Optymalizacji struktur i procesów demograficznych w Polsce Ludowej”. Natomiast ostatnim jego ukochanym dzieckiem by³o Polskie
Towarzystwo Demograficzne, którego by³ za³o¿ycielem i prezesem.
W roku 1950 Kazimierz Romaniuk zosta³ dziekanem Wydzia³u Statystycznego,
a w 1951 obj¹³ funkcjê prorektora Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki. Obowi¹zki
te (z roczn¹ przerw¹ w roku akademickim 1955/1956) pe³ni³ do roku 1959. W 1951 roku
obj¹³ stanowisko zastêpcy profesora i kierownictwo Katedry Statystyki (przemianowanej na Katedrê Statystyki i Demografii) w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki.
W maju 1959 roku, na wniosek odchodz¹cego rektora prof. Andrzeja Grodka, Senat
SGPiS wybra³ prof. dr. Kazimierza Romaniuka na rektora uczelni. Jego kadencja jako
rektora, przypadaj¹ca na lata 1949–1965, by³a oceniana jako okres pracy nad unowoczeœnieniem SGPiS. Znacznie (niemal dwukrotnie) zwiêkszono liczbê miejsc dla studentów. SGPiS pod kierunkiem Kazimierza Romaniuka rozwija³ kontakty zagraniczne.
W ramach Wy¿szego Kursu Planowania Gospodarczego organizowano zajêcia w jêzyku francuskim i angielskim, przeznaczone dla cudzoziemców. Szko³ê odwiedzali równie¿ wyk³adowcy z zagranicy. W 1965 roku zapad³a decyzja o uruchomieniu punktów
konsultacyjnych SGPiS w Bia³ymstoku, Olsztynie i P³ocku. W czasie kadencji
prof. Romaniuka (w 1961 r.) z SGPiS zwi¹za³ siê œwiatowej s³awy ekonomista –
– prof. Micha³ Kalecki.
Po zakoñczeniu kadencji rektorskiej prof. Romaniuk kontynuowa³ pracê naukow¹
i dydaktyczn¹ w SGPiS, której nie zaprzesta³ po przejœciu na emeryturê w roku 1978.
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Do 1978 kierowa³ równie¿ Katedr¹ Statystyki i Demografii. Po przejœciu na emeryturê
nadal prowadzi³ w SGPiS zajêcia dydaktyczne, g³ównie wyk³ady zlecone oraz seminaria.
Badania naukowe Kazimierza Romaniuka dotyczy³y w ca³oœci zagadnieñ statystyczno-ekonomicznych i demograficznych. Szczególn¹ uwagê poœwiêca³ zagadnieniom powszechnych spisów ludnoœci. By³ wspó³organizatorem Powszechnych Spisów
Ludnoœci w latach 1946 i 1950, cz³onkiem Rady Programowej i wspó³twórc¹ programów spisowych z lat: 1960, 1970, 1978 i 1988. By³ autorem ponad 200 publikacji,
z czego po³owê stanowi³y artyku³y, monografie, ksi¹¿ki naukowe, miêdzy innymi: Statystyka ekonomiczna (SGPiS, wiele wydañ); Elementy ogólnej teorii statystyki (PWN,
Warszawa 1962); Statystyczna analiza struktury zjawisk ekonomicznych (PWE, Warszawa 1972); Wp³yw czynników ogólno-spo³ecznych na reprodukcjê ludnoœci w Polsce
(PAN, Warszawa 1974); Wyk³ady z demografii (SGPiS, Warszawa 1978); Studia nad
optymalizacj¹ struktur i procesów demograficznych w PRL (monografia, SGPiS, Warszawa 1978).
Profesor mia³ bardzo szerokie zainteresowania, dalekie od statystyki, w których realizowa³a siê jego dusza humanisty. Bardzo interesowa³ siê histori¹ Polski, zw³aszcza t¹
odleg³¹. Wiedz¹ o Polsce Piastów i Jagiellonów móg³ dorównaæ zawodowym historykom. Godzinami lubi³ gawêdziæ na te tematy. By³ mi³oœnikiem literatury i muzyki.
Skrupulatnie od wielu lat gromadzi³ swój prywatny ksiêgozbiór.
Od 1937 roku by³ zastêpc¹ redaktora naczelnego pisma „Statystyka w Przedsiêbiorstwie”, a w latach 1946–1950 i 1954–1971 redaktorem naczelnym „Przegl¹du Statystycznego”. Publikowa³ te¿ w prasie codziennej, tygodniowej oraz materia³ach wewnêtrznych uczelni, pisa³ recenzje, omówienia i t³umaczenia. Kazimierz Romaniuk by³
g³ównym redaktorem pierwszego po II wojnie œwiatowej wydania „Rocznika Statystycznego” (1947).
Od 1931 roku dzia³a³ w Stowarzyszeniu Ekonomistów i Statystyków, a po wyodrêbnieniu z niego w roku 1937 Polskiego Towarzystwa Statystycznego, sta³ siê jego aktywnym cz³onkiem. Po II wojnie œwiatowej bra³ udzia³ w reaktywowaniu PTS, a po jego
likwidacji w 1953 roku kontynuowa³ prace w sekcji statystycznej PTE.
Uczestniczy³ miêdzy innymi w pracach Komitetu Demograficznego PAN, Komitetu
Badañ i Prognoz „Polska 2000” PAN. Bra³ udzia³ tak¿e w pracach nastêpuj¹cych organizacji miêdzynarodowych: International Institute of Management Science, International Statistical Institute, The Royal Statistical Society.
W 1956 roku zosta³ cz³onkiem Techniczno-Ekonomicznej Rady Naukowej przy
Urzêdzie Miasta Warszawy. By³ równie¿ jednym z inicjatorów powo³ania Rz¹dowej
Komisji Ludnoœciowej. Pracowa³ tak¿e w Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Pracowników Nauki przy Prezesie Rady Ministrów. Do koñca ¿ycia aktywnie uczestniczy³
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w pracach Naukowej Rady Statystycznej GUS. W uznaniu jego zas³ug dla statystyki
oficjalnej G³ówny Urz¹d Statystyczny najwa¿niejsz¹ salê konferencyjn¹ w urzêdzie,
salê 147, nazwa³ jego imieniem. Znajduje siê w niej portret olejny z wizerunkiem
prof. Romaniuka.
Ostatnie lata ¿ycia Kazimierz Romaniuk poœwiêci³ dzia³alnoœci spo³eczno-naukowej
w Polskim Towarzystwie Demograficznym. By³ jego wspó³za³o¿ycielem w roku 1981,
przez 10 lat pierwszym prezesem, a nastêpnie prezesem honorowym.
Od 1950 roku by³ cz³onkiem PZPR, w której pe³ni³ wiele funkcji partyjnych, zarówno w SGPiS, jak i poza szko³¹ (przez jedn¹ kadencjê by³ cz³onkiem Komitetu Warszawskiego PZPR).
Przez 28 lat, od roku 1950 do 1978, kiedy przeszed³ na emeryturê, profesor kierowa³
Katedr¹ Statystyki, a póŸniej Statystyki i Demografii. Dla ka¿dego z nas mia³ zawsze
czas, s³u¿y³ ojcowsk¹ rad¹ i pomoc¹. Nikt z nas nie pamiêta go zdenerwowanym czy
mówi¹cym podniesionym g³osem. Niezwyk³¹ rozwag¹ oraz spokojem umia³ ³agodziæ
i rozwi¹zywaæ wszelkie konflikty, problemy miêdzyludzkie, stwarzaæ atmosferê rodzinnej wspó³pracy i wzajemnej pomocy.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i pozanaukow¹ uhonorowany zosta³ miêdzy innymi:
Krzy¿em Komandorskim i Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, Medalem X-lecia, Medalem XXX-lecia Polski Ludowej, Orderem
Sztandaru Pracy II klasy oraz tytu³em honorowym „Zas³u¿ony Nauczyciel PRL”.
Profesor Kazimierz Romaniuk zmar³ 2 kwietnia 1996 roku. Zosta³ pochowany na
Cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie.

ród³a
Poczet rektorów Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie. Oficyna Wydawnicza
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Statystycy polscy, Internet.
Stokowski F., Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Romaniuku. SGH. Internet:
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JAN KORDOS
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ROSSET EDWARD (1897–1989)

Edward Rosset, nestor polskich demografów, urodzi³ siê w 1897 roku w £odzi. Istniej¹ dwie wersje dziennej i miesiêcznej daty jego urodzenia: metrykalna (4 XI) i ta podawana przez samego profesora w swoich ¿yciorysach (1 IX). £ódŸ by³a te¿ miejscem
œmierci uczonego 2 czerwca 1989 roku. Ze swego d³ugiego ¿ycia Edward Rosset tylko
niespe³na 10 lat spêdzi³ poza rodzinnym miastem. By³ to czas studiów wy¿szych
w Warszawie oraz okres ukrywania siê w tym mieœcie przed okupantem hitlerowskim,
który okreœla³ jako najbardziej dramatyczny w swoim ¿yciu.
Dzieciñstwo i lata m³odzieñcze Edwarda Rosseta przypada³y na okres bardzo dynamicznego rozwoju przemys³u w³ókienniczego, w którym pracowa³ jego ojciec. Zajmowa³ siê organizacj¹ sprzeda¿y na rynku rosyjskim towarów wytwarzanych w kilku
prywatnych przedsiêbiorstwach i spó³kach ³ódzkich. Matka Edwarda Rosseta, absolwentka Konserwatorium Muzycznego w Warszawie, by³a kompozytork¹ i pianistk¹.
Przysz³y uczony wzrasta³ w gronie piêciorga rodzeñstwa (brat i cztery siostry – wszyscy
zginêli w okresie okupacji hitlerowskiej).
W roku 1916 uzyska³ maturê w Gimnazjum Filologicznym Bogumi³a Brauna i przez
nastêpne cztery lata studiowa³ na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Jako student Edward Rosset mia³ szczêœcie zetkn¹æ siê z wybitnymi
przedstawicielami nauk prawniczych i spo³ecznych tamtych czasów. Jego uniwersyteckimi nauczycielami byli miêdzy innymi profesorowie: Ludwik Krzywicki, Leon Petra¿ycki, Adam Kostanecki, Alfons Parczewski oraz Zygmunt Cybichowski. „Szczególnie
silne zainteresowanie ¿ywi³em do statystyki” – pisa³ po latach Edward Rosset – „któr¹
na Uniwersytecie Warszawskim wyk³ada³ Ludwik Krzywicki”. W konsekwencji, po
ukoñczeniu studiów i powrocie do £odzi w 1922 roku, dwudziestopiêcioletni wówczas
Edward Rosset podj¹³ pracê w Wydziale Statystyki Urzêdu Miejskiego. Wkrótce zosta³
naczelnikiem tej placówki i kierowa³ ni¹, z przerw¹ wojenn¹, a¿ do koñca lat czterdziestych. Debiutem badawczym Edwarda Rosseta w Wydziale Statystyki (nie licz¹c prac
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drobniejszych) by³ wspó³udzia³ autorski w opracowaniu pt. Statystyka m. £odzi
1918–1920. Redaktorem tego obszernego dzie³a by³ Edward Grabowski, profesor statystyki w Wolnej Wszechnicy Polskiej i poprzednik Edwarda Rosseta na stanowisku naczelnika wydzia³u.
Drugim wa¿nym przedsiêwziêciem, bêd¹cym kontynuacj¹ wymienionego, by³o
opracowywanie i wydawanie Rocznika statystycznego miasta £odzi, najpierw za rok
1922, potem za dalsze lata.
Do roku 1929 [wspomina³ prof. Rosset] by³y to obszerne tomy, zawieraj¹ce obok polskiego
równie¿ tekst francuski. Od roku 1930, pod dzia³aniem wielkiego kryzysu gospodarczego, przechodzi £ódŸ na Ma³e roczniki statystyczne, których ukazywanie siê przerywa dopiero wybuch
II wojny œwiatowej. Wznowi³em to wydawnictwo po skoñczonej wojnie, og³aszaj¹c drukiem
Rocznik statystyczny miasta £odzi za lata 1945, 1946, 1947. W redagowanie roczników
wk³ada³em od pierwszej chwili maksimum wysi³ków, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e w przysz³oœci stanowiæ one bêd¹ dokument historyczny o nieocenionej wartoœci.

Dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e wspomniane wydawnictwa s¹ œwiadectwem tego, jak
du¿¹ wagê w okresie miêdzywojennym i zaraz po II wojnie œwiatowej przywi¹zywano
do gromadzenia danych statystycznych dotycz¹cych ró¿nych dziedzin ¿ycia du¿ego
miasta. W zakresie statystyki ludnoœciowej znajdujemy w tych publikacjach czêsto
szerszy wachlarz informacji ni¿ w analogicznych, wspó³czeœnie og³aszanych wydawnictwach. Stwierdzenie to mo¿na odnieœæ równie¿ do redagowanego przez Edwarda
Rosseta „Biuletynu Statystycznego Miasta £odzi”, który ukazywa³ siê w latach 1948–
–1950. By³o to wydawnictwo o charakterze analityczno-Ÿród³owym. Wydano ³¹cznie
oko³o 300 zeszytów „Biuletynu”.
Ho³duj¹c w³asnej dewizie, i¿ „za ka¿d¹ liczb¹ kryje siê problem, tylko trzeba go widzieæ” – Edward Rosset w okresie miêdzywojennym nie poprzestawa³ na redagowaniu
wydawnictw Ÿród³owych. Korzystaj¹c z gromadzonych na Wydziale Statystyki danych, przygotowywa³, w formie artyku³ów i ksi¹¿ek, opracowania analityczne1, prezentuj¹ce ró¿norodne problemy du¿ego miasta przemys³owego. Jako pracownik samorz¹du miejskiego poczuwa³ siê do obowi¹zku zwracania uwagi na zagadnienia trudne,
niekiedy bolesne, zwi¹zane przede wszystkim z warunkami ¿ycia mieszkañców £odzi.
Systematyzuj¹c zagadnienia, którymi Edward Rosset zajmowa³ siê w swych pracach
w okresie miêdzywojennym, mo¿na uj¹æ je w nastêpuj¹cych grupach:
1

Wykaz publikowanych prac Edwarda Rosseta znajduje siê w bibliografii opracowanej
przez jego syna – Stefana O. Rosseta, zamieszczonej w publikacji Sylwetki uczonych ³ódzkich,
Profesor Edward Rosset, z. 37, £ódzkie Towarzystwo Naukowe, £ódŸ 1997.
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– przejawy patologii spo³ecznej w wielkich miastach,
– warunki ¿ycia i sytuacja zdrowotna mieszkañców £odzi,
– oblicze polityczne mieszkañców £odzi.
Odrêbne w¹tki badawcze, wykraczaj¹ce poza tematykê ³ódzk¹, powsta³y w rezultacie zainteresowania Edwarda Rosseta wp³ywem wojny na kszta³towanie stosunków
i procesów ludnoœciowych oraz odrodzonymi po wojnie krajami ba³tyckimi, w szczególnoœci Estoni¹.
Z publikacji dotycz¹cych przejawów patologii spo³ecznej na uwagê zas³uguje praca
pt. Alkoholizm w £odzi w œwietle badañ statystycznych, wydana w 1925 roku i rozwiniêta w postaci analizy porównawczej w opracowaniu zatytu³owanym Alkoholizm w miastach polskich, przygotowanym na podstawie badañ ankietowych przeprowadzonych
w 58 wiêkszych miastach Polski. W tym samym nurcie przejawów patologii wielkiego
miasta mieœci³a siê, wydana w roku 1931, praca pt. Prostytucja i choroby weneryczne
w £odzi, w której wykorzystane zosta³y Ÿród³a policyjne. Rozpatruj¹c problem chorób
wenerycznych, Edward Rosset wyra¿a³ pogl¹d, ¿e redukuj¹ one zdolnoœæ rozrodcz¹
i tym samym mog¹ byæ istotnym czynnikiem depopulacyjnym.
Szeroki rozg³os zdoby³a wydana w 1926 roku ksi¹¿ka zatytu³owana Zagadnienia
gospodarki samorz¹dowej miasta £odzi. Spis jej rozdzia³ów to swoisty katalog najwa¿niejszych problemów ludnoœciowych i spo³eczno-gospodarczych miasta, w czêœci i dziœ
aktualnych. Autor pokaza³, w jaki sposób ówczesne w³adze miejskie próbowa³y rozwi¹zywaæ tak wa¿ne zagadnienia, jak: kwestia mieszkaniowa, infrastruktura komunalna, opieka nad dzieæmi, zwalczanie wysokiej umieralnoœci i alkoholizm. Problem
powszechnoœci takich chorób, jak gruŸlica, dur brzuszny i nowotwory Edward Rosset
rozpatrywa³ równie¿ w innych swoich pracach tego czasu, stanowi¹cych wówczas i dziœ
wa¿ny przyczynek do badañ epidemiologicznych.
Szczególnie dla historyków interesuj¹ce mog¹ byæ prace: Oblicze polityczne miasta
£odzi w œwietle statystyki wyborczej (1927), Proletariat ³ódzki w œwietle badañ demograficznych (1930) oraz £ódŸ w latach 1860–1870. Zarys historyczno-statystyczny
(1928). W pierwszym z podanych opracowañ analizie zosta³y poddane statystyki dotycz¹ce wyborów do czterech kolejnych Dum Pañstwowych w latach 1906–1912 oraz
wyborów do Rad Miejskich, Sejmu i Senatu w niepodleg³ej Polsce. Po latach sam autor
napisa³: „Praca ta oznacza³a próbê wyci¹gniêcia wniosków z kalejdoskopu zmieniaj¹cych siê raz po raz nastrojów wyborczych”.
Druga z wymienionych prac, wydana z rekomendacji Ludwika Krzywickiego przez
Instytut Gospodarstwa Spo³ecznego w Warszawie, jest przyk³adem pionierskiej, wzorcowej monografii demograficznej grupy spo³ecznej, dominuj¹cej liczebnie w strukturze miasta. W przedmowie tego opracowania Edward Rosset pisa³:
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Je¿eli chcemy uwypukliæ oblicze demograficzne wielkiego miasta, je¿eli chcemy wykryæ zjawiska ludnoœciowe dokonuj¹ce siê w tym œrodowisku, musimy zerwaæ z tradycyjnym badaniem
stosunków ogólno demograficznych i szukaæ odpowiedzi na interesuj¹ce nas pytania w demografii oddzielnych klas spo³ecznych.

Zwieñczeniem badañ spo³eczno-demograficznych Edwarda Rosseta, dotycz¹cych
£odzi, by³a publikacja przygotowana na dziesiêciolecie niepodleg³oœci kraju i zatytu³owana: £ódŸ. Miasto pracy. By³a to jedna z monografii wielkich miast polskich prezentuj¹cych swój dorobek w okresie Polski niepodleg³ej, a tak¿e istniej¹ce braki i perspektywy rozwoju.
Z przedstawionych uwag wynika, ¿e statystyka spo³eczna w ujêciu regionalnym by³a
g³ównym obszarem badañ Edwarda Rosseta jako naczelnika Wydzia³u Statystyki
w £odzi w okresie miêdzywojennym. Na uwagê zas³uguje jego wyj¹tkowa umiejêtnoœæ
interpretacji liczb i wyników, w której celowa³ do koñca swojej dzia³alnoœci naukowej.
Wa¿nym wydarzeniem w karierze badawczej Edwarda Rosseta by³ udzia³ w miêdzynarodowym kongresie demograficznym, który obradowa³ w Rzymie w roku 1931. By³o
to europejskie spotkanie demografów zorganizowane przez W³oski Komitet Badañ
Ludnoœciowych, pod przewodnictwem prof. Corrado Giniego. Edward Rosset na tym
forum przedstawi³ dwa referaty, mianowicie: Prawa demograficzne wojny oraz Choroby weneryczne i wojna. Po latach autor pisa³:
Pierwszy z wymienionych dwóch referatów wywo³a³ na Kongresie du¿e poruszenie… Zebrani byli poruszeni oryginalnoœci¹ ujêcia zagadnienia, mianowicie dokonanym przeze mnie uogólnieniem zjawisk demograficznych, które rodzi wojna i sformu³owaniem na tej podstawie
prawid³owoœci, które nazwa³em prawami demograficznymi wojny. Nie mniejsze wra¿enie wywar³a ta praca w œwiatowej literaturze statystycznej i demograficznej.

Tak wiêc cytowany referat stanowi³ rekomendacjê wprowadzaj¹c¹ Edwarda Rosseta
do europejskiego œrodowiska demograficznego.
Jako statystyk-praktyk, w latach dwudziestych, Edward Rosset dojmuj¹co odczuwa³
brak kontaktu z wy¿sz¹ uczelni¹, ubolewaj¹c, i¿ drugie co do wielkoœci miasto w Polsce
nie ma takiej placówki. Z radoœci¹ wiêc przyj¹³ utworzenie w £odzi filii Wolnej
Wszechnicy Polskiej, w której zosta³ powo³any do grona wspó³pracowników w roku
akademickim 1929/1930. Pocz¹tkowo pracowa³ jako asystent, prowadz¹c wyk³ady ze
statystyki, demografii i polityki ludnoœciowej, a tu¿ przed wojn¹ prof. Zofia Daszyñska-Goliñska wyst¹pi³a do w³adz wszechnicy z wnioskiem o powo³anie go na stanowisko docenta.
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Po wybuchu II wojny œwiatowej Edward Rosset straci³ pracê, mieszkanie i zmuszony
zosta³ do opuszczenia rodzinnego miasta. Z ¿on¹ Zofi¹ i dwojgiem dzieci – córk¹ Iren¹
i synem Stefanem – nielegalnie przeniós³ siê do Warszawy, gdzie ca³y okres okupacji
spêdzi³ w ukryciu, w najwiêkszym niedostatku.
W pracy naukowej [wspomina³ Edward Rosset] znalaz³em ratunek przed gro¿¹cym mi rozstrojem psychicznym. Profesor Szko³y G³ównej Handlowej Andrzej Grodek, nie zwa¿aj¹c na
osobiste nara¿anie siê, udostêpni³ mi ksiêgozbiór tej uczelni.

Dodajmy, ¿e Edward Rosset swobodnie czyta³ prace w piêciu jêzykach obcych (angielski, rosyjski, niemiecki, francuski i w³oski).
Motywacjê dla intensywnej pracy w ukryciu, podczas okupacyjnej tu³aczki, mo¿na
odnaleŸæ w innym w¹tku wspomnieniowym Edwarda Rosseta:
Ma³o mia³em nadziei na to, ¿e wojnê przetrwam, ale powiedzia³em sobie, ¿e gdybym szczêœliwym zrz¹dzeniem losu do¿y³ wyzwolenia, to muszê byæ przygotowany na to, ¿e podejmê pracê
na istniej¹cym w moich marzeniach Uniwersytecie £ódzkim jako profesor statystyki.

Niezwykle intensywn¹ dzia³alnoœæ organizacyjn¹, dydaktyczn¹ i naukow¹ podj¹³
prof. Edward Rosset po zakoñczeniu wojny. W latach czterdziestych utworzy³ dwie katedry statystyki. Jedn¹ na powstaj¹cym Uniwersytecie £ódzkim, drug¹ w Wy¿szej
Szkole Ekonomicznej. Po po³¹czeniu w 1961 roku obu tych uczelni powsta³a Katedra
Demografii i Statystyki, pozostaj¹ca w strukturze Wydzia³u Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu £ódzkiego. Profesor by³ kierownikiem tej katedry a¿ do przejœcia na emeryturê w roku 1968. Skupi³ w niej liczne grono swoich uczniów – demografów i statystyków. Komentuj¹c w³asn¹ pracê organizacyjn¹, na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych, pisa³:
Mogê z satysfakcj¹ stwierdziæ, ¿e wszystkie trzy dzia³aj¹ce na terenie £odzi placówki statystyczne (Katedra Statystyki U£, Katedra Statystyki WSE i Miejski Wydzia³ Statystyki) zosta³y
zbudowane przeze mnie.

W formalnej karierze prof. Edwarda Rosseta wyró¿niæ mo¿na nastêpuj¹ce etapy:
wspomniana asystentura w Katedrze Statystyki w Wolnej Wszechnicy Polskiej w latach
1929–1939, pe³nienie funkcji zastêpcy profesora na Uniwersytecie £ódzkim, uzyskanie
w 1947 roku doktoratu na podstawie dysertacji Prawa demograficzne wojny, nominacjê
na stanowisko docenta w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej i Uniwersytecie £ódzkim
w roku 1954, uzyskanie tytu³u profesora nadzwyczajnego w roku 1958 i zwyczajnego
w 1963. W Wy¿szej Szkole Ekonomicznej profesor zajmowa³ kolejno stanowiska: pro-
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dziekana, dziekana, prorektora i rektora. W latach 1961–1965 by³ te¿ prorektorem Uniwersytetu £ódzkiego.
Pracuj¹c w uczelniach ³ódzkich, Profesor Rosset równolegle z dzia³alnoœci¹ dydaktyczn¹ i badawcz¹ zaj¹³ siê kszta³ceniem m³odej kadry w dziedzinie demografii. By³
promotorem w kilkunastu przewodach doktorskich.
Zas³ugi prof. Rosseta w organizacji szkolnictwa wy¿szego wykraczaj¹ daleko poza
³ódzki oœrodek akademicki. W ci¹gu kilku kadencji uczestniczy³ on w pracach Rady
G³ównej przy Ministrze Szkolnictwa Wy¿szego jako cz³onek Sekcji Ekonomicznej
Rady. Zajmowa³ siê tam miêdzy innymi sprawami programowymi. Reprezentowa³ te¿
polskie szkolnictwo wy¿sze na arenie miêdzynarodowej, uczestnicz¹c w konferencjach
okreœlaj¹cych rolê wy¿szych uczelni w œwiecie wspó³czesnym.
Nieocenione s¹ zas³ugi prof. Edwarda Rosseta dla organizacji i rozwoju badañ demograficznych w Polsce. Jako promotor tych badañ wystêpowa³ przede wszystkim z ramienia Polskiej Akademii Nauk, której cz³onkiem korespondentem zosta³ w roku 1962,
a cz³onkiem rzeczywistym w roku 1976. W latach 1978–1983 pe³ni³ godnoœæ zastêpcy
przewodnicz¹cego Oddzia³u PAN w £odzi. Z jego inicjatywy powo³any zosta³ Komitet
Nauk Demograficznych PAN, któremu przewodniczy³ przez kilka kolejnych kadencji.
W ostatnim okresie swojego ¿ycia by³ honorowym przewodnicz¹cym tego Komitetu.
Dziêki staraniom profesora w roku 1963 powsta³y „Studia Demograficzne”, bêd¹ce organem KND PAN oraz stanowi¹ce forum publikacji dla polskich i zagranicznych demografów. Edward Rosset przez 25 lat by³ redaktorem naczelnym tego, ukazuj¹cego siê
do dzisiaj, czasopisma.
W dzia³alnoœci wydawniczej, poza Polsk¹ Akademi¹ Nauk, na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e prof. Edward Rosset przez wiele lat by³ redaktorem naczelnym serii ekonomicznej Zeszytów Naukowych Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej, a potem Uniwersytetu
£ódzkiego, promuj¹c tam publikacjê artyku³ów o tematyce demograficznej autorów
z grona swoich wspó³pracowników w katedrze. W latach 1966–1969 dzia³a³a w £odzi
zorganizowana i kierowana przez profesora Pracownia Demograficzna PAN.
Niezwykle bogaty i ró¿norodny jest powojenny dorobek publikacyjny Edwarda
Rosseta. We wspó³czesnej demografii nie ma w zasadzie problemów o podstawowym
znaczeniu, które usz³yby penetracji naukowej profesora. Liczba wszystkich opublikowanych prac (artyku³y, monografie, recenzje, raporty, ekspertyzy) przekroczy³a 300,
w tym kilkanaœcie (16) ksi¹¿ek.
Przedmiotem dociekañ uczonego by³y miêdzy innymi zagadnienia dotycz¹ce: procesu starzenia siê ludnoœci, demografii Polski wspó³czesnej oraz perspektyw demograficznych naszego kraju, wybranych procesów i zjawisk (np. eksplozja demograficzna)
w obszarze reprodukcji ludnoœci, demografii regionalnej, teorii demografii.
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Fundamentalnym do dzisiaj dzie³em, traktuj¹cym o przyczynach i ró¿norodnych nastêpstwach procesu starzenia siê spo³eczeñstw, by³a wydana w roku 1959 praca Proces
starzenia siê ludnoœci. Maj¹c œwiadomoœæ wagi problemów rozpatrywanych w tym
opracowaniu, prof. Edward Rosset traktowa³ je jako uwieñczenie swoich badañ demograficznych, czemu da³ wyraz w s³owie wstêpnym do ksi¹¿ki. Tak siê jednak z³o¿y³o, ¿e
monografia ta by³a niezwykle pomyœlnym otwarciem dla osi¹gniêæ badawczych i dorobku publikacyjnego profesora w latach szeœædziesi¹tych, siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych. W krótkim czasie sygnalizowana praca uzyska³a rezonans miêdzynarodowy, co do dziœ przejawia siê w licznych cytowaniach, a tak¿e w t³umaczeniach na jêzyk
angielski (Aging Process of Population, 1964) oraz rosyjski (Process starienia nasielenia, 1968). We wczeœniejszych biografiach uczonego, a tak¿e w recenzjach podkreœlano, ¿e nieprzemijaj¹cy walor tej ksi¹¿ki polega miêdzy innymi na zarysowaniu
ró¿norodnych problemów, które stan¹ siê udzia³em spo³eczeñstw przysz³oœci i bêd¹
konsekwencj¹ aktualnie wystêpuj¹cego wzrostu udzia³ów osób starszych w populacjach ludzkich.
Kontynuacjê wielu zagadnieñ z Procesu starzenia siê ludnoœci mo¿e czytelnik znaleŸæ w obszernym studium demograficznym pt. Ludzie starzy (1969). W¹tki analityczne
tam zawarte prowadzi³y autora do wniosku, ¿e spo³eczeñstwo polskie zbli¿a siê do granicy staroœci demograficznej ze wszystkimi, przede wszystkim spo³ecznymi, medycznymi i ekonomicznymi konsekwencjami tego stanu rzeczy. Ksi¹¿ka Trwanie ¿ycia
ludzkiego (1979) zwi¹zana jest z problematyk¹ starzenia siê ludnoœci w tym sensie, i¿
wszechstronnie objaœnia przyczyny wyd³u¿enia siê ¿ycia cz³owieka, które prowadzi do
wzrostu udzia³ów osób starszych w spo³eczeñstwach. Z drugiej strony, pracê tê mo¿na
równie¿ zaliczyæ do traktuj¹cych poœrednio o reprodukcji ludnoœci.
Procesy i struktury demograficzne w skali kraju, w ujêciu przesz³oœæ-stan aktualny-perspektywy prof. Edward Rosset przedstawia³ w kilku swoich ksi¹¿kach. Na uwagê
zas³uguj¹ przede wszystkim: dwutomowa Demografia Polski (1975), Oblicze demograficzne Polski Ludowej (1965), Perspektywy demograficzne Polski (1962) oraz Polska roku 1985 – wizja demograficzna (1965).
Wykorzystuj¹c dorobek zawarty w publikacjach demograficznych, krajowych i zagranicznych oraz Ÿród³a statystyczne dotycz¹ce struktur demograficznych i ruchu naturalnego ludnoœci Polski, a tak¿e sporz¹dzane w Komisji Planowania, a potem w GUS
rachunki prognostyczne, autor przedstawia³ w wymienionych pracach tendencje zmian
ludnoœciowych oraz antycypowa³ z du¿¹ rozwag¹ spo³eczne i ekonomiczne konsekwencje zachodz¹cych przeobra¿eñ demograficznych.
Proces reprodukcji ludnoœci, stanowi¹cy zawartoœæ drugiego tomu Demografii Polski, jako w¹tek badawczy, ju¿ tylko w odniesieniu do tworzenia siê i rozpadu ma³¿eñstw
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kontynuowany by³ w ostatniej wielkiej monografii, wydanej za ¿ycia profesora, a zatytu³owanej Rozwody (1986). W tej pracy Edward Rosset, choæ nie odrzuca³ ca³kowicie
rozwodu jako sposobu rozwi¹zywania skrajnych konfliktów w ma³¿eñstwie, by³ orêdownikiem trwa³ych zwi¹zków, a masowoœæ zjawiska rozwodów w wielu krajach
wspó³czesnego œwiata kwalifikowa³ jako przejaw patologii spo³ecznej.
Bezcenne wartoœci rodziny afirmowa³ profesor Edward Rosset równie¿ w swoim ¿yciu prywatnym, jawi¹c siê osobom, które mia³y z nim kontakt – w pewnym ju¿ oddaleniu czasowym – jako ³agodny patriarcha w rodzinie wielopokoleniowej.
Obok zagadnieñ europejskich i ogólnopolskich Edward Rosset docenia³ wagê badañ
demograficznych w mniejszej, regionalnej skali. Mia³ tu oddanego sojusznika w osobie
prof. Wincentego Kawalca, który jako Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego w latach szeœædziesi¹tych zorganizowa³ kilka konferencji demograficznych o charakterze
regionalnym. Pok³osiem tych konferencji w twórczoœci prof. Edwarda Rosseta by³y
dwie prace: Bilans reprodukcji ludnoœci na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych oraz
Obraz demograficzny ziemi kieleckiej – obydwie wydane w 1970 roku.
Pamiêta³ równie¿ profesor o problemach swojego rodzinnego miasta. Pod jego redakcj¹ ukaza³a siê w roku 1962 obszerna monografia pt. £ódŸ w latach 1945–1960.
Edward Rosset zamieœci³ w niej rozdzia³ swego autorstwa pt. Stosunki ludnoœciowe.
Dokona³ w nim miêdzy innymi oryginalnego oszacowania strat ludnoœciowych, jakie
ponios³a £ódŸ w okresie II wojny œwiatowej. Charakter regionalny ma równie¿ monografia W³ókniarze ³ódzcy, wydana pod jego redakcj¹ w roku 1964.
Odrêbnym w¹tkiem w badaniach Edwarda Rosseta by³y zagadnienia z teorii demografii. Pierwsze ich wyraŸne œlady odnajdujemy w przywo³ywanych ju¿ Prawach
demograficznych wojny. W obszernej monografii, zatytu³owanej Eksplozja demograficzna (1978), uwa¿ny czytelnik dostrze¿e odbicie zainteresowañ profesora teori¹ przejœcia demograficznego, których szerokie rozwiniêcie znajduje siê w pracy Teoria przejœcia demograficznego – jej logika, techniki i perspektywy (1987). Do ostatnio rozpatrywanego nurtu badawczego zaliczyæ nale¿y równie¿ ksi¹¿kê pt. Doktryna ludnoœci optymalnej w rozwoju historycznym (1983), prezentuj¹c¹ rozumienie optimum ludnoœciowego w ró¿nych okresach historycznych i z uwzglêdnieniem odmiennych kryteriów dla
tego pojêcia.
Za twórczoœæ naukow¹ prof. Edward Rosset by³ wielokrotnie nagradzany. By³ miêdzy innymi laureatem: Nagrody Miasta £odzi, Nagrody I Stopnia Ministra Szkolnictwa
Wy¿szego, Honorowej Nagrody £ódzkiego Towarzystwa Naukowego, Nagrody Sekretarza Naukowego PAN za pracê Doktryna ludnoœci optymalnej w rozwoju historycznym
oraz Nagrody Pañstwowej I stopnia za dwutomowe dzie³o Demografia Polski.
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Studiuj¹c publikacje Edwarda Rosseta, mo¿na podziwiaæ jego wielk¹ erudycjê, której wyrazem s¹ liczne odsy³acze i umiejêtnie dobrane cytaty, sprawiaj¹ce, ¿e czytelnik
œledz¹c wywody autora, jednoczeœnie poznaje literaturê œwiatow¹, dotycz¹c¹ rozpatrywanego problemu. Jego prace pisane s¹ piêkn¹ i starann¹ polszczyzn¹.
Dope³nieniem dzia³alnoœci naukowej by³o uczestnictwo profesora, w charakterze referenta lub wspó³organizatora, w licznych konferencjach krajowych i miêdzynarodowych. Oprócz wspomnianego Kongresu Demograficznego w Rzymie w 1931 roku
prof. Rosset uczestniczy³ miêdzy innymi w: Miêdzynarodowym Sympozjum Demograficznym w Smolenicach (dzisiejsze Czechy, 1961), Budapeszcie (1962), Zakopanem
(1964), Liège (1973). By³ te¿ organizatorem I Ogólnopolskiej Konferencji Demograficznej w Zakopanem (1966).
Olbrzymi dorobek badawczy prof. Edwarda Rosseta w du¿ej mierze wynika³ z jego
umiejêtnoœci warsztatowych oraz niezwyk³ej pracowitoœci, którymi zadziwia³ swoich
uczniów i wspó³pracowników.
W ró¿nych okresach swojego ¿ycia prof. Edward Rosset by³ cz³onkiem licznych
krajowych oraz miêdzynarodowych: towarzystw, komisji, komitetów i rad naukowych.
Aktywnie pracowa³ w komitetach Polskiej Akademii Nauk i w £ódzkim Towarzystwie
Naukowym.
Przez ca³y okres pracy w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej, a potem na Uniwersytecie
£ódzkim, jak równie¿ po przejœciu na emeryturê prof. Edward Rosset utrzymywa³ liczne kontakty z demografami wschodnich i zachodnich krajów Europy i by³ przez nich
wysoko ceniony. Niektórzy wrêcz mienili siê jego uczniami, poczytuj¹c to sobie za zaszczyt. Jako visiting professor wyk³ada³ miêdzy innymi na Uniwersytecie Wiedeñskim
oraz w uczelniach: Belgradu, Berlina, Bukaresztu, Florencji, Moskwy, Pragi, Pécsu,
Rzymu i Sofii.
W roku 1978 Uniwersytet £ódzki, w uznaniu zas³ug dla uczelni i nauki, nada³ Edwardowi Rossetowi tytu³ doktora honoris causa. Promotorem w tej sprawie by³ uczeñ i wieloletni wspó³pracownik uhonorowanego – prof. W³adys³aw Welfe.
Œwiadectwem doceniania osi¹gniêæ prof. Edwarda Rosseta przez œrodowiska, w których pracowa³, oraz przez w³adze s¹ liczne odznaczenia nadane mu w ci¹gu d³ugiego
¿ycia. Bardzo ceni³ sobie otrzymany w roku 1929, z okazji dziesiêciolecia niepodleg³oœci, Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W dwudziestoleciu miêdzywojennym otrzyma³ równie¿ odznaczenia: Polska Swojemu Obroñcy 1918–1921, medal „Za
D³ugoletni¹ S³u¿bê” (1928), Medal Dziesiêciolecia Niepodleg³oœci (1928) oraz Estoñski Krzy¿ Oficerski Czerwonego Krzy¿a. Po wojnie by³ odznaczany miêdzy innymi:
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (dwukrotnie: 1946, 1955), Orderem Sztandaru Pracy I Klasy
(1976) oraz Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski (1986).
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Szkic do portretu wybitnego demografa, uczonego – humanisty zakoñczyæ mo¿na
jego s³owami, wypowiedzianymi w 1980 roku z okazji kolejnego œwiêta Uniwersytetu
£ódzkiego, którego by³ wspó³twórc¹.
Non omnis moriar – pisze w swych Odach Horacy. Myœlê, ¿e mo¿e to o sobie powiedzieæ ka¿dy, kto uczestniczy w tworzeniu dóbr materialnych czy duchowych. Podwójny do tego tytu³ ma
pracownik nauki: o trwa³oœci jego dorobku decyduje przekazywanie przezeñ swej wiedzy
i swych doœwiadczeñ szerszemu gronu odbiorców w formie prowadzonych zajêæ ze studentami,
czy te¿ w formie og³aszanych prac2.

JERZY T. KOWALESKI
W£ODZIMIERZ OBRANIAK

2

Z opublikowanych dotychczas biografii najpe³niejsza – Edward Rosset – uczony odchodz¹cej generacji, cz³owiek wspó³czesny – napisana zosta³a przez M. Okólskiego oraz W. Welfe
i zamieszczona z okazji dziewiêædziesiêciolecia urodzin profesora w „Ekonomiœcie”, nr 1, 1987.
Poœmiertne ¿yciorysy Edwarda Rosseta ukaza³y siê m.in. w „Nauce Polskiej”, nr 3/1992,
autorstwa W. Obraniaka oraz w „Przegl¹dzie Statystycznym”, z. 2/1991 autorstwa Cz. Domañskiego.
Noty biograficzne poœwiêcone Edwardowi Rossetowi, napisane przez S. Kwiatkowskiego,
znajdzie czytelnik w wydawnictwie Sylwetki statystyków polskich, PTS, GUS, Warszawa 1993
oraz w ksi¹¿ce L. Miastkowskiego Sylwetki uczonych ³ódzkich, Wydawnictwo U£, £ódŸ 1995.
¯yciorys naukowy profesora Edwarda Rosseta, autorstwa Jerzego T. Kowaleskiego
i W. Obraniaka, opublikowany zosta³ w setn¹ rocznicê urodzin uczonego, w ramach serii: Sylwetki uczonych ³ódzkich, Profesor Edward Rosset, z. 37, £ódzkie Towarzystwo Naukowe,
£ódŸ 1997. W tym samym zeszycie ukaza³o siê te¿ opracowanie Cz. Domañskiego – Edward
Rosset – prekursor historii statystyki.
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RÓG STANIS£AW (1908–2000)

W historii ostatnich stu lat polskiej statystyki, a przede wszystkim w historii G³ównego Urzêdu Statystycznego, dr Stanis³aw Róg by³ i zapewne pozostanie na wiele dziesi¹tków lat nie tylko nestorem, ale i legend¹ s³u¿b pracuj¹cych na potrzeby pañstwa,
nauki i praktyki statystycznej.
Urodzi³ siê 27 wrzeœnia 1908 roku w okolicy Ropczyc (obecnie województwo podkarpackie). Bezpoœrednio po maturze w 1930 roku zosta³ przyjêty do pracy w Wydziale
Statystyki Przemys³u G³ównego Urzêdu Statystycznego. By³a to praca „tymczasowa”,
polegaj¹ca na realizacji zamówieñ sk³adanych w GUS i finansowanych przez Izby Przemys³owo-Handlowe, które przygotowywa³y informacjê dla Ministerstwa Przemys³u
i Handlu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e takie rozwi¹zanie o kilkadziesi¹t lat wyprzedzi³o badania zlecane przez resorty jednostkom organizacyjnym statystyki publicznej. Realizacja
tego zadania zadecydowa³a o ca³ej karierze zawodowej i dorobku naukowym Stanis³awa Róga.
Po 11 miesi¹cach pracy nad statystyk¹ przemys³u (1930/1931) zosta³ zatrudniony
w Biurze Spisów, które rozpoczê³o przygotowania do Powszechnego Spisu Ludnoœci,
zrealizowanego 9 grudnia 1931 roku. W ramach tych prac, wykorzystuj¹c rejestry i formularze ze spisu w 1921 roku, przygotowa³ skorowidz miejscowoœci, na którego podstawie dokonano porównania ewidencji miejscowoœci uzyskanej podczas spisu w 1931
roku. Kolejny szczebel awansu zawodowego osi¹gn¹³ w 1935 roku, zdaj¹c egzamin
referendarski, a to oznacza³o uzyskanie sta³ego etatu i dodatku funkcyjnego. W ówczesnym GUS by³o zaledwie kilku referendarzy.
Pracê zawodow¹ w GUS ³¹czy³ S. Róg z nauk¹ w szkole wy¿szej. W 1933 roku
ukoñczy³ Wydzia³ Finansowo-Ekonomiczny Akademii Nauk Politycznych, a w 1938
Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
W okupacyjnej biografii Stanis³awa Róga by³ bardzo wa¿ny „okres krakowski”,
zwi¹zany z prac¹ w Urzêdzie Statystycznym Generalnego Gubernatorstwa (Statisti-
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sches Amt für das Generalgouvernement). Okupacyjne w³adze niemieckie utworzy³y
go na wniosek Wydzia³u Reform Terytorialnych decyzj¹ Hansa Franka z 13 wrzeœnia
1940 roku. Urz¹d ten 10 paŸdziernika 1940 roku przeniesiono do Krakowa, a w okresie
od listopada 1940 do marca 1941 roku przewieziono tam z Warszawy równie¿ bibliotekê GUS. Urz¹d wraz z bibliotek¹ umieszczono w budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdzie przetrwa³ do reewakuacji do Warszawy w 1945 roku.
Statistisches Amt für das Generalgouvernement na wszystkich szczeblach kierowniczych by³ obsadzony przez Niemców. Jego dzia³alnoœæ by³a œciœle nadzorowana przez
policjê i Urz¹d ds. Spraw Bezpieczeñstwa Rzeszy. Stanis³aw Róg by³ zatrudniony
w wydziale Statystyki Przemys³u jako kierownik zespo³u opracowuj¹cego jednostkowe
sprawozdania z zak³adów przemys³owych. Rozdziela³ zadania swoim podw³adnym
i przyjmowa³ gotowe tablice. Da³ siê poznaæ jako cz³owiek skrupulatny, wymagaj¹cy
ale ¿yczliwy, wyraŸnie chroni¹cy podleg³ych mu pracowników.
Wspó³pracuj¹c w Krakowie z organizacjami podziemnymi, chroni³ polskie zbiory
materia³ów statystycznych, a tak¿e przekazywa³ tym strukturom wyniki spisu zak³adów
przemys³owych w 1941, spisu rolnego w 1942 oraz spisu ludnoœci w 1943 roku. Uczestniczy³ te¿ w tym czasie w pracach tajnego zespo³u uczonych i dzia³aczy, który zajmowa³ siê kwesti¹ przysz³ego osadnictwa na ziemiach zachodnich. Wyniki tych dociekañ
zosta³y czêœciowo wykorzystane po wojnie w Biurze Studiów Osadniczo-Przesiedleñczych, którym kierowa³ R. Bu³awski (dzia³alnoœæ tego Biura trwa³a do 1947 roku, a materia³y i wiêkszoœæ tego zespo³u przejê³o póŸniej Ministerstwo Ziem Odzyskanych).
W drugiej po³owie 1944 i w pierwszych miesi¹cach 1945 roku Stanis³aw Róg pracowa³
w Biurze Poszukiwania Osób Zaginionych.
Ju¿ od pocz¹tku 1945 roku uczestniczy³ w uruchamianiu GUS, najpierw w przewo¿eniu dobytku GUS z Krakowa do Warszawy, a nastêpnie w organizacji samego urzêdu. W ówczesnym GUS, który rekonstruowano wed³ug struktury z 1938 roku, S. Róg
otrzyma³ w kwietniu 1945 roku nominacjê na naczelnika Wydzia³u Statystyki Przemys³u, a w lipcu bra³ udzia³ w przeprowadzeniu ogólnopolskiego spisu zak³adów przemys³owych. Mia³ te¿ decyduj¹cy wk³ad w przygotowanie i analizê wyników tego spisu.
W efekcie jego licznych inicjatyw i dzia³añ w celu uporz¹dkowania i integracji statystyki przemys³u zorganizowano miêdzyresortow¹ konferencjê na ten temat.
W kwietniu 1948 r. S. Róg niespodziewanie zosta³ powo³any na stanowisko dyrektora Departamentu Planowania Przemys³u w Centralnym Urzêdzie Planowania. Funkcjê
tê pe³ni³ do1955 roku, a nastêpnie zosta³ dyrektorem Departamentu Koordynacji Zbiorczych Planów Gospodarczych.
W 1958 roku uzyska³ zgodê na powrót do GUS z jednoczesn¹ nominacj¹ na stanowisko wiceprezesa ds. Statystyki Przemys³u, Zaopatrzenia i Rozwoju Techniki Oblicze-
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niowej. G³ównie jego zas³ug¹ po objêciu tej funkcji by³o przygotowanie i przeprowadzenie badania œrodków trwa³ych w przedsiêbiorstwach (inwentaryzacja i wycena)
oraz spisu zak³adów i przedsiêbiorstw przemys³owych (1964 r.). W tym zakresie prowadzi³ równie¿ studia naukowe, przygotowuj¹c swoj¹ dysertacjê. Doktoryzowa³ siê
w 1966 roku w Szkole G³ównej Planowania i Statystki (obecnie SGH) na podstawie
rozprawy pt. Metody statystyczne badania i analizy œrodków trwa³ych, której promotorem by³ prof. dr hab. Kazimierz Romaniuk.
Do najwiêkszych osi¹gniêæ S. Róga po II wojnie œwiatowej nale¿y zaliczyæ zorganizowanie w 1960 roku po raz pierwszy w Polsce inwentaryzacji œrodków trwa³ych,
zorganizowanie corocznej sprawozdawczoœci o stanie i ruchu œrodków trwa³ych, uruchomienie spisów kadrowych, a tak¿e zainaugurowanie prac nad utworzeniem zintegrowanej bazy pojêciowej i klasyfikacyjnej systemu statystyki pañstwowej.
Pracuj¹c w GUS, Stanis³aw Róg pe³ni³ coraz bardziej odpowiedzialne funkcje. Zaczyna³ jako pracownik tymczasowy, by³ referendarzem, dyrektorem departamentu,
a karierê zawodow¹ koñczy³ bêd¹c wiceprezesem GUS. Na emeryturê przeszed³
30 czerwca 1974 roku w wieku 65 lat, a do 1976 roku by³ jeszcze doradc¹ prezesa GUS.
Z chwil¹ przejœcia na emeryturê rozpoczê³o siê „drugie” ¿ycie zawodowe dra Stanis³awa Róga, tym razem jako redaktora naczelnego „Wiadomoœci Statystycznych”
(07.1974–02.1994), a nastêpnie przewodnicz¹cego Rady Programowej tego miesiêcznika (02.1994–1999). Jego praca w redakcji i Radzie Programowej to okres niestrudzonej dzia³alnoœci merytorycznej i technicznej. Do dziœ wspomina siê jego twórcze
„œlêczenie” nad oddawanymi do druku numerami pisma, ogromn¹ kompetencjê merytoryczn¹ i wspania³e wyczucie jêzykowe.
¯ycie i praca zawodowa Stanis³awa Róga obfitowa³y w okolicznoœci, zdarzenia
i dzia³ania o wielkim znaczeniu dla rozwoju polskiej myœli i praktyki statystycznej. Ju¿
pierwsze swoje zadanie zawodowe zrealizowa³ tak, ¿e osi¹gniêty rezultat mia³ istotne
walory poznawcze, metodologiczne i praktyczne. Kiedy w GUS powstawa³y wyspecjalizowane komórki bran¿owe, S. Róg zorganizowa³ statystykê przemys³u. W czasie
wojny wydatnie przyczyni³ siê do ocalenia dorobku materialnego i intelektualnego
GUS. Przeprowadzi³ te¿ unikatowe badania i analizy w zakresie statystyki przemys³u,
osadnictwa na ziemiach zachodnich i ewidencji osób zaginionych. Jako wiceprezes
GUS stymulowa³ rozwój metodologii i organizacji badañ, dba³ o zachowanie wysokiego poziomu jakoœci ich wyników, przyczyni³ siê do uzyskania kolejnych osi¹gniêæ
w mechanizacji, automatyzacji i elektronizacji prac obliczeniowych.
Dorobek autorski dra S. Róga obejmuje 80 publikacji, opracowañ i analiz. Zdecydowana wiêkszoœæ z nich dotyczy³a statystyki przemys³u oraz metodologii i organizacji
badañ. Jego pracy i talentowi statystyka gospodarcza w Polsce zawdziêcza ci¹g³oœæ in-
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formacji z ostatnich kilkudziesiêciu lat, a zw³aszcza z okresu obejmuj¹cego lata
1945–1980.
Obok pracy w GUS i zaanga¿owania redakcyjnego S. Róg prowadzi³ szerok¹ dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹ i dydaktyczn¹. Od pocz¹tku swojej aktywnoœci zawodowej
ci¹gle siê dokszta³ca³ i uczy³ innych. Ju¿ w latach 1930–1939 by³ wyk³adowc¹ na kursach statystycznych. Kontynuowa³ tê dzia³alnoœæ równie¿ po wojnie. Od 1949 roku by³
wyk³adowc¹ w Akademii Nauk Politycznych. W latach 1949–1955 prowadzi³ kursy
ekonomiki przemys³u w ramach Stowarzyszenia Wychowanków Szko³y G³ównej
Handlowej, a tak¿e póŸniej, po ich uratowaniu przez PTE (z inicjatywy prof. dra hab.
E. Lipiñskiego). W 1968 roku wspólnie z PWE zainicjowa³ wydawanie serii Statystyka
w praktyce.
S. Róg by³ odznaczony wieloma orderami i medalami pañstwowymi oraz resortowymi. W 1966 roku jako jeden z pierwszych otrzyma³ honorow¹ odznakê Za zas³ugi dla
statystyki. Polskie Towarzystwo Statystyczne w 2000 roku nada³o mu godnoœæ Cz³onka
Honorowego.
Dr Stanis³aw Róg zmar³ w Warszawie 10 sierpnia 2000 roku. W panteonie polskiej
statystyki zaskarbi³ sobie miejsce szczególne. By³a to bowiem postaæ, w której zrealizowa³y siê marzenia osi¹gniête sumienn¹ prac¹, wszechstronn¹ twórczoœci¹ i zgodnoœci¹
z wybranymi idea³ami. Umi³owanie ojczystego kraju, nauki i statystyki dostrzega siê
w ca³ej spuœciŸnie, jak¹ pozostawi³ nastêpcom.
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RZENDOWSKI LEON (1915–1997)

Urodzi³ siê 10 kwietnia 1915 r. w Kielcach w rodzinie inteligenckiej. W 1933 r. ukoñczy³ Liceum im. Œniadeckich w Kielcach, uzyskuj¹c œwiadectwo dojrza³oœci z wyró¿nieniem. W latach 1933–1937 studiowa³ w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Po jej ukoñczeniu uzyska³ tytu³ magistra in¿yniera rolnictwa. Nastêpnie
podj¹³ pracê zawodow¹ w maj¹tku rolnym Miedniewice ko³o ¯yrardowa.
Po wybuchu wojny we wrzeœniu 1939 r. ewakuowa³ siê na wschód razem z ¿on¹
Franciszk¹. Nied³ugo potem znalaz³ siê na terenach zajêtych przez Zwi¹zek Radziecki,
pocz¹tkowo w Sto³pcach, a nastêpnie w Bia³ymstoku. Tam pracowa³ w przedsiêbiorstwie przemys³u mleczarskiego. Gdy w 1940 r. odmówi³ przyjêcia paszportu radzieckiego, zosta³ wywieziony do obozu pracy ko³o Archangielska, gdzie pracowa³ g³ównie
przy wyrêbie lasów. Po zawarciu uk³adu polsko-radzieckiego z 30 lipca 1941 r., który
przewidywa³ m. in. zwolnienie Polaków z obozów, wyjecha³ do Tad¿ykistanu, gdzie
pracowa³ jako agronom w oœrodku maszynowo-traktorowym. Nastêpnie wst¹pi³ do
armii gen. Andersa, nie ewakuowa³ siê jednak wraz z armi¹ do Iranu, nie chc¹c pozostawiaæ ¿ony samej w ZSRR. W 1943 r. nawi¹za³ kontakt ze Zwi¹zkiem Patriotów
Polskich. W nastêpnym roku zosta³ powo³any do Armii Czerwonej, z której przeszed³
do I Dywizji im. Tadeusza Koœciuszki. Ze s³u¿by w I Dywizji zosta³ delegowany do resortu rolnictwa w Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego.
We wrzeœniu 1945 r. podj¹³ pracê na stanowisku kierownika departamentu rolnictwa
Centralnego Urzêdu Planowania, a po przekszta³ceniu CUP w Pañstwow¹ Komisjê planowania Gospodarczego, kierowa³ departamentem rolnictwa w tej Komisji.
W 1951 r. L. Rzendowski mianowany zosta³ na stanowisko wiceministra rolnictwa.
Na tym stanowisku przepracowa³ do 1956 r., a z dniem 27 marca 1957 r. uzyska³ nominacjê na stanowisko wiceprezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.
W okresie ponad 16 lat pracy na stanowisku wiceprezesa GUS Leon Rzendowski
koncentrowa³ swoj¹ uwagê g³ównie na zagadnieniach statystyki gospodarczej, w tym
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zw³aszcza inwestycji i budownictwa. Nadzorowa³ ponadto dzia³alnoœæ terenowych
s³u¿b statystycznych, a przez pewien czas do jego kompetencji nale¿a³ równie¿ nadzór
nad rozwojem zastosowañ informatyki w statystyce. Przedmiotem jego szczególnych
zainteresowañ zawodowych by³y jednak zagadnienia rozwoju statystyki rolnictwa i leœnictwa. W tej dziedzinie szczególnie poszerza³ i pog³êbia³ swoj¹ wiedzê. Podj¹³
w zwi¹zku z tym studia doktoranckie zakoñczone opracowaniem rozprawy doktorskiej
na temat „Ch³opska gospodarka drobnotowarowa na progu nowej polityki rolnej
1956/1957”. Po pozytywnej obronie tej rozprawy uzyska³ w 1964 r. tytu³ doktora nauk
ekonomiczno-rolniczych w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Wspó³pracuj¹c z aktywem kierowniczym departamentu rolnictwa i leœnictwa,
a zw³aszcza z jego dyrektorem prof. dr. Konstantym Czerniewskim, Leon Rzendowski
sprecyzowa³ bli¿ej zakres tematyczny statystyki rolniczej z uwzglêdnieniem szczególnie istotnego dla tej dziedziny statystyki podzia³u regionalnego. Drugie wa¿ne zagadnienie dla rozwoju statystyki rolniczej stanowi³o uwzglêdnienie specyficznych cech tej
gospodarki z punktu widzenia mo¿liwoœci zbierania i opracowania danych. Nale¿a³o
uwzglêdniæ zw³aszcza rozdrobnienie gospodarki ch³opskiej, brak mo¿liwoœci wprowadzenia bezpoœredniej sprawozdawczoœci i koniecznoœæ w zwi¹zku z tym opracowania
nowych metod uzyskiwania informacji, jej jakoœci, w tym zw³aszcza kompletnoœci,
wiarygodnoœci i aktualnoœci, a tak¿e zakresu i metod analizy statystycznej stanowi¹cej
niezbêdn¹ pomoc dla u¿ytkowników informacji. Zagadnienia te L. Rzendowski przedstawi³ szerzej na zorganizowanym jego staraniem sympozjum poœwiêconym rozwojowi
statystyki rolniczej w kwietniu 1967 r. Obszerne materia³y tego sympozjum opublikowano w t. 2 Biblioteki Wiadomoœci Statystycznych, wyd. GUS, 1967 r.
Godn¹ odnotowania zas³ug¹ Leona Rzendowskiego by³a inicjatywa i podjêcie siê
kierownictwa ca³oœci prac zwi¹zanych z przygotowaniem publikacji Rolniczego rocznika statystycznego zawieraj¹cego dane za okres od 1945 do 1965 r. Opracowanie to
zrealizowane przy udziale Konstantego Czerniewskiego i Ryszarda Brzeziñskiego by³o
jedn¹ z pierwszych pozycji nowej serii wydawniczej GUS pt. „Roczniki bran¿owe”.
Rocznik ten zawiera³ 420 tablic charakteryzuj¹cych m. in.: warunki przyrodnicze, ludnoœæ w rolnictwie, produkcjê roœlinn¹ i zwierzêc¹, bilanse produktów rolnych, przemys³
rolny, mechanizacjê i elektryfikacjê rolnictwa, dochody i niektóre problemy finansowe
wsi, ceny artyku³ów zbywanych i nabywanych przez rolników, handel zagraniczny towarami rolno-spo¿ywczymi, oœwiatê i kulturê na wsi. Zamieszczono w nim równie¿
wa¿niejsze informacje w przekroju miêdzynarodowym.
Oprócz aktywnej dzia³alnoœci zwi¹zanej bezpoœrednio z realizacj¹ obowi¹zków
s³u¿b statystycznych Leon Rzendowski pozostawi³ po sobie doœæ znaczny dorobek naukowy i publicystyczny poœwiêcony zagadnieniom gospodarczego i spo³ecznego roz-
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woju wsi i rolnictwa. Wyró¿niæ nale¿y zw³aszcza wydawnictwo ksi¹¿kowe pt.
„Ch³opska gospodarka drobnotowarowa. Wybrane zagadnienia”, Wyd. PWRL, 1965,
a tak¿e szereg artyku³ów opublikowanych w ró¿nych wspó³czesnym mu wydawnictwach i czasopismach: „Nowe Drogi”, „Ekonomista”, „Gospodarka Planowa”, „Nowe
Rolnictwo”.
Leon Rzendowski zmar³ 1 lipca 1997 r. w Warszawie. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Pow¹zkach.

ród³a
Materia³y archiwalne GUS.
Mozo³owski R., Rzendowski Leon, w: S³ownik biograficzny statystyków polskich, wyd.
GUS, PTS, Warszawa 1998.
Zagadnienia statystyki rolniczej, sympozjum 12 i 13 kwietnia 1967 r., Biblioteka Wiadomoœci Statystycznych 1967, tom 2.
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SADOWSKI WIES£AW (1921–2010)

Profesor Wies³aw Sadowski jest niew¹tpliwie jednym z najwybitniejszych polskich
statystyków i ekonometryków, o trudnych do przecenienia zas³ugach dla rozwoju statystyki i ekonometrii w naszym kraju.
Wies³aw Sadowski urodzi³ siê 21 grudnia 1921 roku w Warszawie. Ukoñczy³ warszawskie Liceum im. Stefana Batorego. W czasie okupacji studiowa³ w konspiracyjnej
Szkole G³ównej Handlowej, z któr¹ zwi¹za³ ca³e swoje zawodowe ¿ycie (w latach
1949–1991 SGH nosi³a nazwê SGPiS). Rozpocz¹³ tam pracê tu¿ po zakoñczeniu wojny
jako asystent prof. Aleksego Wakara. Pod jego kierunkiem w roku 1946 obroni³ pracê
magistersk¹, a w 1948 pracê doktorsk¹. W latach 1945–1949 uzupe³nia³ wiedzê matematyczn¹, studiuj¹c matematykê na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1949-1965 pracowa³ dodatkowo w Instytucie Matematycznym
pod kierunkiem prof. Kazimierza Kuratowskiego. Ponadto wyk³ada³ statystykê matematyczn¹ na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1948 roku
pracowa³ w Katedrze Statystyki SGPiS pod kierunkiem prof. Stefana Szulca. W roku
1954, na podstawie rozprawy o testach nieparametrycznych, uzyska³ tytu³ naukowy docenta (w owym czasie nie nadawano stopnia doktora habilitowanego). W 1955 roku
w Katedrze Statystyki zorganizowa³ Zak³ad Statystyki Matematycznej, którego zosta³
kierownikiem (w nastêpnych latach zak³ad ten zosta³ przekszta³cony w Katedrê, a potem w Instytut Ekonometrii, którym kierowa³ do 1980 r.). W 1960 roku otrzyma³ tytu³
naukowy profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych, w 1969 – profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. W tym samym roku zosta³ cz³onkiem korespondentem
Polskiej Akademii Nauk. W latach 1955–1959 oraz 1963–1965 by³ prorektorem, a w latach 1965–1978 piastowa³ godnoœæ rektora SGPiS. Od roku 1969 do 1980 by³ bezpartyjnym pos³em na Sejm PRL. W latach 1980–1989 pe³ni³ funkcjê Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego. Za dzia³alnoœæ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ siedmiokrotnie otrzyma³ nagrodê pierwszego stopnia Ministra Edukacji Narodowej. By³ uho-
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norowany licznymi odznaczeniami pañstwowymi, miêdzy innymi Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzy¿em Komandorskim Orderu Lwa Fiñskiego. W 1997 roku otrzyma³ tytu³ doktora honoris causa Uniwersytetu £ódzkiego.
Profesor Wies³aw Sadowski opublikowa³ blisko 100 monografii, artyku³ów naukowych oraz podrêczników akademickich. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹, wielokrotnie cytowane w najlepszych polskich i zagranicznych czasopismach, publikacje z zakresu statystyki nieparametrycznej, programowania liniowego, teorii podejmowania
decyzji i prognozowania. Jeden z wczesnych jego wyników naukowych, dotycz¹cy tak
zwanego problemu asortymentu, nie tylko trafi³ na sta³e do podrêczników z zakresu badañ operacyjnych, ale znalaz³ licznych kontynuatorów i sta³ siê inspiracj¹ kilku rozpraw
doktorskich na uniwersytetach w USA. Równie wartoœciow¹ czêœæ dorobku prof. Wies³awa Sadowskiego stanowi¹ podrêczniki akademickie, które wyró¿nia wysoki poziom
merytoryczny i które jednoczeœnie s¹ napisane w sposób niezwykle przystêpny dla czytelnika. Dwa podrêczniki: Statystyka matematyczna i Wnioskowanie statystyczne, chocia¿ zosta³y napisane oko³o 50 lat temu, wci¹¿ s¹ zalecane studentom i trudno by³oby
wskazaæ przysz³ym ekonomistom inne, równie wartoœciowe pozycje do zapoznania siê
ze statystyk¹ matematyczn¹. Statystyka matematyczna, wydana w 1965 roku, by³a
pierwszym polskim podrêcznikiem statystyki matematycznej napisanym specjalnie dla
ekonomistów. Ksi¹¿ka ta zosta³a przet³umaczona na jêzyk angielski i wydana przez
Pergamon Press, doczeka³a siê równie¿ przek³adu na jêzyk w³oski i s³owacki. Du¿ym
uznaniem cieszy³a siê tak¿e Teoria podejmowania decyzji, stanowi¹ca pierwszy w jêzyku polskim wyk³ad podstaw badañ operacyjnych. Ksi¹¿ka ta mia³a wiele wydañ polskich, wydana by³a równie¿ w jêzyku angielskim (Pergamon Press, 1965) i niemieckim
(Verlag Die Wirtschaft, 1963).
Profesor Wies³aw Sadowski, obdarzony wybitnym talentem naukowym, otacza³ siê
osobami o nieprzeciêtnym umyœle. Do grona jego wspó³pracowników nale¿eli: Tadeusz Czechowski, Wies³aw Grabowski, Jerzy Greñ, Micha³ Kolupa, Ira KoŸniewska, Ireneusz Nykowski, Zbigniew Paw³owski, Ryszard Zasêpa. Wypromowa³ blisko 40 doktorów, spoœród których wielu osi¹ga sukcesy naukowe w zakresie iloœciowych metod
analizy zjawisk i procesów ekonomicznych na uczelniach polskich i zagranicznych.
Profesor Wies³aw Sadowski konsekwentnie promowa³ w Polsce badania naukowe
zgodne z kierunkami nauki œwiatowej oraz zabiega³ o utrzymanie wiêzi miêdzy polskimi i zagranicznymi œrodowiskami naukowymi. Nie by³oby to mo¿liwe bez niekwestionowanej rangi wyników jego pracy badawczej oraz autorytetu, jakim cieszy³ siê wœród
najwybitniejszych przedstawicieli œwiatowej ekonometrii, statystyki i badañ operacyjnych.
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W latach 1955–1958 by³ stypendyst¹ s³ynnej fundacji Cowlesa na Uniwersytecie
Yale. Od tego czasu utrzymywa³ œcis³e kontakty z komisj¹ Cowlesa, z oœrodkiem
w Uppsali Hermana Wolda, ze szko³¹ nowosybirsk¹ Leonida Kantorowicza. By³ cz³onkiem presti¿owych miêdzynarodowych organizacji naukowych, miêdzy innymi: Econometric Society, Academie des Sciences, des Arts et des Lettres, New York Academy
of Sciences, Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego, Konferencji Statystyków
Europejskich przy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Dziêki prof. Wies³awowi
Sadowskiemu w Warszawie w roku 1965 odby³ siê Europejski Kongres Towarzystwa
Ekonometrycznego, a w 1975 Kongres Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego.
W 1969 roku profesor zosta³ wybrany do Fellow of Econometric Society. Przez kilka lat
by³ cz³onkiem komitetu nominacyjnego na Fellow of Econometric Society, kierowanego przez prof. T.C. Koopmansa.
Przez d³ugie lata profesor pracowa³ na rzecz polskich œrodowisk statystyki, ekonometrii i badañ operacyjnych. Wspó³uczestniczy³ w reaktywowaniu w roku 1953 „Przegl¹du Statystycznego”, a w latach 1974–1980 by³ jego redaktorem naczelnym, nastêpnie zaœ przewodnicz¹cym rady redakcyjnej. By³ cz³onkiem i przewodnicz¹cym sekcji
ekonomicznej Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej. Organizowa³ pierwsze ogólnopolskie konferencje z zakresu ekonometrii i badañ operacyjnych. Przyczyni³ siê do powstania Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, którego by³ d³ugoletnim przewodnicz¹cym od 1972 roku, a od 1993 honorowym przewodnicz¹cym. Od lat szeœædziesi¹tych
by³ cz³onkiem, a póŸniej przewodnicz¹cym Naukowej Rady Statystycznej G³ównego
Urzêdu Statystycznego oraz przewodnicz¹cym Rady Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. By³ aktywnym cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przez wiele lat by³ cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa
Matematycznego.
Profesor Wies³aw Sadowski pozosta³ aktywny tak¿e po przejœciu na emeryturê
w roku 1992. Pracowa³ naukowo i prezentowa³ nowe wyniki, dotycz¹ce: ekonometrycznego problemu data mining, ekonomicznych aspektów dynamicznego wyboru
konsumenta, modelowania zapasów. Anga¿owa³ siê w nowe inicjatywy, podejmowane
w œrodowisku statystyczno-ekonometrycznym. Zawsze wyra¿a³ zgodê na przygotowanie oceny rozprawy doktorskiej czy recenzji w przewodzie habilitacyjnym lub postêpowaniu o nadanie tytu³u naukowego profesora. Wyk³ada³ w prywatnej Uczelni Warszawskiej im. Marii Sk³odowskiej-Curie. Z satysfakcj¹ wyra¿a³ siê o zmianach zachodz¹cych w SGH po 1989 roku. Z ¿yczliwoœci¹ obserwowa³ sukcesy stworzonego
przez siebie kilkadziesi¹t lat wczeœniej Instytutu Ekonometrii. Dla kolejnego pokolenia
statystyków i ekonometryków pozostawa³ wzorem kultury i autorytetu uczonego oraz
nauczyciela akademickiego.
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Myœl¹c o blisko szeœædziesiêcioletniej historii ekonometrii, badañ operacyjnych i statystyki matematycznej w Polsce, prof. Wies³awa Sadowskiego dostrzega siê jako spiritus movens zarówno w dziedzinie badañ naukowych, organizacji œrodowiska akademickiego, jak i kszta³cenia ekonomistów w szko³ach wy¿szych.
Profesor Wies³aw Sadowski zmar³ 7 sierpnia 2010 roku w Warszawie.
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SIEDLECKA URSZULA (1941–2004)

Urszula Siedlecka urodzi³a siê 4 paŸdziernika 1941 roku w Szopienicach. W 1945
roku jej rodzice – Maria i Alojzy przeprowadzili siê do Wroc³awia. Po ukoñczeniu
szko³y podstawowej w roku 1956, rozpoczê³a naukê w liceum ogólnokszta³c¹cym. Po
uzyskaniu matury w roku 1960 rozpoczê³a studia na Wydziale In¿ynieryjno-Ekonomicznym w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej we Wroc³awiu.
Pracê magistersk¹ pt. Próba usprawnienia fermentacji kwasu mlekowego, przygotowan¹ pod kierunkiem prof. J. Ziobrowskiego, obroni³a 29 sierpnia 1965 roku, uzyskuj¹c tytu³ magistra in¿yniera ekonomii.
Od 1 paŸdziernika 1965 roku by³a zatrudniona na stanowisku in¿yniera sta¿ysty. Po
dwóch latach, z dniem 1 paŸdziernika 1967 roku, zosta³a zatrudniona na stanowisku
asystenta w ówczesnej Katedrze Statystyki i Metod Rachunku Ekonomicznego, któr¹
kierowa³ prof. Zdzis³aw Hellwig.
4 sierpnia 1972 roku poœlubi³a Juliusza Siedleckiego, pracownika Katedry Badañ
Operacyjnych.
W 1976 roku obroni³a pracê doktorsk¹ pt. Metoda taksonomii stochastycznej w planowaniu eksperymentu pasywnego, której promotorem by³ prof. Z. Hellwig. W roku
1994, na podstawie monografii Prognozy ostrzegawcze, wydanej przez Wydawnictwo
AE we Wroc³awiu, uzyska³a stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Natomiast w roku 1995 powierzono jej stanowisko profesora nadzwyczajnego AE we Wroc³awiu.
Tytu³ profesora nauk ekonomicznych otrzyma³a 1997 roku na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego i monografii Prognozy ostrzegawcze w gospodarce, opublikowanej nak³adem PWE w Warszawie.
Profesor Urszula Siedlecka by³a sumiennym i niezwykle aktywnym pracownikiem
naukowym. Opublikowa³a ponad 70 prac naukowych, by³a promotorem kilkudziesiêciu
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prac magisterskich, bra³a udzia³ w wielu konferencjach, zarówno krajowych, jak i miêdzynarodowych.
Pasjonowa³y j¹ wrêcz wszelkie formy ¿ycia spo³ecznego. Aktywnie zajmowa³a siê
sportem, dzia³a³a w ró¿nych organizacjach m³odzie¿owych.
Od 1996 roku przez dwie kadencje pe³ni³a funkcjê prodziekana do spraw studenckich. W pracy tej wykazywa³a niezwyk³y wrêcz talent organizatorsko-dyplomatyczny.
Potrafi³a bowiem z taktem rozwi¹zywaæ nawet bardzo trudne i nieraz dra¿liwe problemy personalne. Pomaga³a jej w tym wrodzona ¿yczliwoœæ do ludzi, ³agodny i przyjazny
wyraz twarzy, prawie zawsze mi³o uœmiechniêtej. By³a wyj¹tkowo wra¿liwa na braki
w wychowaniu m³odzie¿y. Wulgaryzmy jêzykowe zwalcza³a z ca³¹ bezwzglêdnoœci¹
gdziekolwiek z nimi siê spotyka³a. Uœmiech na jej pogodnej twarzy ³agodzi³ ostre pouczanie, ¿eby nie byæ wulgarnym i ordynarnym, ¿eby uk³oniæ siê, ¿eby unieœæ nieco swe
cia³o przy powitaniu, gdy siê siedzi, ¿eby ¿yczliwoœci¹ odpowiedzieæ na ¿yczliwoœæ.
Cieszy³a siê du¿¹ sympati¹ studentów, lubili j¹ wszyscy, i ci, których chwali³a i którym stawia³a dobre oceny, i ci, których karci³a za lenistwo i niechlujstwo. By³a bardzo
bezpoœrednia. Nigdy nie stwarza³a niepotrzebnego dystansu. Do studentów i m³odszych
kolegów zwraca³a siê jak kochaj¹ca matka – po imieniu, u¿ywaj¹c formy w liczbie pojedynczej. Nie sk¹pi³a czasu ani studentom, ani m³odszym kolegom. Czêsto do póŸnych
godzin udziela³a konsultacji, pomaga³a redagowaæ prace, doradza³a wybór tematów do
prac naukowych.
Nie by³a pamiêtliwa. O przykroœciach, których doznawa³a, doœæ ³atwo i szybko zapomina³a. Nie udawa³a ani z³oœci, ani radoœci. Zawsze by³a sob¹, nie odgrywa³a ¿adnych
ról, by³a naturalna. Szczerze i otwarcie wyra¿a³a zachwyt, jeœli coœ lub ktoœ na to
zas³u¿y³, ale te¿ mówi³a prawdê prosto w oczy. Nie znosi³a intryg, których sama doœwiadcza³a.
Pasjonowa³a j¹ polityka, lubi³a dyskutowaæ na jej temat, krytykowa³a ob³udê polityków. By³a bardzo wra¿liwa na ludzk¹ niedolê. WyraŸnie i zdecydowanie wyra¿a³a swe
pogl¹dy lewicowe, by³a przy tym jednak bardzo krytyczna wobec sposobów pe³nienia
w³adzy przez socjaldemokratów. Oburza³a j¹ hipokryzja nie tylko polityków, ale jeszcze bardziej pracowników naukowo-dydaktycznych, pe³ni¹cych jakiekolwiek funkcje
administracyjne na uczelni. Czêsto szczerze i otwarcie krytykowa³a tych, którzy wymachuj¹c sztandarami „dla dobra Uczelni” czy „dla dobra Wydzia³u”, realizowali swoje
indywidualne plany, dbaj¹c raczej o swoje w³asne dobro ani¿eli dobro wspólne. Sama
daleka by³a od os³awianego „nie chcê, ale muszê”. Jeœli czegoœ chcia³a, to mówi³a
wprost: chcê, bo mi siê to nale¿y, chcê, bo potrafiê, chcê, bo na to zas³ugujê. Przestrze-
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ga³a przy tym bardzo skrupulatnie przyjêtych regu³ gry i utartych zwyczajów akademickich, uœwiêconych d³ug¹ tradycj¹. Czêsto powtarza³a, ¿e „po starszeñstwie brody gol¹”.
Jedn¹ z piêkniejszych cech prof. Urszuli Siedleckiej by³o jej poszanowanie wartoœci
rodzinnych. Nie ukrywa³a swojej mi³oœci i przywi¹zania zarówno do dzieci, jak i do
mê¿a. Profesor U. Siedlecka nale¿a³a do bardzo nielicznej grupy pracowników naukowych, przed którymi chcia³o siê referowaæ wyniki swoich przemyœleñ czy badañ. By³a
bardzo pilnym s³uchaczem. Jednak¿e najwa¿niejsze jest to, ¿e jak ma³o kto potrafi³a zauwa¿yæ to, co by³o najistotniejsze. Jeœli to coœ najwa¿niejszego w referacie zas³ugiwa³o
na pochwa³ê, to niezale¿nie od sympatii czy antypatii do referuj¹cego, bez ¿adnej zawiœci i z ca³¹ szczeroœci¹ potrafi³a pochwaliæ, doceniæ, a tak¿e czêsto coœ od siebie zasugerowaæ.
Za sw¹ pracê naukowo-dydaktyczn¹ wielokrotnie by³a nagradzana nagrodami rektorskimi. By³a odznaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za wspó³udzia³ w przygotowaniu podrêczników uzyska³a dwie
nagrody ministerialne.
Profesor Urszula Siedlecka zmar³a 4 wrzeœnia 2004 roku. Pochowana jest we
Wroc³awiu na Osobowicach.

WALENTY OSTASIEWICZ
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STEINHAUS HUGO DYONIZY
(1887–1972)

Hugo Dyonizy (dwojga imion) Steinhaus urodzi³ siê 14 stycznia 1887 roku w Jaœle.
Ojciec Bogus³aw by³ kupcem z tytu³em radcy dworu, czynnym w sferach obywatelskich Jas³a, dom zaœ prowadzi³a matka Ewelina z Lipszyców. M³ody Hugo najpierw
uczy³ siê w domu, potem przez rok w szkole ludowej w Jaœle i w latach 1897–1905
w tamtejszym gimnazjum klasycznym. Po zdaniu, z odznaczeniem, matury rozpocz¹³
studia matematyczne i filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim. Stanis³aw Jolles
(1857–1942), podówczas pracuj¹cy na politechnice w Berlinie (Charlottenburg), poradzi³ mu jednak przenieœæ siê na dalsze studia do Getyngi, ówczesnej stolicy matematycznej œwiata. Steinhaus poszed³ za t¹ rad¹ i lata 1906–1911 spêdzi³ w Getyndze. Jego
nauczycielami byli najwybitniejsi matematycy owego czasu: D. Hilbert, F. Klein,
E. Landau, H. Minkowski, H. Weyl, E. Zermelo i inni. W 1911 roku otrzyma³ tam stopieñ doktora filozofii summa cum laude w zakresie matematyki na podstawie rozprawy
o zagadnieniu Dirichleta. Wróci³ do kraju, a nie maj¹c posady akademickiej, lata
1911–1914 spêdzi³ jako „prywatny uczony” (wyra¿enie w³asne Steinhausa), kr¹¿¹c
miêdzy Jas³em a Krakowem. Opublikowa³ w tym okresie kilka prac, gra³ w tenisa
i wios³owa³ na Wiœle, a tak¿e odby³ dalsze podró¿e do W³och i Francji. Po wybuchu
I wojny œwiatowej jego rodzina przenios³a siê do Wiednia, gdzie Steinhaus wst¹pi³ do
Legionów, po czym odby³ kampaniê wo³yñsk¹ w 1915 roku jako dzia³onowy w pierwszym pu³ku artylerii legionowej. Po zwolnieniu z wojska by³ urzêdnikiem w Krajowym
Urzêdzie Odbudowy, najpierw w Krakowie, potem we Lwowie. W 1917 roku habilitowa³ siê na tamtejszym uniwersytecie na podstawie pracy z szeregów trygonometrycznych i szeregów Fouriera. Po wybuchu wojny polsko-ukraiñskiej wyjecha³ do Jas³a, ale
w 1920 roku wróci³ i obj¹³ stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. Od 1923 roku by³ ju¿ tam profesorem zwyczajnym i kierownikiem jednej z czterech katedr matematyki. Ze Stefanem Banachem (1892–1945), którego œci¹gn¹³ do Lwowa, stworzy³ lwowsk¹ szko³ê matematyczn¹. Organem tej szko³y
sta³o siê za³o¿one przez nich w 1927 roku czasopismo „Studia Mathematica” (tom I wy-
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szed³ jednak dopiero dwa lata póŸniej). Ukazuje siê ono do dzisiaj i nale¿y do
wiod¹cych czasopism w zakresie analizy funkcjonalnej. Nie anga¿owa³ siê w sprawy
polityczne, ale w 1930 roku podpisa³ protest przeciwko uwiêzieniu w Brzeœciu przedstawicieli opozycji politycznej. By³ dziekanem Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego UJK. Po wybuchu II wojny œwiatowej zosta³ profesorem i kierownikiem jednej
z katedr uniwersytetu ukraiñskiego we Lwowie. Z chwil¹ wkroczenia Niemców do
Lwowa, œmiertelnie zagro¿ony z powodu ¿ydowskiego pochodzenia, zniszczy³ wszystkie dokumenty osobiste i z ¿on¹ (by³ ¿onaty ze Stefani¹ ze Smoszów; mieli córkê Lidiê,
zamê¿n¹ z Janem Kottem) opuœci³ swoje lwowskie mieszkanie na zawsze. Przez jakiœ
czas tu³ali siê po znajomych w mieœcie, potem ukrywali siê w Osiczynie ko³o Zimnej
Wody, a w lipcu 1942 roku Hugo Steinhaus, ju¿ jako Grzegorz Krochmalny (mia³ autentyczn¹ metrykê zmar³ego robotnika leœnego), przeniós³ siê do Berdechowa ko³o
Stró¿y (pow. Gorlice). Tam bra³ udzia³ w tajnym nauczaniu (na œwiadectwach podpisywa³ siê jako Stanis³aw Melon) i doczeka³ koñca wojny. By³ ju¿ wtedy odciêty granic¹ od
Lwowa, wiêc o powrocie nie myœla³. W Krakowie spotka³ prof. S. Kulczyñskiego, który
go namówi³ do przyjazdu do Wroc³awia, dok¹d uda³ siê jesieni¹ 1945 roku. Zosta³
organizatorem i pierwszym dziekanem Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii œwie¿o
powo³anej uczelni pod nazw¹ Uniwersytet i Politechnika we Wroc³awiu, której S. Kulczyñski zosta³ pierwszym rektorem. We Wroc³awiu Hugo Steinhaus pozosta³ do koñca
¿ycia.
B³yskotliwa i ¿ywa inteligencja Hugona Steinhausa pozwoli³a mu na poczynienie
oryginalnych odkryæ w ró¿nych dziedzinach matematyki, ale utrudnia³a zwi¹zanie siê
z jak¹œ jedn¹ na d³u¿ej (tym siê ró¿ni³ od Banacha, który potrafi³ skoncentrowaæ siê na
teorii miary i analizie funkcjonalnej). Nie lubi³ wybuja³ych abstrakcji, nie ceni³ teorii
mnogoœci, „której poœwiêcano w Polsce a¿ za du¿o miejsca” (H. Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, s. 126). Zachwyt nad si³¹ i piêknem matematyki ³¹czy³ z talentem pisarskim, co zapewnia³o jego artyku³om i ksi¹¿kom popularyzatorskim wielk¹ poczytnoœæ.
Mocno poci¹ga³y go problemy œwiata przyrody i techniki, co kierowa³o jego uwagê coraz bardziej w stronê zastosowañ, które we Wroc³awiu ow³adnê³y ju¿ nim ca³kowicie.
Chc¹c zrozumieæ miejsce statystyki w zainteresowaniach naukowych Steinhausa,
trzeba zacz¹æ od spojrzenia na ca³oœæ tych zainteresowañ. Ju¿ pobie¿ny przegl¹d jego
prac ujawnia niezwyk³¹ ich wielokierunkowoœæ. Obejmuj¹ one bowiem: zasadê Dirichleta (równania ró¿niczkowe), szeregi trygonometryczne, szeregi ortogonalne, uogólnione pojêcie granicy, analizê funkcjonaln¹, teoriê miary, rachunek prawdopodobieñstwa, teoriê gier i – poczynaj¹c od póŸnych lat lwowskich – zastosowania matematyki.
Matematykê widzia³ wszêdzie, od parkieta¿y i gry w szachy po s³oneczniki i prawa
przyrody. Wyrazem takiego widzenia œwiata jest jego s³ynny Kalejdoskop matematyczny (Lwów 1938), który ukaza³ siê w kilkunastu jêzykach i niew¹tpliwie jest najbardziej
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znan¹ w œwiecie ksi¹¿k¹ matematyczn¹ polskiego autora. Ksi¹¿ka ta jest w pewnym
sensie bardzo osobista. Jego uczeñ tak bowiem o nim pisa³:
„ …chc¹c zrozumieæ i oceniæ styl matematyczny Steinhausa, trzeba przeczytaæ (a przynajmniej przejrzeæ) Kalejdoskop matematyczny [...] adresowany do ‘uczonego w dziecku i dziecka
w uczonym’ [...] wyra¿a on, nie zawsze explicite, a czasami nawet nieœwiadomie to, czym dla
Steinhausa matematyka jest i czym powinna byæ. Matematyka jest dla niego zwierciad³em rzeczywistoœci, podobnie jak takim zwierciad³em jest poezja i Steinhaus lubi³ ‘graæ’ liczbami, zbiorami i krzywymi podobnie jak poeta gra s³owami, frazami i dŸwiêkami”. (Zob. M. Kac, Hugo
Steinhaus – reminiscense and a tribute. Amer. Math. Monthly, 1974, Vol. 81, No. 6).

Steinhaus lubi³ nowinki, du¿o czyta³ i w swoich pracach z regu³y odnosi³ siê do najœwie¿szych rezultatów, czêsto je wzmacniaj¹c lub uogólniaj¹c. Stosuj¹c klasyfikacjê
Oswalda, mo¿na powiedzieæ, ¿e charakter jego twórczoœci matematycznej nosi znamiona „motyla”. Jak motyl bowiem ³atwo siê przenosi³ z przedmiotu na przedmiot, formu³owa³ nowe idee (twierdzenia, pojêcia, hipotezy), ale w ich dalszym rozwoju zwykle
ju¿ nie uczestniczy³. Przedmiotem jego rozprawy doktorskiej by³y w zasadzie równania
ró¿niczkowe, z wyraŸnym udzia³em nowych wtedy metod mnogoœciowych i zastosowaniami w geometrii, póŸniej jednak do równañ ró¿niczkowych nie wraca³. W m³odoœci zajmowa³y go szeregi trygonometryczne, g³ównie jako narzêdzie tworzenia przyk³adów sprzecznych z intuicj¹ (sam skonstruowa³ ich wiele), przy czym czêsto powo³ywa³
siê na najœwie¿sze prace N.N. £uzina, W. Sierpiñskiego i innych. Wczeœnie rozpozna³
analizê funkcjonaln¹ jako ziemiê obiecan¹ matematyki, wniós³ do niej istotny wk³ad
w³asny i, wspólnie z Banachem, uczyni³ kamieniem wêgielnym lwowskiej szko³y matematycznej, ale póŸniej straci³ zainteresowanie t¹ dziedzin¹. W pierwszych dekadach
XX wieku rachunek prawdopodobieñstwa nie mia³ jeszcze solidnych podstaw matematycznych i z tego powodu by³ przez niektórych, miêdzy innymi przez Hilberta, kontestowany. A. £omnicki i H. Steinhaus pierwsi zaproponowali oparcie go na teorii miary,
co dziêki W. Fellerowi sta³o siê i jest do dzisiaj standardowe. Zawsze promowali ten
punkt widzenia, ale badañ w tym kierunku nie kontynuowali. Aksjomatyka zaœ Ko³mogorowa z 1933 roku Steinhausowi siê nie podoba³a i póŸniej rozwija³ inny punkt widzenia, oparty na koncepcji funkcji niezale¿nych. Mo¿na przytoczyæ wiêcej przyk³adów
takich jego „motylich” zachowañ, choæby teoriê gier, aksjomat determinacji czy rozliczne zastosowania matematyki.
Matematyka by³a dla Steinhausa obecna w œwiecie, w którym ¿y³. Przy takim jego
podejœciu do miejsca matematyki w opisywaniu œwiata musia³y siê w krêgu jego zainteresowañ znaleŸæ takie dziedziny, jak rachunek prawdopodobieñstwa i jego pochodna –
– statystyka matematyczna. Pierwsza z nich pojawi³a siê wczeœnie, bo ju¿ na pocz¹tku

331

lat dwudziestych, druga natomiast zaznaczy³a siê wprawdzie pod koniec okresu lwowskiego, w pracy o dyspersji leukocytów, ale w pe³ni rozwinê³a siê dopiero w okresie
wroc³awskim, kiedy Steinhaus promowa³ metody statystyczne w zastosowaniach matematyki. Sam opublikowa³ z tego zakresu kilkanaœcie prac i wychowa³ w tym zakresie
wielu magistrów oraz kilku doktorów. Nie by³a to jednak nigdy dla niego statystyka
„sama w sobie”, ale zawsze „statystyka jako metoda poznawcza”, jak g³osi³ tytu³ jednej
z konferencji z jego udzia³em. On sam tak na tej konferencji mówi³: „jak gwiazdy s¹
wa¿niejsze od astronomii, a ró¿e od botaniki, tak wa¿niejsze s¹ zastosowania statystyki
od niej samej” (H. Steinhaus, Miêdzy duchem a materi¹ poœredniczy matematyka, red.
J. £ukaszewicz. Warszawa-Wroc³aw 2000, s. 63). Przypomnijmy zatem niektóre z zajmuj¹cych go zagadnieñ statystycznych (czêœæ z nich zosta³a obszernie omówiona w artykule K. Urbanik, Idee Hugona Steinhausa w teorii prawdopodobieñstwa, „Wiadomoœci Matematyczne” 1973, nr 17, s. 39-50).
Jedn¹ z istotnych trudnoœci spotykanych w statystyce jest nieznajomoœæ tego, co siê
nazywa rozk³adem a priori. W statystycznej kontroli jakoœci, gdzie na podstawie wyrywkowego badania wiêkszych partii towaru orzekamy o dopuszczeniu takiej partii do
obrotu lub jej odrzuceniu, zagadnienie to przyjmuje nastêpuj¹c¹ postaæ: pobrawszy (ze
zwracaniem) z badanej partii towaru próbkê licz¹c¹ n elementów, mamy orzec, jaka jest
frakcja sztuk wadliwych w ca³ej partii. Jeœli wadliwoœæ partii wynosi p, to prawdopodobieñstwo znalezienia w próbce n-elementowej k sztuk wadliwych wynosi (nk)pk(1–p)n-k.
Gdyby teraz by³ znany rozk³ad a priori wadliwoœci p, tzn. gdyby dla ka¿dego a by³o znane – przed losowaniem próbki – prawdopodobieñstwo, ¿e badana partia ma wadliwoœæ
p < a, to na podstawie regu³y Bayesa kontroler jakoœci móg³by obliczyæ prawdopodobieñstwo a posteriori, ¿e wadliwoœæ jest mniejsza od a, jeœli w próbce znaleziono
k sztuk wadliwych. Zazwyczaj jednak rozk³ad a priori nie jest znany. W takiej sytuacji
regu³a Bayesa radzi obliczaæ rozk³ad a posteriori wadliwoœci p przy za³o¿eniu, ¿e wadliwoœæ p ma a priori rozk³ad jednostajny w przedziale 0 < p < 1. Ten punkt widzenia by³
jednak przez niektórych ostro krytykowany. Wbrew tym krytykom H. Steinhaus
wyst¹pi³ w obronie regu³y Bayesa i kilkakrotnie wraca³ do tej sprawy. Podobna dyskusja nad stosowalnoœci¹ regu³y Bayesa toczy³a siê na Zachodzie, a jej uczestnicy czêsto
u¿ywali stwierdzeñ przypominaj¹cych argumenty Steinhausa.
Publikacje samego Steinhausa i jego wspó³pracowników (przede wszystkim J. Oderfelda i S. Zubrzyckiego), broni¹ce regu³y Bayesa i obejmuj¹ce kilkanaœcie artyku³ów,
og³oszonych w „Colloquium Mathematicum” od 1948 roku i w „Zastosowaniach Matematyki” od 1954, wywar³y wp³yw na wypracowywanie przez Polski Komitet Normalizacyjny standardów maj¹cych obowi¹zywaæ w statystycznej kontroli jakoœci w Polsce. Swój punkt widzenia tej sprawy H. Steinhaus najpe³niej przedstawi³ w artykule
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przegl¹dowym pt. Statystyczna kontrola jakoœci (zob. Miêdzy duchem a materi¹
poœredniczy matematyka, op. cit., s. 166–178).
W ksi¹¿ce O. Morgensterna i J. von Neumanna Theory of Games and Economic
Behaviour (Princeton 1944) pojawi³a siê idea traktowania zagadnieñ statystycznych
jako gry miêdzy statystykiem a natur¹. Steinhaus, który docenia³ wartoœæ teorii gier
i mia³ w jej zakresie oryginalne pomys³y jeszcze przed wojn¹, by³ ujêty t¹ ide¹, któr¹
mo¿na wyraziæ nastêpuj¹co: w przypadku nieznanego parametru p przyjmuje siê, ¿e
dana jest funkcja straty L(p, p’), wyra¿aj¹ca szkodê ponoszon¹ wtedy, gdy p jest wartoœci¹ parametru, a statystyk przyjmuje wartoœæ p’. Estymatorem nazywa siê funkcjê, która wynikom obserwacji przypisuje przybli¿on¹ wartoœæ estymowanego parametru.
Steinhaus pos³u¿y³ siê t¹ ide¹ w zagadnieniu statystycznej kontroli jakoœci. Omówi³
zwi¹zek miêdzy kosztami badania a osi¹gan¹ dok³adnoœci¹ oszacowania w przypadku,
gdy wartoœæ partii towaru jest sum¹ wartoœci jego elementów, a tak¿e porównywa³
w terminach ryzyka ró¿ne postulaty prowadz¹ce do ustalenia przepisu odbiorczego
w statystycznej kontroli jakoœci. Idea³em, do którego d¹¿y statystyk w grze z natur¹, jest
znalezienie estymatora (strategii dla siebie), przy którym ryzyko by³oby najmniejsze.
Takie estymatory rzadko jednak istniej¹, a wtedy teoria gier radzi stosowaæ zasadê minimaksu, to znaczy szukaæ takiego estymatora, dla którego maksymalna wartoœæ ryzyka
ze wzglêdu na ró¿ne wartoœci parametru by³aby mo¿liwie ma³a. Steinhaus zainaugurowa³ seriê prac w³asnych oraz swoich wspó³pracowników (S. Trybu³a, S. Zubrzycki i in.)
traktuj¹cych o tej kwestii.
W naukach przyrodniczych wystêpuje problem klasyfikacji i porz¹dkowania du¿ej
liczby badanych obiektów, na przyk³ad ludzi w antropologii. Nawi¹zuj¹c do badañ
J. Czekanowskiego, H. Steinhaus i jego wspó³pracownicy (K. Florek, J. £ukaszewicz,
J. Perkal, S. Zubrzycki), zaproponowali inn¹ metodê przedstawiania podobieñstw za
pomoc¹ dendrytu miêdzy indywiduami scharakteryzowanymi wieloma cechami, któr¹
nazwali taksonomi¹ wroc³awsk¹. Przy ustalonym sposobie mierzenia odleg³oœci miêdzy indywiduami metoda ta pokazuje, jak znaleŸæ taki najkrótszy spójny zbiór odcinków (czyli dendryt) ³¹cz¹cy wszystkie indywidua. Okaza³o siê, ¿e ju¿ wczeœniej
szukano takich najkrótszych dendrytów, ale taksonomia wroc³awska znalaz³a liczne
oryginalne zastosowania, miêdzy innymi do badania: ³añcuszków gwiezdnych (S. Zubrzycki), populacji ludzi ze wzglêdu na czêstoœci grup krwi (A. Kelus, J. £ukaszewicz),
odmian pszenicy (F. Szczotka) itp. Steinhaus rozpatrywa³ tak¿e problemy zwi¹zane
z definiowaniem odleg³oœci miêdzy indywiduami.
W ró¿nych badaniach statystycznych wystêpuje problem wyznaczenia próbki mo¿liwie najbardziej losowej. Pomocnym narzêdziem w tym wzglêdzie s¹ tablice liczb losowych, które H. Steinhaus z upodobaniem konstruowa³. Staraj¹c siê zaradziæ rozmaitym
mankamentom zwi¹zanym z wyznaczeniem próbki, projektowa³ zbudowanie tablicy
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zawieraj¹cej wszystkie liczby naturalne od 0000 do 9999, ka¿d¹ dok³adnie jeden raz,
a powsta³ej przez wymieszanie tych liczb za pomoc¹ odpowiedniego i wyraŸnie okreœlonego algorytmu. Jeden taki doœæ zawi³y algorytm zosta³ u¿yty do zbudowania tablicy
liczb „przetasowanych”. Inny algorytm, korzystaj¹cy z reszt modulo 1 wielokrotnoœci
liczby z³otej a = ( 5 – 1)/2 = 0,618..., zosta³ wykorzystany do zbudowania tablic liczb
„z³otych” i „¿elaznych” (zob. W. Sadowski, Tablice statystyczne. Warszawa 1957).
W latach piêædziesi¹tych XX wieku popularna by³a w Polsce gra liczbowa „Liczyrzepka”, polegaj¹ca na trafnym skreœleniu 5 liczb z 90, ustawionych w prostok¹cie
9 x 10. Co tydzieñ losowano zatem przypadkowo 5 liczb. Badaj¹c nadsy³ane przez graczy skreœlenia, Steinhaus i jego wspó³pracownicy (B. Gleichgewicht, J. Kucharczyk)
zauwa¿yli i zbadali ró¿ne predylekcje graj¹cych, na przyk³ad do obstawiania liczb
w œrodku prostok¹ta, do wybierania kolejnych liczb na odleg³oœæ ruchu konika szachowego od ju¿ wybranej itp. Tutaj psychologia miesza³a siê z przypadkowoœci¹, co prowadzi³o do ciekawych wniosków.
W zwi¹zku z licznymi wyst¹pieniami samotnych matek o uznanie ojcostwa ich
dziecka przez wskazanego mê¿czyznê, H. Steinhaus zaj¹³ siê problemem ustalenia
prawdopodobieñstwa takiego ojcostwa, opieraj¹c siê na badaniu grupy krwi matki,
dziecka i domniemanego ojca. Jego opracowanie w tym zakresie d³ugo uchodzi³o za
najlepsz¹ po wojnie polsk¹ pracê z prawa cywilnego, a Steinhaus do sprawy wraca³ te¿
póŸniej (zob. artyku³ O dochodzeniu ojcostwa, w: Miêdzy duchem a materi¹ poœredniczy matematyka, op. cit., s. 179–191). Zaproponowane przez niego metody by³y d³ugo
stosowane w polskiej praktyce s¹downiczej, póki nie zast¹pi³y ich metody oparte na badaniu DNA.
Dawszy siê poznaæ jako znakomity statystyk, Hugo Steinhaus zosta³ wybrany przewodnicz¹cym Komisji Antropometrycznej PAN, która mia³a za zadanie przeprowadzenie pomiaru antropometrycznego ludnoœci kraju i zaprojektowanie typowych rozmiarów odzie¿y. Steinhaus nominacjê skwitowa³ z w³aœciwym sobie humorem, mówi¹c:
„PAN mi powierzy³ fason Polaków”. Jednak¿e kierowana przez niego komisja wykona³a swoje zadanie tak dobrze, ¿e szycie „na miarê” zanik³o póŸniej niemal ca³kowicie
i ogromna wiêkszoœæ populacji Polski z ³atwoœci¹ znajduje odpowiednie dla siebie
ubrania w sklepach odzie¿owych.
Na seminarium Hugona Steinhausa z zastosowañ matematyki czêstymi goœæmi byli
medycy. Bliska z nimi wspó³praca doprowadzi³a miêdzy innymi do powstania serii
wspólnych publikacji H. Steinhausa z H. Kowarzykiem i S. Szymaniec o uk³adach chromosomów w komórkach ludzkich, a tak¿e innych wspólnych opracowañ (z L. Fleckiem
i H. Kowarzykiem, a tak¿e z O. Mioduszewsk¹). O tej wspó³pracy szerzej pisa³ J. Perkal
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w artykule O wspó³pracy matematyków i medyków w œrodowisku wroc³awskim („Zastosowania Matematyki” 1959, nr 4, s. 265–278).
Upodobanie Steinhausa do wi¹zania statystyki z ¿yciem znalaz³o wyraz tak¿e w pracach o interpretacji wyników statystycznych w medycynie, o podstawowych zagadnieniach statystyki matematycznej i o zagadnieniu estymacji. Pisywa³ te¿ artyku³y encyklopedyczne z tego zakresu.
Z przedstawionego przegl¹du dorobku Hugona Steinhausa w zakresie statystyki wyraŸnie wynika, ¿e mia³a ona dla niego charakter wybitnie s³u¿ebny. Interesowa³ siê ni¹
wtedy, gdy by³a mu doraŸnie potrzebna, jednak¿e nigdy nie by³ tylko biernym u¿ytkownikiem wypracowanych wczeœniej metod, lecz, przeciwnie, zawsze je przetwarza³,
z du¿¹ doz¹ oryginalnoœci, na swoje potrzeby. Wywar³ znaczny wp³yw na statystykê
w Polsce zarówno przez swoj¹ postawê, jak i przez wykszta³cenie licznej grupy ludzi,
w tym kilku swoich doktorów i póŸniejszych profesorów, dla których statystyka sta³a
siê ¿yciow¹ pasj¹ i powo³aniem. H. Steinhaus by³ promotorem wielu przewodów doktorskich, wœród których s¹: S. Banach (1920), A. Rajchman (1921), J. Schauder (1923),
M. Kac (1937), M. Warmus (1949), J. Perkal (1950), S. Zubrzycki (1954), J. £ukaszewicz (1957), S. Trybu³a (1960). Spoœród wypromowanych przez niego doktorów Warmus, Zubrzycki i Trybu³a zostali pierwszorzêdnymi statystykami.
Hugo Steinhaus by³ bardzo czynny w ¿yciu naukowym Polski. Opublikowa³ ponad
250 prac, z czego 84 przed II wojn¹ œwiatow¹. W Polskim Towarzystwie Matematycznym (PTM) pe³ni³ funkcjê prezesa Oddzia³u Lwowskiego i Oddzia³u Wroc³awskiego,
a w kadencjach 1937–1938 i 1946–1948 by³ wiceprezesem ca³ego PTM. W 1945 roku
zosta³ wybrany na cz³onka korespondenta Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. Nale¿a³ do
grupy za³o¿ycieli Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego, powsta³ego w 1946 roku,
by³ jego sekretarzem generalnym do roku 1947, a prezesem w latach 1956–1958.
Wspó³organizowa³ Pañstwowy Instytutu Matematyczny, który powsta³ w latach
1947–1948 (póŸniej zosta³ przekszta³cony w Instytut Matematyczny PAN), by³ jego
wicedyrektorem do roku 1952, póŸniej kierownikiem Dzia³u Zastosowañ Przyrodniczych i Gospodarczych oraz przewodnicz¹cym Komisji Antropometrycznej PAN. Od
1951 roku by³ cz³onkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, od
1952 cz³onkiem rzeczywistym PAN. Nale¿a³ do za³o¿ycieli wroc³awskiego czasopisma
„Colloquium Mathematicum” (wychodzi od roku 1947), w 1948 roku wznowi³ we
Wroc³awiu lwowskie „Studia Mathematica”, a w 1953 za³o¿y³, te¿ we Wroc³awiu, czasopismo „Zastosowania Matematyki” (obecna nazwa to „Applicationes Mathematicae”).
H. Steinhaus otrzyma³ wiele wyró¿nieñ i odznaczeñ. W Polskim Towarzystwie
Matematycznym by³ laureatem nagród: im. S. Banacha (1946), im. S. Mazurkiewicza
(1951). Otrzyma³ te¿ inne nagrody, a wœród nich: PAU (1948), Pañstwow¹ I stopnia
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(1951), Miasta Wroc³awia (1960), redakcji „Problemów” (1960), Jurzykowskiego
(1970). Zosta³ odznaczony m.in. Krzy¿em Oficerskim OOP (1951), Krzy¿em Komandorskim OOP z Gwiazd¹ (1957), Sztandarem Pracy I klasy (1959). By³ doktorem honoris causa uniwersytetów w Warszawie, Poznaniu i Wroc³awiu oraz Akademii Medycznej we Wroc³awiu. Na Politechnice Wroc³awskiej dzia³a Centrum Metod Stochastycznych Hugona Steinhausa (powsta³o w 1990 r.), a jedna z nagród PTM nosi imiê
H. Steinhausa.
Hugo Dyonizy Steinhaus zmar³ 25 lutego 1972 r. we Wroc³awiu i zosta³ pochowany
na cmentarzu œw. Rodziny. Na jego grobie znajduje siê napis: „Miêdzy duchem a materi¹ poœredniczy matematyka”.

ród³a
Duda R., Hugo Dyonizy Steinhaus, w: Polski S³ownik Biograficzny, t. 43, Zak³ad
Narodowy im. Ossoliñskich, Wydawnictwo PAN, Wroc³aw-Warszawa-Kraków
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SZTURM DE SZTREM EDWARD
(1885–1962)

Edward Szturm de Sztrem, syn Jana, urodzi³ siê 11 lipca 1885 roku w Petersburgu,
w polskiej rodzinie inteligenckiej. Do gimnazjum uczêszcza³ w Astrachaniu, a po jego
ukoñczeniu w roku 1903 wst¹pi³ na uniwersytet w Petersburgu. Dyplom Wydzia³u
Prawnego uzyska³ w 1912 roku. Studiowa³ równie¿ na tej samej uczelni ekonomiê oraz
matematykê na Uniwersytecie w Nancy. Po uzyskaniu dyplomu, dysponuj¹c ju¿ doœæ
wszechstronn¹ wiedz¹ z dziedziny nauk prawno-ekonomicznych i matematycznych,
rozpocz¹³ pracê jako statystyk w Samorz¹dzie Ziemskim Guberni Po³tawskiej na Ukrainie.
Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci w roku 1918 Edward Szturm de Sztrem
przyby³ do Warszawy, gdzie otrzyma³ stanowisko statystyka w Biurze Pracy Spo³ecznej. Zdobyte doœwiadczenia zawodowe pozwala³y E. Szturm de Sztremowi na objêcie
funkcji kierownika organizacyjnego Wydzia³u Statystycznego w Ministerstwie Aprowizacji. Wydzia³ ten prowadzi³ badania statystyczne z zakresu zaopatrzenia i obrotu
ró¿nymi artyku³ami, a tak¿e: statystyki przemys³u, zatrudnienia, cen oraz ludnoœci.
Z tego okresu pochodz¹ publikacje E. Szturm de Sztrema na temat badañ bud¿etów rodzin robotniczych w miastach oraz na temat stanu cukrownictwa w Europie w czasie
wojny œwiatowej.
Po przejêciu przez GUS w roku 1920 statystyki Ministerstwa Aprowizacji E. Szturm
de Sztrem obj¹³ stanowisko naczelnika Wydzia³u Statystyki Rolniczej i Aprowizacji.
Podsumowaniem tej pracy by³a jego rozprawa pt. Statystyka rolna i cen, opublikowana
w pracy zbiorowej Pierwsze dziesiêciolecie G³ównego Urzêdu Statystycznego oraz na
³amach „Kwartalnika Statystycznego” (1930).
W roku 1927 E. Szturm de Sztrem zosta³ cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego GUS,
a od 1929 by³ jego przewodnicz¹cym. Pod jego redakcj¹ ukaza³y siê miêdzy innymi nastêpuj¹ce publikacje GUS: kwartalnik „Statystyka Pracy” (t. 6-18 w latach 1927–1939),
Handel zagraniczny Rzeczypospolitej Polskiej (R. 1927–1939), „Kwartalnik Staty-
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styczny” (t. 4-11 w latach 1927–1934), „Wiadomoœci Korespondenta Rolnego”
(R. 1932–1939), Wielka w³asnoœæ rolna (1925), Statystyka Polski. Seria C (108 zeszytów z lat 1934–1939, w tym m.in. Statystyka karteli w Polsce, Statystyka przewozów na
drogach œródl¹dowych).
Jako dyrektor GUS zorganizowa³ i nadzorowa³ II Powszechny Spis Ludnoœci w Polsce w 1931 roku (opisa³ te prace w artykule Uwagi o planie opracowania – drugiego powszechnego spisu ludnoœci w Polsce, opublikowanym w „Kwartalniku Statystycznym”).
E. Szturm de Sztrem by³ delegatem GUS na: Miêdzynarodow¹ Radê Rolnicz¹ przy
Miêdzynarodowym Instytucie Rolniczym w Rzymie (7–12 XI 1928), miêdzynarodow¹
konferencjê w sprawie statystyk gospodarczych w 1929 roku i XX Sesjê Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego w Madrycie (15–18 IX 1931), XXI Sesjê Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego w Meksyku (11–14 X 1933), pierwsz¹ sesjê
Komitetu Ekspertów Statystycznych przy Miêdzynarodowym Biurze Pracy w Genewie
(12–16 XII 1933), II sesjê Komitetu Ekspertów Statystycznych przy Lidze Narodów
w Genewie (7–12 XII 1933). Sprawozdania z tych prac og³osi³ w „Kwartalniku Statystycznym”.
Kiedy w paŸdzierniku 1928 roku Józef Buzek zmuszony zosta³, ze wzglêdu na stan
zdrowia, zrezygnowaæ ze stanowiska dyrektora GUS, stanowisko to zosta³o powierzone
E. Szturm de Sztremowi. W swej pracy E. Szturm de Sztrem du¿y nacisk po³o¿y³ na rozwój statystyki rolnictwa. Jego zdaniem:
[…] statystyka rolna, posiadaj¹ca dla Rz¹du jak i ludnoœci ogromne znaczenie, wiele zyska³aby na dok³adnoœci, gdyby na terenie powiatów by³a kierowana przez fachowo przygotowanych
statystyków.

Doceniaj¹c znaczenie statystyki rolnej E. Szturm de Sztrem nieustannie d¹¿y³ do
wzrostu liczby korespondentów rolnych, ulepsza³ metody badañ i projektowa³ ró¿ne badania masowe (m.in. powszechny spis rolny), których ze wzglêdu na brak œrodków nie
uda³o siê przeprowadziæ. Z jego inicjatywy rozpoczêto w koñcu 1927 roku badania p³ac
robotników rolnych oraz badanie ankietowe dotycz¹ce zarobków, p³ac i warunków pracy w rolnictwie. Pozwoli³y one zilustrowaæ stosunki spo³eczno-gospodarcze panuj¹ce
w tym czasie na wsi.
Od roku 1923 E. Szturm de Sztrem prowadzi³ prace nad cenami w handlu hurtowym
i detalicznym oraz cenami ró¿nego rodzaju us³ug wchodz¹cych w sk³ad kosztów utrzymania. Wyniki tych prac by³y publikowane co miesi¹c w wydawnictwie pt. Statystyka
cen.

338

E. Szturm de Sztrem by³ autorem kilkudziesiêciu opracowañ o charakterze statystyczno-analitycznym, drukowanych g³ównie w „Kwartalniku Statystycznym”, na temat: metody centrograficznej, statystyki zasiewów i zbiorów, wyników spisu zwierz¹t
gospodarskich, statystyki uboju byd³a, statystyki sadów owocowych, indeksów cen, Powszechnego Spisu Rolnego 1929 roku, statystyki kosztów utrzymania i innych.
W 1927 roku w GUS rozpoczêto, pod kierownictwem E. Szturm de Sztrema, prace
nad nowym wydawnictwem pt. Rzeczpospolita Polska – Atlas statystyczny (wydany
w 1930). Publikacja ta uzyska³a miêdzynarodowe uznanie.
W latach 1927–1939, równolegle do pracy w GUS, E. Szturm de Sztrem by³
wyk³adowc¹ w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, gdzie w roku 1930 otrzyma³
stopieñ docenta.
Kontakty E. Szturm de Sztrema ze statystykami zagranicznymi rozpoczê³y siê w roku 1922, kiedy zosta³ delegatem na Walne Zgromadzenie Miêdzynarodowego Instytutu
Rolnictwa w Rzymie, a z chwil¹ zorganizowania Miêdzynarodowej Rady Rolniczej sta³
siê cz³onkiem jej Sta³ego Komitetu. Na prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych prowadzi³ wyk³ady w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie i £odzi. Dzia³a³ tak¿e
w wielu organizacjach spo³eczno-zawodowych. Miêdzy innymi by³ cz³onkiem: Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich, Polskiego Towarzystwa Statystycznego,
Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego, Komitetu Ekspertów Statystycznych
przy Miêdzynarodowym Biurze Pracy. Podczas XVIII Sesji Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego w Warszawie E. Szturm de Sztrem wyg³osi³ referat Metoda statystyczna przy badaniu wskaŸników gospodarczych (opublikowany w „Kwartalniku
Statystycznym”). W 1933 roku zosta³ mianowany cz³onkiem Towarzystwa Statystyków i Geografów Meksykañskich, a rok póŸniej – cz³onkiem Królewskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Londynie i Towarzystwa Ekonomicznego w USA.
W czasie II wojny œwiatowej E. Szturm de Sztrem pocz¹tkowo znalaz³ siê na terenach pó³nocno-wschodnich kraju, sk¹d przedosta³ siê do Francji, potem do Portugalii,
a w maju 1941 roku do Londynu. W latach 1939–1941, bêd¹c na emigracji we Francji,
pracowa³ dla Polskiego Czerwonego Krzy¿a. W Londynie opracowa³, dla Rz¹du Londyñskiego, miêdzy innymi Atlas statystyczny Polski oraz prowadzi³ wyk³ady statystyki
na Uniwersytecie w Oxfordzie (1943–1946).
W latach 1946–1948 E. Szturm de Sztrem by³ cz³onkiem Polskiej Partii Robotniczej,
a nastêpnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Po wojnie E. Szturm de Sztrem pocz¹tkowo by³ wspó³pracownikiem Ambasady
PRL, a potem delegatem Rz¹du do Komitetu Europejskiego UNRRA, a tak¿e cz³onkiem delegacji polskiej na pierwsze Walne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych
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oraz uczestnikiem w pracach ró¿nych komisji ONZ. W latach 1947–1951 piastowa³
godnoœæ Wiceprezydenta Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego.
W pracach na arenie miêdzynarodowej pomaga³a mu znajomoœæ szeœciu jêzyków obcych: angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego, w³oskiego i hiszpañskiego.
W roku 1946 E. Szturm de Sztrem wróci³ do kraju i rozpocz¹³ pracê w Komisji Ankietowej (CUP) w Warszawie, a w listopadzie obj¹³ stanowisko rektora Akademii Nauk
Politycznych. Nominacjê na stanowisko profesora zwyczajnego statystyki i demografii
otrzyma³ w marcu 1948 roku.
Od roku 1951 E. Szturm de Sztrem by³ profesorem zwyczajnym w Szkole G³ównej
Planowania i Statystyki (obecnie Szko³a G³ówna Handlowa). W latach piêædziesi¹tych
wyda³ swoje najwiêksze dzie³a: Elementarny kurs statystyki, Elementy demografii.
Og³osi³ tak¿e drukiem niektóre wyk³ady oraz opublikowa³ kilka rozpraw na ³amach czasopism naukowych. Do wa¿niejszych artyku³ów E. Szturm de Sztrema z tego okresu
nale¿y Znaczenie zagadnienia badañ ludnoœciowych („Studia i Prace Statystyczne”
1951).
E. Szturm de Sztrema w roku 1960 przeszed³ na emeryturê. Zmar³ w Warszawie
9 wrzeœnia 1962 roku.
W roku 1929 za zas³ugi dla statystyki zosta³ odznaczony Krzy¿em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski; po wojnie odznaczony miêdzy innymi Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi.

ród³a
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SZULC STEFAN ALEKSANDER
(1881–1956)

Stefan Aleksander Szulc urodzi³ siê 19 grudnia 1881 roku w ma³ym miasteczku Pra¿uchy na ziemi kaliskiej. Jego ojciec – Edmund Szulc – by³ pastorem gminy ewangelickiej. W 1900 roku S. Szulc zda³ maturê w Warszawie oraz rozpocz¹³ studia z zakresu
teologii i filozofii na uniwersytecie w Dorpacie (Tartu), które przerwa³ w 1906 roku.
W latach 1906–1910 studiowa³ w Warszawie w Towarzystwie Kursów Naukowych historiê, ekonomiê i nauki spo³eczne. W roku akademickim 1910/1911 S. Szulc studiowa³
na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie ekonomiê i statystykê. Wst¹pi³ wówczas
do Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL).
W latach 1906–1919 S. Szulc pracowa³ jako nauczyciel jêzyka niemieckiego
w szko³ach œrednich w Warszawie. Równolegle prowadzi³ badania naukowe nad ludnoœci¹ by³ego Królestwa Polskiego. W latach 1911–1918 by³ cz³onkiem Polskiego
Zwi¹zku Nauczycielskiego.
1 stycznia 1919 roku S. Szulc podj¹³ pracê w GUS, zaproponowan¹ mu przez wicedyrektora urzêdu prof. Ludwika Krzywickiego. W okresie miêdzywojennym pocz¹tkowo zajmowa³ stanowisko referenta, potem pierwszego kierownika Biblioteki GUS,
a nastêpnie naczelnika Wydzia³u Wydawnictw i Pomocy Naukowych, Wydzia³u Statystyki Ludnoœci i g³ównego redaktora wydawnictw G³ównego Urzêdu Statystycznego.
Od 1920 roku równolegle z prac¹ zawodowa w GUS prowadzi³ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ w Wolnej Wszechnicy Polskiej, pocz¹tkowo jako docent, a od 1936 roku jako
profesor nadzwyczajny statystyki i demografii tej uczelni. Od roku 1923 zacz¹³ te¿
wyk³adaæ statystykê i demografiê na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
w formie prac zleconych.
Jako redaktor g³ówny GUS zapocz¹tkowa³ miêdzy innymi wydawanie: monumentalnej serii „Statystyka Polski” oraz naukowego, analitycznego organu urzêdu pod nazw¹
„Kwartalnik Statystyczny”, a tak¿e miesiêcznika „Wiadomoœci Statystyczne”. Pod jego
kierownictwem przed wojn¹ wydano miêdzy innymi: 10 roczników statystycznych RP,
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10 tomów „Kwartalnika Statystycznego” (1924–1934), 17 tomów „Wiadomoœci Statystycznych” (Warszawa 1923–1939), seriê „Statystyka Polski” (Warszawa 1934–1939),
fundamentalne dzie³o Rzeczpospolita Polska. Atlas statystyczny (Warszawa 1930), Badania nad rozrodczoœci¹ w Polsce (Warszawa 1933) etc. W latach 1919–1939 S. Szulc
by³ cz³onkiem Towarzystwa Kultury Polskiej.
Od pocz¹tku II wojny œwiatowej S. Szulc przebywa³ we Lwowie, pracuj¹c w Instytucie Handlu Radzieckiego. W listopadzie 1941 roku powróci³ do Warszawy i zosta³ zatrudniony na Wydziale Statystycznym Zarz¹du Miejskiego m. st. Warszawy. Naucza³
statystyki i demografii na tajnych kursach Uniwersytetu Warszawskiego, Wolnej
Wszechnicy Polskiej i Szko³y G³ównej Handlowej, która pracowa³a wówczas pod
nazw¹ Miejskiej Szko³y Handlowej.
W pierwszych dniach powstania warszawskiego roku 1944 S. Szulc z rodzin¹ zosta³
wysiedlony do Niemiec (okolice Zwickau w Saksonii).
W marcu 1945 roku zosta³ mianowany Prezesem GUS i piastowa³ to stanowisko do
czasu przejœcia na emeryturê w sierpniu 1949 roku. Po przejœciu na emeryturê pracowa³
w GUS jako rzeczoznawca.
Od roku 1945 S. Szulc prowadzi³ tak¿e wyk³ady ze statystyki oraz demografii
w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki i na Uniwersytecie Warszawskim. 19 kwietnia 1947 roku zosta³ profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1956
roku by³ cz³onkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.
Dzia³a³ w wielu polskich i miêdzynarodowych organizacjach naukowych. By³:
cz³onkiem Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich, cz³onkiem za³o¿ycielem Polskiego Instytutu Zagadnieñ Ludnoœciowych, cz³onkiem za³o¿ycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, cz³onkiem Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego, cz³onkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
oraz cz³onkiem Zarz¹du Miêdzynarodowej Unii Badania Naukowego Zagadnieñ Ludnoœciowych.
Wielokrotnie reprezentowa³ naukê polsk¹ na konferencjach naukowych, miêdzy innymi na Kongresach Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego. Podczas XVIII Sesji Miêdzynarodowego Instytutu Statystycznego w Warszawie w roku 1929 wyg³osi³
referat O tzw. standaryzacji czyli poprawianiu wspó³czynników (og³oszony drukiem
w „Kwartalniku Statystycznym” 1929, z. 4). W tym komunikacie S. Szulc przeanalizowa³ metody standaryzacji, to jest modyfikacji wspó³czynników w celu umo¿liwienia
porównywalnoœci zjawisk, zw³aszcza w odniesieniu do statystyki ludnoœci.
Profesor by³ jednym z g³ównych wspó³twórców systemu statystyki w Polsce –
– wnosz¹c wk³ad do dorobku tematycznego, organizacyjnego i publikacyjnego polskiej
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statystyki. W ci¹gu piêædziesiêciu lat twórczej pracy opublikowa³ 74 prace autorskie,
jeden przek³ad oraz kilkadziesi¹t publikacji statystycznych GUS, których by³ g³ównym
redaktorem.
Do jego zasadniczych dzie³ nale¿¹: opracowanie Wartoœæ materia³ów statystycznych
dotycz¹cych stanu ludnoœci b. Królestwa Kongresowego (Warszawa 1920), w którym
autor podda³ krytycznej ocenie zbiór zestawieñ statystycznych o ludnoœci zamieszkuj¹cej na terenach by³ego Królestwa Kongresowego w latach: 1819, 1867, 1868,
1890–1913; artyku³y: Ludnoœæ Rzeczypospolitej w chwili obecnej (Warszawa 1921),
omawiaj¹cy stan zaludnienia kraju po latach niewoli i po wydarzeniach I wojny œwiatowej, Maj¹tek spo³eczny b. Królestwa Polskiego (Warszawa 1922), Statystyka urodzeñ
ludnoœci ¿ydowskiej w miastach (Warszawa 1923), Statystyka ewangelików w Polsce
wed³ug spisu ludnoœci 1921 r. i innych Ÿróde³ (Warszawa 1925), prace: Wzglêdna nadwy¿ka urodzeñ ch³opców w czasie wojny i po wojnie (Warszawa 1925), Dawne tablice
wymieralnoœci Królestwa Polskiego i miasta Warszawy (Warszawa 1928), Ma³¿eñstwa,
urodzenia i zgony w województwach po³udniowych. Dane ogólne za lata 1919–1925
(Warszawa 1928), Ocena krytyczna wyników spisu gospodarstw wiejskich z dnia
30 IX 1921 roku (Warszawa 1928), Tablice wymieralnoœci województw poznañskiego
i pomorskiego 1922 roku (Warszawa 1928), Ludnoœæ Polski wed³ug wieku w latach
1927–1928 i 1929 (Warszawa 1930), Miary przyrostu naturalnego Polski (Warszawa
1931), Polskie tablice wymieralnoœci 1927 roku (Warszawa 1931), O przyroœcie ludnoœci Polski w okresie od r. 1921 do 1931 (Warszawa 1932), Dok³adnoœæ rejestracji urodzeñ i zgonów (Warszawa 1936) oraz podstawowe dzie³o pt. Ruch naturalny ludnoœci
w Polsce w latach 1895–1935 (Warszawa 1936). Treœæ tego dzie³a miêdzy innymi zawiera: ogólny obraz ruchu naturalnego ludnoœci na ziemiach polskich, urodzenia (¿ywe
i martwe, poronienia, p³eæ noworodków, urodzenia wielorakie, sezonowoœæ urodzeñ,
urodzenia œlubne i nieœlubne), zgony, przyrost naturalny, stosunek liczby urodzeñ i zgonów, miary ruchu naturalnego ludnoœci oraz wszechstronn¹ analizê potencja³u demograficznego Polski.
Podczas miêdzynarodowego kongresu ludnoœciowego w Pary¿u (29 VII–1 VIII
1937 r.) S. Szulc przedstawi³ referat Wp³yw wieku kobiet w chwili zawarcia ma³¿eñstwa
na p³odnoœæ ma³¿eñsk¹ i rodnoœæ, w którym, rozwa¿aj¹c zagadnienie p³odnoœci kobiet,
po raz pierwszy doszed³ do wniosku, ¿e nale¿y uwzglêdniæ czas trwania ma³¿eñstwa
przy rozpatrywaniu wspó³czynników p³odnoœci wed³ug wieku kobiet, zalecaj¹c wprowadzenie tego badania do statystyki stanu i ruchu ludnoœci oraz do spisów ludnoœci.
Osi¹gniêcia prof. S. Szulca w dziedzinie statystyki s¹ wynikiem wszechstronnej obserwacji badañ statystycznych prowadzonych w GUS. Rezultaty tych doœwiadczeñ,
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gromadzone przez wiele lat, zawar³ profesor w dwutomowych dziele pt. Metody statystyczne (Warszawa 1952). Dzie³o to stawia go w gronie wybitnych statystyków Polski
Niepodleg³ej. W tym wielokrotnie wznawianym podrêczniku dla studentów omówiono: zasady zbierania i prezentacji danych statystycznych, analizy, struktury, dynamiki
i korelacji oraz wstêpne wiadomoœci z zakresu metody reprezentacyjnej. W ci¹gu swojego pracowitego ¿ycia S. Szulc wychowa³ ogromn¹ rzeszê uczniów, wœród których
krzewi³ wiedzê o statystyce i demografii oraz którym wpaja³ kulturê statystyczn¹.
Profesor S. Szulc ma ogromne zas³ugi w powo³aniu i rozwoju specjalistycznej biblioteki statystycznej w GUS. By³ jej pierwszym kierownikiem, wyznaczonym przez
prof. Józefa Buzka, do za³o¿enia tej placówki jako zaplecza naukowego GUS. S. Szulc
na pocz¹tku lat dwudziestych XX w. nawi¹za³ kontakty z instytucjami zagranicznymi
(m.in. z Lig¹ Narodów, British Library, Library of Congress), buduj¹c zbiory zagraniczne na podstawie wymiany bibliotecznej. Ambicj¹ i d¹¿eniem prof. S. Szulca by³o
stworzenie biblioteki na wielk¹ skalê. Uda³o mu siê to, gdy¿ w roku 1968, ju¿ po œmierci
S. Szulca, Biblioteka GUS zosta³a przekszta³cona w Centraln¹ Bibliotekê Statystyczn¹,
a dziœ jest drug¹ co do wielkoœci w Europie specjalistyczn¹ bibliotek¹ statystyczn¹.
W uznaniu zas³ug profesora w tej dziedzinie w roku 1989 Prezes GUS prof. Franciszek
Kubiczek Centralnej Bibliotece Statystycznej nada³ imiê Stefana Szulca.
Profesor S. Szulc zmar³ 12 paŸdziernika 1956 roku w Warszawie.
S. Szulc by³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (przed wojn¹) i Orderem Odrodzenia Polski IV kl. (po wojnie).
By³ mê¿em Ireny Szulc z domu Fryde.
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TOMASZEWICZ ANDRZEJ
(1938–1991)

Andrzej Tomaszewicz urodzi³ siê 17 kwietnia 1938 roku w Bydgoszczy. Zmar³
24 kwietnia 1991 roku w £odzi.
W 1950 roku ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, a w roku 1953 uzyska³ œwiadectwo dojrza³oœci jako absolwent Technikum Finansowego w Radomiu. Studia w zakresie ekonometrii i statystyki odby³ w latach 1954–1957 na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS
w Warszawie. Studia matematyczne rozpocz¹³ w roku 1960 na Uniwersytecie Warszawskim. Kontynuowa³ je w latach 1960–1965 na Wydziale Matematyki, Fizyki
i Chemii U£, specjalizuj¹c siê w zakresie rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki
matematycznej. Rada Wydzia³u Ekonomiczno-Socjologicznego U£ w roku 1971 nada³a
mu stopieñ doktora nauk ekonomicznych na podstawie pracy Stochastyczna struktura
modeli popytu konsumpcyjnego, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. W³adys³awa Welfe. W roku akademickim 1974–1975 odby³ sta¿ naukowo-dydaktyczny na
University of North Karolina w Chapell Hill (USA) u prof. Normana Johnsona. Ta sama
Rada Wydzia³u nada³a mu w 1985 roku stopieñ doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonometrii, na podstawie rozprawy Jednorównaniowe modele
ekonometryczne przy nieklasycznych za³o¿eniach. W roku 1986 zosta³ docentem,
a w 1990 profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu £ódzkiego.
Prace na uniwersytecie rozpocz¹³ w roku 1965 w Katedrze Ekonometrii Wydzia³u
Ekonomiczno-Socjologicznego U£, pocz¹tkowo jako asystent-sta¿ysta, a od roku 1966
asystent. W latach 1967–1971 odby³ studia doktoranckie, prowadz¹c równolegle zajêcia dydaktyczne. W latach 1971–1986 by³ adiunktem w Instytucie Ekonometrii i Statystyki U£, gdzie stworzy³ Pracowniê Obliczeñ Numerycznych, któr¹ kierowa³ od roku
1978 do 1990. By³: organizatorem i od roku 1990 kierownikiem Zak³adu Badañ Operacyjnych w tym instytucie, wspó³twórc¹ kierunku cybernetyki ekonomicznej i informatyki, inicjatorem komputeryzacji nauczania przedmiotów iloœciowych na Wydziale
Ekonomiczno-Socjologicznym U£.
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Organizowa³ i osobiœcie wykonywa³ wiele prac zwi¹zanych z programowaniem
komputerów – od GIER poprzez ODRY po mikrokomputery. By³ autorem ponad 200
programów i procedur komputerowych, w tym systemu uk³adania siatki zajêæ dydaktycznych na potrzeby Wydzia³u Ekonomiczno-Socjologicznego U£.
By³ opiekunem 25 prac magisterskich i wypromowa³ 3 doktorów.
Poza szkolnictwem wy¿szym w latach 1957–1960 pracowa³ w charakterze ekonomisty w Zak³adach Wytwórczych Lamp Elektronowych w Warszawie.
By³: cz³onkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN (1987–1991), cz³onkiem
PTS, w latach 1988–1990 przewodnicz¹cym £ódzkiego Oddzia³u tego Towarzystwa),
od 1980 roku cz³onkiem kolegium redakcyjnego, redaktorem dzia³owym „Przegl¹du
Statystycznego”, cz³onkiem £ódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Bernoulli Society of Mathematical Statistics and Probability.
G³ównym przedmiotem badañ Andrzeja Tomaszewicza by³y metody ekonometryczne, które okreœlaj¹ zale¿noœci miêdzy zjawiskami ekonomicznymi i spo³ecznymi. Opisywane s¹ one za pomoc¹ równania lub uk³adu równañ.
Model ekonometryczny, obok formalizacji badanych relacji miêdzy zjawiskami ekonomiczno-spo³ecznymi, zawiera szereg za³o¿eñ opisuj¹cych, jaki jest zwi¹zek miêdzy
parametrami tych relacji a danymi empirycznymi, którymi dysponuje badacz. S¹ to
za³o¿enia o stochastycznej strukturze modelu.
Tezy te dotycz¹ na ogó³ parametrów strukturalnych modelu i zwi¹zane s¹ z ich estymacj¹ lub weryfikacj¹ hipotez statystycznych dotycz¹cych ich wielkoœci. Estymacja
parametrów strukturalnych lub weryfikacja odpowiednich hipotez mo¿e byæ ostatecznym celem badania ekonometrycznego, mo¿e te¿ byæ tylko etapem, którego wyniki
s³u¿¹ predykcji lub symulacji badanych zjawisk.
Formu³owane wnioski zale¿¹ od przyjêtej procedury wnioskowania ekonometrycznego. Zagadnienie wyboru optymalnej procedury wnioskowania by³o miêdzy innymi
kluczowym problemem metodologii badañ ekonometrycznych, którym zajmowa³ siê
Andrzej Tomaszewicz. Optymalnoœæ procedury zale¿y, przy wybranym kryterium
optymalnoœci (jest nim na ogó³ efektywnoœæ estymatora lub moc testu), od zbioru przyjêtych za³o¿eñ. Dana procedura mo¿e jednak okazaæ siê wysoce nieoptymalna (nieefektywna), gdy któreœ z za³o¿eñ nie jest spe³nione. Przy wyborze procedury nale¿y wiêc zabezpieczyæ mo¿liwoœæ efektywnego wnioskowania i w takim przypadku. Niezwykle
wa¿n¹ rolê Andrzej Tomaszewicz podkreœli³ w monografii Jednorównaniowe modele
ekonometryczne (1985), jak¹ odgrywa weryfikacja przyjêtych za³o¿eñ, któr¹ nale¿y
traktowaæ jako integraln¹ czêœæ wnioskowania ekonometrycznego.
Model ekonometryczny mo¿na zapisaæ w postaci uk³adu równañ
t = 1,2,...,n
yt = ft(xt1,xt2,...,et)
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wi¹¿¹cego wartoœci obserwowalnej zmiennej yt z wartoœciami k zmiennych objaœniaj¹cych xtj oraz sk³adnika losowego et . Zgodnie z przyjêt¹ tradycj¹, wielkoœci xtj, yt, et
traktuje siê jako elementy macierzy X, y, e.
Sformu³owa³ 10 za³o¿eñ dotycz¹cych modelu ekonometrycznego: stabilnoœæ, liniowoœæ, xtj nie s¹ losowe, rz¹d macierzy elementów xtj jest mniejszy od n, wartoœæ oczekiwana sk³adnika losowego e jest zerowa, brak autokorelacji, homoskedastycznoœci,
wektor losowy e ma n-wymiarowy rozk³ad normalny, informacje z próby s¹ jedynymi
danymi s³u¿¹cymi estymacji ft, macierz S jest nieosobliwa.
Poda³ wiele propozycji weryfikacji tych za³o¿eñ.
Statystyki testów ekonometrycznych s¹ na ogó³ funkcjami wektora reszt empirycznych e = y –Xa, gdzie a jest estymatorem a, otrzymanym klasyczn¹ metod¹ najmniejszych kwadratów (kmnk) a = (XTX)-1XTy.
Wiêkszoœæ znanych statystyk testów ekonometrycznych zosta³a skonstruowana
przez analogiê do najbardziej popularnych testów opartych na za³o¿eniu, ¿e dana próba
jest prób¹ prost¹, to jest zmienne s¹ niezale¿ne i maj¹ ten sam rozk³ad.
Jeœli hipoteza alternatywna dopuszcza zale¿noœæ, zak³ada siê zwykle, ¿e rozk³ady
zmiennych s¹ jednakowe. Na odwrót, weryfikuj¹c hipotezê o jednorodnoœci rozk³adów,
zak³ada siê niezale¿noœæ. Tego rodzaju analogia dla przypadku modelu ekonometrycznego jest niemo¿liwa bez dopuszczenia pewnego b³êdu. Wiadomo, ¿e przy spe³nieniu
klasycznych za³o¿eñ elementy wektora e1, e2, …, en nie s¹ niezale¿ne, ani nie maj¹ tego
samego rozk³adu.
Andrzej Tomaszewicz w konstrukcji testów ekonometrycznych przedstawi³ trzy podejœcia:
1.° Poniewa¿ ze wzrostem próby zarówno zale¿noœci miêdzy resztami et malej¹, jak
i ró¿nice w wariancji ich rozk³adów malej¹, zatem dla dostatecznie du¿ych n b³¹d
spowodowany faktem, ¿e et s¹ zale¿ne i heteroskedastyczne jest dowolnie ma³y.
Uzasadnia to stosowanie analogicznych statystyk jak dla testów próby prostej. Autorzy propozycji takich testów ograniczaj¹ siê zwykle do dowodu asymptotycznej
równowa¿noœci obu statystyk, rezygnuj¹c z oceny b³êdu w przypadku ma³ych
prób.
2.° Przekszta³cenie reszt e1, e2 , …, en na reszty ortogonalne.
3.° Autor propozycji testu stara siê znaleŸæ lub przynajmniej oszacowaæ rozk³ad statystyki testu. W przypadku klasycznych testów t lub F rozk³ad sprowadza siê do znanego rozk³adu.
Andrzej Tomaszewicz przeprowadzi³ szerok¹ analizê dotycz¹c¹ wyboru testów
ekonometrycznych. Gdy rozk³ad jest znany, do celów praktycznych wystarcz¹ tablice,
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choæ czêsto wygodniej jest (szczególnie w obliczeniach komputerowych) skorzystaæ
z formu³ aproksymacyjnych. Jeœli rozk³ad dok³adny nie jest tablicowany (lub algorytm
niedostêpny), warto wiedzieæ, przynajmniej w przybli¿eniu, jaki pope³nia siê b³¹d, stosuj¹c rozk³ad „zastêpczy”.
Testy oparte na statystykach nieparametrycznych nale¿¹ do najprostszych metod weryfikacji klasycznych za³o¿eñ. Statystyki nieparametryczne maj¹ tê zaletê, ¿e s¹ niezale¿ne od rozk³adu zmiennych, na podstawie których s¹ liczone. To stwierdzenie jest
jednak prawdziwe tylko w odniesieniu do próby prostej, ewentualnie reszt ortogonalnych. Statystyka oparta na resztach et w³asnoœci tej oczywiœcie w ogólnym przypadku
nie ma. Niezale¿noœæ statystyki od rozk³adu zmiennej czyni j¹ odporn¹ zarówno na obserwacje nietypowe, jak i rozk³ady „z d³ugim ogonem”.
W swoich badaniach Andrzej Tomaszewicz d¹¿y³ do wskazañ aplikacyjnych rozwa¿anych metod.
W badaniach ekonometrycznych, opartych zwykle na nielicznej próbie, spoœród wielu mo¿liwych hipotez alternatywnych na ogó³ wybiera siê pewn¹ jednoparametrow¹
klasê hipotez zawieraj¹cych hipotezê Ho.
Dla testów autokorelacji jest to model z autoregresj¹ pierwszego rodzaju sk³adników
losowych.
Dla testów heteroskedastycznoœci sformu³owaæ mo¿na pewne klasy jednoparametrowych modeli heteroskedastycznoœci.
Dla testów liniowoœci problem jest bardziej z³o¿ony, gdy¿ nieliniowoœæ mo¿e przybieraæ ró¿ne formy. Najprostsz¹ alternatyw¹ modelu liniowego wydaje siê byæ model
paraboliczny (kwadratowy). Testy stabilnoœci parametrów modelu zwi¹zane s¹ z postaci¹ uogólnienia na model z niestabilnymi parametrami. Najczêœciej hipotezy alternatywne okreœlaj¹ skokowe lub ci¹g³e zmiany parametrów.
Najtrudniej wybraæ hipotezy alternatywne dla normalnoœci rozk³adu sk³adnika losowego. Mog¹ one opisywaæ szczególne przypadki rozk³adów asymetrycznych (np.
rozk³ad logarytmiczno-normalny) lub ogólne – rozk³ady Fishera. Najpopularniejsze
jednak s¹ rozk³ady alternatywne opisuj¹ce mo¿liwoœci pojawienia siê obserwacji nietypowych – rozk³ady z „d³ugim ogonem” (heavy tailed) oraz mieszanki rozk³adów.
Weryfikacjê spe³nienia warunków pobocznych w badaniach praktycznych stosuje
siê rzadko. W tym przypadku hipotezy alternatywne s¹ dobrze okreœlone.
Do najistotniejszych osi¹gniêæ profesora nale¿¹:
– metody wyznaczania rozk³adów statystyk nieparametrycznych,
– opracowanie metod symulacji do wyznaczania wartoœci krytycznych testów ekonometrycznych,
– metody badania mocy i efektywnoœci testów ekonometrycznych.
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Andrzej Tomaszewicz zajmowa³ siê zastosowaniem teorii zapasów i uzyska³ interesuj¹ce wyniki dotycz¹ce optymalizacji zapasów w warunkach niepewnoœci.
Profesor A. Tomaszewicz w œrodowisku naukowym spe³nia³ równie¿ wa¿n¹ funkcjê
eksperta-doradcy w sprawach metodologii badañ empirycznych, w tym tak¿e ¿yczliwego konsultanta prac przygotowywanych na stopieñ lub tytu³ naukowy. Trudno by³oby
wyliczyæ, jak wiele osób, nie tylko reprezentuj¹cych ekonomistów, ale socjologów,
przyrodników, lekarzy, konsultowa³o z nim programy naukowe b¹dŸ wyniki eksperymentów.
Andrzej Tomaszewicz od pocz¹tku swej pracy w Uniwersytecie £ódzkim nieprzerwanie prowadzi³ zajêcia ze studentami. By³ jednym ze wspó³twórców i filarów kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Prowadzi³ ró¿norodne, wymagaj¹ce
specjalistycznej wiedzy, stale urozmaicane zajêcia dydaktyczne. Nale¿a³y do nich
wyk³ady kursowe z: algebry liniowej, teorii ekonometrii, teorii i prognoz, metod numerycznych, a ostatnio mikrokomputerów i ich zastosowañ. Zajêcia te cieszy³y siê szczególnym zainteresowaniem studentów. By³ inicjatorem komputeryzacji nauczania
przedmiotów iloœciowych. Bra³ udzia³ w opracowaniu skryptów oraz monografii
maj¹cych charakter akademickich podrêczników (np. Metody ekonometryczne, PWE
1977).
Przez ca³y czas pracy zawodowej by³ niestrudzonym organizatorem badañ naukowych, g³ównie w ramach du¿ych programów badawczych. Wyrazem uznania dla jego
pozycji naukowej by³o powierzenie Andrzejowi Tomaszewiczowi, przez trzy kadencje,
funkcji sekretarza naukowego w programach resortowych, a ostatnio w Centralnym
Programie Badañ Podstawowych (10.09), promuj¹cym rozwój badañ ekonometrycznych. W tym charakterze po³o¿y³ on ogromne zas³ugi dla wyciagniêcia w orbitê problematyki modelowania i prognozowania ekonometrycznego wszystkich licz¹cych siê
oœrodków naukowych w kraju i utrzymania wysokiego poziomu naukowego prac
w programie. Jego te¿ g³ówn¹ zas³ug¹ by³o przeprowadzenie w ramach programu „rewolucji mikrokomputerowej”, w rezultacie której nast¹pi³o radykalne unowoczeœnienie
metod prac badawczych, zarówno teoretycznych (symulacja komputerowa), jak i empirycznych.
Profesor by³ laureatem wielu nagród za dzia³alnoœæ naukow¹ (m.in. Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Prezesa GUS, Rektora U£). Odznaczony Z³ot¹ Odznak¹ U£
(1986), medalem „Uniwersytet £ódzki w S³u¿bie Spo³eczeñstwa i Nauki” (1987),
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1990).
By³ autorem lub wspó³autorem ponad 150 prac naukowych, w tym oko³o 70 opublikowanych w postaci monografii, artyku³ów oraz referatów konferencyjnych. Aktywnie
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uczestniczy³ w miêdzynarodowym ¿yciu naukowym, publikuj¹c liczne prace w jêzyku
angielskim, a tak¿e rosyjskim. Systematycznie bra³ udzia³ w konferencjach krajowych
oraz miêdzynarodowych.
Wybrane publikacje Andrzeja Tomaszewicza:
Analiza regresji na maszynie cyfrowej GIER (ZNU£, Ser. III, 1968, z. 19), Ekonometryczne metody szacowania elastycznoœci popytu wzglêdem dochodu na podstawie badañ bud¿etów gospodarstw domowych („Zeszyt Metodologiczny GUS” 1972, nr 29),
Momenty odwrotnoœci zmiennej losowej o uciêtym rozk³adzie normalnym („Przegl¹d
Statystyczny” 1974, nr 21), Numerical Evaluation of the Officiency of Estimation
Methods for the Models with Autocorrelation („Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki
U£”, Ser. D, z. 8, 1975), O poprawce Yatesa dla ma³ych prób („Przegl¹d Statystyczny”
1977, nr 24), wspó³autor Ekonometryczne modele rynku. Estymacja – Prognozy – Symulacje (t. 1, 1977, t. 2, 1978), wspó³autor skryptu Przep³ywy miêdzyga³êziowe, elementy teorii (1979), Jednorównaniowe modele ekonometryczne przy nieklasycznych
za³o¿eniach (1985), Testy ekonometryczne (1993).

CZES£AW DOMAÑSKI
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TRYBU£A STANIS£AW CZES£AW
(1932–2008)

Stanis³aw Czes³aw Trybu³a urodzi³ siê 2 stycznia 1932 roku w Rafa³ówce (Ukraina).
Do gimnazjum i liceum uczêszcza³ w Rypinie. Maturê zda³ w 1950 roku jako ekstern
w liceum im. Kopernika w Toruniu. W tym samym roku rozpocz¹³ studia matematyczne na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Po ukoñczeniu tam studiów
I stopnia, przeniós³ siê na studia II stopnia do Wroc³awia. Dyplom magistra, na podstawie pracy z teorii gier przygotowanej pod opiek¹ H. Steinhausa (1887–1972), uzyska³
w 1955 roku. Doktoryzowa³ siê w 1960 roku na podstawie rozprawy o minimaksowej
estymacji, której promotorem by³ H. Steinhaus. Wyniki zawarte w doktoracie opublikowa³ w „Zastosowaniach Matematyki” i „Annals of Mathematical Statistics”. W latach
1959–1968 pracowa³ w Katedrze Matematyki Politechniki Wroc³awskiej, z przerw¹
w roku akademickim 1962/63 na studia uzupe³niaj¹ce w Londynie. W czasie pobytu
w University College w Londynie pracowa³ z M.S. Bartlettem (1910–2002).
Stanis³aw Trybu³a habilitowa³ siê w 1968 roku na Uniwersytecie Wroc³awskim na
podstawie rozprawy Plany sekwencyjne i zmienne losowe. Po habilitacji zosta³ kierownikiem Zak³adu Teorii Sterowania w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych
(1.10.1968–31.01.1971), a nastêpnie zastêpc¹ dyrektora ds. badañ podstawowych
(2.02.1971–30.09.1972). Do pracy na Politechnice Wroc³awskiej wróci³ w 1972 roku
(1.02.1972) i zosta³ kierownikiem Zak³adu Statystyki Matematycznej (1.10.1972–
–30.09.1975). Od 1.10.1972 roku do 30.09.1975 roku by³ równie¿ kierownikiem Studium Doktoranckiego w Instytucie Matematyki Politechniki Wroc³awskiej, a od
1.10.1973 roku do 30.09.1984 roku zastêpc¹ dyrektora tego Instytutu ds. kszta³cenia
kadr. Tytu³ profesora nadzwyczajnego uzyska³ w 1973 roku, a profesora zwyczajnego
w 1988 roku. Na emeryturê przeszed³ 30.09.1998 roku.
Zainteresowania naukowe Stanis³awa Trybu³y pocz¹tkowo koncentrowa³y siê na
teorii gier i czêsto do tej tematyki wraca³y. Jednak najwiêcej twórczych rezultatów uzy-
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ska³ w teorii prawdopodobieñstwa i statystyce matematycznej, a tak¿e w modelowaniu
matematycznym w technice, które zwi¹zane by³o ze sterowaniem z³o¿onymi systemami energetycznymi, np. obejmuj¹cymi kraje RWPG. Miêdzy innymi rozwi¹za³ problem
identyfikacji i optymalnego sterowania po³¹czonymi systemami energetycznymi oraz
zagadnienia bayesowskiego i minimaksowego sterowania. Najwy¿ej ceni³ sobie rezultaty uzyskane w zagadnieniach estymacji i analizy sekwencyjnej.
W ostatnich kilkunastu latach ¿ycia S. Trybu³a zaj¹³ siê teori¹ gier czasowych, którym poœwiêci³ ponad 30 publikacji i 2 ksi¹¿ki (wspólne ze swoim uczniem T. Radzikiem). Nazwa gry czasowe obejmuje sytuacje konfliktowe, w których ka¿da z dwóch
antagonistycznych stron musi wybraæ najlepszy dla siebie moment podjêcia decyzji,
przy czym im szybciej, tym wiêksza szansa zaskoczenia przeciwnika, ale im póŸniej,
tym lepsza informacja, pozwalaj¹ca na podjêcie bardziej skutecznego dzia³ania. Stanis³aw Trybu³a z du¿ym powodzeniem poszukiwa³ optymalnych strategii dla ka¿dej ze
stron.
Analiza sekwencyjna, której poœwiêca³ wiele uwagi, zosta³a stworzona przez Abrahama Walda i Jakobiego Wolfowitza jako narzêdzie do bardziej efektywnego sterowania jakoœci¹ produkcji w czasie II wojny œwiatowej. Niezale¿nie, co sta³o siê powszechnie znane dopiero w latach osiemdziesi¹tych XX wieku, metody sekwencyjne rozwija³
i stosowa³ Alan Turing w Bletchley Park w czasie II wojny œwiatowej. Wydaje siê, ¿e do
badañ w tej tematyce profesora S. Trybu³ê zainspirowa³¹ praca DeGroota z 1959 roku,
w której rozpatrywany by³ problem wyznaczenia planów sekwencyjnych, efektywnych
(w klasie planów nieobci¹¿onych) w sensie nierównoœci Wolfowitza, w przypadku
estymacji prawdopodobieñstwa sukcesu w doœwiadczeniach Bernoulliego. Rezultaty
badañ nad wyznaczeniem efektywnych planów sekwencyjnych estymacji nieznanych
parametrów oraz funkcji efektywnie estymowalnych dla procesów stochastycznych
o przyrostach niezale¿nych z czasem ci¹g³ym prof. S. Trybu³a zawar³ w monografii wydanej w 1968 roku w serii „Dissertationes Mathematicae”. Wyniki te by³y podstaw¹ do
uzyskania habilitacji w zakresie matematyki i inspiracj¹ do dalszych badañ w dziedzinie
estymacji sekwencyjnej dla procesów stochastycznych. Tematyk¹ t¹ zainteresowa³
swoich doktorantów i sam wraca³ do problematyki sekwencyjnej estymacji, stawiaj¹c
kolejne zadania poszerzaj¹ce zakres stosowalnoœci tych metod.
Drug¹ grup¹ zagadnieñ, którym S. Trybu³a poœwiêci³ wiele uwagi, jest problem wyznaczania minimaksowaych procedur. Zagadnienia te s¹ zwi¹zane z podejœciem bayesowskim w teorii decyzji. Jednym z wa¿niejszych zagadnieñ w tej dziedzinie jest
wyznaczanie estymatorów bayesowskich i minimaksowych. Rezultaty w tym zakresie
publikowa³ przez ca³y czas swojej aktywnoœci naukowej. Jedna z pierwszych prac Sta-
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nis³awa Trybu³y, opublikowana w 1958 roku, dotyczy³a estymacji minimaksowej parametrów rozk³adu wielomianowego. Ostatnia, opublikowana w 2003 roku, poœwiêcona
jest minimaksowej predykcji. Wa¿niejsze swoje rezultaty z tej tematyki zawar³ w drugiej monografii opublikowanej w 1985 roku w serii „Dissertationes Mathematicae”.
Profesor Stanis³aw Trybu³a wypromowa³ 14 doktorów, których lista wraz z tytu³ami
rozpraw zawarta jest w pracy Szajowski K. J., Stanis³aw Czes³aw Trybu³a (1932–2008).
Wiadom. Mat. 45 (2009), No. 1, 119-131. MR 2561090. Piêæ z tych dysertacji, autorstwa R. Magiery, M. Rutkowskiej, G. Lemiesza, R. Ró¿añskiego i M. Wilczyñskiego,
rozwi¹zuje wa¿ne zagadnienia dotycz¹ce wnioskowania statystycznego. Problematyka
sterowania adaptacyjnego, a wiêc równie¿ bliska statystyce, to przedmiot doktoratu
A. Grzybowskiego, Z. Porosiñskiego i K. Szajowskiego. Matematyka przemys³owa
by³a przedmiotem rozpraw A. Wojnara i M. Koszelnika. Pozosta³e rozprawy doktorskie
poœwiêcone by³y teorii gier czasowych.
Stanis³aw Trybu³a dwukrotnie (w 1987 i 1972 roku) otrzyma³ nagrodê Polskiego Towarzystwa Metematycznego im. H. Steinhausa oraz trzykrotnie nagrodê pañstwow¹
(zespo³ow¹ z zakresu zastosowañ matematyki do energetyki w 1973 roku, indywidualne drugiego stopnia w 1978 i 1986 roku. Zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim
OOP (1974) i medalem KEN (1985) oraz medalem Zas³u¿ony Nauczyciel (1982).
Hobby Stanis³awa Trybu³y by³y szachy i bryd¿. Grywa³ w turniejach, dwukrotnie
zdobywaj¹c tytu³ mistrza Polski w bryd¿u sportowym. Jest autorem systemu licytacji
w bryd¿u.
By³ ¿onaty z Zofi¹ z domu ¯murko. Mia³ trzy córki: Iwonê (1957, matematyk), Ewê
(1958, architekt) i Gra¿ynê (1960, architekt).
Stanis³aw Trybu³a zmar³ 28 stycznia 2008 roku po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie. Zosta³
pochowany 2 lutego 2008 roku na cmentarzu Osobowickim (pole 129U2/87) we
Wroc³awiu.
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ULAM STANIS£AW MARCIN
(1909–1984)

Stanis³aw Marcin Ulam urodzi³ siê 13 kwietnia 1909 roku we Lwowie i tam zdoby³ wykszta³cenie. Jego ojciec Józef by³ adwokatem, a matka Anna z domu Auerbach córk¹ przemys³owca. By³a to zamo¿na, spolonizowana rodzina ¿ydowska przyby³a z Wenecji trzy
pokolenia wczeœniej. Po wybuchu I wojny œwiatowej rodzina Ulamów przenios³a siê do
Wiednia. W czasie wojny ojciec Ulama by³ oficerem sztabowym armii austriackiej
i w zwi¹zku z tym jego rodzina czêsto podró¿owa³a. Przez jakiœ czas mieszkali w Ostrawie,
gdzie Stanis³aw chodzi³ do szko³y. Potem mia³ ju¿ wy³¹cznie nauczycieli prywatnych –
– podró¿owali zbyt wiele, by móg³ regularnie uczêszczaæ do szko³y. W roku 1918 Ulamowie powrócili do Lwowa. W roku 1919 dziesiêcioletni Stanis³aw zda³ egzaminy wstêpne
do VII Gimnazjum Koœciuszki we Lwowie. By³a to szko³a œrednia, w której nauka trwa³a
osiem lat. W roku 1927 zda³ egzaminy maturalne i jesieni¹ tego¿ roku rozpocz¹³ studia na
Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej. Studiowa³ w grupie matematycznej. Na
wyk³adach z teorii mnogoœci zetkn¹³ siê z m³odym, niedawno przyby³em z Warszawy
prof. Kazimierzem Kuratowskim, uczniem Sierpiñskiego, Mazurkiewicza i Janiszewskiego. Od pocz¹tku Ulam uczestniczy³ w prowadzonych przez Kuratowskiego dyskusjach
aktywniej ni¿ jego koledzy. Kuratowski szybko zacz¹³ uwa¿aæ go za jednego z lepszych
studentów i czêsto rozmawia³ z nim po wyk³adach. W ten sposób, dziêki zachêcie ze strony
Kuratowskiego, rozpoczê³a siê jego kariera matematyka. Pomiêdzy wyk³adami siedzia³ na
ogó³ w pokoju któregoœ z wyk³adowców matematyki. W jednym z tych pokoi spotka³ po
raz pierwszy Stanis³awa Mazura, m³odego asystenta na uniwersytecie. Mazur przyszed³
tam, aby pracowaæ z Orliczem, Nikliborcem i Kaczmarzem, którzy byli parê lat od niego
starsi. Dziêki rozmowom z Mazurem Ulam zacz¹³ poznawaæ zagadnienia analizy funkcjonalnej, rozwijane przez Banacha. Na pocz¹tku drugiego semestru pierwszego roku studiów
Kuratowski powiedzia³ Ulamowi o pewnym zagadnieniu z teorii mnogoœci, dotycz¹cym
przekszta³ceñ zbiorów. Ulamowi uda³o siê rozwi¹zaæ ten problem i jego praca ukaza³a siê
w roku 1929 w „Fundamenta Mathematicae”, wiod¹cym polskim czasopiœmie matema-
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tycznym, którego redaktorem by³ Kuratowski. Przed koñcem pierwszego roku studiów
Ulam napisa³ swoj¹ drug¹ pracê, któr¹ zamieœci³ równie¿ w „Fundamenta Mathematicae”.
W bardzo d³ugiej pracy, która ukaza³a siê rok póŸniej, Alfred Tarski otrzyma³ ten sam rezultat. Gdy Kuratowski zwróci³ mu uwagê, ¿e wynika on z twierdzenia Ulama, Tarski
wspomnia³ o tym w przypisie. O zdarzeniu tym Ulam (1996, s. 61) napisa³ tak: „Z mojego
m³odzieñczego punktu widzenia by³o to ma³ym zwyciêstwem – uznaniem mojej matematycznej obecnoœci”.
W roku Ulam 1932 zosta³ poproszony o wyg³oszenie referatu na miêdzynarodowym
kongresie matematycznym w Zurychu. Po zakoñczeniu kongresu z Kuratowskim i Knastrem zorganizowali sobie krótki wyjazd do Montreux. Wróci³ do Polski, aby zdaæ zaleg³e egzaminy i napisaæ pracê magistersk¹. Ulam (1996, s. 76) wspomina:
Mia³em wrêcz patologiczn¹ awersjê do egzaminów. Przez ponad dwa lata nie przystêpowa³em do egzaminów, których zdanie by³o konieczne do przejœcia na wy¿szy rok studiów. Moi
profesorowie byli tolerancyjni wiedz¹c, ¿e piszê prace naukowe. Na koniec musia³em je zdaæ –
– wszystkie naraz.

Ostatnim rokiem akademickim czteroletnich regularnych studiów Ulama by³ rok
1930/1931, ale ostatnie cztery egzaminy kursowe zda³ dopiero w listopadzie i grudniu
1932 roku. Aby uzyskaæ dyplom, nale¿a³o, oprócz z³o¿enia wymaganych egzaminów
kursowych, przed³o¿yæ pracê dyplomow¹ oraz zdaæ przez egzamin pisemny i ustny. Do
podania Ulama skierowanego do Komisji Egzaminów Dyplomowych na Wydziale
Ogólnym Politechniki Lwowskiej do³¹czona by³a lista 12 jego prac, z których 9 ju¿ siê
wówczas ukaza³o drukiem. Praca dyplomowa Ulama nosi³a tytu³ Z teorii produktów
kombinatorycznych. Jej opiekun prof. Kazimierz Kuratowski tak j¹ oceni³:
Praca stanowi studium nad ma³o dotychczas zbadanym, a odgrywaj¹cym coraz wa¿niejsz¹
w matematyce rolê, dzia³aniem „produktowania”. Autor analizuje to pojêcie na tle zagadnieñ teorii
mnogoœci, teorii grup, topologii, geometrii przestrzeni metrycznych, kombinatoryki, teorii miary
w zwi¹zku z rachunkiem prawdopodobieñstwa. Ze wzglêdu na to, ¿e autor wykaza³ ca³kowite opanowanie tematu, nale¿yt¹ znajomoœæ odnoœnej literatury, ¿e ponadto praca zawiera szereg w³asnych
rezultatów, ¿e wreszcie autor stawia w tej pracy wiele interesuj¹cych problematów – uznajê niniejsz¹ pracê dyplomow¹ za celuj¹c¹ [w oryginale s³owo celuj¹c¹ by³o podkreœlone].

Na temat swej pracy magisterskiej Ulam (1996, s. 76) wspomina:
[…] napisa³em pracê magistersk¹ na temat, który sam wymyœli³em. Pracowa³em nad nim kilka tygodni, a potem spisa³em wszystko w ci¹gu jednej nocy, od oko³o dziesi¹tej wieczorem do
czwartej nad ranem, na d³ugich arkuszach papieru kancelaryjnego mojego ojca. Wci¹¿ jeszcze
mam ten rêkopis.
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Ostateczny egzamin dyplomowy ustny Ulam z³o¿y³ 15 grudnia 1932 roku z wynikiem celuj¹cym przed Komisj¹ w sk³adzie W³odzimierz Sto¿ek (przewodnicz¹cy), Antoni £omnicki i Kazimierz Kuratowski (cz³onkowie). Na tej podstawie Rada Wydzia³u
Ogólnego PL nada³a mu akademicki stopieñ magistra.
W roku 1933 Ulam obroni³ rozprawê doktorsk¹ pt. O teorii miary w ogólnej teorii
mnogoœci, opublikowan¹ przez Ossolineum we Lwowie w tym samym roku. Autor
po³¹czy³ w niej kilka wczeœniejszych swoich prac, twierdzeñ i uogólnieñ z teorii miary.
Najwa¿niejsze wyniki tej rozprawy zosta³y opublikowane przez Ulama ju¿ w roku 1930
w „Fundamenta Mathematicae”. By³ to pierwszy doktorat nadany przez nowy Wydzia³
Ogólny, utworzony w roku 1927 na Politechnice Lwowskiej – jedyny wydzia³, na którym przyznawano tytu³y magisterskie i doktorskie; na pozosta³ych nadawano tytu³y in¿ynierskie.
Okolicznoœci powstania rozprawy doktorskiej Ulama tak wspomina Kazimierz Kuratowski (1981, s. 95):
Wracaj¹c jeszcze do sylwetki naukowej Ulama, warto mo¿e wspomnieæ o jego pracy doktorskiej, by³a ona bowiem typowym efektem atmosfery panuj¹cej we lwowskim œrodowisku matematycznym. Jak sobie przypominam, gdzieœ w roku 1928/29 w czasie jednej z moich licznych
rozmów z Banachem w Kawiarni Szkockiej zainteresowaliœmy siê tak zwanym problemem miary postawionym przez Hausdorffa wiele lat wczeœniej i wówczas jeszcze nie rozwi¹zanym.
W czasie kilkugodzinnej rozmowy próbowaliœmy ró¿nych sposobów zaatakowania tego zagadnienia. Bezskutecznie. Oko³o pó³nocy wróci³em do domu. Nie mog³em jednak zasn¹æ, póki nie
znalaz³em rozwi¹zania (ku mej wielkiej radoœci). Nazajutrz rano spotykam Banacha. „Wiesz,
Stefek, rozwi¹za³em problem Hausdorffa”. „A ja te¿” – mówi Banach. Co wiêcej, okazuje siê, ¿e
metoda rozumowania Banacha i moja by³a niemal identyczna: by³a w istocie kontynuacj¹ naszej
rozmowy w kawiarni. Rzecz prosta: postanowiliœmy opublikowaæ nasz wynik w postaci wspólnej pracy (w „Fundamentach”). W pracy tej postawiliœmy pewien problem nie rozwi¹zany (i nie
próbowaliœmy zreszt¹ go rozwi¹zaæ). Poinformowa³em o tym Ulama. Po jakimœ czasie Ulam
przyszed³ do mnie z gotowym rozwi¹zaniem. By³o to dla mnie, oczywiœcie, du¿¹ satysfakcj¹,
a ¿e wynik ten uwa¿a³em za bardzo cenny, zachêci³em Ulama, a¿eby z tego zrobi³ sw¹ pracê doktorsk¹. Jak siê okaza³o, teza doktorska Ulama wzbudzi³a du¿e zainteresowanie w œwiecie naukowym i do dziœ zachowa³a sw¹ aktualnoœæ, a ja zdoby³em sobie pierwszego „mojego” doktora.

W tych samych wspomnieniach, na s. 93, Kuratowski napisa³:
Stanis³aw Ulam – to najwybitniejszy z moich uczniów. Móg³bym powiedzieæ o nim jak Steinhaus o Banachu: Ulam to moje wielkie odkrycie naukowe.
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Matematyka przes³oni³a ca³e ¿ycie Ulama. Stanis³aw Mazur, Kazimierz Kuratowski
i Stefan Banach wprowadzili go w tajniki matematycznego myœlenia i procesu odkrywczego. Ulam wspomina d³ugie godziny spêdzane z nimi w lwowskiej kawiarni Szkockiej nad kartk¹ z wypisanym jednym symbolem lub funkcj¹. Wpatrywali siê w ni¹,
wymieniali myœli i sugestie. By³a to dla nich kryszta³owa kula u³atwiaj¹ca koncentracjê
na jakimœ problemie. Te spotkania w „Szkockiej” by³y inicjatyw¹ Banacha. Ulam by³
najm³odszym z nich. Ju¿ w czasach studenckich, z jego przyjacielem Józefem Schreierem, dost¹pili zaszczytu przebywania w niej wœród matematycznych geniuszy. Profesor
Andrzej Alexiewicz twierdzi³, ¿e zaproszenie do kawiarni Szkockiej by³o traktowane
jak pasowanie na rycerza. Dla Banacha niektóre podejœcia Ulama do problemów i dowodów matematycznych by³y dziwne, ale przyznawa³, ¿e prowadzi³y one do poprawnych wyników. By³ to ogromny komplement dla Ulama – uwa¿a³ on (i s³usznie) Banacha za prawdziwego samorodnego geniusza, który mia³ podœwiadom¹ zdolnoœæ odkrywania „ukrytych œcie¿ek”. Hugo Steinhaus (1961, s. 257) tak wspomina atmosferê
kawiarni Szkockiej:
Banach z Mazurem i Ulamem to by³ najwa¿niejszy stolik w Kawiarni Szkockiej we Lwowie.
A by³a nawet taka sesja, która trwa³a 17 godzin – jej rezultatem by³ dowód pewnego wa¿nego
twierdzenia z przestrzeni Banacha – ale nikt go nie zapisa³ i nikt ju¿ dziœ nie zdo³a go odtworzyæ.
Prawdopodobnie blat stolika pokryty œladami chemicznego o³ówka zosta³ po owej sesji, jak
zwykle, zmyty przez sprz¹taczkê kawiarni. Tote¿ wielk¹ zas³ug¹ pani £ucji Banachowej – która
spoczywa dziœ na wroc³awskim cmentarzu – by³o zakupienie grubego zeszytu o twardych ok³adkach i powierzenie go p³atniczemu Kawiarni Szkockiej – tam zapisywano zagadnienia, na
pierwszych stronicach kolejnych kart, tak ¿eby ewentualne odpowiedzi mog³y byæ kiedyœ wpisane na wolnych stronicach obok tekstu pytañ. Oryginalna „ksi¹¿ka szkocka” by³a do dyspozycji
ka¿dego matematyka, który jej za¿¹da³ w kawiarni; niektóre problematy og³aszano tam z obietnic¹ nagrody za rozwi¹zanie – nagrody waha³y siê od ma³ej czarnej do ¿ywej gêsi.

Zeszyt kupiony przez pani¹ £ucjê, ¿onê Stefana Banacha, szybko sta³ siê znany jako
Ksiêga Szkocka i przez ca³y okres swego kilkuletniego istnienia odgrywa³ du¿¹ rolê
w ¿yciu lwowskich matematyków. Pierwszy problem do Ksiêgi wpisa³ Stefan Banach
pod dat¹ 17 lipca 1935 roku, a ostatni Hugo Steinhaus pod dat¹ 31 maja 1941 roku.
£¹cznie wpisano 198 problemów. Rekordzist¹ pod wzglêdem liczby wpisanych problemów by³ Stanis³aw Ulam, który samodzielnie wpisa³ 40 i ponadto 22 wspólnie, miêdzy
innymi ze Stefanem Banachem (5), Józefem Schrereierem (6) i Stanis³awem Mazurem
(7).
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Po wojnie i po œmierci mê¿a pani £ucja Banach przywioz³a Ksiêgê do Wroc³awia,
a tam prof. Hugo Steinhaus przepisa³ j¹ rêcznie (dok³adnie s³owo po s³owie) i w 1956
roku kopiê wys³a³ do Los Alamos, do Stanis³awa Ulama. Ten Ksiêgê przet³umaczy³ na
angielski, po czym skopiowa³ w 300 egzemplarzach (na w³asny koszt) i te kopie rozes³a³
do przyjació³ oraz rozmaitych uniwersytetów w ró¿nych krajach. Ksiêga sta³a siê s³ynn¹
i wielu matematyków prosi³o Ulama o dalsze kopie. Próœb tych by³o w ci¹gu kolejnych
lat tak wiele, ¿e w Los Alamos zdecydowano o nastêpnym wydaniu (z uwzglêdnieniem
rozmaitych poprawek), ju¿ nie na koszt Ulama, co dosz³o do skutku w 1977 roku.
W maju roku 1979 w North Texas State University mia³a miejsce „Scotish Book Conference” (wœród uczestników byli m.in. Ulam, Kac, Zygmund). Po niej, z uaktualnionymi
informacjami na temat rozwi¹zañ problemów i zagadnieñ pokrewnych z tymi problemami zwi¹zanych, Ksiêga (uzupe³niona kilkoma referatami z konferencji, w szczególnoœci wspomnieniami) zosta³a w roku 1981 opublikowana przez wydawnictwo Birkhauser (pod red. R. Daniela Mauldina).
Wspó³czeœnie orygina³ Ksiêgi Szkockiej jest w posiadaniu rodziny Banacha, a kopia
orygina³u – w Bibliotece Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.
W roku 1934, nie maj¹c wiêkszych szans na podjêcie pracy dydaktycznej, Ulam
odby³ podró¿e (na koszt ojca) do: Wiednia, Zurychu, Pary¿a i Cambridge, aby s³uchaæ
i wyg³aszaæ wyk³ady matematyczne. Wspomina³, i¿ podró¿e te by³y prób¹ zrobienia
w œwiecie wra¿enia jego matematycznymi wynikami. Nie bez powodu. Sytuacja w Europie zmieni³a siê dramatycznie po dojœciu Hitlera do w³adzy i prorokowa³a jak nagorzej, w szczególnoœci dla ¯ydów. W Polsce, przez ³agodn¹ analogiê, pojawi³ siê agresywny antysemityzm. Stryj Ulama, Micha³ Ulam, namawia³ go na karierê za granic¹.
Pod koniec 1934 roku Ulam nawi¹za³ korespondencjê z Johnem von Neumannem, bardzo m³odym profesorem w Institute for Advanced Studies w Princeton. Napisa³ do niego o kilku problemach z teorii miary. W odpowiedzi zaprosi³ on Ulama na kilka miesiêcy do Princeton. Jesieni¹ 1935 roku Ulam pozna³ von Neumanna osobiœcie w Warszawie. Von Neumann, wracaj¹c z konferencji topologicznej w Moskwie, na kilka dni
zatrzyma³ siê w Warszawie i wyg³osi³ wyk³ad w oddziale warszawskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W grudniu 1935 roku, z francuskiego portu Le Havr, na
angielskim statku Aquitania, Ulam wyp³yn¹³ w swój pierwszy rejs do Nowego Jorku.
W Princeton pozna³ miêdzy innymi Bochnera, Birkhoffa i Weyla. Jednak¿e najwiêkszym autorytetem i wzorem dla wiêkszoœci uczonych by³ Albert Einstein. Ulam (1996,
s. 101) tak wspomina nastêpuj¹ce zdarzenie:
Mniej wiêcej dwa miesi¹ce po moim przybyciu do Stanów jeden z moich kuzynów, bankier,
Andrzej Ulam, przyjecha³ w interesach do Nowego Jorku, wiêc zaprosi³em go, by odwiedzi³
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mnie w Princeton. Tak siê z³o¿y³o, ¿e mia³em w³aœnie wyg³osiæ wyk³ad na jednym z seminariów
i moje nazwisko pojawi³o siê na tej samej stronie biuletynu instytutu, co og³oszenie o sta³ym,
cotygodniowym seminarium Einsteina. Zrobi³o to na moim kuzynie ogromne wra¿enie; wspomnia³ o tym w liœcie do rodziny i tak moi krewni oraz przyjaciele w Polsce zaczêli uwa¿aæ mnie
za wybitnego uczonego.

W zwi¹zku z pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ w Europie, wzrastaj¹cym zagro¿eniam Polski
i swojej ¿ydowskoœci Ulam szuka³ sposobów pozostania w Stanach Zjednoczonych.
Dziêki poparciu George’a Davida Birkhoffa Ulam uzyska³ nominacjê na stanowisko junior fellow na Harvardzie, na trzy lata od jesieni 1936 roku. Warunki by³y niezwykle
atrakcyjne: pó³tora tysi¹ca dolarów rocznie plus mieszkanie i wy¿ywienie oraz pewne
sumy na podró¿e. W tych czasach wydawa³o siê to królewsk¹ ofert¹. Ulam rozpocz¹³
wspó³pracê z Johnem Oxtoby, która w roku 1941 zaowocowa³a ich publikacj¹ w mechanice statystycznej; Ulam uwa¿a³ j¹ potem za jedn¹ z najwa¿niejszych w swojej karierze matematyka. Wyk³ada³ w Harvard University oraz Brown University w Providence, Rhode Island. Pomiêdzy rokiem 1936 a 1939 ka¿de trzy letnie miesi¹ce spêdza³
w Polsce z rodzin¹. W 1937 roku z Banachem goœci³ von Neumanna we Lwowie. W nastêpnym roku Ulam rewizytowa³ von Neumanna w Budapeszcie.
W 1938 roku na raka zmar³a matka Ulama, a on sam w konsulacie amerykañskim
w Warszawie otrzyma³ imigracyjn¹ wizê amerykañsk¹. Kilka miesiêcy póŸniej by³oby
to ju¿ prawie niemo¿liwe.
W sierpniu 1939 roku ojciec Józef i stryj Szymon odprowadzili Ulama i jego siedemnastoletniego letniego brata Adama na nabrze¿e pasa¿erskie w Gdyni. Bracia Ulamowie odp³ynêli „Batorym” do Ameryki. Adam, m³odszy od Stanis³awa o trzynaœcie
lat, któremu ten pomaga³ przez wiele lat studiów w Brown University, sta³ siê póŸniej
znanym historykiem, autorem jednej z pierwszych na Zachodzie ksi¹¿ek o Stalinie, dyrektorem Center for Russian Studies w Harvard University. Stanis³aw Ulam ju¿ nigdy
nie zobaczy³ swojej rodziny. Ca³a rodzina Ulama, w³¹czaj¹c siostrê Stefaniê (poza dwoma kuzynami), zginê³a w czasie wojny.
W 1939 roku trzyletni kontrakt Ulama w Society of Fellows wygasa³ i nie mo¿na go
by³o przed³u¿yæ, poniewa¿ Ulam przekroczy³ górn¹ granicê wieku. Dziêki Birkhoffowi, ówczesnemu „guru” matematyki amerykañskiej, otrzyma³ pozwolenie na roczne
pozostanie na Harvardzie w charakterze wyk³adowcy na Wydziale Matematyki. W roku
1940 otrzyma³ posadê wyk³adowcy na Uniwersytecie Stanu Wisconsin w Madison. Tutaj zaprzyjaŸni³ siê z Corneliusem Everettem. Napisa³ z nim wiele wspólnych prac z teorii grup i algebr rzutowych.

360

W roku 1941 Ulam otrzyma³ obywatelstwo amerykañskie i próbowa³ na ochotnika
zaci¹gn¹æ siê do Si³ Powietrznych, ale odrzucono jego wniosek z powodu wady wzroku. W roku 1942 o¿eni³ siê w Madison z francusk¹ studentk¹ Francoise Aron, któr¹
wczeœniej pozna³ w Cambridge, MA. W 1944 roku urodzi³a siê ich jedyna córka Claire.
Ma³a Claire, odpowiadaj¹c na pytanie kole¿anki, dlaczego jej ojciec nie gra z ni¹
w pi³kê, powiedzia³a: „Mój tato tylko myœli, myœli, myœli! Nic tylko myœli”. Myœlenie
by³o g³ównym zajêciem Ulama.
PóŸn¹ wiosn¹ 1943 roku Ulam napisa³ list do von Neumanna z pytaniem o mo¿liwoœæ
pracy na rzecz armii. Na œwiecie szala³a wojna. Ulam chcia³ mieæ swój wk³ad w wysi³ek
wojenny. Wczesn¹ jesieni¹ roku 1943 nadesz³a odpowiedŸ z propozycj¹ spotkania siê
na Union Station w Chicago, podczas podró¿y von Neumanna z Princeton na zachód.
Dosz³o do niego wczesn¹ jesieni¹ 1943 roku na Union Station w Chicago (w towarzystwie obstawy). Von Neumann poinformowa³ Ulama o istnieniu tajnego, wa¿nego projektu wojennego. Wkrótce po tej rozmowie Ulam otrzyma³ oficjalne zaproszenie z Los
Alamos, le¿¹cego oko³o szeœædziesiêciu kilometrów na pó³nocny wschód od Santa Fe
w Nowym Meksyku, do przy³¹czenia siê do nieokreœlonego projektu wojennego. By³o
ono podpisane przez s³ynnego fizyka Hansa Bethego (wkrótce wspó³twórcy wzoru
Bethego-Feynmana, podstawowego dla obliczeñ wydajnoœci reakcji rozszczepienia).
Stanis³aw Ulam z ciê¿arn¹ ¿on¹ znalaz³ siê w tajnym laboratorium w Los Alamos. Tam
zosta³ przydzielony do grupy Edwarda Tellera, pracuj¹cej nad projektem „superbomby”.
By³a to pierwsza próba skonstruowania bomby wodorowej (termoj¹drowej). Oprócz
ma³ego zespo³u Tellera wszyscy naukowcy w Los Alamos pracowali nad projektem
bomby atomowej, wykorzystuj¹cej energiê uwolnion¹ przy rozszczepieniu j¹der uranu
lub plutonu. Nad projektem tym pracowa³o wielu wybitnych uczonych: John von
Neumann, Enrico Fermie, Hans Bethe, Niels Bohr, Richard Feynman, Edward Teller,
Robert Oppenheimer, Otto Frisch, Victor Weisskopf, Emilio Segre. Intelektualny potencja³ grupy tak wielu ciekawych ludzi by³ wyj¹tkowy. W ca³ej historii nauki nie znajdziemy niczego, co przypomina³oby choæby w wielkim przybli¿eniu takie ich „skupisko”. Ulam zetkn¹³ siê tu po raz pierwszy z praktycznymi problemami fizyki, które
³¹czy³y siê wprost z danymi eksperymentalnymi. Pewnego razu za¿artowa³ do fizyka
Otto Frischa:
[…] jestem czystym matematykiem, który upad³ tak nisko, i¿ jego prace zawieraj¹ prawdziwe
liczby z dok³adnoœci¹ do kilku dziesiêtnych miejsc.
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Pierwsze, zadanie jakie Teller wyznaczy³ Ulamowi po jego przyjeŸdzie, polega³o na
zbadaniu wymiany energii pomiêdzy swobodnymi elektronami i promieniowaniem
w skrajnie gor¹cym gazie, który – jak siê spodziewano – powinien tworzyæ siê podczas
wybuchów bomb termoj¹drowych. Jak na ironiê, w³aœnie ten pierwszy problem, jaki mu
polecono rozwi¹zaæ w 1943 roku, sta³ siê póŸniej g³ównym tematem jego prac prowadzonych wspólnie z Corneliusem Everettem. Udowodniono w nich, ¿e realizacja projektu „superbomby”, sporz¹dzonego przez Tellera, jest niemo¿liwa. Wk³ad Ulama
w prace nad skonstruowaniem bomby atomowej polega³ na przeprowadzeniu statystycznych badañ rozga³êziania i powielania neutronów. Efektem tego procesu jest podtrzymywanie reakcji ³añcuchowej i uwalnianie energii z uranu lub plutonu. Dok³adniej,
w roku 1944 Stanis³aw Ulam i David Hawkins interesowali siê czysto modelowym problemem drzewa „genealogicznego” neutronu, który mo¿e wyprodukowaæ zero (zostaje
poch³oniêty i koñczy ¿ywot), jeden (czyli po prostu istnieje nadal) lub dwa, trzy, cztery
neutrony (tzn. pojawiaj¹ siê nowe). Ka¿de z tych zdarzeñ zachodzi z okreœlonym prawdopodobieñstwem. Zadanie polega na przeœledzeniu ewolucji uk³adu i ³añcucha mo¿liwych zdarzeñ przez wiele kolejnych pokoleñ. Ulam i Hawkins szybko odkryli sposób,
który pomóg³ matematycznie badaæ takie rozga³êzione ³añcuchy. Funkcje charakterystyczne wymyœlone przez Laplace’a i po¿yteczne przy badaniu rozk³adów sum zmiennych losowych niezale¿nych okaza³y siê idealnym narzêdziem do badania procesów
multiplikatywnych, póŸniej nazwanych ga³¹zkowymi. Teoria takich procesów zosta³a
opisana przez Ulama i Hawkinsa w roku 1944, w raporcie laboratorium. Dokonali oni
tego wczeœniej ni¿ Andrzej Ko³mogorow i inni Rosjanie.
Z pocz¹tkiem roku 1944, w d³ugiej dyskusji Ulama z von Neumannem, wyp³ynê³a
koniecznoœæ dok³adniejszego, ni¿ przybli¿ony sposób proponowany przez von
Neumanna, obliczenia hydrodynamicznego przebiegu implozji, niezbêdnej do zap³onu
bomby j¹drowej. Trzeba by³o zastosowaæ „brutaln¹ si³ê”, czyli masowe obliczenia numeryczne. By³o to jednak niemo¿liwe przy u¿yciu istniej¹cych mechanicznych
urz¹dzeñ obliczeniowych. Niezbêdnoœæ tych w³aœnie dok³adnych obliczeñ zapocz¹tkowa³a rozwój elektronicznych, wówczas jeszcze lampowych, komputerów. Powsta³y
one z po³¹czenia osi¹gniêæ naukowych i technologicznych w analogii z operacjami
mózgu. W roku 1952 w Los Alamos pojawi³ siê MANIAC, drugi egzemplarz po Princeton, pierwszego zmienno-programowalnego komputera. Ideê programowania wymyœli³
John von Neumann, wychodz¹c z logiki matematycznej.
16 lipca 1945 roku dokonano pierwszej próbnej eksplozji bomby atomowej; potem
Hiroszima i zwyciêstwo nad Japoni¹. Wojna siê skoñczy³a, a œwiat odradza³ siê z popio³ów. Wielu ludzi opuœci³o Los Alamos, czy to wracaj¹c na swoje uniwersytety, czy
obejmuj¹c nowe posady akademickie.
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Jesieni¹ 1945 roku Ulamowie przenieœli siê do Los Angeles, gdzie Ulam zosta³ profesorem na University of Southern California. W styczniu 1946 roku przeszed³ bardzo
ciê¿k¹ chorobê zapalenia mózgu. Prze¿y³ dziêki otwarciu czaszki i spryskaniu mózgu
penicylin¹. By³y to pierwsze dni penicyliny, któr¹ stosowano bez ograniczeñ. Pierwsz¹
po chorobie publikacj¹ napisan¹ przez Ulama by³ artyku³ poœwiêcony pamiêci Stefana
Banacha. Zmar³ on 31 sierpnia 1945 roku we Lwowie na raka p³uc, maj¹c zaledwie
53 lata. Artyku³ ten ukaza³ siê w „Biuletynie Amerykañskiego Towarzystwa Matematycznego” w numerze 52 (1946), 600-603.
W po³owie 1946 roku Ulam powróci³ do Los Alamos National Laboratory. Krótko po
powrocie na seminarium wyg³osi³ dwa wyk³ady, które zawiera³y dobre, udane pomys³y.
Dalszy rozwój tych koncepcji doprowadzi³ do wielu sukcesów. Jedna z nich dotyczy³a
metody nazwanej Monte Carlo, a druga pewnych nowych metod obliczeñ w hydrodynamice. Oba wyk³ady by³y fundamentem bardzo konkretnych zastosowañ rachunku prawdopodobieñstwa i mechaniki oœrodków ci¹g³ych. W tym miejscu przytoczê
wypowiedŸ Ulama na temat metody Monte Carlo (1996, s. 225):
Pomys³ ten, nazwany póŸniej metod¹ Monte Carlo, wpad³ mi do g³owy, kiedy podczas choroby stawia³em pasjanse. Zauwa¿y³em, ¿e znacznie praktyczniejszym sposobem oceniania prawdopodobieñstwa u³o¿enia pasjansa jest wyk³adanie kart, czyli eksperymentowanie z tym procesem i po prostu zapisywanie procentu wygranych, ni¿ próba obliczenia wszystkich mo¿liwoœci
kombinatorycznych, których liczba roœnie wyk³adniczo i jest tak wielka, ¿e pomin¹wszy najprostsze przypadki, jej oszacowanie jest niemo¿liwe. Jest to zaskakuj¹ce z intelektualnego punktu widzenia, i choæ mo¿e nie ca³kiem upokarzaj¹ce, to jednak zmusza do skromnoœci i pokazuje
granice tradycyjnego, racjonalnego rozumowania. Jeœli problem jest wystarczaj¹co z³o¿ony,
próbowanie jest lepszym sposobem ni¿ badanie wszystkich ³añcuchów mo¿liwoœci. […] Metoda
Monte Carlo przybra³a konkretne kszta³ty i uzyska³a odpowiednie podstawy teoretyczne po tym,
jak w jednej z naszych rozmów w 1946 roku opowiedzia³em Johnny’emu o mo¿liwoœci stosowania schematów tego typu w probabilistyce. By³a to wyj¹tkowa d³uga dyskusja, prowadzona
w rz¹dowym samochodzie podczas jazdy z Los Alamos do Lamy. […] Po tej rozmowie wspólnie
opracowaliœmy matematyczn¹ stronê tej metody. Wydaje mi siê, ¿e nazwa „Monte Carlo” bardzo przyczyni³a siê do jej popularyzacji. Metoda zosta³a tak nazwana z powodu roli przypadku:
generowania liczb losowych, które decyduj¹ o przebiegu gry.

Najbardziej jednak godnym uwagi dokonaniem Ulama w Los Alamos by³ jego wk³ad
w powojenne prace nad bomb¹ wodorow¹. Wpierw, wspólnie z Everttem, wykaza³, ¿e
koncepcja Tellera konstrukcji bomby wodorowej jest niemo¿liwa do zrealizowania,
a nastêpnie w lutym 1951 roku zaproponowa³ now¹ metodê, polegaj¹c¹ na wykorzysta-
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niu rozchodzenia siê mechanicznej fali uderzeniowej, spowodowanej eksplozj¹ atomow¹, do wywo³ania silnego sprê¿enia paliwa termoj¹drowego, co mia³o w ostatecznoœci doprowadziæ do gwa³townego wybuchu. Kiedy Ulam powiedzia³ Tellerowi
o swoim pomyœle zastosowania bomby atomowej do sprê¿ania deuteru tu¿ przed
zap³onem, Teller natychmiast poj¹³ jego wartoœæ. Zasugerowa³ jednak, ¿e zamiast wykorzystywaæ do tego celu mechaniczn¹ falê uderzeniow¹ – jak proponowa³ Ulam –
– mo¿na by osi¹gn¹æ implozjê w lepszy sposób: za pomoc¹ promieniowania, przez tak
zwan¹ implozjê radiacyjn¹. Nowy projekt bomby wodorowej, znanej pod nazw¹
„urz¹dzenie Tellera-Ulama”, zosta³ szybko zaakceptowany przez naukowców z Los
Alamos i urzêdników rz¹dowych. Od tego czasu mechanizm dzia³ania wszystkich
bomb termoj¹drowych opiera³ siê na wykorzystaniu eksplozji atomowej do wywo³ania
wtórnego wybuchu termoj¹drowego wskutek implozji.
1 listopada 1952 roku mia³a miejsce próba nowej broni, przy której wybuchy atomowych g³owic z ³adunkami rozszczepialnymi wydawaæ by siê mog³y strza³ami z pistoletu
przy armatniej salwie.
Po zakoñczeniu teoretycznej pracy nad bomb¹ wodorow¹ Ulam uzna³, ¿e wykona³
swoje zadanie i postanowi³ na jakiœ czas zmieniæ otoczenie. Wzi¹³ urlop naukowy i zimowy semestr w roku akademickim 1951/1952 spêdzi³ na Harvardzie. Kolejny urlop
naukowy uzyska³ w roku akademickim 1956/1957 i podj¹³ pracê w Massachusetts Institute of Technology jako visiting professor. Po powrocie do Los Alamos obj¹³ stanowisko doradcy naukowego dyrektora laboratorium. W 1965 roku Ulam rozpocz¹³
regularne wizyty na dynamicznie rozwijaj¹cym siê University of Colorado w Boulder.
W roku 1967 przeszed³ na emeryturê w Los Alamos, pozostaj¹c konsultantem laboratorium za jednego dolara rocznie. W tym samym roku przeniós³ siê do Boulder na sta³e.
Zosta³ tam profesorem i dziekanem Wydzia³u Matematyki. W latach 1968–1975 by³
równie¿ profesorem biomatematyki w Colorado Medical School. W roku 1975 Ulam
przeszed³ na emeryturê z University of Colorado i wróci³ do Santa Fe, w pobli¿u Los
Alamos. Pracowa³ tam nadal, korzysta³ z komputerów i biblioteki Laboratorium. Prowadzi³ kilkumiesiêczne wyk³ady na Harvard University i w Massachusetts Institute of
Technology, wyje¿d¿a³ do Pary¿a, University of California w San Diego i Davis.
Ponadto, ka¿dego roku, w latach 1974–1984, po dwa miesi¹ce przebywa³ na Uniwersytecie Florydzkim w Gainesville.
Stanis³aw Ulam by³ cz³onkiem: National Academy of Sciences w Waszyngtonie,
American Academy of Arts and Sciences, American Philosophical Society, American
Mathematical Society, Polskiego Towarzystwa Matematycznego i kilku innych towarzystw. By³ cz³onkiem Rady Fundacji Jurzykowskich w Nowym Jorku. Mia³ doktoraty
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honorowe uniwersytetów w New Mexico, Wisconsin, Pittsburgu. Otrzyma³ polski
matematyczny Medal Sierpiñskiego. W roku 1973 na krótko odwiedzi³ Warszawê jako
wyk³adowca w Centrum Banacha. Od roku 1950 Ulamowie ka¿dego roku wakacje spêdzali we Francji, gdzie mieszka³ brat jego ¿ony.
Stanis³aw Ulam zmar³ nagle 13 maja 1984 roku w Santa Fe na atak serca, po powrocie z Anglii, gdzie odwiedza³ polskiego matematyka Zbigniewa £omnickiego. Francoise Ulam pochowa³a jego prochy na Cmentarzu Montmartre w Pary¿u.
Stanis³aw Ulam by³ cz³owiekiem obdarzonym niezwykle p³odn¹ wyobraŸni¹ i twórczym, niemal wizjonerskim talentem. Napisa³ ponad 150 prac i trzy ksi¹¿ki. Jego prace
zaowocowa³y powstaniem wielu nowych kierunków badañ naukowych.
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VIELROSE EGON (1907–1984)

Egon Vielrose urodzi³ siê 30 grudnia 1907 roku w D¹browie Górniczej, w rodzinie
in¿yniera górniczego. Po ukoñczeniu w roku 1925 gimnazjum w rodzinnym mieœcie,
w latach 1925–1930 studiowa³ matematykê na Uniwersytecie Warszawskim, a nastêpnie w Wy¿szej Szkole Handlowej, jako specjalizacjê obieraj¹c kierunek ubezpieczeniowy. Dyplom zawodowy otrzyma³ na tej uczelni w 1933 roku za pracê System finansowy
ubezpieczenia spo³ecznego w Polsce, napisan¹ pod kierunkiem prof. W³adys³awa Strzeleckiego; w 1939 roku uznano, ¿e poziom tej pracy w pe³ni uzasadnia przyznanie jej autorowi magisterium nauk ekonomiczno-handlowych. Ju¿ w roku 1940 otrzyma³ tytu³
doktora nauk ekonomicznych na podstawie pracy Prognoza szeregów rozwojowych
(praca nieopublikowana), której promotorem by³ prof. Zygmunt Limanowski. Habilitowa³ siê na Uniwersytecie Warszawskim w 1960 roku, na podstawie wczeœniejszej publikacji Zarys demografii potencjalnej1. Nale¿a³ do Polskiej Korporacji Akademickiej
Chrobatia. Wst¹pi³ do Korporacji Akademickiej w 1927 r. a w latach 1930–1931 pe³ni³
funkcjê sekretarza, a w latach 1932–1933 – wiceprezesa Korporacji2.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w roku 1934 w Towarzystwie Ubezpieczeniowym
„Vita”, w charakterze technika ubezpieczeniowego. Nastêpnie by³ zatrudniony: w latach 1934–1938 na stanowisku referenta w Referacie Studiów Biura G³ównego Funduszu Pracy w Warszawie, w latach 1934–1944 jako ksiêgowy w fabryce „Wanda” Braci
Pakulskich w Warszawie. Po wybuchu powstania przerwa³ pracê. Przez pewien czas
mieszka³ w P³awie ko³o Radomska i utrzymywa³ siê z korepetycji. W latach 1946–1951
pracowa³ na stanowisku starszego radcy do spraw statystyki w Ministerstwie Finansów.
W latach 1951–1961 sprawowa³ funkcjê redaktora w Pañstwowym Wydawnictwie Na1

Zarys demografii potencjalnej. Warszawa 1958.
www.archiwumkorporacyjne.pl: Bart³omiej P. Wróblewski, Korporacja Chrobacja (Warszawa).
2
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ukowym. Od roku 1962 pracowa³ w Instytucie Pracy w Warszawie, pocz¹tkowo jako
konsultant, a nastêpnie jako kierownik Zak³adu Warunków Bytu.
Pracê w szkolnictwie wy¿szym podj¹³ w 1935 roku w Szkole G³ównej Handlowej
w Warszawie, gdzie do roku 1939 zajmowa³ stanowisko asystenta Katedry Statystyki.
W 1940 uzyska³ stopieñ doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy zatytu³owanej Prognoza szeregów rozwojowych. W latach 1945–1949 by³ wyk³adowc¹ statystki w Szkole G³ównej Handlowej, a w roku akademickim 1945/1946 na Uniwersytecie £ódzkim. Od roku 1959 pracowa³ na Uniwersytecie Warszawskim jako adiunkt
w Katedrze Statystyki, a póŸniej jako docent. W roku 1960 uzyska³ habilitacjê na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiaj¹c rozprawê
pt. Zarys demografii potencjalnej. W latach 1964–1967 pracowa³ na Uniwersytecie
£ódzkim w Katedrze Ekonometrii, której by³ kierownikiem (1964–1965). W latach
1967–1978 powróci³ na Uniwersytet Warszawski. Prowadzi³ wyk³ady i prace badawcze
równie¿ w Nigerii, na Uniwersytecie w Ibadanie. Wyniki tych prac przedstawi³ w „Studiach Demograficznych” oraz „Africana Bulletin”. By³ cz³onkiem Komitetu Nauk
Demograficznych PAN oraz towarzystw zagranicznych: Ekonometric Society i International African Institute. W latach 1967–1984 wspó³redagowa³ czasopismo pt.
„Przesz³oœæ Demograficzna Polski”, bêd¹c zarazem jego redaktorem naczelnym. By³
równie¿ konsultantem Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznym GUS, a tak¿e
aktywnym cz³onkiem Komisji Matematycznej GUS.
Pó³roczne stypendium naukowe w Londynie w 1962 roku, poœwiêcone problematyce
demograficznej Czarnej Afryki, po kilku latach zaowocowa³o zaproszeniem na Uniwersytet w Ibadanie, w Nigerii, gdzie w latach 1967–1974 prowadzi³ prace badawcze
i wyk³ady w Nigerian Institute of Social and Economic Research z zagadnieñ dochodu
narodowego i planowania.
Dorobek naukowy Egona Vielrosego zawiera ponad 200 prac, w tym 6 ksi¹¿ek
i ponad 130 artyku³ów. Jego zainteresowania badawcze koncentrowa³y siê wokó³ problematyki demograficznej, w szczególnoœci: demografii historycznej, statystyki matematycznej, ekonometrii oraz statystyki spo³eczno-gospodarczej. Najwa¿niejszymi
pracami z zakresu demografii s¹: monografia Elementy ruchu naturalnego, Zarys demografii potencjalnej oraz Ludnoœæ Polski od X do XVII wieku. Z zakresu statystyki
matematycznej nale¿y wyró¿niæ Rozk³ad dochodów wed³ug wielkoœci. Kieruj¹c pracami sekcji ekonometrii Komitetu Nauk Demograficznych PAN, propagowa³ wykorzystanie metod matematycznych w demografii. Od roku 1966 by³ cz³onkiem sekcji
Demografii Historycznej. Jego zainteresowania skupia³y siê równie¿ na dydaktyce. Napisa³ pierwszy w jêzyku polskim podrêcznik do æwiczeñ z zakresu statystyki matematycznej pt. Zadania statystyki matematycznej. Ze Stefanem Szulcem opracowa³ zbiór
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zadañ ze statystyki, Metody statystyczne i Dzia³ania na liczbach przybli¿onych. By³
równie¿ cenionym t³umaczem prac z zakresu statystyki, ekonometrii i demografii.
Po powrocie do kraju – do przejœcia na emeryturê w 1978 roku wyk³ada³ demografiê
na Uniwersytecie Warszawskim.
Wa¿ne miejsce w jego dorobku zajmuj¹ studia z zakresu demografii historycznej, dotycz¹ce g³ównie ruchu naturalnego, decyduj¹cego o rozwoju zaludnienia3. W dwóch
niemal równoczesnych, jeszcze przedwojennych pracach podj¹³ próbê statystycznego
wykorzystania herbarzy, upatruj¹c w nich Ÿród³o zastêpcze badañ nad ruchem naturalnym w epoce braku Ÿróde³ bezpoœrednich4.
Krótki pobyt w P³awie na prze³omie lat 1944 i 1945 pozwoli³ Egonowi Vielrosemu
na opracowanie tamtejszej rejestracji metrykalnej, uwieñczone odkrywczym wówczas
stwierdzeniem, ¿e podwojenie zapisów chrztu w latach 1720–1800 nie oznacza³o podwojenia ludnoœci, lecz tylko poprawkê rejestracji5. W 1955 roku zabra³ g³os w prowadzonej przez historyków, od wielu lat, dyskusji na temat wartoœci Ÿród³owej œwiêtopietrza dla oceny zaludnienia ziem polskich w XIV wieku, zaskakuj¹c pomys³owoœci¹
inicjatyw badawczych oraz znajomoœci¹ stanu zachowania kwantytatywnych polskiej
historii gospodarczej6. Dwa lata póŸniej przedstawi³ swoj¹ wizjê rozwoju zaludnienia
Polski przedrozbiorowej7. W demografiê XIX wieku wkroczy³ prac¹ o statystyce galicyjskiej 1828–1842, stwierdzaj¹c zani¿on¹ umieralnoœæ nieletnich dzieci i przesadn¹
liczbê zgonów starców oraz nieuzasadnione rozbie¿noœci, zw³aszcza w skali powiatowej, miêdzy danymi o ruchu naturalnym i kolejnymi ujêciami stanu zaludnienia.
Udzia³ Egona Vielrosego w zbiorowej dyskusji nad pierwsz¹ szersz¹ publikacj¹
A. Szczypiorskiego, opart¹ na rejestracji metrykalnej (przoduj¹cy dziœ kierunek w œwia3

Zob.: J. Górska i W. Folman, Bibliografia polskiego piœmiennictwa demograficznego.
G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 1985; Indeks osobowy, s. 543.
4
Umieralnoœæ ludzi wybitnych w latach 1000–1799. „Przegl¹d Statystyczny” 1938,
s. 87-101; Przyczynek do demografii szlachty polskiej. „Przegl¹d Statystyczny” 1939,
s. 328-342.
5
Przyczynek do demografii wsi polskiej w XVIII w. „Roczniki Dziejów Spo³eczno-Gospodarczych” 1952, 14, s. 122-136. P³awno mia³o charakter wiejski mimo praw miejskich
1544–1870; por.: Miasta polskie w tysi¹cleciu, t. II. Warszawa 1967, s. 67 i n.
6
Próba szacunku wp³at ludnoœci na œwiêtopietrze w Polsce w wieku XIV–XVI. „Kwartalnik
Historyczny” 1955, nr 4-5, s. 204-209.
7
Ludnoœæ Polski od X do XVIII w. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1957, 5,
s. 3-49; „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1958, 6, s. 45-60; Polemika I. Gieysztorowa-T. £adogórski.
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towych badaniach demograficzno-historycznych), wyrazi³ siê przestrog¹ przed badaniem statystycznym zbyt ma³ych zbiorowoœci oraz zachêt¹ do komparatystyki z wynikami badawczymi opartymi na poprawniejszej rejestracji ludnoœciowej w innych krajach lub z okresu póŸniejszego, a tak¿e zasygnalizowaniem relacji teoretycznych miêdzy podstawowymi parametrami demograficznymi8.
Doœwiadczenia zwi¹zane z demografi¹ wspó³czesn¹ krajów rozwijaj¹cych siê ujawni³y wiele analogii z ustaleniami polskiej demografii historycznej, wspieraj¹c tym samym jej mo¿liwoœci badawcze9. Powrót profesora do kraju zaznaczy³ siê trzema
wê¿szymi tematycznie rozprawami, dotycz¹cymi Królestwa Polskiego w XIX wieku:
dwie z nich poœwiêcone by³y problematyce oœwiatowej10, trzecia wyznaniowej – dotyczy³a skupisk ¿ydowskich w guberni ³om¿yñskiej u schy³ku XIX wieku11. Nieco wczeœniej opublikowa³ rozwa¿ania teoretyczne o przyroœcie naturalnym w Europie od
œredniowiecza do koñca XVIII wieku12. Rozprawa ta budzi podziw dla rozmachu inwencji badawczej, ale i w¹tpliwoœci co do s³usznoœci za³o¿eñ, ustaleñ oraz rezultatów.
Wiadomo jednak, ¿e kontrowersje i polemiki stanowi¹ si³ê napêdow¹ postêpu badawczego, niew¹tpliw¹ zatem zas³ug¹ prof. Egona Vielrosego pozostanie dynamizowanie
œrodowiska historyków demografów z równoczesnym rozszerzaniem ich horyzontów
metodycznych. Dziêki bieg³ej znajomoœci jêzyka angielskiego udostêpni³ on równie¿,
t³umacz¹c na jêzyk polski, kilka podstawowych opracowañ obcych z zakresu ekonomii,
statystyki i demografii.
W kontaktach miêdzyludzkich prof. Egon Vielrose by³ cz³owiekiem skromnym
i ¿yczliwym. Cechowa³y go: ogromna pracowitoœæ, niewyczerpana pasja badawcza,
niezwyk³a zwiêz³oœæ s³owa, dba³oœæ o spo¿ytkowanie metod statystycznych w badaniach demograficznych i spo³ecznych. Podstawy Ÿród³owe demografii historycznej,
8

Kilka uwag o natê¿eniu ruchu naturalnego ludnoœci w Polsce w wieku XVII i XVIII.
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1962, 10, s. 77-79.
9
Ruch naturalny ludnoœci w Sudanie. „Studia Demograficzne” 1964, 4, s. 47-54; Urodzenia w Nigerii. „Studia Demograficzne” 1969, 19, s. 23-39; Umieralnoœæ niemowl¹t i dzieci
w Nigerii. „Studia Demograficzne” 1972, 39, s. 3-26; Dzietnoœæ w Egipcie, w epoce grecko-rzymskiej. „Studia Demograficzne” 1976, 43, s. 51-57.
10
Szacunek analfabetyzmu w zaborze rosyjskim. PDP 9, s. 3-16; Szkolnictwo podstawowe
w by³ej guberni w ³om¿yñskiej w 1889 r. „Studia Demograficzne” 1984, 75, s. 43-60.
11
Ludnoœæ ¿ydowska by³ej guberni ³om¿yñskiej w koñcu XIX w. „Studia Demograficzne”
1983, 73.
12
Ruch naturalny w krajach Europy od œredniowiecza do koñca XVIII w., ibidem, 70, 1982,
s. 27-34.
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których niedoskona³oœæ krytycznie ocenia³, usi³owa³ drog¹ fachowej obróbki statystycznej przysposobiæ do ustaleñ podstawowych parametrów rozwoju zaludnienia ziem
polskich na szerokim tle europejskim, w ich wzajemnych powi¹zaniach: d³ugoœæ ¿ycia,
rodnoœci i umieralnoœci.
Zmar³ nagle 21 paŸdziernika 1984 roku i zosta³ pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburski w Warszawie.

ród³a
Berger J., Gieysztorowa I., Profesor Egon Vielrose 1907–1987. Przesz³oœæ demograficzna Polski, t. 17. Komitet Nauk Demograficznych PAN, PWN, Warszawa 1987,
s. 3-6.
Internet: Statystycy polscy; www.archiwumkorporacyjne.pl
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WAGNER WIES£AW (1945–2010)

Wies³aw Wagner urodzi³ siê 2 maja 1945 roku w Diepholz (Niemcy). Wczeœnie osierocony, nie zna³ ojca, matka zaginê³a bez wieœci. Zosta³ repatriowany do Polski w 1949
roku. Pocz¹tkowo przebywa³ w Pogotowiu Opiekuñczym w Szczecinie, a nastêpnie, od
roku 1950 do 1960, w Domu Dziecka w Wierzchowie Cz³uchowskim, Radawnicy i Jasieniu. Tam ukoñczy³ szko³ê podstawow¹. W latach 1960–1965 uczêszcza³ do Technikum Rachunkowoœci Rolnej w Jastrowiu. Po zdaniu matury zosta³ przyjêty na Wydzia³
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunek matematyka. Od trzeciego roku studiowa³ na sekcji metod numerycznych.
W 1970 roku uzyska³ stopieñ magistra matematyki na podstawie pracy pt. Testowanie
ogólnej hipotezy liniowej w wielozmiennej analizie wariancji, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Caliñskiego. W tym te¿ roku podj¹³ pracê naukow¹
w Zak³adzie Statystyki Matematycznej Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii Wy¿szej
Szko³y Rolniczej w Poznaniu. Wies³aw Wagner uzyska³ stopieñ doktora nauk matematycznych w roku 1978 na podstawie rozprawy Testowanie normalnoœci b³êdów losowych w modelu liniowym, wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza
Caliñskiego i przedstawionej Radzie Wydzia³u Matematyki i Fizyki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 grudnia 1978 roku dr Wagner pracowa³ na
etacie adiunkta w Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych (utworzonej
z Zak³adu Statystyki Matematycznej) Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii
o specjalnoœci doœwiadczalnictwa rolniczego i biometrii zosta³ mu nadany uchwa³¹
Rady Wydzia³u Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu w czerwcu 1990 roku, na
podstawie rozprawy habilitacyjnej Test normalnoœci wielowymiarowej Shapiro-Wilka
i jego zastosowanie w doœwiadczalnictwie rolniczym. Do 31 marca 1992 roku
dr hab. Wies³aw Wagner nadal pracowa³ na stanowisku adiunkta w Katedrze Metod
Matematycznych i Statystycznych Akademii Rolniczej w Poznaniu.
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Z dniem 1 kwietnia 1992 roku prof. Wies³aw Wagner podj¹³ pracê w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, gdzie kierowa³ pracowni¹ Statystyki i Informatyki w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Turystyki. Z dniem
1 wrzeœnia 1996 roku prof. Wagner rozpocz¹³ kierowanie Zak³adem Statystyki,
bêd¹cym w strukturze Wydzia³u Turystyki i Rekreacji jednostk¹ samodzieln¹.
W roku 1999 Wies³aw Wagner otrzyma³ tytu³ profesora nauk rolniczych ze specjalnoœci¹ doœwiadczalnictwa rolniczego i statystyki. Z dniem 1 paŸdziernika 2003 roku
prof. Wies³aw Wagner obj¹³ stanowisko profesora zwyczajnego w Wy¿szej Szkole Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie, gdzie kierowa³ Katedr¹ Gospodarki Turystycznej.
Profesor dr hab. Wies³aw Wagner zmar³ nagle 26 czerwca 2010 roku w Poznaniu.
Profesor Wies³aw Wagner wkrótce po zatrudnieniu w roku 1970 w Katedrze Metod
Matematycznych i Statystycznych Akademii Rolniczej w Poznaniu zacz¹³ aktywnie
uczestniczyæ w prowadzonym przez katedrê seminarium œrodowiskowym ze statystyki
matematycznej i jej zastosowañ w naukach przyrodniczych. Szybko sta³ siê jednym
z najaktywniejszych uczestników tego seminarium, wykazuj¹c bardzo du¿e zainteresowanie prac¹ badawcz¹. Pierwsze wyniki swoich badañ opublikowa³ ju¿ w 1972 roku.
Od pocz¹tku przedmiotem badañ prowadzonych przez prof. Wies³awa Wagnera by³y
testy zwi¹zane z weryfikacj¹ hipotezy o rozk³adzie normalnym. W tym pocz¹tkowym
okresie równolegle zajmowa³ siê algorytmizacj¹ metod statystycznych stosowanych
w doœwiadczalnictwie, przede wszystkim rolniczym, oraz pisaniem programów na elektroniczne maszyny cyfrowe. By³ jednym z pierwszych, którzy w tym czasie przyst¹pili
do tworzenia biblioteki programów. W okresie do obrony pracy doktorskiej prof. Wies³aw Wagner opublikowa³ 18 oryginalnych prac badawczych i by³ wspó³autorem skryptu z ekonometrii.
Po uzyskaniu stopnia doktora dzia³alnoœæ naukowa prof. Wagnera znacznie siê rozros³a. Rozszerzenie zainteresowañ badawczych objê³o badanie w³asnoœci mocy testów
wielozmiennej analizy wariancji. Badania rozwija³y siê tak¿e w kierunku przeanalizowania podstaw stosowalnoœci analizy wariancji w doœwiadczalnictwie rolniczym.
Szczególnie wartoœciowe okaza³y siê badania nad w³asnoœciami ró¿nych testów normalnoœci wielowymiarowej. Objê³y one w³asnoœci oszacowanych wektorów reszt. Badania te zaowocowa³y opublikowaniem wielu wartoœciowych prac, z których jedna
stanowi³a rozprawê habilitacyjn¹. Okres badawczy profesora od doktoratu do habilitacji obejmuje 47 publikacji og³oszonych w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Tematyka badawcza przedstawiona w pracy habilitacyjnej prof. Wagnera by³a nadal
kontynuowana, przy czym koncentrowa³a siê na po³¹czeniu problemu normalnoœci
z zagadnieniem pojawiania siê obserwacji odstaj¹cych w modelach analizy wariancji,
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w szczególnoœci w uk³adach o jednostkach rozczepionych i w uk³adach o klasyfikacji
hierarchicznej. Niektóre badania objê³y tematykê zwi¹zan¹ z technikami graficznymi
badania normalnoœci z wykorzystaniem wykresów probabilistycznych. Inne badania
dotyczy³y mediany wielowymiarowej jako pozycyjnej miary po³o¿enia.
Po zmianie miejsca pracy w 1992 roku zainteresowania badawcze prof. Wagnera
skupi³y siê na zastosowaniu statystyki matematycznej w sporcie i turystyce. W tym zakresie opublikowa³ szereg prac. Wyniki swoich badañ przedstawia³ na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.
Po uzyskaniu tytu³u profesora Wies³aw Wagner nadal bada³ problematykê zastosowañ statystyki w turystyce i sporcie. Po rozpoczêciu pracy w Rzeszowie profesor zaj¹³
siê równie¿ zastosowaniami statystyki w gospodarce turystycznej. Napisa³ wiele prac
dotycz¹cych us³ug turystycznych województwa podkarpackiego.
Na ca³okszta³t dorobku naukowego prof. Wagnera sk³ada siê oko³o 250 pozycji,
z czego zdecydowana wiêkszoœæ to oryginalne prace twórcze. Ponadto, prof. Wies³aw
Wagner jest wspó³autorem jednego podrêcznika oraz oœmiu skryptów.
Pod kierunkiem prof. Wagnera powsta³o szeœæ prac doktorskich. Dwie z nich dotyczy³y zastosowañ statystyki w doœwiadczalnictwie i ich przewody powsta³y na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pozosta³e cztery zwi¹zane by³y
z zastosowaniami statystyki w sporcie i turystyce. Powsta³y one na Wydziale Turystyki
i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Pod kierunkiem prof. Wies³awa Wagnera napisano równie¿ liczne prace magisterskie.
Profesor Wies³aw Wagner by³ niezwykle pracowitym i twórczym naukowcem. Jego
kariera naukowa by³a œciœle zwi¹zana z poznañskim œrodowiskiem naukowym. Pozostawi³ znacz¹cy dorobek w zakresie metodologii badañ statystycznych, informatyki
i zastosowañ statystyki matematycznej w doœwiadczalnictwie, g³ównie rolniczym oraz
w turystyce.

BRONIS£AW CERANKA
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WARMUS MIECZYS£AW JAN
(1918–2007)

Mieczys³aw Jan Warmus urodzi³ siê 1 czerwca 1918 roku w Dobrowlanach, w powiecie Œwiêciany na WileñszczyŸnie, w rodzinie Jana Warmusa (1882–1967) i Anny
z domu Krasowskiej (1887–1959). Jego ojciec by³ plenipotentem posiad³oœci Chomiñskiego w Dobrowlanach, a matka – nauczycielk¹ jêzyka francuskiego. Mia³ o dwa lata
starsz¹ siostrê Janinê. W roku 1922 rodzina Warmusów z trojgiem dzieci (trzecim
dzieckiem by³a córka Wanda) przenios³a siê do Warszawy, gdzie mieszka³ ojciec Jana.
Warunki ich ¿ycia by³y tutaj radykalnie ró¿ne od tych, do których przywykli w Dobrowlanach. Jan, którego przygotowanie zawodowe obejmowa³o zarz¹dzanie maj¹tkami
ziemskimi, w Warszawie absolutnie nie mia³ szansy na znalezienie pracy w swoim zawodzie. Jego ¿ona Anna by³a w tej samej sytuacji. Po krótkim zatrudnieniu w Towarzystwie Ziem Wschodnich Jan Warmus pozosta³ bez pracy. Dzieci uczy³y siê w domu
pod nadzorem matki nauczycielki, zdaj¹c roczne egzaminy z zakresu szko³y powszechnej w Wydziale Oœwiaty. Mieczys³aw zosta³ uczniem Gimnazjum im. Stefana Batorego. Coraz bardziej pogarszaj¹ce siê warunki materialne rodziny spowodowa³y, ¿e by³
zmuszony zarabiaæ po godzinach lekcyjnych, udzielaj¹c korepetycji z matematyki innym uczniom z Gimnazjum Batorego. Uczniów tych poleca³ mu jego wychowawca.
Jednym z „Batoraków”, któremu Mieczys³aw udziela³ korepetycji z matematyki, by³
m³odszy o trzy lata Krzysztof Kamil Baczyñski (1921–1944), poeta i ¿o³nierz powstania warszawskiego. Zarobki Mieczys³awa z udzielanych korepetycji nie by³y wystarczaj¹ce. Dziêki interwencji ¿ony senatora Bogus³awa Miedziñskiego, która czynnie
dzia³a³a w szkolnym Kole Matek, pierwszego kwietnia 1935 roku otrzyma³ on pracê korektora w redakcji „Gazety Polskiej”, gdzie pracowa³ do 31 sierpnia 1938 roku. Mia³
wówczas 17 lat, by³ uczniem przedostatniej klasy gimnazjum. By³a to praca nocna. Jego
zarobki by³y jedynym Ÿród³em utrzymania piêcioosobowej rodziny. W roku 1936, po
ukoñczeniu Gimnazjum im. S. Batorego i otrzymaniu matury, Mieczys³aw rozpocz¹³
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studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. W przeddzieñ wybuchu
wojny zda³ ostatni egzamin potrzebny do zaliczenia drugiego roku. Podczas pierwszego
roku okupacji Mieczys³aw Warmus prowadzi³ tajne lekcje, przygotowuj¹c m³odych ludzi do matury oraz bra³ udzia³ w organizowaniu podziemnego ruchu oporu. Gdy w roku
1940 Mieczys³aw i jego siostra Janina otrzymali wiadomoœæ, ¿e interesuje siê nimi gestapo, postanowili znikn¹æ z Warszawy. Wyjechali na Lubelszczyznê, gdzie Mieczys³aw przez dwa lata pracowa³ w maj¹tku Tarnogóra u hrabiego W³adys³awa
Smorczewskiego jako tajny nauczyciel i buchalter. W roku 1942 wrócili do Warszawy.
Mieczys³aw wkrótce znalaz³ pracê jako mierniczy u W³adys³awa Kuzana. W 1943 roku
ponownie wyjecha³ na wieœ i pracowa³ jako tajny nauczyciel, przygotowuj¹c do matury
dwoje dzieci pani E. D¹browskiej, w³aœcicielki maj¹tku Rusinów w okolicach Radomia. Do Warszawy wróci³ w roku 1944, tu¿ przed wybuchem powstania, w którym
wzi¹³ czynny udzia³. Pod pseudonimem Mruk walczy³ z broni¹ w rêku w rejonie placu
Trzech Krzy¿y i ul. Ksi¹¿êcej. Po upadku powstania Warmusowie opuœcili Warszawê
rankiem 9 paŸdziernika i po dotarciu do Pruszkowa zostali rozdzieleni. Mieczys³aw
znalaz³ siê w grupie m³odych mê¿czyzn, która zosta³a skierowana do kopania okopów
pod Wiedniem. Po jakimœ czasie uda³o mu siê uciec i spotkaæ z siostr¹ Janin¹, która pracowa³a w Lipsku. Siostra postanowi³a pozostaæ na Zachodzie, a Mieczys³aw wróci³ do
kraju w paŸdzierniku 1945 roku. Jeszcze w czasie pobytu na robotach w Niemczech
otrzyma³ wiadomoœæ, ¿e jego rodzina zosta³a przez administracjê niemieck¹ przymusowo osiedlona w Proszowicach pod Krakowem. Po krótkich odwiedzinach u rodziców
uda³ siê do £odzi, gdzie zg³osi³ siê do Politechniki £ódzkiej. Jeszcze w paŸdzierniku
rozpocz¹³ studia na pi¹tym semestrze Wydzia³u Mechanicznego. Na pocz¹tku roku
1946 znalaz³ siê w Karpaczu na zawodach narciarskich. Bêd¹c tak blisko Wroc³awia,
postanowi³ osobiœcie sprawdziæ opinie na temat uniwersytetu i politechniki we
Wroc³awiu. Wizyta ta zawa¿y³a na ca³ym jego ¿yciu. Ze wzglêdu na swoje zainteresowania wybra³ Wydzia³ Matematyki, Fizyki i Chemii, którego organizatorem i pierwszym dziekanem by³ Hugo Steinhaus. Gdy Mieczys³aw zg³osi³ siê do dziekanatu,
prof. Steinhaus przeprowadzi³ z nim krótk¹ rozmowê, zada³ mu kilka pytañ z zakresu
matematyki, nastêpnie, zupe³nie nieoczekiwanie, zaproponowa³ mu pozycjê swojego
pierwszego asystenta. Mieczys³aw Warmus zosta³ zatrudniony w charakterze m³odszego asystenta w Katedrze Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii od
1 marca 1946 roku. W ci¹gu siedmiu miesiêcy jako eksternista zaliczy³ wszystkie egzaminy i, jak mówi³ o sobie, sta³ siê matematykiem, nie bêd¹c nigdy studentem wydzia³u
matematycznego. Egzaminy zdawa³ miêdzy innymi u tak wybitnych matematyków,
jak: Hugo Steinhaus, Bronis³aw Knaster, W³adys³aw Œlebodziñski, Edward Marczew-

375

ski. Równoczeœnie rozpocz¹³ swoje badania naukowe. Natychmiast po zatrudnieniu na
uniwersytecie i politechnice we Wroc³awiu sprowadzi³ swoich rodziców z m³odsz¹
siostr¹ Wand¹, która by³a kalek¹ i wymaga³a ci¹g³ej opieki. Jego ojciec w krótkim czasie otrzyma³ sta³¹ pracê w Izbie Rzemieœlniczej. W kwietniu 1946 roku Mieczys³aw
Warmus zosta³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. 6 stycznia 1947
roku wzi¹³ œlub koœcielny z Helen¹ Saruchnowsk¹, studentk¹ Wy¿szej Szko³y Handlowej. 18 wrzeœnia 1947 roku przychodzi na œwiat ich pierwsza córka Teresa. Od tej pory
g³ówn¹ rol¹ pani Heleny jest wychowywanie dziecka oraz stworzenie warunków domowych umo¿liwiaj¹cych i u³atwiaj¹cych pracê mê¿owi. Od 1 wrzeœnia 1949 roku Mieczys³aw podejmuje dodatkow¹ pracê w charakterze starszego asystenta w nowo
utworzonym Pañstwowym Instytucie Matematycznym w Warszawie. Dyrektor Instytutu, prof. Kazimierz Kuratowski, jako bezpoœredniego prze³o¿onego wskazuje Hugo
Steinhausa.
24 listopada 1949 roku na wspólnym posiedzeniu Wydzia³u Nauk Matematycznych
i Przyrodniczych oraz Wydzia³u Nauk Medycznych Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego prof. Hugo Steinhaus, promotor przewodu doktorskiego mgra Mieczys³awa
Warmusa, przedstawi³ jego rozprawê doktorsk¹ O obliczaniu pól obszarów p³askich za
pomoc¹ siatek równoleg³obocznych. 15 marca 1950 roku uniwersytet i politechnika we
Wroc³awiu nada³y Mieczys³awowi Warmusowi stopieñ doktora nauk. Jego rozprawa
doktorska ukaza³a siê w „Pracach Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego” (Seria B,
Nr 27, PWN, Wroc³aw 1955, s. 1-60).
17 kwietnia przychodzi na œwiat druga jego córka Bo¿ena.
Od 1 paŸdziernika 1951 roku do 31 sierpnia 1953 Mieczys³aw Warmus pe³ni³ funkcjê
zastêpcy profesora w Katedrze Matematyki na Politechnice Wroc³awskiej, która od
1951 roku stanowi samodzieln¹ uczelniê akademick¹. Uchwa³¹ z dnia 30 czerwca 1954
roku Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki przyznaje mu tytu³ naukowy docenta. Z dniem 1 wrzeœnia 1954 roku powo³any zosta³ na prodziekana Wydzia³u Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wroc³awskiej. Funkcjê tê pe³ni³
przez rok, a od 1 wrzeœnia 1955 roku powo³any zosta³ na prodziekana Wydzia³u Elektrycznego. Od 1 marca 1955 roku jest kierownikiem Zak³adu Metod Graficznych i Numerycznych Katedry Matematyki Politechniki Wroc³awskiej.
6 maja 1955 roku przychodzi na œwiat trzecie dziecko pañstwa Heleny i Mieczys³awa
Warmusów. Jest to d³ugo oczekiwany syn Tomasz.
W roku 1956 ukaza³a siê monografia Józefa £ukaszewicza i Mieczys³awa Warmusa
pt. Metody numeryczne i graficzne. Józef £ukaszewicz tak wspomina ten fakt (Dutkiewicz, 2003, s. 86):
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Mieczys³aw Warmus jest autorem wielu ksi¹¿ek. Pierwsz¹ z nich napisaliœmy wspólnie, co
by³o dla mnie wielkim zaszczytem i niezapomnian¹ przygod¹. W latach piêædziesi¹tych
ubieg³ego stulecia Warmus zaproponowa³ mi wspó³pracê przy pisaniu ksi¹¿ki: „Metody numeryczne i graficzne”. Ukaza³a siê ona jako 12-ty tom Biblioteki Matematycznej (Pañstwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956, s. 429). Pracê nad t¹ ksi¹¿k¹ podzieliliœmy w ten sposób, ¿e ja podj¹³em siê napisania rozdzia³ów poœwiêconych metodom graficznym. Warmus natomiast opracowa³ obszerniejsz¹ czêœæ o metodach numerycznych. Wspólnie napisaliœmy rozdzia³
I dotycz¹cy teorii b³êdów maksymalnych. Tu warto zwróciæ uwagê na interesuj¹c¹ propozycjê
Warmusa skróconego zapisu liczby przybli¿onej wraz z b³êdem bezwzglêdnym. Ksi¹¿ka uzyska³a pozytywne opinie recenzentów i czytelników.

W roku 1957 otrzymuje Nagrodê im. Stefana Mazurkiewicza, przyznan¹ przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. 23 grudnia 1957 roku nadano mu tytu³ cz³onka nadzwyczajnego Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego. Z dniem 1 stycznia 1958 roku
zostaje kierownikiem Zespo³owej Katedry Matematyki Politechniki Wroc³awskiej.
Mieczys³aw Warmus pracuje bardzo intensywnie nad swoj¹ rozpraw¹ habilitacyjn¹,
któr¹ koñczy w 1957 roku. Na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Matematycznego
PAN w Warszawie 22 lutego 1958 roku Mieczys³aw Warmus otrzymuje stopieñ naukowy doktora nauk matematycznych (co dziœ odpowiada stopniowi doktora habilitowanego). Podstaw¹ uzyskanego stopnia by³a obszerna rozprawa Nomographic functions
(Funkcje nomografowalne). Rozprawa ta ukaza³a siê jako zeszyt 16 w serii „Rozprawy
Matematyczne” (Warszawa 1959, s. 151). Decyzja Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN zostaje zatwierdzona uchwa³¹ Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej
dla Pracowników Nauki z dnia 29 maja 1958 roku. Uchwa³¹ z dnia 29 maja 1958 roku ta
sama komisja przyznaje mu tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego. Jest to uhonorowanie ca³ej jego dotychczasowej pracy naukowej.
Z dniem 1 wrzeœnia 1958 roku Mieczys³aw Warmus zostaje mianowany kierownikiem Dzia³u Obliczeniowego w Zak³adzie IX Instytutu Badañ J¹drowych PAN w Warszawie. Awans ten rozpoczyna nowy rozdzia³ w ¿yciu jego i jego rodziny. Przeniesienie
s³u¿bowe z Politechniki Wroc³awskiej do Instytutu Badañ J¹drowych PAN w Warszawie otwiera przed Mieczys³awem Warmusem nowe perspektywy. Ju¿ w marcu 1959 roku Pe³nomocnik Rz¹du ds. Wykorzystania Energii J¹drowej powo³uje go na stanowisko
kierownika Zak³adu Matematyki Stosowanej w IBJ PAN. Zak³ad ten powstaje na podstawie istniej¹cego Dzia³u Obliczeniowego i jest jednostk¹ now¹.
Mieczys³aw Warmus w dalszym ci¹gu jest pracownikiem naukowym Instytutu
Matematycznego PAN, ale od 1 czerwca 1958 roku ju¿ jako profesor nadzwyczajny.
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Praca na kierowniczym stanowisku w IBJ PAN daje Mieczys³awowi Warmusowi
mo¿liwoœæ kontaktu zarówno z ludŸmi odpowiedzialnymi za ukierunkowanie nauki
w Polsce, jak równie¿ z tymi, którzy s¹ odpowiedzialni za gospodarkê w kraju. Profesor
przy ka¿dej sposobnoœci wskazuje na bardzo wa¿ne zagadnienie, jakim jest nadzwyczaj
szybki rozwój zastosowañ maszyn matematycznych na ca³ym œwiecie. Jednoczeœnie
zwraca uwagê, ¿e w naszym kraju proces ten jest powa¿nie zahamowany ze wzglêdu na
brak takich maszyn. W latach piêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia w Polsce budowa elektronowych maszyn licz¹cych by³a na etapie doœwiadczalnym. Maszyna XYZ, skonstruowana w Zak³adzie Maszyn Matematycznych PAN i uruchomiona jesieni¹ 1958 roku,
by³a pierwsz¹ polsk¹ maszyn¹ cyfrow¹. Drug¹ z kolei by³a maszyna UMC, skonstruowana w Zak³adzie Konstrukcji Telekomunikacji i Radiofonii Politechniki Warszawskiej, a uruchomiona w roku 1959. Zak³ad Matematyki Stosowanej Instytutu Badañ
J¹drowych PAN, przy wspó³udziale Katedry Uk³adów Elektroenergetycznych Politechniki Warszawskiej, skonstruowa³ i uruchomi³ w roku 1960 maszynê Emal-2. By³a
to trzecia pracuj¹ca polska maszyna cyfrowa. Wszystkie trzy maszyny odznacza³y siê
stosunkowo ma³ymi mo¿liwoœciami obliczeniowymi, ponadto by³y one tylko modelami laboratoryjnymi.
Na pocz¹tku roku 1961 d¹¿enia profesora zaczynaj¹ siê krystalizowaæ. Pojawiaj¹ siê
mo¿liwoœci importu maszyn matematycznych ze Zwi¹zku Radzieckiego. Prezydium
Polskiej Akademii Nauk podejmuje decyzjê utworzenia nowej placówki naukowej pod
nazw¹ Centrum Obliczeniowe PAN. Uchwa³¹ Sekretariatu Naukowego PAN z dnia
18 lipca 1961 roku na stanowisko Dyrektora Centrum Obliczeniowego zostaje
powo³any Mieczys³aw Warmus. W piœmie Zastêpcy Sekretarza Naukowego PAN
z dnia 11 sierpnia 1961 roku zlecono mu jednoczeœnie kierownictwo nad wszystkimi
pracami organizacyjnymi zwi¹zanymi z utworzeniem nowego oœrodka. Sekretarz Naukowy PAN i Pe³nomocnik Rz¹du ds. Wykorzystania Energii J¹drowej 9 wrzeœnia
1961 roku podpisuj¹ wspólne zarz¹dzenie w sprawie utworzenia centrum. Zgodnie
z nim oœrodek powstaje na bazie wydzielonego z IBS Zak³adu Matematyki Stosowanej.
Na mocy tego zarz¹dzenia do centrum zostaje równie¿ przekazana maszyna Emal-2
oraz importowana ze Zwi¹zku Radzieckiego elektronowa maszyna cyfrowa Ura³-2.
Centrum Obliczeniowe PAN zaczyna dzia³aæ 1 wrzeœnia 1961 roku. Zakupiona
w Zwi¹zku Radzieckim maszyna Ura³-2 zostaje dostarczona w drugiej po³owie wrzeœnia, a uruchomiona w styczniu roku 1962. Normalna dzia³alnoœæ eksploatacyjna i us³ugowa oœrodka rozpoczyna siê w kwietniu 1962 roku. Zarówno nowo otwarta placówka
naukowa, jak i sprowadzona do niej maszyna matematyczna wywo³uj¹ wielkie zainteresowanie spo³eczeñstwa. O tym wydarzeniu pisze ca³a ówczesna prasa. Pracownicy
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centrum uzyskuj¹ powa¿ne wyniki naukowe. Na szerok¹ skalê prowadzone s¹ badania
w zakresie statystyki matematycznej i jej zastosowañ, zastosowania metod matematycznych w ekonomii oraz w diagnostyce i terapii medycznej. Opracowuje siê: oryginalne systemy operacyjne maszyn, jêzyki programowania, translatory i metody ich
zastosowania.
Od 1 paŸdziernika 1966 roku do 30 wrzeœnia 1970 Rektor Uniwersytetu Warszawskiego powierza prof. Warmusowi obowi¹zki kontraktowego profesora nadzwyczajnego oraz kierownika Katedry Statystyki Matematycznej na Wydziale Matematyki i Fizyki. Profesor prowadzi liczne wyk³ady, miêdzy innymi ze statystyki matematycznej,
i seminaria magisterskie. W latach 1967–1983 prof. Mieczys³aw Warmus by³ cz³onkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Biometrycznego, a w latach 1970–1973
wiceprezesem tego towarzystwa. Bra³ aktywny udzia³ w konferencjach ze statystyki
matematycznej, organizowanych corocznie, od roku 1973 poczynaj¹c, w Wiœle przez
Komisjê Statystyki Matematycznej Komitetu Matematyki PAN.
Wiosn¹ 1968 roku na fali pomarcowych czystek prof. Warmusowi postawiono sfabrykowane zarzuty natury gospodarczej, a œrodki masowego przekazu og³aszaj¹, ¿e dyrektor Centrum Obliczeniowego stan¹³ po stronie demonstruj¹cych przeciw w³adzy
studentów. 30 maja 1968 roku Mieczys³aw Warmus sk³ada oficjalnie rezygnacjê ze stanowiska dyrektora centrum. Nastêpnego dnia zostaje powiadomiony, ¿e wszelkie zarzuty stawiane pod jego adresem by³y bezpodstawne. Od 1 czerwca zatrudnienie
profesora w centrum ogranicza siê jedynie do pracy naukowej na stanowisku samodzielnego pracownika naukowego. Zajmuje siê on g³ównie zastosowaniem metod statystycznych w medycynie.
W piêædziesiêciolecie G³ównego Urzêdu Statystycznego (1918–1968) Mieczys³aw
Warmus otrzymuje medal „Za Wieloletni¹ pracê dla Polskiej Statystyki”. Jego wypowiedŸ na VI Plenarnej Sesji Naukowej Rady Statystycznej, dotycz¹ca zastosowania
metod matematycznych w statystyce, zosta³a opublikowana w „Bibliotece Wiadomoœci
Statystycznych” (t. 7, GUS, Warszawa 1969, s. 247–249).
Jego kontrakt na prowadzenie wyk³adów i kierownictwo Katedry Statystyki Matematycznej na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wygasa we
wrzeœniu 1970 roku i nie zostaje odnowiony.
Po zmianie w grudniu 1970 roku przywódców kraju przysz³y d³ugo oczekiwane
zmiany. W Polskiej Akademii Nauk nastêpuj¹ próby naprawy wyrz¹dzonych krzywd.
Ju¿ z dniem 1 lutego 1971 roku prof. Warmus zosta³ powo³any na stanowisko kierownika Zak³adu Metod Matematycznych Centrum Obliczeniowego PAN oraz na stanowisko
kierownika Pracowni Metod Probabilistycznych w tym zak³adzie. W listopadzie 1972
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roku zostaje odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W czerwcu
1973 roku Rada Pañstwa nadaje mu tytu³ naukowy profesora zwyczajnego. W roku
1978 Mieczys³aw Warmus w uznaniu zas³ug dla rozwoju nauki polskiej otrzymuje zaszczytne odznaczenie: Medal XXV-lecia Polskiej Akademii Nauk.
Pod koniec lat siedemdziesi¹tych dzieci pañstwa Heleny i Mieczys³awa Warmusów
s¹ ju¿ doros³ymi ludŸmi. Starsza córka Teresa, absolwentka Wydzia³u Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ma ju¿ w³asn¹ rodzinê. M³odsza córka Bo¿ena
ukoñczy³a Wydzia³ Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i pracuje jako nauczycielka jêzyka polskiego w jednym z liceów warszawskich. Syn Tomasz jest studentem Wydzia³u Handlu Zagranicznego Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki. Teresa,
jako najstarsza z rodzeñstwa, prze¿y³a najwiêcej polskich kryzysów politycznych. By³a
ona przekonana, i¿ i tym razem bunt narodu z roku 1980 bêdzie brutalnie st³umiony.
Wspólnie z mê¿em Tomaszem Simiñskim decyduj¹ siê na emigracjê do Australii. W ich
œlady idzie równie¿ syn Tomasz. Nielegalna emigracja Teresy i Tomasza jest du¿ym
minusem przy nazwisku profesora w teczce S³u¿by Bezpieczeñstwa. Gdy na pocz¹tku
1984 roku wizyty agentów SB w domu profesora staj¹ siê coraz czêstsze, a Polska Akademia Nauk przystêpuje do likwidacji Zak³adu Metod Matematycznych, którego jest on
kierownikiem, profesor z ma³¿onk¹ decyduj¹ siê opuœciæ Polskê. Po otrzymaniu
bezp³atnego rocznego urlopu w Instytucie Podstaw Informatyki PAN (tak od 1977 r. nazywa siê Centrum Obliczeniowe PAN) Mieczys³aw Warmus z ¿on¹ Helen¹ wyje¿d¿a
do Australii na zaproszenie starszej córki. Po przyjeŸdzie do Australii zwraca siê do IPI
PAN z proœb¹ o rozwi¹zanie umowy o pracê. Umowa ta zostaje rozwi¹zana za obopóln¹
zgod¹. W tym samym czasie ich m³odsza córka Bo¿ena z mê¿em Januszem Stachurskim i malutkim synkiem Rafa³kiem równie¿ decyduj¹ siê na emigracjê. Po kilku miesi¹cach pañstwo Helena i Mieczys³aw Warmusowie oraz ich trójka dzieci z rodzinami
spotykaj¹ siê w goœcinnej Australii. W Australii prof. Warmus z ma³¿onk¹ Helen¹
osiedlaj¹ siê w mieœcie Wollongong, gdzie ju¿ od roku 1981 mieszka ich córka Teresa
z rodzin¹.
W drugiej po³owie 1985 roku profesor nawi¹zuje kontakt z Wydzia³em Matematyki
Uniwersytetu w Wollongong i otrzymuje zapewnienie, ¿e od pocz¹tku nowego roku
akademickiego, który w Australii rozpoczyna siê w lutym, zostanie zaanga¿owany na
kontraktowym stanowisku visiting professor. Zgodnie z ustaleniami, w lutym 1986 roku prof. Mieczys³aw Warmus (znany przez swych australijskich kolegów jako John
Warmus) zostaje zatrudniony na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Wollongong.
Ze wzglêdu na jego wiek oraz obowi¹zuj¹ce w Australii prawo emerytalne ograniczaj¹ce mo¿liwoœci zarobkowe osób powy¿ej 65 lat wynagrodzenie profesora jest sym-
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boliczne i traktowane jako honorarium. Natomiast status jako visiting professor daje mu
wszelkie uprawnienia pracownika naukowego, ³¹cznie z oddzielnym gabinetem wyposa¿onym w najnowoczeœniejszy komputer. Praca na uczelni stwarza wszelkie warunki
potrzebne do kontynuowania jego pracy naukowej.
19 lutego 1990 roku Mieczys³aw Warmus dostaje wylewu krwi do mózgu. Jego nastêpstwem jest ca³kowity parali¿ prawej strony cia³a. Ponadto nie mo¿e pos³ugiwaæ siê
mow¹. Po piêciomiesiêcznym pobycie w szpitalu rehabilitacyjnym Mieczys³aw Warmus wraca do domu. Z powodu niemo¿liwoœci poruszania siê jest skazany na wózek inwalidzki. Nieoczekiwana choroba profesora jest niesamowitym ciosem dla ca³ej
rodziny. Jest równie¿ szokiem dla jego przyjació³, kolegów i wspó³pracowników z Uniwersytetu w Wollongong.
W 1998 roku Helena i Mieczys³aw Warmusowie skorzystali z zaproszenia mieszkaj¹cego obecnie w Polsce ich syna Tomasza i odwiedzili ojczyznê. By³a to ich pierwsza wspólna wizyta po czternastu latach nieobecnoœci. Po szeœciotygodniowym pobycie
w Polsce wrócili do Australii.
Mieczys³aw Warmus jest autorem kilkunastu ksi¹¿ek i oko³o stu prac naukowych.
Ju¿ w 1953 roku ukaza³a siê praca: O obliczaniu wielocyfrowych tablic logarytmicznych
i 36-cyfrowe tablice logarytmów naturalnych („Prace Wroc³awskiego Towarzystwa
Naukowego”, Seria B, nr 51, Wroc³aw 1953, s. 84). Publikacja ta sk³ada siê z dwóch
czêœci: 24-stronicowy tekst zatytu³owany: O obliczaniu wielocyfrowych tablic logarytmicznych i osobno oprawione w sztywnej ok³adce 36-cyfrowe tablice logarytmów naturalnych (s. 64). W nastêpnym roku w tej samej serii, jako nr 52, ukaza³a siê
francuskojêzyczna wersja tej pracy (z objaœnieniami tak¿e w jêzyku rosyjskim). Kolejno na uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce tablice autorstwa prof. Warmusa: Tables of Elementary Functions (Pergamon Press, New York i PWN, Warszawa 1960, s. 570); Tables of
Lagrange Coefficient for Cubic Interpolation (tom I i II, PWN, Warszawa 1965, tom I,
s. 502, tom II, s. 502); Tables of Lagrange Coefficients for Cubic Interpolation (PWN,
Warszawa 1966, s. 502). Kolejne trzy ksi¹¿ki poœwiêcone s¹ jêzykom programowania:
Programowanie dla maszyny Ura³-2 (Centrum Obliczeniowe PAN, Warszawa 1962,
wspó³autorzy: A. Sadowski i Z. Szoda); Programowanie w jêzyku Gier-Algol
(CO PAN-PWN, Warszawa 1965, s. 202; Gier-Algol, CO PAN-PWN, Warszawa 1966,
s. 268). Wa¿nymi pozycjami w dorobku naukowym profesora s¹ tak¿e: Wyk³ady z probabilistyki. Tom 1 (CO PAN-PWN, Warszawa 1971, s. 192); Wyk³ady z probabilistyki.
Tom 2 (CO PAN-PWN, Warszawa 1973, s. 639); Uogólnione odwrotnoœci macierzy
(CO PAN-PWN, Warszawa 1972, s. 72); Wektory i macierze. Tom 1 (PWN, Warszawa
1981, s. 320). Warto równie¿ wspomnieæ o ksi¹¿ce: M. Warmus, T. Bogdanik, W. Gera-
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ga, J. Zambrzycki, M. Krzemiñska-Paku³a, Modelowanie matematyczne w przewlek³ej
zastoinowej niewydolnoœci kr¹¿enia (Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa
1986, s. 172). Ta ostatnia pozycja jest bardzo szerokim opracowaniem opisuj¹cym metody matematycznego modelowania w diagnostyce przewlek³ej zastoinowej niewydolnoœci kr¹¿enia. Jej obszerny rozdzia³ poœwiêcony jest modelowaniu matematycznemu
dawkowania digitalisu. Ta pozycja jest ukoronowaniem pracy prof. Warmusa nad trudnym zagadnieniem diagnostyki klinicznej w kardiologii.
W roku 2003 ukaza³a siê ksi¹¿ka Jadwigi Dutkiewicz pt. Mieczys³aw Warmus. ¯ycie
i praca naukowa, wydana przez Teresê Simiñsk¹, córkê profesora. Jest ona Ÿród³em informacji dotycz¹cych profesora, zawartych w tym biogramie.
Mieczys³aw Warmus zmar³ 20 wrzeœnia 2007 roku w Wollongong w Australii. Pochowany zosta³ 2 paŸdziernika 2007 roku na Cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie.

ród³a
Dutkiewicz J., Mieczys³aw Warmus. ¯ycie i praca naukowa. Teresa Simiñska, Sydney
2003.
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WASZAK STANIS£AW (1906–1974)

Stanis³aw Waszak urodzi³ siê 2 sierpnia 1906 roku w S³awsku Górnym (obecnie pow.
inowroc³awski, gmina Kruszwica). Jego rodzice, Kazimierz i Marianna z Juszczaków,
prowadzili gospodarstwo rolne. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ w S³awsku Wielkim
i w roku 1919 rozpocz¹³ naukê w Pañstwowym Gimnazjum w Inowroc³awiu (obecnie
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kasprowicza). Po otrzymaniu œwiadectwa dojrza³oœci (1927) podj¹³ studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznañskiego, które ukoñczy³ w roku 1932.
Doktoryzowa³ siê w roku 1945 na podstawie rozprawy pt. Technika opracowañ statystycznych a wiarygodnoœæ wyników, której promotorem by³ prof. Marcin Nadobnik.
Stopieñ doktora habilitowanego uzyska³ w 1951 roku na podstawie pracy pt. Problemy
ludnoœciowe Niemiec w I i II wojnie œwiatowej. Tytu³ profesora nadzwyczajnego otrzyma³ w 1955 roku, a profesorem zwyczajnym zosta³ w 1969 r.
Dzia³alnoœæ zawodow¹ S. Waszak rozpocz¹³ jeszcze w czasie studiów (1931) jako
asystent w Katedrze Statystyki na Uniwersytecie Poznañskim, gdzie pracowa³ do wybuchu II wojny œwiatowej. Jednoczeœnie by³ pracownikiem Urzêdu Statystycznego
Sto³ecznego Miasta Poznania, którym kierowa³ Zygmunt Zaleski. Od 1936 roku Stanis³aw Waszak pe³ni³ tu funkcjê zastêpcy dyrektora. Po wybuchu wojny zosta³ wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa, sk¹d do Poznania wróci³ w roku 1945 i u boku
prof. M. Nadobnika otworzy³ Katedrê Statystyki na Uniwersytecie Poznañskim. Do
praktyki statystycznej w³¹czy³ siê ponownie w po³owie 1946 roku, gdy zosta³ naczelnikiem Miejskiego Biura Statystycznego w Poznaniu. Kierowa³ nim do koñca jego istnienia, to jest do kwietnia 1950 roku. Biuro to zorganizowa³ i prowadzi³ tak, ¿e sta³o siê
prê¿n¹ jednostk¹ badawcz¹, wyró¿niaj¹c¹ siê licznymi inicjatywami badañ regionalnych.
W roku 1950 Stanis³aw Waszak wspó³tworzy³ Katedrê Statystyki w Wy¿szej Szkole
Ekonomicznej (obecnie jest to Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu, a po odejœciu
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z niej prof. M. Nadobnika (w po³owie 1951 r.) kierowa³ ni¹ przez blisko 15 lat. Rozwin¹³ j¹ w silny oœrodek naukowo-badawczy i dydaktyczny, sk³adaj¹cy siê z kilku
zak³adów skupiaj¹cych dobr¹ kadrê pracowników i dysponuj¹cych rozbudowuj¹cym
siê zapleczem technicznym. W roku akademickim 1951/1952 prof. Stanis³aw Waszak
zosta³ dziekanem Wydzia³u Finansów Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Poznaniu,
a w latach 1956–1959 by³ w niej prorektorem do spraw nauki.
Jego starania miêdzy innymi sprawi³y, ¿e statystyka (ze specjalnoœciami: statystyka
przemys³u i statystyka handlu) sta³a siê nowym kierunkiem studiów w tej uczelni,
a wœród jej pracowników nast¹pi³a szybka reorientacja w kierunku badañ empirycznych
o du¿ej wartoœci poznawczej i praktycznej. Od roku 1970 prof. S. Waszak by³ zatrudniony tylko na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pracuj¹c naukowo ponad 40 lat, prof. Stanis³aw Waszak drukiem og³osi³ kilkadziesi¹t publikacji, cechuj¹cych siê oryginalnym i odkrywczym ujêciem omawianych zagadnieñ oraz wysok¹ przydatnoœci¹ praktyczn¹. Szeroki jest ich zakres tematyczny,
gdy¿ obejmuje on ró¿ne dziedziny: technikê statystyczn¹, której profesor przypisywa³
szczególne znaczenie w procesie badania statystycznego (Zagadnienie techniki statystycznej w literaturze i praktyce, 1946, „Przegl¹d Statystyczny” nr 1/2; Über Begriffe
des einheitlichen Erfassungssystems in der Volkswirtschaft, 1956, „Statistische Praxis”,
nr 9), demografiê wspó³czesn¹ z prognozami, demografiê historyczn¹ w po³¹czeniu ze
studiami Ÿród³oznawczymi, a tak¿e statystykê miejsk¹.
Wa¿ne miejsce w dorobku S. Waszaka zajmuj¹ studia nad rozwojem ludnoœciowym
Niemiec od po³owy XIX w., a zw³aszcza w okresie I i II wojny œwiatowej. Obejmowa³y
one miêdzy innymi bilans strat ludnoœciowych Niemiec w czasie obu tych wojen i mo¿liwoœci odrodzenia siê potencja³u ludnoœciowego tego kraju (Perspektywy demograficzne powojennych Niemiec, 1947, „Przegl¹d Zachodni”, nr 6; L`aspects démographique
de l`Allemagne apres la 2-me querre, 1948, „Revue Occidentale”, nr 1; Zagadnienie
Niemiec przeludnionych i Niemiec wymieraj¹cych, 1949, „Pañstwo i Prawo”, nr 1; Niemieckie si³y wytwórcze po 2. wojnie œwiatowej, 1952, „Przegl¹d Zachodni”, nr 7/8). Studia te by³y œciœle zwi¹zane z badaniami prowadzonymi przez S. Waszaka nad skutkami
demograficznymi I i II wojny œwiatowej na ziemiach polskich (Bilans walki narodowoœciowej rz¹dów Greisera, 1946, „Przegl¹d Zachodni”, s. 481-510; Liczba Niemców
w Polsce w latach 1931/1959, 1959, „Przegl¹d Zachodni”, nr 6; The number of Germans in Poland in the years 1931–1959 against the background of German losses in the
second world war, 1960, „Polish Western Affairs”, Vol. 1, nr 2). Udokumentowana
wiedza prof. S. Waszaka w tej dziedzinie i jej aktualnoœæ sprawi³y, ¿e zosta³ on powo³any jako ekspert i wyst¹pi³ w procesie Arthura Greisera przed Najwy¿szym Trybuna³em Narodowym (Orzeczenie o stratach ludnoœciowych w tzw. „Kraju Warty”, 1946,
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w: Proces Arthura Greisera przed Najwy¿szym Trybuna³em Narodowym, PIW,
s. 198-204).
Liczne opracowania S. Waszak poœwiêci³ Poznaniowi i Wielkopolsce. Najczêœciej
by³y one publikowane w „Kronice Miasta Poznania”. Tutaj ukaza³y siê miêdzy innymi
nastêpuj¹ce prace: Rozwój stosunków mieszkaniowych w Poznaniu w latach 1921–1931
(1934), nr 2; Kryzys w Poznaniu (1934), nr 4; Struktura handlowa m. Poznania (1935),
nr 4; Poznañ w œwietle spisu z 1931 r. (1936), nr 4; Przeobra¿enia ludnoœciowe w Poznaniu w okresie 1939–1945 (1945), nr 2; Warunki mieszkaniowe w zniszczonym Poznaniu (1948), nr 3; Powojenne zagadnienia demograficzne miasta Poznania (1956),
R. 24. Ponadto drukowa³ je „Przegl¹d Zachodni” (Ludnoœæ i zabudowa mieszkaniowa
miasta Poznania w XVI i XVII wieku, 1954, nr 9/10; Poznañ w œwietle badañ demograficzno-statystycznych, 1955, nr 1/2). Zamieszczane by³y tak¿e w innych czasopismach
i pracach zbiorowych (Dzietnoœæ rodziny mieszczañskiej i ruch naturalny ludnoœci miasta Poznania w koñcu XVII i w XVIII wieku, 1956, „Roczniki Dziejów Spo³ecznych
i Gospodarczych”, t. 18; Perspektywy demograficzne miasta Poznania na tle porównawczym, 1962, „Roczniki i Sprawozdania” PTE w Poznaniu, t. 13; Procesy demograficzne Wielkopolski, 1964, w: Nauka wobec procesu industrializacji Wielkopolski,
PTPN).
Pod kierunkiem prof. Stanis³awa Waszaka opracowane zosta³y tablice wymieralnoœci dla ludnoœci Polski w podziale na p³eæ i œrodowisko zamieszkania (miasto, wieœ),
uwzglêdniaj¹ce przekrój terytorialny (Waszak, 1961, Tablice wymieralnoœci Polski
1958/59, „Przegl¹d Statystyczny”, t. 8). Da³y one podstawê do konstrukcji wielowariantowych i d³ugoterminowych prognoz ludnoœciowych, uwzglêdniaj¹cych po raz pierwszy w Polsce ruch wêdrówkowy. Niektóre z nich prof. S. Waszak opublikowa³
(Rozwój demograficzny Polski w planie perspektywicznym, 1959, „Ruch Prawniczy
i Ekonomiczny”, nr 2; Prognoza ludnoœciowa miasta Poznania do roku 1980, 1960,
„Kronika Miasta Poznania”, nr 2; Le dynamisme démographique de la Pologne dans
son aspect régional pour les années 1946–1980, 1961, „Cahiers Pologne-Allemagne”,
nr 4; Perspektywy demograficzne Polski w œwietle obecnego ni¿u urodzeñ i nadchodz¹cego wy¿u zatrudnienia, 1963, „¯ycie i Myœl”, nr 9). Inne by³y komponentem
ekspertyz i analiz przygotowanych przez prof. S. Waszaka dla Wojewódzkich Rad Narodowych w Poznaniu, Bydgoszczy i Katowicach (Sytuacja demograficzna województwa poznañskiego w latach powojennych oraz perspektywy jej dalszego rozwoju do
1980 r., 1961; Rozwój demograficzny województwa bydgoskiego w minionym i nadchodz¹cym dwudziestoleciu, 1962; Rozwój demograficzny województwa katowickiego
w latach 1946–1960–1980, 1963).
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Profesor Stanis³aw Waszak w latach 1946–1949 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych by³ rzeczoznawc¹ w zakresie zagadnieñ ludnoœciowych. Pe³ni³ funkcjê komisarza
spisowego w czasie spisu sumarycznego w roku 1946, a tak¿e podczas Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ w 1950 roku. W póŸniejszym okresie, jako wysoko ceniony
statystyk-badacz, wspó³pracowa³ z G³ównym Urzêdem Statystycznym w Warszawie,
Instytutem Zachodnim w Poznaniu, w³adzami regionalnymi w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze. By³ cz³onkiem Rady Naukowo-Ekonomicznej przy Prezydium WRN w Poznaniu i Bydgoszczy. Nale¿a³ do Komitetu Nauk
Demograficznych PAN. W latach 1946–1950 by³ redaktorem „Wiadomoœci Statystycznych Miasta Poznania”. Nale¿a³ do rady redakcyjnej „Przegl¹du Statystycznego”.
Ju¿ pod koniec roku 1938 Stanis³aw Waszak wst¹pi³ do Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Dzia³a³ w nim równie¿ w okresie powojennym (w 1947 r. zosta³ wybrany
do Zarz¹du PTS w Warszawie), a po likwidacji tego stowarzyszenia, w 1955 r. zorganizowa³ Sekcjê Statystyki w Poznañskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i do 1968 roku by³ jej przewodnicz¹cym. Nale¿a³ te¿ do Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk.
Charakterystyka ¿ycia i dzia³alnoœci Stanis³awa Waszaka by³aby niepe³na i u³omna,
gdyby pomin¹æ w niej drug¹ – obok statystyki – wielk¹ pasjê profesora. Sta³a siê ni¹ literatura piêkna, a zw³aszcza twórczoœæ Jana Kasprowicza, której by³ znawc¹, wielbicielem i propagatorem. Da³ temu wyraz przede wszystkim w licznych publikacjach, do
których miêdzy innymi nale¿¹: Wielki Pieœniarz znad Gop³a (1930), Kult Jana Kasprowicza w Wielkopolsce (1936), Pobyt Jana Kasprowicza w Poznaniu w 1899 w œwietle
prasy (1936), Dzia³ Kasprowiczowski w Muzeum Miejskim w Poznaniu (1938), Jan Kasprowicz patronem harcerzy (1939), Poznañski oœrodek kultu Jana Kasprowicza
(1962). Nale¿a³ te¿ do grona za³o¿ycieli Towarzystwa Literackiego im. Jana Kasprowicza w Poznaniu w 1935 roku i by³ cz³onkiem-za³o¿ycielem Stowarzyszenia Przyjació³
Twórczoœci Jana Kasprowicza w Zakopanem, które powsta³o w roku 1964.
Dla pe³niejszego obrazu literackich zainteresowañ S. Waszaka wspomnieæ trzeba
tak¿e, ¿e przyjaŸni³ siê z Franciszkiem Beciñskim (1897–1975), ludowym poet¹, samoukiem ze wsi Pilichowo na Kujawach, którego twórczoœci patronowa³. Da³ temu wyraz,
miêdzy innymi przygotowuj¹c do druku i pisz¹c wstêp do tomiku jego utworów pt. Modraki i maki z kujawskiej równiny (Poznañ 1934), a tak¿e propaguj¹c jego twórczoœæ
w okresie powojennym i wspieraj¹c w trudnym okresie stalinowskim, gdy spotyka³y go
szykany za to, ¿e nale¿a³ do Armii Krajowej.
Biografom Stanis³awa Waszaka znane s¹ równie¿ inne zainteresowania profesora,
wœród których wymieniæ trzeba zw³aszcza krajoznawstwo. W tej dziedzinie zapisa³ siê
g³ównie jako autor dwóch obszernych przewodników: Przewodnik po Inowroc³awiu

386

i Kujawach – Kruszwica, Strzelno, Pakoœæ (1933) oraz Poznañ – Przewodnik po mieœcie
Poznaniu (1949).
Profesor Stanis³aw Waszak by³ przede wszystkim statystykiem badaj¹cym procesy
spo³eczno-gospodarcze, a szczególnie ich aspekty demograficzne. Inicjowa³ takie badania, organizowa³ je i realizowa³, a ich wyniki mia³y wielki walor poznawczy i umo¿liwia³y podejmowanie wielu wa¿nych decyzji politycznych.
By³ te¿ sprawnym organizatorem nauki i utalentowanym nauczycielem. Rozwin¹³
poznañski oœrodek myœli i praktyki statystycznej (Kruszka, 2010), wykszta³ci³ wielu
studentów i pracowników naukowych, wywar³ du¿y wp³yw na ich œwiatopogl¹d, postawê ¿yciow¹ i karierê zawodow¹. Charakterystyczne w tym kontekœcie wydaj¹ siê dwa
zdania wypowiedziane przez prof. Stanis³awa Waszaka: „Dusz¹ statystyki jest porównanie” i „Przeci¹æ wêze³ mo¿e prawie ka¿dy, ale rozwi¹zaæ go potrafi¹ tylko nieliczni”.
Bliski wspó³pracownik Stanis³awa Waszaka o profesorze napisa³:
Cechowa³o Go wielkie zaanga¿owanie i pasja we wszystkich poczynaniach, wszechstronnoœæ
zainteresowañ, wielki humanizm, a nade wszystko g³êboki patriotyzm. […] Posiada³ naturê impulsywn¹, konfliktow¹, a zarazem rzadko spotykan¹ intelektualn¹ odwagê wypowiadania s¹dów
i opinii – czêsto wbrew pogl¹dom otoczenia (Wierzchos³awski, 2006, s. 276).

Tak siê zapisa³ w pamiêci wielu uczniów, kolegów i innych osób, którym dane by³o
spotkaæ profesora na swojej drodze ¿yciowej.
Stanis³aw Waszak by³ dwukrotnie ¿onaty. Z pierwsz¹ ¿on¹ Halin¹ z domu Milachowsk¹ mia³ czworo dzieci: Andrzeja, Bognê, Wies³awê i Przemys³awa. Po jej œmierci
o¿eni³ siê z Urszul¹ Szulc.
Nadwerê¿one zdrowie nie pozwoli³o prof. S. Waszakowi zrealizowaæ wielu rozpoczêtych i planowanych zadañ. Zmar³ 15 paŸdziernika 1974 roku w Poznaniu. Zosta³ pochowany na Cmentarzu Górczyñskim. Jego imiê nosi jedna z ulic w Inowroc³awiu.

ród³a
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1926–1976, PWN, Warszawa-Poznañ 1976,
s. 115, 307, 309.
Aleksandrowicz J., Stanis³aw Waszak – ¿ycie i dzia³alnoœæ spo³eczna. „Ziemia Kujawska” 1978, t. V, s. 383-386.
Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

387

Grycz M., Waszak Stanis³aw, w: Wielkopolski s³ownik biograficzny. PWN, Warszawa-Poznañ 1983, s. 800-801.
Kruszka K., Polskie Towarzystwo Statystyczne w Wielkopolsce. „Wiadomoœci Statystyczne” 2011, nr 12.
Kruszka K., Myœl i praktyka statystyczna w Wielkopolsce, w: Pomiar i informacja w gospodarce. Red. E. Go³ata. „Zeszyty Naukowe UEP” 2010, nr 149, s. 231.
Romaniuk K., Stanis³aw Waszak jako uczony. „Ziemia Kujawska” 1978, t. V,
s. 387-389.
Statystyczna karta historii Poznania. Red. K. Kruszka. US, Poznañ 2008, s. 229-230.
Wielka ksiêga jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011, s. 144.
Wierzchos³awski S., Stanis³aw Waszak, w: Byli wœród nas. Red. Z. Knakiewicz. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 2006, s. 271-276.

KAZIMIERZ KRUSZKA

388

WIERZCHOS£AWSKI STANIS£AW
(1926–2009)

Stanis³aw Wierzchos³awski urodzi³ siê 3 marca 1926 roku w Wielkim Komorsku
(powiat œwiecki, województwo kujawsko-pomorskie) jako syn Józefa i Weroniki
z domu Damrat. Tutaj uczêszcza³ do szko³y podstawowej, w której jego matka by³a nauczycielk¹. W 1938 roku z rodzicami zamieszka³ w Bydgoszczy. Tam przebywa³ podczas II wojny œwiatowej. Maj¹c 16 lat, rozpocz¹³ pracê zawodow¹ jako uczeñ
w przedsiêbiorstwie „OSKAR Faulbaum”, a od marca 1945 roku by³ robotnikiem
w Przedsiêbiorstwie Spedycyjno-Przewozowym. W maju roku 1943 wst¹pi³ do Armii
Krajowej i pod pseudonimem „Jacek” do stycznia 1945 roku by³ ¿o³nierzem s³u¿by
³¹cznoœci wewnêtrznej Komendy Garnizonu w Bydgoszczy. Dzia³alnoœæ konspiracyjn¹
kontynuowa³ w WIN-ie do sierpnia 1946 roku. W roku 1947 uzyska³ maturê w Liceum
Miejskim im. M. Kopernika w Bydgoszczy.
Jesieni¹ 1947 roku Stanis³aw Wierzchos³awski przeniós³ siê do Poznania, gdzie
mieszka³ ju¿ do koñca ¿ycia. W paŸdzierniku tego¿ roku rozpocz¹³ studia na Akademii
Handlowej (obecnie jest to Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu. Ukoñczy³ je
w czerwcu 1950 roku. Od wrzeœnia do koñca roku 1950 pracowa³ jako referent w MHD
Artyku³ami Przemys³owymi w Poznaniu, a w styczniu 1951 zosta³ kierownikiem referatu w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu.
W marcu 1951 roku Stanis³aw Wierzchos³awski rozpocz¹³ pracê w Wy¿szej Szkole
Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu jako asystent w Katedrze Statystyki. Z t¹ uczelni¹ zwi¹za³ siê zawodowo na ponad 58 lat, przechodz¹c kolejne stopnie kariery nauczyciela akademickiego (adiunkt – 1954, docent – 1972). By³ tu
kierownikiem Pracowni Statystycznej w Instytucie Statystyki i Ekonometrii (1974–
–1976), wicedyrektorem Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej (1976–1991), a jednoczeœnie (od 1977) kierownikiem Zak³adu Statystyki i Demografii, kierownikiem Studium Uzupe³niaj¹cego Magisterskiego (1972–1977). W 1991 roku przeszed³ na emeryturê, ale kontynuowa³ dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ jako kierownik Pracowni Badañ
nad Rodzin¹, a póŸniej w Centrum Badañ nad Rodzin¹, którego by³ dyrektorem od roku
1994.
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Stanis³aw Wierzchos³awski przede wszystkim by³ badaczem rzeczywistoœci spo³eczno-ekonomicznej. G³ównym przedmiotem jego pocz¹tkowych zainteresowañ naukowych sta³y siê zagadnienia zwi¹zane ze statystyk¹ handlu, zw³aszcza z czynnikami
wp³ywaj¹cymi na koszty jednostkowe i globalne, zarówno w obrocie detalicznym, jak
i w hurcie. Doktoryzowa³ siê w roku 1962 na podstawie rozprawy pt. Efektywnoœæ handlu wiejskiego w œwietle badañ ankietowych, której promotorem by³ prof. Stanis³aw
Waszak. Ten nurt badañ rozszerza³ i pog³êbia³ do roku 1977 (Tendencje rozwojowe
kosztów w handlu hurtowym w okresie powojennym, 1970, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 3; Handel wewnêtrzny w ujêciu dynamicznym, 1977,
w: Rola i funkcje handlu wewnêtrznego, Z. Zakrzewski red., PWE, Warszawa). Odszed³
jednak z tej drogi na rzecz demografii, przejmuj¹c schedê po zmar³ym nagle prof. Stanis³awie Borowskim. Podj¹³ siê wówczas niezmiernie trudnego zadania, jakim by³a rekonstrukcja metodyki badañ nad reprodukcj¹ ludnoœci, które ten uczony prowadzi³
(prof. S. Borowski nie pozostawi³ wystarczaj¹cego opisu swojego warsztatu badawczego). Sukces w opanowaniu tej materii umo¿liwi³ kontynuacjê i rozwiniêcie badañ
o wrêcz unikatowym charakterze. Zachêci³ do wspó³pracy wielu naukowców i by³
bodŸcem do poszukiwania odpowiedzi na szereg pytañ nurtuj¹cych demografów i polityków. Znalaz³o to wyraz miêdzy innymi w publikacji Stanis³aw Borowski. Szkice z teorii reprodukcji ludnoœci – prace wybrane (Ossolineum, 1983), któr¹ przygotowa³ do
druku i opatrzy³ obszernym wstêpem oraz krytycznym komentarzem.
W póŸniejszym okresie, szczególnie po utworzeniu w 1994 roku Centrum Badañ nad
Rodzin¹ w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny),
zainteresowania badawcze Stanis³awa Wierzchos³awskiego skupia³y siê zw³aszcza na
dwóch obszarach. Pierwszy z nich to mikrostruktury ludnoœciowe w skali ogólnokrajowej (Ewolucja badañ nad rodzin¹ w Polsce, 1994, w: Rozwój demografii polskiej, GUS,
Warszawa); Rodzina w okresie transformacji demograficznej i spo³eczno-ekonomicznej, 1997, w: Rodzina w zmieniaj¹cym siê spo³eczeñstwie, P. Kryczka red., Wyd. KUL,
Lublin). Drugim obszarem badañ by³y przeobra¿enia makro- i mikrostruktur demograficznych w ujêciu regionalnym (Metody i techniki badañ mikrostruktur ludnoœciowych,
1990, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 3/4; Wspó³czesna rodzina
wielkopolska w œwietle badañ demograficznych, 1994, „Przegl¹d Wielkopolski”, nr 6).
W ostatnim okresie dzia³alnoœci S. Wierzchos³awskiego przedmiotem szczególnego
zainteresowania sta³y siê wielkie miasta (Rodzina i gospodarstwo domowe w œrodowisku wielkomiejskim, 2009, Wyd. UEP, Poznañ).
Celem studiów prowadzonych w tych dziedzinach, maj¹cych charakter longitudinalnych badañ podstawowych, by³o okreœlenie przeobra¿eñ rodziny na ziemiach polskich
od roku 1875, rozpatrywanych w aspekcie miêdzypokoleniowym, g³ównie z wykorzystaniem metod analizy kohortowej. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje wielow¹tkowoœæ oraz wielop³aszczyznowoœæ tych badañ (Wielodyscyplinowoœæ i interdyscypli-
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narnoœæ statystycznych badañ zjawisk spo³ecznych, 1996, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1), a tak¿e imponuj¹cy zasób zgromadzonych w trakcie ich realizacji materia³ów Ÿród³owych, ujêty w Banku Informacji o Rodzinie i Gospodarstwie
Domowym.
Rozleg³a wiedza teoretyczna i g³êboka znajomoœæ rzeczywistoœci, p³yn¹ca z prowadzonych badañ empirycznych, sprawia³y, ¿e Stanis³aw Wierzchos³awski by³ autentycznym i bardzo cenionym ekspertem w licznych instytucjach, agendach i komisjach
o znacz¹cym wp³ywie na decyzje w kwestiach polityki spo³eczno-ekonomicznej. W takim charakterze miêdzy innymi wspó³pracowa³ z G³ównym Urzêdem Statystycznym
i Urzêdem Statystycznym w Poznaniu, z jednostkami samorz¹du terytorialnego w województwie wielkopolskim i lubuskim, by³ cz³onkiem Rz¹dowej Rady Ludnoœciowej,
przygotowywa³ ekspertyzy demograficzne dla Episkopatu Polski i Rady Spo³ecznej
przy Arcybiskupie Poznañskim. Jako konsultant i doradca uczestniczy³ w pracach Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Poznaniu, Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni, Polskiej
Fundacji Ochrony ¯ycia. S³u¿y³ te¿ pomoc¹ innym organizacjom rz¹dowym i pozarz¹dowym. Du¿¹ wagê przywi¹zywa³ do wspó³pracy miêdzynarodowej, utrzymuj¹c
kontakty bilateralne i multilateralne z oœrodkami naukowymi w wielu krajach (Bu³garia, Czechy, Francja, Litwa, £otwa, Niemcy, Rosja, S³owacja, Ukraina, Wêgry i in.).
Bardzo bogaty i zró¿nicowany jest dorobek naukowy Stanis³awa Wierzchos³awskiego (Wykaz wybranych publikacji Stanis³awa Wierzchos³awskiego, 2009, „Studia
Demograficzne”, z. 1/155). Lista opublikowanych przez niego prac liczy blisko 230 pozycji, a do tego dodaæ trzeba liczne niepublikowane ekspertyzy i raporty naukowe, opinie, oceny oraz podobne opracowania o znacznym „ciê¿arze gatunkowym”. Wielki jest
³adunek poznawczy tych prac, wysoki ich poziom merytoryczny i formalny oraz
ogromny, tkwi¹cy w nich, intelektualny zaczyn inspiruj¹cy do dalszych poszukiwañ
naukowych.
Z dzia³alnoœci¹ naukowo-badawcz¹ Stanis³awa Wierzchos³awskiego œciœle zwi¹zana
by³a bardzo odpowiedzialna, acz absorbuj¹ca i „niewdziêczna” rola redaktora wydawnictw b¹dŸ sekretarza redakcji czasopism naukowych. Przyjmowa³ j¹ na siebie i pe³ni³
sumiennie, zwykle pro publico bono. By³ redaktorem naczelnym „Poznañskich Roczników Ekonomicznych”, redaktorem dzia³u ekonomicznego w „Ruchu Prawniczym,
Ekonomicznym i Socjologicznym”, sekretarzem redakcji „Poznañskich Prac Ekonomicznych PTPN”, a tak¿e cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego „Polish Population
Review” i „Naturalnego Planowania Rodziny”.
Stanis³aw Wierzchos³awski, pracuj¹c przez blisko szeœædziesi¹t lat jako nauczyciel
akademicki, wykszta³ci³ rzesze studentów, w³¹czaj¹c ich równie¿ do prowadzonych
przez siebie badañ. By³ promotorem oraz recenzentem kilkuset prac dyplomowych
i magisterskich. Pod jego kierunkiem napisano szeœæ rozpraw doktorskich, których au-
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torzy osi¹gnêli znacz¹c¹ pozycjê w nauce i gospodarce. Prowadzi³ wyk³ady oraz seminaria w zakresie statystyki i demografii na ró¿nych kierunkach studiów, w ujêciu
ogólnym i specjalistycznym, nie wykluczaj¹c zajêæ wyraŸnie sprofilowanych b¹dŸ
interdyscyplinarnych, a zatem wymagaj¹cych bardzo dobrego przygotowania merytorycznego i dydaktycznego. Zawsze przywi¹zywa³ wielk¹ wagê do warsztatu badawczego i pisarskiego. K³ad³ silny nacisk na zagadnienia porównywalnoœci danych i b³êdy
pomiaru (Statystyczne porównanie jako metoda ekonomicznej analizy dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa, 1958, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” z. 1; Z problematyki pomiaru zjawisk ekonomicznych, 1967, „Zeszyty Naukowe WSE w Poznaniu, seria I, z. 30;
O dok³adnoœci pomiaru indeksów statystycznych, 1978, „Z Prac Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych”, GUS, Warszawa). Zwraca³ uwagê na rzetelnoœæ w doborze
Ÿróde³ informacji i metod ich analizy (Wp³yw techniki obserwacji na wyniki badañ ankietowych, 1993, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 2), uczy³ i wymaga³ uzasadnienia wniosków oraz krytycyzmu wobec uzyskanych rezultatów
poznawczych. By³ znawc¹ i entuzjast¹ stosowania metod graficznych w procesie badania statystycznego; ju¿ pierwsza jego publikacja (Zastosowanie wykresów Gantta w obrocie towarowym, 1955, „Przegl¹d Statystyczny”, z. 4) wyznacza³a ten kierunek
zainteresowañ. Propagowa³ i rozwija³ wspomniane metody z wielk¹ pasj¹ i bardzo skutecznie. Pozostawi³ niezatarte piêtno na wszystkich, którzy mieli szczêœcie znaleŸæ siê
w obszarze oddzia³ywania tego nauczyciela i doradcy.
Stanis³aw Wierzchos³awski nale¿a³ do wielu towarzystw naukowych i organizacji
spo³ecznych. By³ cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk (ju¿ od roku
1958) i pe³ni³ w nim funkcjê sekretarza Komisji Nauk Ekonomicznych. Nale¿a³ do Polskiego Towarzystwa Demograficznego, gdzie by³ wiceprzewodnicz¹cym Rady G³ównej i przewodnicz¹cym Oddzia³u w Poznaniu. Aktywnie uczestniczy³ w dzia³alnoœci
Poznañskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. By³ wieloletnim cz³onkiem Komitetu Nauk Demograficznych
Polskiej Akademii Nauk, Miêdzynarodowej Unii Demograficznej (International Union
for the Scientific Study of Population), Europejskiego Stowarzyszenia Demograficznego (European Society for Population Economics). Nale¿a³ do Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego, a nastêpnie do Uczelnianej Komisji „Solidarnoœæ”. By³ cz³onkiem Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej. Uczestniczy³ w pracy wielu organizacji
koœcielnych i charytatywnych, wchodzi³ w sk³ad licznych komitetów i komisji powo³ywanych w celu rozwi¹zania okreœlonych zadañ bie¿¹cych w skali kraju, regionu czy
spo³ecznoœci lokalnych.
Wysi³ki i zas³ugi Stanis³awa Wierzchos³awskiego by³y dostrzegane i doceniane.
Znalaz³o to wyraz w odznaczeniach pañstwowych oraz wyró¿nieniach regionalnych,
resortowych i innych. By³ odznaczony: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Armii Krajowej i Medalem Komisji Edukacji
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Narodowej. Od Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ „Za Zas³ugi dla Statystyki RP” oraz medale okolicznoœciowe jako wyró¿nienie
z okazji 50-lecia i 75-lecia GUS-u. Wyrazem podziêkowania ze strony w³adz regionalnych i lokalnych by³y miêdzy innymi Odznaki Honorowe „Za Zas³ugi w Rozwoju Województwa Poznañskiego” i „Za Zas³ugi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego”
oraz „Odznaka Honorowa Miasta Poznania”. W uznaniu zas³ug dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê PTE, a od Poznañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk i Polskiego Towarzystwa Statystycznego – najwy¿sze wyró¿nienie, jakim jest godnoœæ Cz³onka Honorowego.
Wielk¹ wartoœci¹ dla Stanis³awa Wierzchos³awskiego by³a rodzina, tak¿e jako kategoria demograficzna i spo³eczna, ale zw³aszcza jako osobiste doœwiadczenie ¿yciowe.
W 1959 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Monik¹ Stró¿yk (by³a prawnikiem, radc¹
prawnym, zmar³a w roku 2005), z któr¹ wychowa³ trzech synów (Rafa³a – socjologa,
Piotra – polonistê, Krzysztofa – lekarza) i doczeka³ siê wnuków.
Stanis³aw Wierzchos³awski po d³ugiej chorobie zmar³ 8 kwietnia 2009 roku w Poznaniu. Po nadzwyczajnym ¿a³obnym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i mszy œw. w koœciele oo. Dominikanów zosta³, w asyœcie wojskowej,
pochowany 16 kwietnia 2009 roku na poznañskim Cmentarzu Junikowskim, gdzie
spocz¹³ w kwaterze ¿o³nierzy Armii Krajowej.
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WIŒNIEWSKI JAN (1904–1940)

Jan Wiœniewski urodzi³ siê 16 paŸdziernika 1904 roku w Jadowie ko³o Radzymina.
W 1922 roku rozpocz¹³ studia w Wy¿szej Szkole Handlowej w Warszawie. Podczas
studiów ju¿ w roku akademickim 1924/25 powo³any zosta³ na stanowisko m³odszego
asystenta Katedry Teorii Statystyki WSH, kierowanej wówczas przez prof. Zygmunta
Limanowskiego. Pracowa³ w niej do 1939 roku. Po utworzeniu w 1928 roku Instytutu
Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen zosta³ równie¿ jego pracownikiem. Dziêki
przyznanemu stypendium „Kasy im. Mianowskiego” w roku akademickim 1929/30
przebywa³ na studiach w Harvard University Cambridge Massachusets, które ukoñczy³
uzyskuj¹c promocjê „Ad gradum Magistri in Artibus”.
Dorobek naukowy J. Wiœniewskiego obejmuje oko³o 100 prac og³oszonych drukiem,
zarówno w Polsce, jak i za granic¹. Publikowa³ g³ównie w takich periodykach, jak:
„Kwartalnik Statystyczny”, „Prace Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych
i Cen”, zamieszcza³ te¿ artyku³y w „Journal of the American Statistical Association”,
„Journal of the Royal Statistical Society”, „Biometrica”, „Econometrica”.
Wiêkszoœæ jego prac obejmowa³a zasadnicze w owym czasie problemy z dziedziny
ekonometrii, statystyki ekonomicznej i statystyki matematycznej. Dynamice rozwoju
gospodarczego poœwiêci³ kilka prac. Zainteresowania jego koncentrowa³y siê szczególnie na analizie kszta³towania siê cen artyku³ów przemys³owych i rolnych, zagadnieniach dyspersji cen, badaniu ich wp³ywu na koszty utrzymania, a tak¿e w dziedzinie
konstrukcji agregatowych wskaŸników produkcji i cen. Mo¿na tu wskazaæ m.in. na takie pozycje, jak np.: Ceny zbó¿ w Warszawie w latach 1870–1893 („Kwartalnik Statystyczny” 1932, z. 3), Dyspersja cen hurtowych („Prace Instytutu Badania Koniunktur
Gospodarczych i Cen” 1932 z. 3, 4), Ceny detaliczne w Warszawie w 1931 r. („Kronika
Warszawy” 1933, nr 1) czy te¿ na pracê WskaŸnik produkcji przemys³owej w Polsce
(„Przegl¹d Statystyczny” 1938, nr 3/4). W tej ostatniej publikacji zaproponowa³ now¹
redakcjê wskaŸnika produkcji przemys³owej, która sta³a siê obowi¹zuj¹ca w Polsce.
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W pracy Extension of Fischers formula N 353 to three or more variables (“Journal of
the American Statistical” 1931, nr 3) wysun¹³ propozycjê rozci¹gniêcia formu³y 353
J. Fischera na wiêcej ni¿ dwie zmienne. W rozprawie Wahania sezonowe w budownictwie („Kwartalnik Statystyczny” 1933 z. 2/3) przeprowadzi³ m.in. analizê przyczyn
i mo¿liwoœci ograniczenia wahañ sezonowych w przemyœle budowlanym na przyk³adzie szeregu krajów. Badania sezonowoœci rozszerzy³ tak¿e w póŸniejszym czasie na
dziedzinê zatrudnienia, produkcji przemys³owej i rolnictwa.
Zainteresowania naukowe J. Wiœniewskiego skupi³y siê tak¿e w znacznym stopniu
na badaniu dochodów. W pracy Rozk³ad dochodów wed³ug wysokoœci w 1929 r. („Prace
Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen” 1934, nr 2/3), bêd¹cej jego rozpraw¹ habilitacyjn¹, udowodni³, ¿e w Polsce dochody pracowników biurowych
rozk³adaj¹ siê wed³ug krzywej logarytmicznej normalnej, a dochody p³yn¹ce z w³asnoœci rozk³adaj¹ siê zgodnie z prawem Pareta. Spostrze¿enia i koncepcje w zakresie metod
badania dochodów og³osi³ m.in. w pracach Popyt w zale¿noœci od rozk³adu dochodów
(„Ekonomista” 1935, t. 2) i „Die Elastizität der Nachfrage in Bezug auf das Einkommen” (Wien 1935). W tym drugim artykule znacznie rozwin¹³ wprowadzony przez
Pigonia do teorii popytu problem zale¿noœci miêdzy cenow¹ elastycznoœci¹ popytu
i preferencjami. Przedmiotem jego zainteresowañ badawczych by³y te¿ m.in. problemy
zwi¹zane z teori¹ prawdopodobieñstwa, korelacji i regresji, interpretacji prawa wielkich liczb. Ostatni¹ prac¹ J. Wiœniewskiego by³a nieukoñczona do 1939 roku „Tablica
wymieralnoœci dla parafii rzymsko-katolickiej Jadów”.
Niejako na marginesie dzia³alnoœci naukowej J. Wiœniewski pisa³ prace o charakterze
popularyzatorskim. W 1948 roku, w oparciu o tekst z 1939 roku, ukaza³a siê jego interesuj¹ca publikacja pt. Jak korzystaæ z danych statystycznych. W przedmowie do tej publikacji prof. J. Zagórski tak wspomina dra J. Wiœniewskiego: „Autor niniejszej pracy
dr Jan Wiœniewski, docent Szko³y G³ównej Handlowej, d³ugoletni wspó³pracownik naukowy Instytutu Badania Koniunktur i Cen, zmobilizowany w roku 1939 zgin¹³ bez
wieœci. By³ to jeden z najwybitniejszych statystyków m³odszego pokolenia nie tylko
w skali krajowej, lecz równie¿ w skali europejskiej, daj¹c siê poznaæ za granic¹ przez
aktywny udzia³ w miêdzynarodowych zjazdach i przez publikacjê licznych prac w czasopismach zagranicznych. Bogata pomimo stosunkowo m³odego wieku autora spuœcizna naukowa dra Wiœniewskiego jest w znacznej mierze rozproszona po ró¿nych
czasopismach”.
Niezale¿nie od pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej J. Wiœniewski dzia³a³
w szeregu towarzystw naukowych. By³ m.in. aktywnym cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
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Uzupe³niaj¹c wy¿ej cytowan¹ wypowiedŸ prof. J. Zagórskiego nale¿y podaæ, ¿e
J. Wiœniewski w sierpniu 1939 roku zosta³ powo³any do wojsk ochrony pogranicza
w Klecku pod Baranowiczami. Tam dosta³ siê do niewoli sowieckiej i wiosn¹ 1940 r.
zosta³ zamordowany w Charkowie.
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WÓJCIK ALEKSANDER RYSZARD
(1937–2003)

Aleksander Ryszard Wójcik urodzi³ siê 4 sierpnia 1937 roku w Brzezienku Nowym,
powiat Ostrów Mazowiecka. Studia na Wydziale Statystyki w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki ukoñczy³ w 1958 roku z dyplomem magistra ekonomii w specjalnoœci statystyka matematyczna. Podj¹³ pracê jako asystent w Katedrze Statystyki
Matematycznej SGGW w Warszawie. Pracuj¹c, rozpocz¹³ studia na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskuj¹c dyplom magistra matematyki
w 1964 roku. Stopieñ doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii otrzyma³ na Wydziale Rolniczym SGGW w 1965 roku. Promotorem jego rozprawy doktorskiej pt.
Rozk³ad z próby wspó³czynników minimalizuj¹cych wariancjê oszacowañ efektów klas
w uk³adzie nieortogonalnym by³ prof. Zygmunt Nawrocki. W latach 1974–1980 kierowa³ Pracowni¹ Obliczeniow¹ Instytutu Zastosowañ Matematyki i Statystyki SGGW,
w latach 1979–1981 zaœ by³ zastêpc¹ dyrektora tego instytutu. Stopieñ doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia w specjalnoœci doœwiadczalnictwo
i biometria uzyska³ w roku 1981 na podstawie dorobku i rozprawy pt. Badanie wp³ywu
procesów dynamicznych okresu wegetacji na cechy roœlin uprawnych metod¹ regresji.
W 1982 roku obj¹³ stanowisko docenta w Katedrze Statystyki Matematycznej i Doœwiadczalnictwa na Wydziale Rolniczym SGGW.
Poza prac¹ na SGGW pracowa³ w Instytucie Leków w Warszawie, Instytucie
Ziemniaka w Boninie oraz Wy¿szej Szkole Pedagogiczno-Rolniczej w Siedlcach.
Wspó³pracowa³ tak¿e z wieloma osobami w dziedzinach: medycyny, leœnictwa, genetyki i rolnictwa. W 1984 roku odby³ czteromiesiêczny sta¿ naukowy na Uniwersytecie
Kalifornijskim w Berkeley.
Docent Aleksander R. Wójcik naukowe zainteresowania koncentrowa³ wokó³ zastosowañ metod statystyki matematycznej w naukach rolniczych, biologicznych i medycznych. Zajmowa³ siê g³ównie opracowaniem teoretycznym, adaptacj¹ i zastosowaniem
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zaawansowanych metod statystyki matematycznej w biologii, genetyce iloœciowej oraz
doœwiadczalnictwie roœlinnym i zwierzêcym, tak¿e medycznym. Od roku 1965 ukierunkowa³ swoje zainteresowania szczególnie na zastosowanie modeli liniowych jednej
i wielu zmiennych oraz wielozmiennej analizy kowariancji w weryfikacji hipotez, dotycz¹cych doœwiadczeñ wielokrotnych i wieloletnich z roœlinami rolniczymi. Po habilitacji jego prace badawcze dotyczy³y przede wszystkim zagadnieñ zwi¹zanych z hodowl¹ i nasiennictwem ziemniaka, jak równie¿ selekcji w genetyce populacji. A.R. Wójcik rozwin¹³ stosowanie operatorów rzutowych w analizie statystycznej danych z serii
wielokrotnych i wieloletnich doœwiadczeñ odmianowych w Polsce. Ma On du¿e zas³ugi
w opracowaniu, doskonaleniu i stosowaniu oryginalnych metod statystycznych w prognozowaniu pora¿enia roœlin ziemniaka chorobami wirusowymi. £¹cznie opublikowa³
oko³o 80 prac naukowych w jêzyku polskim i angielskim, w czasopismach krajowych
i zagranicznych.
Przez wiele lat A.R. Wójcik wspó³pracowa³ równie¿ z G³ównym Urzêdem Statystycznym. W latach 1966–1982 by³ cz³onkiem Komitetu Matematycznego GUS. W tym
okresie by³ zaanga¿owany w planowane badañ rolniczych GUS. Ponadto by³ cz³onkiem: Polskiego Towarzystwa Biometrycznego, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Bernoulli Society. Bra³ czynny udzia³
w tworzeniu Encyklopedii statystyki.
Docent A.R. Wójcik by³ bardzo utalentowanym i zaanga¿owanym nauczycielem
akademickim, wysoko cenionym przez studentów i wspó³pracowników oraz prze³o¿onych. Prowadzi³ ró¿norodne zajêcia dla studentów SGGW. By³ autorem lub wspó³autorem 11 podrêczników i skryptów. Jego ksi¹¿ki: Statystyka matematyczna z elementami
rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki opisowej, Metodyka doœwiadczeñ rolniczych (z prof. Janem Trêtowskim) oraz Planowanie i wnioskowanie statystyczne w doœwiadczalnictwie (z prof. Zbigniewem Laudañskim) by³y i wci¹¿ s¹ znane oraz cenione
wœród studentów i naukowców.
A.R. Wójcik by³ tak¿e cenionym dzia³aczem spo³ecznym. Za sw¹ pracê zawodow¹
i spo³eczn¹ otrzyma³: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Z³ot¹ Odznakê ZNP, Medal 40-lecia PRL,
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Z³ot¹ Odznakê „Za Zas³ugi dla SGGW”.
W roku 1987 A.R. Wójcik wyjecha³ do Meksyku, obejmuj¹c stanowisko visiting professor na Uniwersytecie Rolniczym w Chapingo. W 1988 roku otrzyma³ stanowisko
profesora w Monterrey Techonologica Institute (ITESM) w Toluca. Pracowa³ tam do
roku 2003, kiedy problemy zdrowotne zmusi³y go do przejœcia na emeryturê. W okresie
swojej pracy w Meksyku opublikowa³ ponad 20 artyku³ów naukowych oraz trzy pod-
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rêczniki w dziedzinie matematyki, statystyki i planowania eksperymentu. W 2003 roku,
wspólnie ze swym synem Aleksandrem K. Wójcikiem, ukoñczy³ sw¹ ostatni¹ ksi¹¿kê
pt. Applied Mathematics and Statistics.
11 grudnia 2003 roku prof. Aleksander Ryszard Wójcik zmar³ w wieku 66 lat w Meksyku. Zgodnie z jego ostatni¹ wol¹, jego prochy zosta³y sprowadzone do Polski.

ród³o
Akta pracownicze w Archiwum Centralnym Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

WIES£AW M¥DRY
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ZA£ÊSKI EDMUND (1863–1932)

Edmund Za³êski urodzi³ siê 18 sierpnia 1863 r. we Lwowie w rodzinie ziemiañskiej
osiad³ej w SandomierszczyŸnie. Egzamin maturalny zda³ w gimnazjum klasycznym
w Radomiu w roku 1881 i przez rok studiowa³ matematykê na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1883 przeniós³ siê na Wydzia³ Chemiczny Politechniki w Rydze. Po
ukoñczeniu studiów w roku 1888 pracowa³ w laboratorium zak³adowym jako chemik
do 1892 roku. W tym czasie przeniós³ swe zainteresowania na cukrownictwo,
a w szczególnoœci na hodowlê buraka cukrowego. Uzupe³niwszy sw¹ wiedzê w tej dziedzinie w laboratorium prof. Herzfelda w Berlinie obj¹³ kierownictwo stacji nasienniczej
w Brzozówce, by wkrótce za³o¿yæ w³asn¹ na Podolu. W trzy lata potem zorganizowa³
Rolnicz¹ Stacjê Doœwiadczaln¹ Centralnego Towarzystwa Rolniczego w pobli¿u Warszawy. Od 1900 roku pracowa³ jako instruktor hodowli nasion w kilku cukrowniach.
W roku 1904 zosta³ dyrektorem Zak³adów Hodowli Nasion K. Buszczyñskiego
i M. £¹¿yñskiego w Niemierczy na Podolu, których do koñca ¿ycia by³ nastêpnie doradc¹. W roku 1918 zosta³ powo³any na profesora Wydzia³u Rolnego Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdzie wyk³ada³ genetykê roœlin i metodykê doœwiadczeñ polowych. By³
dziekanem Wydzia³u Rolnego, a w roku akademickim 1930/31 – rektorem uczelni. By³
cz³onkiem Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, cz³onkiem Akademii Masaryka w Pradze
i cz³onkiem korespondentem Francuskiej Akademii Rolniczej. Zmar³ 20 grudnia 1932
roku w Krakowie.
By³ pionierem zastosowañ statystyki matematycznej w doœwiadczalnictwie rolniczym w Polsce. W 1906 r. pierwszy systematycznie wy³o¿y³ metodykê doœwiadczeñ
rolniczych w oparciu o rachunek prawdopodobieñstwa. W tym wzglêdzie wyprzedzi³
nieco prace niemieckie i angielskie. W 1908 r. na Miêdzynarodowym ZjeŸdzie Rolniczym na wniosek Za³êskiego podjêto rezolucjê stosowania wœród eksperymentatorów
rolniczych metody najmniejszych kwadratów. W 1927 r. napisa³ oryginalny w owych
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czasach, znany podrêcznik pt. Metodyka Doœwiadczeñ Rolniczych (Lwów), daj¹cy podstawy wspó³czesnej metodyki doœwiadczalnictwa.
Uczniem Edmunda Za³êskiego by³ Stefan Barbacki. Pod jego kierunkiem studiowa³
i by³ asystentem na Uniwersytecie Jagielloñskim w okresie 1921–1925. Obszerna praca
Jerzego Neymana The theoretical basis of different methods of testing cereals (Teoretyczne podstawy ró¿nych metod obliczania doœwiadczeñ rolniczych). I. The method of
E. Za³êski, „Wiadomoœci Matematyczne”, 1927–1928, XXX, Czêœæ druga, s. 1-44, poœwiêcona zosta³a metodzie Edmunda Za³êskiego.

ród³a
http://www.welecja.pl/welecja/Zyciorysy
Wiktor Oktaba, Probabiliœci, statystycy, matematycy, ekonometrycy i biometrycy od
staro¿ytnoœci do 2000 r. , Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2002.

MIROS£AW KRZYŒKO

401

ZA£ÊSKI WITOLD (1836–1908)

Witold Za³êski urodzi³ siê w 1836 r. w Warszawie. By³ synem Karola, d³ugoletniego
Marsza³ka szlachty z guberni grodzieñskiej i Eleonory z Buczyñskich. Szko³ê œredni¹
ukoñczy³ w Wilnie, a studia w zakresie nauk prawnych i dyplomatycznych odby³
w Uniwersytecie w Dorpacie. W 1856 r. uzyska³ tam srebrny medal za konkursow¹ rozprawê akademick¹ pt. „Die völkerrechtliche Bedeutung der Kongressie” i w 1866 r. stopieñ magistra nauk dyplomatycznych.
Po studiach w Dorpacie powróci³ do Warszawy. Do 1873 r. pracowa³ w jednym
z gimnazjów nauczaj¹c historii i geografii, a póŸniej prowadzi³ zajêcia ze statystyki
w Szkole Handlowej Kronenberga. By³ te¿ jednoczeœnie zatrudniony jako docent
w Szkole G³ównej w Warszawie. Wyk³ada³ w niej statystykê i ekonomiê, wyg³aszaj¹c
w tej uczelni 28 czerwca 1867 r. wyk³ad inauguracyjny pt. „O stosunkach ekonomii politycznej do moralnoœci, prawa i statystyki”. Po jej przekszta³ceniu w 1869 r. w rosyjski
Uniwersytet Cesarski zosta³ wybrany przez jego Senat na stanowisko profesora prawa
miêdzynarodowego. Jednak jako wyk³adowca na tym stanowisku nie zosta³ zatwierdzony.
W 1876 r. Za³êski zosta³ kierownikiem nowoutworzonej wówczas Sekcji Statystycznej Magistratu m. Warszawy. By³ on bowiem ju¿ wówczas jedynym w zaborze rosyjskim uczonym polskim gruntownie znaj¹cym teoriê i praktykê badañ statystycznych.
Po objêciu pracy w Sekcji Statystycznej, któr¹ kierowa³ przez 32 lata – a¿ do œmierci,
przyst¹pi³ do jej reorganizacji przekszta³caj¹c j¹ z czasem w nowoczesne biuro statystyczne. Bowiem poprzednio, od 1864 r. prace statystyczne w Magistracie prowadzili
tylko dwaj urzêdnicy, których dzia³alnoœæ ogranicza³a siê g³ównie do opracowywania
rocznych sprawozdañ o „Stanie przemys³u i rêkodzie³”. W. Za³êski rozpocz¹³ wiêc
stopniowo poszerzaæ zakres tematyczny badañ statystycznych wprowadzaj¹c opracowywanie i publikowanie sprawozdañ tygodniowych, miesiêcznych i rocznych dotycz¹-
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cych miêdzy innymi stanu i ruchu ludnoœci oraz rozwoju spo³eczno-gospodarczego
miasta.
Równoczeœnie z kierowaniem pracami Sekcji Statystycznej W. Za³êski podejmowa³
inne prace naukowo-badawcze z zakresu teorii statystyki, a tak¿e statystyki i gospodarki Królestwa Polskiego. Og³asza³ je w czasopismach popularno-naukowych i naukowych, g³ównie w „Ekonomiœcie”, „Niwie”, „Bibliotece Warszawskiej”, „Encyklopedii
Powszechnej” i innych encyklopediach miêdzy innymi w „Encyklopedii Handlowej”
i „Encyklopedii Rolniczej”, oraz wydawa³ swoje opracowania jako oddzielne pozycje
ksi¹¿kowe.
Statystyce i gospodarce Warszawy poœwiêci³ W. Za³êski kilka opracowañ, a miêdzy
innymi:
• Rys statystyki porównawczej miasta Warszawy, Czêœæ I Statystyka zabudowañ
i ludnoœci, Warszawa 1872, Czêœæ II Statystyka przemys³u rzemieœlniczo-fabrycznego, Warszawa 1873,
• Przemys³ fabryczny i rzemieœlniczy miasta Warszawy w okresie 26-letnim (1866–
–1891), („Przegl¹d Tygodniowy” 1892),
• Finanse miasta Warszawy w porównaniu z finansami innych wielkich miast,
(„Ekonomista” 1901),
• Ruch ludnoœci miasta Warszawy za okres 20-letni (1882–1901), Warszawa 1902.
W ka¿dej z tych prac – oprócz rezultatów badañ przeprowadzonych przez Sekcjê Statystyczn¹ Magistratu – dok³adnie analizowa³ wyniki badañ og³aszanych miêdzy innymi
w wydawnictwach pañstw zaborczych porównuj¹c Warszawê II po³owy XIX wieku
z innymi du¿ymi miastami europejskimi.
W. Za³êski by³ tak¿e inicjatorem przeprowadzenia spisu ludnoœci Warszawy
w 1882 r. Przygotowa³ szczegó³ow¹ tematykê spisu i zadba³ o jego sprawn¹ organizacjê. Wyniki spisu og³osi³ w wydawnictwie pt. „Rezultaty spisu jednodniowego ludnoœci
miasta Warszawy w 1882 roku”. Zawiera³y one dane o liczbie ludnoœci wed³ug wieku,
stanu cywilnego, narodowoœci, wyznania, wykszta³cenia, mieszkañ i zabudowy. Publikacja ta by³a pierwszym w XIX wieku tak obszernym pokazaniem stanu struktury ludnoœci miasta od strony statystycznej.
Podczas pierwszego Powszechnego Spisu Ludnoœci Cesarstwa Rosyjskiego z 1897 r.
przeprowadzonego równoczeœnie i w Królestwie Polskim Za³êski by³ Sekretarzem
w Warszawie Komisji Spisowej i g³ównym organizatorem realizuj¹cym sprawne jego
dokonanie. Wyniki tego spisu dla Warszawy zosta³y og³oszone w Tomie LI wydawnictwa pt. „Pierwaja wsieobszczaja pierepis naselenija Rossijskoj Imperii 1897 goda”,
Sankt Petersburg 1904.
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Oprócz Warszawy równie¿ i Królestwu Polskiemu Za³êski poœwiêci³ trzy obszerne
prace. S¹ to publikacje:
• Statystyka porównawcza Królestwa Polskiego. Ludnoœæ i stosunki ekonomiczne,
Warszawa 1876,
• Królestwo Polskie pod wzglêdem statystycznym. Czêœæ I Ludnoœæ, Rolnictwo, Górnictwo i Finanse, Czêœæ II – Statystyka zajêæ i przemys³u, Warszawa 1900–1901,
• Z statystyki porównawczej Królestwa Polskiego. Ludnoœæ i Rolnictwo, Warszawa
1908.
W. Za³êski w tych obszernych pracach (z których ka¿da liczy³a od 200 do 400 stron)
scharakteryzowa³ rozwój Królestwa Polskiego, nie tylko od strony statystycznej porównuj¹c jego gospodarkê i ludnoœæ z innymi pañstwami ale tak¿e i historycznej. Podda³
wnikliwej analizie urzêdowe (g³ównie rosyjskie) dane liczbowe, a tak¿e inne materia³y
statystyczno-historyczne odnosz¹ce siê do Królestwa Polskiego publikowane w II po³owie XIX i pocz¹tku XX wieku. Jednoczeœnie zamieszcza³ w ka¿dym z tych opracowañ
szereg Ÿród³owych tabel statystycznych zastêpuj¹cych poniek¹d roczniki statystyczne,
które jeszcze wówczas dla Królestwa Polskiego nie by³y wydawane.
Królestwa Polskiego dotycz¹ te¿ inne mniejsze prace Za³êskiego. Trzeba tu wymieniæ:
• Rezultaty statystyki kryminalnej w Królestwie Polskim, „Ateneum” 1876. Ta niewielka broszura (22 strony) by³a jednym z pierwszych opracowañ przynosz¹cych
informacje o statystyce kryminalnej w Królestwie Polskim.
• Wartoœæ produkcji rolniczej w Królestwie Polskim, „Ekonomista” 1904
• Rozwój historyczny s³u¿ebnoœci pastwiskowych i leœnych w Królestwie Polskim
w zwi¹zku z po³o¿eniem osobistem i maj¹tkowym ludnoœci wiejskiej (Warszawa
1869). Praca ta nie by³a ju¿ jednak opracowaniem statystycznym, a rozpraw¹
prawno-historyczn¹.
W dorobku naukowym Za³êskiego znaczne miejsce zajê³y te¿ opracowania dotycz¹ce organizacji badañ statystycznych i teorii statystyki. Organizacjê statystyki
w Europie omówi³ w szkicu pt. „Organizacja statystyki administracyjnej w pañstwach
europejskich”, Warszawa 1869, a zagadnieniom zwi¹zanym z teori¹ statystyki poœwiêci³ m.in. dwie wiêksze rozprawy. W pierwszej z nich pt. „Kilka s³ów o teorii statystyki”
wydanej w Warszawie w 1868 r. stwierdzi³, ¿e „… Statystyka jest zarazem metod¹
i nauk¹. Jako metoda oznacza ona systematycznie wieloliczne postrze¿enia przedsiêbrane w celu otrzymania dok³adnych iloœciowych okreœleñ – sprowadza ró¿nice iloœciowe na jakoœciowe …”, i dalej „Statystyka jako nauka jest indukcyjn¹ nauk¹ postrzegania, która przy pomocy wy¿ej wspomnianej metody objaœnia oznaczone zjawiska…”.
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W przedmowie do drugiej publikacji pt. „Teorya statystyki w zarysie. Czêœæ I Zasady
ogólne i czêœæ historyczna” opublikowanej w Warszawie w 1884 r. zaznaczy³ cel jej
opracowania pisz¹c „… coraz bardziej daje siê odczuwaæ potrzeba przedstawienia naszemu spo³eczeñstwu tej nauki, szczególnej, ¿e prócz t³umaczenia bardzo w¹tpliwej
wartoœci podrêcznika Haushofera nie mamy w naszej literaturze dzie³a przedstawiaj¹cego teoryê statystyki w zarysie”. Za³êski zgodnie z tym za³o¿eniem omówi³
w niej wa¿niejsze problemy dotycz¹ce teorii statystyki a miêdzy innymi stopieñ prawdopodobieñstwa rezultatów badañ statystycznych i zastosowania rachunku prawdopodobieñstwa do tych badañ. Przedstawi³ tak¿e historiê statystyki administracyjnej, tematykê obrad i ustalenia organizowanych przez Miêdzynarodowy Instytut Statystyczny
kongresów statystycznych, w których te¿ bra³ aktywny udzia³.
Zasady funkcjonowania gospodarki i zagadnienia zwi¹zane z jej organizacj¹ przedstawi³ w pracy pt. „Zasady ekonomiki (nauki gospodarstwa narodowego)” wydanej
w Warszawie w 1889 r. Uznaj¹c zasadê ewolucji w stosunkach spo³ecznych omówi³
w niej szczegó³owo problemy zwi¹zane z realizacj¹ przez pañstwo polityki ekonomicznej, podstawowe pojêcia z zakresu ekonomii, w tym zagadnienia dotycz¹ce wytwarzania (produkcji) dóbr, ich podzia³u i spo¿ycia, a tak¿e nakreœli³ historiê rozwoju
systemów ekonomicznych. Ekonomista i statystyk prof. Stefan Dziewulski zaznaczy³,
¿e „By³a to pierwsza próba wszechstronnego ujêcia przedmiotu i zobrazowania ostatnich wyników i rezultatów wiedzy o tej dziedzinie”.
Witold Za³êski zmar³ 16 paŸdziernika 1908 r. Jego szeroka dzia³alnoœæ organizacyjna
i naukowa wnios³a w Królestwie Polskim szczególnie du¿y postêp zarówno w dziedzinie teorii jak i praktyki badañ statystycznych.

ród³o
S³ownik biograficzny statystyków polskich. GUS, PTS, Warszawa 1998.

JAN BERGER
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ZARZYCKA ZOFIA (1925–2010)

Zofia Zarzycka urodzi³a siê 3 listopada 1925 roku w miejscowoœci Godziesze Wielkie, ko³o Kalisza. Zmar³a 12 czerwca 2010 r. w £odzi. Jej ojciec by³ nauczycielem, kierownikiem szko³y powszechnej i znanym regionalnym dzia³aczem spo³ecznym.
W 1939 roku Zofia Zarzycka ukoñczy³a pierwsza klasê gimnazjaln¹ w Kaliszu.
W czasie okupacji, w latach 1940–1944, zabrano j¹ na roboty przymusowe; w charakterze pomocy domowej w rodzinie niemieckiej. W ostatnim roku wojny pracowa³a w fabryce broni „Zollenwerke” w Kaliszu. Wiosn¹ 1945 roku podjê³a przerwan¹ naukê
w gimnazjum, a nastêpnie w liceum w Kaliszu, które ukoñczy³a w roku 1947. W latach
1946–1947 pracowa³a w ksiêgowoœci w hurtowni Spó³dzielni Pracy „Spo³em” w Kaliszu. Po ukoñczeniu szko³y œredniej rozpoczê³a studia wy¿sze w £ódzkim Oddziale
Szko³y G³ównej Handlowej (przekszta³cona w 1999 r. w Wy¿sz¹ Szko³ê Ekonomiczn¹
w £odzi). Studia pierwszego stopnia ukoñczy³a w 1951 roku, a trzy lata póŸniej uzyska³a dyplom magistra ekonomii w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w £odzi.
Pracê zawodow¹ rozpoczê³a w roku 1950, ju¿ w czasie studiów, jako zastêpca asystenta w Katedrze Statystyki Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w £odzi. Rada Wydzia³u
Ekonomicznego Uniwersytetu £ódzkiego nada³a jej stopieñ naukowy doktora nauk
ekonomicznych (1964) na podstawie rozprawy pt. Problemy pracy zawodowej kobiet
obarczonych dzieæmi, przygotowanej pod kierunkiem prof. Edwarda Rosseta. W 1982
roku Rada Wydzia³u Ekonomiczno-Socjologicznego U£ nada³a jej stopieñ doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Praca
zawodowa kobiet a bud¿et rodzinny, „Acta Universitatis Lodziensis” 1982. Po habilitacji w roku 1983 objê³a stanowisko docenta. Tytu³ profesora nauk ekonomicznych otrzyma³a w 1991 roku.
Wszechstronna dzia³alnoœæ prof. Zofii Zarzyckiej obejmowa³a:
– problemy pracy zawodowej kobiet obarczonych obowi¹zkami rodzinnymi,
– demograficzne i spo³eczne czynniki wp³ywaj¹ce na wzorce konsumpcyjne,
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– problemy ekonomiczne wynikaj¹ce z procesu starzenia siê ludnoœci.
Zagadnienia aktywnoœci ekonomicznej kobiet by³y przedmiotem nie tylko rozprawy
doktorskiej, ale równie¿ tematem licznych jej publikacji. W pracach tych zwraca³a uwagê na ogromn¹ rolê kobiety pracuj¹cej zawodowo; pe³ni¹cej funkcjê zawodow¹ oraz
prowadz¹cej równoczeœnie gospodarstwo domowe. St¹d podejmowa³a w nich nie tylko
kwestie przydatnoœci i aktywnoœci zawodowej kobiet w ró¿nych fazach rozwoju rodziny, ale równie¿ zagadnienia bud¿etu czasu pracuj¹cych kobiet oraz wp³ywu uzyskiwanych przez nie zarobków na sytuacjê dochodow¹ gospodarstw domowych. Problematyka pracy zawodowej kobiet pojawia³a siê czêsto tak¿e w póŸniejszych jej pracach,
w powi¹zaniu z analiz¹ rynku i warunków bytu ludnoœci. Œwiadczy to o jej wra¿liwoœci
spo³ecznej, wyra¿aj¹cej siê, w przypadku cz³owieka nauki, w podejmowaniu problemów trudnych. Najlepszym tego przyk³adem s¹ badania aktywnoœci ekonomicznej kobiet w £odzi – spauperyzowanym mieœcie pracuj¹cych zawodowo kobiet.
Wielokrotnie bada³a nastêpstwa aktywnoœci zawodowej kobiet dla ich sytuacji rodzinnej, w tym równie¿ poœrednio dla kszta³towania siê podstaw ma³¿eñskich i prokreacyjnych. Ju¿ w latach szeœædziesi¹tych w swoich pracach zwraca³a uwagê, ¿e aktywnoœæ zawodowa kobiet poza rolnictwem jest czynnikiem redukuj¹cym sk³onnoœæ do
wydawania na œwiat dzieci, zw³aszcza w przypadkach urodzeñ trzecich i dalszych.
W badaniach swoich wykazywa³a zatem, ¿e praca zawodowa kobiet z jednej strony
przyczyni³a siê do wzrostu dochodów w gospodarstwach domowych, z którymi by³y
one zwi¹zane, z drugiej zaœ modyfikowa³a zachowanie demograficzne.
Problematyce badañ konsumpcji w znacznej czêœci poœwiêcona by³a równie¿ rozprawa habilitacyjna Zofii Zarzyckiej pt. Praca zawodowa kobiet a bud¿et rodzinny. G³ównym przedmiotem rozwa¿añ w omawianej rozprawie jest wp³yw pracy zawodowej
kobiet na dochody i wydatki gospodarstwa domowego. Podjêcie pracy przez kobietê
z jednej strony zwiêksza dochody gospodarstwa, z drugiej jednak ogranicza czas, jaki
mo¿e ona poœwiêciæ na prace domowe oraz powoduje zmiany w hierarchii potrzeb gospodarstwa.
Od pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego stulecia w¹tek badawczy pracy zawodowej kobiet obarczonych obowi¹zkami rodzinnymi oprócz wykorzystywania rozleg³ych
materia³ów i Ÿróde³ statystycznych w skali mikro i makro mia³a równie¿ w³asny, indywidualny ogl¹d tej kwestii.
Kolejn¹ grup¹ zagadnieñ tworz¹cych jeszcze jeden istotny problem badawczy by³y
warunki bytu, wzorce konsumpcji oraz spo³eczne i demograficzne determinanty postaw
i zachowañ konsumpcyjnych. Zwieñczeniem tych prac by³a monografia Czynniki
demograficzne i spo³eczne w analizie konsumpcji, wydana w roku 1992. Stanowi ona
doskona³¹ syntezê badañ Zofii Zarzyckiej z tej dziedziny. Jest niezwykle interesuj¹cym,
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pe³nym refleksji przekazem jej doœwiadczeñ wynikaj¹cych z d³ugoletnich badañ nad
wzorcami konsumpcji, realizowanymi w gospodarstwach domowych, a tak¿e zosta³a
w niej przeprowadzona gruntowna analiza wp³ywu na decyzje konsumpcyjne pozaekonomicznych determinant.
Kolejnym wa¿nym w¹tkiem badawczym z pogranicza statystyki spo³ecznej i demografii, przez d³ugie lata rozwijanym przez pani¹ profesor, by³ proces starzenia siê ludnoœci i jego spo³eczno-ekonomiczne konsekwencje. Rozpatruj¹c to zagadnienie, du¿o
uwagi autorka poœwiêci³a warunkom bytu ludnoœci w starszym wieku.
W przypadku badañ starzenia siê populacji ludzkich, podobnie jak przy œledzeniu innych zjawisk demograficznych, prof. Zarzyck¹ szczególnie interesowa³y ró¿norodne,
zw³aszcza spo³eczne i ekonomiczne, konsekwencje tych zjawisk.
Bada³a równie¿ wp³yw czynników spo³eczno-demograficznych na wyposa¿enie gospodarstw domowych w dobra trwa³ego u¿ytku, jak równie¿ nastêpstwa przeobra¿eñ
demograficznych na potrzeby edukacyjne i mieszkaniowe.
Znacznie czêœciej i chêtniej prof. Zarzycka zajmowa³a siê rozpoznawaniem funkcjonowania sprzê¿enia zwrotnego lub powi¹zañ procesów i zjawisk demograficznych oraz
sytuacji spo³eczno-ekonomicznej w okreœlonym czasie, na rozpatrywanym obszarze ni¿
œledzeniem zdarzeñ tworz¹cych „czyst¹” demografiê w rozpoznawanej przestrzeni geograficznej.
Badania demograficzne w jej przypadku mia³y przede wszystkim walor aplikacyjny,
choæ ich mnogoœæ i powtarzalnoœæ tworzy³y równie¿ podstawê do wyprowadzenia
wniosków ogólniejszych, stanowi¹cych przyczynki do teorii demografii.
Profesor Zarzycka zaproponowa³a wykorzystanie metod taksonomicznych, umo¿liwiaj¹cych porównanie ró¿nych obiektów jednoczeœnie z punktu widzenia wielu cech,
do przestrzennych badañ porównawczych warunków ¿ycia. Z du¿ym zainteresowaniem
przyjête by³y tak¿e jej prace ukazuj¹ce miêdzywojewódzkie zró¿nicowanie warunków
¿ycia ludnoœci oraz publikacje traktuj¹ce o wykorzystaniu zmiennych syntetycznych
w analizach porównawczych stanu zdrowia ludnoœci (por. np. Z badañ nad wybranymi
problemami w zakresie ochrony zdrowia ludnoœci, Kraków 1996).
Wczeœniej zajmowa³a siê równie¿ metodologi¹ szacowania indeksów cen w sferze
us³ug niematerialnych na potrzeby badañ zwi¹zanych z opracowaniem, w cenach porównywalnych, tak zwanego rozwiniêtego bilansu gospodarki narodowej, budowanego
zgodnie z za³o¿eniami systemu rachunków narodowych ONZ.
Œwiadectwem wysokiej oceny osi¹gniêæ prof. Zofii Zarzyckiej w œrodowisku polskich demografów by³o jej powo³anie miêdzy innymi do zespo³u koordynuj¹cego pracami w ramach Centralnego Problemu Badañ Podstawowych 09.1 (Uwarunkowania
demograficzne rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski). Zespó³ ten zatwierdza³ zg³a-
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szane projekty zadañ badawczych i tematów do realizacji w wymienionym problemie
centralnie sterowanym. Przyjmowa³ i akceptowa³ te¿ gotowe opracowania autorskie.
Profesor Zarzycka wypromowa³a 250 magistrantów, 8 doktorów, ponadto sporz¹dzi³a 23 recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych oraz dorobku naukowego na tytu³
profesora, a tak¿e 60 innych recenzji artyku³ów, ksi¹¿ek, skryptów i projektów naukowych, by³a tak¿e wielokrotn¹ autork¹ licznych ekspertyz. Na szczególne podkreœlenie
zas³uguj¹ owoce jej pracy w procesie przygotowania m³odych asystentów do pracy dydaktycznej i naukowej. Pocz¹wszy od roku 1965 pe³ni³a funkcjê opiekuna m³odej kadry
naukowo-dydaktycznej najpierw w Zak³adzie, a potem w Katedrze Demografii i Statystyki. Jej bogate doœwiadczenie i wielki talent pedagogiczny w przekazywaniu wiedzy
statystycznej procentuj¹ dzisiaj wœród jej uczniów, bêd¹cych profesorami.
Wk³ad prof. Zofii Zarzyckiej w rozwój badañ demograficznych dokonywa³ siê równie¿ poprzez kszta³cenie m³odej kadry naukowej, co jest dzia³aniem na pograniczu badañ naukowych i dydaktyki. Z oœmiu wypromowanych prac doktorskich, najczêœciej
interdyscyplinarnych, piêæ zawiera³o istotne w¹tki demograficzne, takie jak na przyk³ad: struktura ludnoœci wed³ug p³ci, wieku, cech spo³ecznych, a czêstoœæ wystêpowania inwalidztwa, sytuacja spo³eczno-zawodowa osób w starszym wieku, spo³eczno-ekonomiczne determinanty procesów demograficznych w krajach arabskich. Warto
podkreœliæ – doœwiadczy³o tego wielu pracowników Wydzia³u Ekonomiczno-Socjologicznego U£ – prof. Zofia Zarzycka by³a wspania³ym i przekonuj¹cym konsultantem w zakresie stosowania metod iloœciowych do opisu procesów ekonomicznych
i spo³ecznych, w tym demograficznych. Zawsze znajdowa³a w tym wzglêdzie czas, aby
s³u¿yæ rad¹ swoim m³odszym i starszym kolegom.
Przez kilka kadencji prof. Zarzycka wchodzi³a w sk³ad Komitetu Nauk Demograficznych PAN. By³a cz³onkiem prezydium tego gremium, którego wa¿n¹, statutow¹
funkcj¹ jest programowanie badañ demograficznych w Polsce oraz ocena osi¹gniêæ
w tym wzglêdzie. O miêdzynarodow¹ wspó³pracê w zakresie badañ ludnoœciowych zabiega³a równie¿ jako pe³nomocnik Rektora U£ do wspó³pracy z Wy¿sz¹ Szko³¹ Ekonomiczn¹ w Bratys³awie.
Wa¿nym obszarem spe³nienia prof. Zofii Zarzyckiej, jako nauczyciela akademickiego, by³a praca dydaktyczna, wymierna w tysi¹cach godzin wyk³adów i innych form zajêæ oraz spotkañ, setkach prac magisterskich i dyplomowych, które powsta³y pod jej
promotorsk¹ opiek¹. To tak¿e nieustanna dba³oœæ o dobr¹ organizacjê i jakoœæ prowadzonych zajêæ dydaktycznych, o któr¹ zabiega³a jako zastêpca dyrektora Instytutu Ekonometrii i Statystyki U£, kierownik Zak³adu Demografii i Statystyki w tym instytucie,
a tak¿e kierownik Katedry Statystyki Ekonomicznej i Spo³ecznej U£ oraz pe³ni¹c inne
funkcje organizacyjne na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i uczelni.
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Podczas 48 lat pracy dydaktycznej prof. Zofia Zarzycka prowadzi³a ró¿norodne zajêcia – wyk³ady ze statystyki ogólnej, matematycznej oraz statystyki ekonomicznej
i spo³ecznej dla: studentów studiów stacjonarnych, wieczorowych, zaocznych i s³uchaczy studiów doktoranckich. Rodzaje i treœci prowadzonych przez ni¹ wyk³adów zmienia³y siê z roku na rok, pod¹¿aj¹c za trendami rozwojowymi nowoczesnej statystyki.
Jednak¿e najwiêkszy podziw budzi niezwyk³a jej rzetelnoœæ w przekazywaniu studentom bogatych doœwiadczeñ i g³êbokiej wiedzy oraz ¿yczliwy, bardzo przyjacielski stosunek do s³uchaczy.
Mimo ¿e prof. Zofia Zarzycka nigdy nie ubiega³a siê o ¿adne stanowiska i zaszczyty,
lista pe³nionych przez ni¹ funkcji jest stosunkowo d³uga. Wymieniê te najwa¿niejsze:
– zastêpca dyrektora Instytutu Ekonometrii i Statystyki U£,
– kierownik: Zak³adu Demografii i Statystyki w Instytucie Ekonometrii i Statystyki
U£ (1986–1992), Katedry Demografii i Statystyki Spo³eczno-Ekonomicznej
(1992–1996), Punktu Konsultacyjnego Wydzia³u Ekonomiczno-Socjologicznego
U£ w Kaliszu, Magisterskich Studiów Ekonomicznych dla In¿ynierów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym U£ (1983–1996).
By³a równie¿ pe³nomocnikiem Rektora U£ ds. wspó³pracy z WSE w Bratys³awie
i Czechos³owackim Instytutem Gerontologicznym. Uczestniczy³a w pracach programowych G³ównego Urzêdu Statystycznego jako cz³onek Komisji Dydaktycznej GUS. Od
roku 1989 przewodniczy³a Komisji Dydaktycznej £ódzkiego Oddzia³u PTE oraz Komisji Zatrudnienia Rady Naukowej przy Prezydencie Miasta £odzi (1989–1990). By³a
cz³onkiem Zarz¹du Polskiego Towarzystwa Demograficznego oraz Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN.
Na Uniwersytecie £ódzkim pracowa³a do przejœcia na emeryturê, a przez kolejne
dwa lata w niepe³nym wymiarze zajêæ. Pocz¹wszy od roku 1998 podjê³a pracê na stanowisku profesora zwyczajnego w Spo³ecznej Wy¿szej Szkole Przedsiêbiorczoœci
i Zarz¹dzania w £odzi, gdzie pracowa³a do koñca swoich dni.
Dziêki swojemu bogatemu dorobkowi, zarówno naukowemu, jak i dydaktycznemu,
oraz niezwyk³ej aktywnoœci w kontaktach ze œrodowiskiem statystyków i demografów
prof. Zofia Zarzycka by³a osobowoœci¹ powszechnie rozpoznawaln¹ i cenion¹ za jej
przymioty umys³u i serca, takie jak: wiedza, m¹droœæ, pracowitoœæ (czêsto powtarza³a
³aciñsk¹ maksymê Nulla dies sine linea), wra¿liwoœæ, gotowoœæ oferowania pomocy
i rady zarówno w kwestiach badawczych, jak i osobistych, o których najchêtniej rozmawia siê indywidulanie. Po prostu Profesor Zwyczajny. Tak¿e „zwyczajnie” odwa¿na.
Powœci¹gliwa, a jednoczeœnie wyrazista w gestach i ca³e ¿ycie – powoli, nieustannie,
bez wzglêdu na trudnoœci – zmierzaj¹ca we w³aœciwym kierunku, s³u¿¹ca najwy¿szym
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wartoœciom: kolegom, studentom i innym, to znaczy ludziom. W czasach kryzysu wartoœci, upadku autorytetów ka¿dy szuka dla siebie orientacyjnych znaków. Tymi znakami mog¹ byæ nasi nauczyciele. Myœlê, ¿e dla wielu z nich tak¹ rolê pe³ni³a prof. Zofia
Zarzycka.
Za dzia³alnoœæ badawcz¹ i dydaktyczn¹ prof. Zofia Zarzycka by³a wyró¿niona trzema nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz 22 nagrodami Rektorów WSE i U£,
za osi¹gniêcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Otrzyma³a równie¿
szereg odznaczeñ i wyró¿nieñ. S¹ to: Z³ota Odznaka Uniwersytetu £ódzkiego (1970),
Z³ota Odznaka Zwi¹zku Nauczycielstwa (1970), Z³ota Odznaka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (1980), Honorowa Odznaka m. Kalisza (1971), Honorowa Odznaka m. £odzi (1973), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1973), Medal Komisji Edukacji
Narodowej (1981), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983), medal „Uniwersytet £ódzki w S³u¿bie Spo³eczeñstwa i Nauki” (1983), Medal Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego (1993), Z³ota Odznaka Honorowa „Za Zas³ugi dla Statystyki
RP” (1995), Medal 50-lecia Uniwersytetu £ódzkiego (1995), medal „70 lat £odzi Uniwersyteckiej” (1997).
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(wspó³autor: J. Wiêcek).
Dochody ludnoœci w starszym wieku na podstawie bud¿etów gospodarstw domowych,
w: Wybrane uwarunkowania i konsekwencje procesu starzenia siê ludnoœci Polski.
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ZASÊPA RYSZARD (1915–1994)

Ryszard Zasêpa urodzi³ siê 16 marca 1915 roku w Warszawie. Po ukoñczeniu V Pañstwowego Liceum i Gimnazjum im. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego wst¹pi³ na Uniwersytet Warszawski, gdzie studiowa³ matematykê. W lutym 1938 roku uzyska³ tytu³
magistra filozofii w zakresie matematyki. Ju¿ pod koniec studiów podj¹³ pracê w Biurze
Studiów Pañstwowych Zak³adów Lotniczych na warszawskim Okêciu, gdzie pracowa³,
w latach 1937–1938, jako matematyk. Od wrzeœnia roku 1938 odbywa³ s³u¿bê wojskow¹. Bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej w stopniu plutonowego i dosta³ siê do niewoli niemieckiej, z której wróci³ do Warszawy w 1946 roku.
Po powrocie do kraju podj¹³ pracê w G³ównym Urzêdzie Statystycznym w 1946
roku, staj¹c siê wspó³organizatorem polskiej statystyki demograficznej i badañ reprezentacyjnych.
Z zakresu demografii nale¿y wymieniæ artyku³ profesora pt. Polskie tablice wymieralnoœci ludnoœci miast i wsi 1952/195 („Przegl¹d Statystyczny” 1957, 4, 1-2, s. 43-63)
oraz opracowanie wspólne z Jerzym Z. Holzerem: Za³o¿enia przyjête przy prognozie
stanu i struktury ludnoœci Polski wed³ug p³ci i wieku w latach 1955–1975 („Zeszyty
Ekonomiki Pracy” 1957, 1, s. 5-10).
W GUS pracowa³ do roku 1960, ale w pracach Komisji Matematycznej GUS, powsta³ej w 1949, bra³ udzia³ od pocz¹tku, a w latach 1954–1961 i 1971–1972 by³ jej przewodnicz¹cym. Bra³ udzia³ w konsultacjach udzielonych przez prof. Jerzego Neymana
w czasie jego wizyt w Polsce w latach 1950 i 1958. W roku 1958 przewodniczy³ tej komisji w czasie szeœciotygodniowych konsultacji prof. J. Neymana dla GUS z zakresu
metody reprezentacyjnej. Prowadzi³ intensywne szkolenia z metody reprezentacyjnej1
dla pracowników GUS.
1

M. Fisz, Konsultacje prof. Neymana i wnioski z nich wyp³ywaj¹ce. „Studia i Prace Statystyczne”1950, nr 3-4; R. Zasêpa, Problematyka badañ reprezentacyjnych GUS w œwietle konsultacji z prof. J. Neymanem. „Wiadomoœci Statystyczne” 1958, nr 6, s. 7-12.
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Równolegle do pracy zawodowej profesor rozwija³ swe inne zainteresowania naukowe, prowadz¹c zajêcia dydaktyczne, a tak¿e wyk³ady zlecone na Politechnice Warszawskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim.
W 1957 roku rozpocz¹³ pracê w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki, w której
zosta³ mianowany zastêpc¹ profesora.
W roku 1959, na zaproszenie prof. J. Neymana, odby³ roczny sta¿ na Uniwersytecie
Kalifornijskim w Berkeley, przygotowuj¹c pracê doktorsk¹. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w roku 1961 zosta³ zatrudniony jako ekspert statystyki
w Miêdzynarodowej Organizacji Wy¿ywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie, po roku
awansowa³ na szefa Sekcji Spisów.
W wielu opracowaniach i publikacjach FAO by³o wymieniane nazwisko profesora,
a tak¿e w przedmowie podrêcznika angielskiego z metody reprezentacyjnej, którego
jednym z autorów jest P.V. Sukhatme2, by³y dyrektor „Statistics Division” FAO.
W roku 1962 wydarzeniem naukowym na skalê krajow¹ by³o wydanie przez PWN
pierwszego podrêcznika poœwiêconego metodzie reprezentacyjnej autorstwa Ryszarda
Zasêpy, pt. Badania statystyczne metod¹ reprezentacyjn¹. By³ to nie tylko podrêcznik
akademicki, ale tak¿e podstawa szkoleñ pracowników GUS z zakresu metody reprezentacyjnej. Mia³ on istotny wp³yw na rozszerzenie badañ reprezentacyjnych prowadzonych przez G³ówny Urz¹d Statystyczny po II wojnie œwiatowej.
W czasie pracy w FAO profesor napisa³ monografiê poœwiêcon¹ zastosowaniu metody reprezentacyjnej podczas spisów rolnych w ró¿nych krajach: Zastosowanie metody
reprezentacyjnej przy spisach rolnych, która ukaza³a siê w „Studiach i Pracach Statystycznych” GUS w 1968 roku. W monografii tej wykazano, ¿e metoda reprezentacyjna
z powodzeniem mo¿e byæ stosowana przy zast¹pieniu pe³nych spisów rolnych spisami
reprezentacyjnymi. W Polsce zarówno spis rolny w roku 2010, jak i spis ludnoœci oraz
mieszkañ w 2011 zosta³y przeprowadzone metod¹ reprezentacyjn¹.
Po powrocie do kraju w roku 1967 Ryszard Zasêpa nadal pracowa³ w SGPiS, gdzie
po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego zosta³ docentem w Katedrze Ekonometrii.
W latach 1972–1975 podj¹³ ponownie pracê w organizacji miêdzynarodowej jako
ekspert ONZ w Regionalnym Instytucie Badañ Ludnoœciowych w Ghanie. Przez rok
pe³ni³ tam obowi¹zki dyrektora tego instytutu. Reprezentowa³ instytut na konferencjach
miêdzynarodowych, przedstawiaj¹c referaty z zakresu badañ ludnoœciowych, w których w szerokim zakresie wykorzystywane by³y badania reprezentacyjne.
2

P.V. Sukhatme, B.V. Sukhatme (1970), Sampling Theory of Surveys with Applications.
Asia Publishing House, London.

414

Od roku 1975 ponownie by³ zwi¹zany ze Szko³¹ G³ówn¹ Planowania i Statystyki.
Kierowa³ Zak³adem Statystyki Matematycznej w Instytucie Ekonometrii oraz by³ dyrektorem Instytutu Cybernetyki i Zarz¹dzania (1984–1985). W 1983 roku otrzyma³
tytu³ profesorski.
Poczynaj¹c od roku 1975 a¿ do swojej œmierci pracowa³ w Zak³adzie Badañ Statystyczno-Ekonomicznych G³ównego Urzêdu Statystycznego i PAN jako konsultant,
wnosz¹c ogromny wk³ad w budowê podstaw naukowych oraz doskonalenie badañ empirycznych dotycz¹cych zastosowania metody reprezentacyjnej w badaniach statystycznych prowadzonych przez GUS. W latach 1949–1993 (poza pobytem za granic¹)
bra³ udzia³ w pracach Komisji Matematycznej G³ównego Urzêdu Statystycznego, przez
wiele lat jako jej przewodnicz¹cy.
Wchodzi³ w sk³ad Komitetu Statystyki i Ekonometrii oraz Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.
Przez trzy kadencje by³ wiceprezesem Rady G³ównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego. W PTS dzia³a³ aktywnie jako wyk³adowca metody reprezentacyjnej. Wiele
wyk³adów nagrywa³ na video i s¹ one wykorzystywane w szkoleniach statystycznych
w terenie. Bra³ tak¿e aktywny udzia³ przy tworzeniu czasopisma PTS w jêzyku angielskim „Statistics in Transition” i w jego pierwszym numerze opublikowa³ wa¿ny artyku³
na temat Zastosowania metody reprezentacyjnej w spisach ludnoœci3.
Ryszard Zasêpa jest autorem wielu publikacji naukowych (tak¿e ksi¹¿kowych),
g³ównie dotycz¹cych demografii oraz statystycznej metody reprezentacyjnej. Oprócz
wymienionego podrêcznika, opublikowanego w roku 1962, wyda³ w 1972 drugi udoskonalony podrêcznik pt. Metoda reprezentacyjna (PWE), a w 1991, dla celów szkoleniowych, Zarys metody reprezentacyjnej (GUS).
W 1994 roku Polskie Towarzystwo Statystyczne, z innymi instytucjami w Polsce,
przygotowywa³o siê do konferencji miêdzynarodowej poœwiêconej obchodom setnej
rocznicy urodzin prof. Jerzego Neymana. Profesor Ryszard Zasêpa bra³ w nich aktywny
udzia³ jako wiceprezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego. By³ wspó³organizatorem miêdzynarodowej konferencji, a tak¿e autorem jednego z wa¿niejszych referatów
na temat wp³ywu prof. Jerzego Neymana na rozwój teorii i praktyki badañ reprezentacyjnych w Polsce.
Profesor zmar³ 7 sierpnia 1994 roku i zosta³ pochowany na Cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie. Zmar³ na kilka miesiêcy przed konferencj¹ miêdzynarodow¹4, która
3

R. Zasepa, Use of Sampling Methods in Population Censuses in Poland. „Statistics in
Transition” 1993, Vol. 1, No. 1, s. 69-78.
4
“International Conference on Statistics to Commemorate the 100th Anniversary of Jerzy
Neyman’s Birth”, Jachranka, Poland, November 25-26, 1994.
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odby³a siê w Jachrance ko³o Warszawy 25–26 listopada 1994 roku. Referat ten zosta³
przedstawiony na konferencji przez Jana Kordosa, który zaprezentowa³ równie¿ wk³ad
prof. Ryszarda Zasêpy w rozwój badañ reprezentacyjnych w Polsce5.

ród³a
Internet: Statystycy polscy.
Kordos J., Moja wspó³praca z Profesorem Ryszardem Zasêp¹. Wiadomoœci Statystyczne 1994, nr 9, s. 47-48.
Zasêpa Ryszard 1915–1994, w: S³ownik biograficzny statystyków polskich. Pod red.
S. Kwiatkowskiego. G³ówny Urz¹d Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 1998.

JAN KORDOS

5

J. Kordos, J. Neyman’s Contribution to Theory and Practice of Sampling Methods – The
Polish Connections. International Conference on Statistics to Commemorate the 100th Anniversary of Jerzy Neyman’s Birthday.
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ZELIAŒ ALEKSANDER JÓZEF
(1939–2006)

Aleksander Józef Zeliaœ urodzi³ siê 14 wrzeœnia 1939 roku w Oleœnicy, w obecnym
województwie œwiêtokrzyskim. Szko³ê Podstawow¹ w tej¿e miejscowoœci ukoñczy³
w 1952 roku. Nastêpnie uczêszcza³ do Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Busku Zdroju,
gdzie zda³ maturê w 1956 roku. W latach 1956–1962 studiowa³ na Wydziale Handlu
Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Krakowie. Pracê magistersk¹ pt. Próba ustalenia
funkcji produkcji na przyk³adzie Krakowskich Zak³adów Sodowych napisa³ pod kierunkiem prof. dr. in¿. Jerzego Fiericha i obroni³ j¹ 21 marca 1962 roku z wynikiem bardzo
dobrym (z odznaczeniem).
Z dniem 1 kwietnia 1962 roku przyjêty zosta³ na sta¿ asystencki w Katedrze Statystyki, zamieszkuj¹c w Domu Studenckim Fafik przy ul. Rac³awickiej 9. Dnia 1 kwietnia
1963 roku powo³any zosta³ na stanowisko asystenta w Katedrze Statystyki na Wydziale
Produkcji i Obrotu Towarowego WSE w Krakowie. W dniu 29 kwietnia 1963 roku
otwarto mu przewód doktorski u prof. dr. Jerzego Fiericha, a po jego œmierci w 1965
roku promotorem zosta³ doc. dr hab. Kazimierz Zaj¹c. Od 1 stycznia 1965 roku przyznano mu stypendium doktorskie. Pierwszy jego artyku³ naukowy pt. Zastosowanie
funkcji produkcji w rolnictwie opublikowany zosta³ w „Przegl¹dzie Statystycznym”,
1/1964. Od 1 paŸdziernika 1964 roku powo³any zosta³ na stanowisko starszego asystenta. Dnia 30 czerwca 1966 roku obroni³ pracê doktorsk¹ pt. Zastosowanie funkcji produkcji do rachunku efektywnoœci ekonomicznej gospodarstw ch³opskich.
Od 1 paŸdziernika 1966 roku powo³any zosta³ na stanowisko adiunkta w Katedrze
Statystyki. Przewód habilitacyjny A.J. Zeliasia zosta³ wszczêty na WSE w Poznaniu
w kwietniu 1970 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Ekonometryczne metody budowy prognoz (na przyk³adzie produkcji roœlinnej), Zeszyty Naukowe WSE Kraków, seria specjalna: monografie, nr 20, Kraków 1970. Kolokwium habilitacyjne na
wydziale Ekonomiki Produkcji Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Poznaniu odby³o siê
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25 listopada 1970 roku. Recenzentami pracy habilitacyjnej i dorobku naukowego byli:
prof. dr hab. Stanis³aw Borowski, prof. dr hab. Zbigniew Paw³owski, prof. dr Stefan
Schmidt, doc. dr hab. Kazimierz Zaj¹c. W 1971 uzyska³ nagrodê Ministra Szkolnictwa
Wy¿szego za obronion¹ pracê habilitacyjn¹. Profesor Aleksander Zeliaœ zosta³ samodzielnym pracownikiem nauki w wieku 31 lat. Pocz¹tki jego kariery naukowej zosta³y
tutaj doœæ szczegó³owo przytoczone na dowód, ¿e tak¿e w tamtych trudnych ekonomicznie i politycznie czasach bêd¹c zdolnym, bardzo pracowitym oraz maj¹c ¿yczliwych opiekunów naukowych, mo¿na by³o szybko osi¹gn¹æ samodzieln¹ pozycjê
naukow¹.
Od 1 paŸdziernika 1971 powo³any zosta³ na stanowisko docenta w Zak³adzie Statystyki Instytutu Metod Rachunku Ekonomicznego WSE w Krakowie. Od 1 marca 1973
roku obj¹³ stanowisko zastêpcy dyrektora Instytutu Metod Rachunku Ekonomicznego
na Wydziale Ekonomiki Obrotu. Z dniem 1 paŸdziernika 1973 roku doc. dr hab. A. Zeliaœ zosta³ kierownikiem nowo utworzonego Zak³adu Prognoz Statystycznych IMRE,
który w 1978 roku przemianowano na Zak³ad Teorii Prognoz. Funkcjê kierownika tego
zak³adu prof. Zeliaœ pe³ni³ do œmierci. W dniu 21 lipca 1974 roku wyjecha³ do USA na
roczny sta¿ naukowy w Department of Economics, Massachusets Institute of Technology, Cambridge USA, a jego powrót ze sta¿u nast¹pi³ 30 czerwca 1975 roku.
W 1977 roku doc. Aleksander Zeliaœ uzyska³ tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych. Druga po³owa lat siedemdziesi¹tych przynios³a intensywne
w³¹czenie siê prof. Zeliasia, wraz z jego zespo³em, w nurt badañ naukowych, organizowany w ramach Centralnego Programu Badañ Podstawowych oraz Badañ Resortowych, koordynowanych przez prof. W³adys³awa Welfe. Z realizacji tematu badawczego pt. „Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych”, w ramach problemu resortowego R. III. 9 zrodzi³o siê Zakopiañskie Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, które pierwszy raz zorganizowano w dniach 19–20 kwietnia 1977, a które po raz 28
odby³o siê ju¿ po œmierci prof. Zeliasia w dniach 18–21 kwietnia 2006 roku. Organizacja tych corocznych spotkañ naukowych w Zakopanem, w póŸniejszym okresie jedynego ogólnopolskiego forum statystyków i ekonometryków, jest pomnikowym wk³adem
profesora w rozwój statystyki i ekonometrii w ostatnim æwieræwieczu XX wieku.
W okresie tym prof. Zeliaœ rozpocz¹³ tak¿e wspó³pracê z Miastoprojektem, realizuj¹cym powa¿ne inwestycje mieszkaniowe w Iraku. Profesor Zeliaœ prowadzi³ prace
badawcze i ekspertyzy na rzecz Miastoprojektu, z czym by³y zwi¹zane jego wyjazdy do
Iraku i wspó³praca z Uniwersytetem Al.-Mustansiryah w Bagdadzie. Efektem tej
wspó³pracy by³o tak¿e wypromowanie w Polsce w latach osiemdziesi¹tych kilku dokto-
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rantów, obywateli Iraku. Z tego okresu pochodzi jego podstawowa monografia Teoria
prognozy, wydana przez PWE w roku 1979, której dalsze wydania ukazywa³y siê
w póŸniejszych latach.
W roku 1982 Aleksander Zeliaœ otrzyma³ tytu³ profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. Lata osiemdziesi¹te to jego s³u¿ba dla uczelni, dalszy rozwój badañ w ramach tematów centralnie sterowanych, znacz¹ce publikacje i kontakty zagraniczne.
Profesor Zeliaœ by³ zawsze bezpartyjnym, a w 1980 roku zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego Rady Zak³adowej ZNP. Jesieni¹ tego roku zwo³a³ zebranie pracowników AE,
na którym powo³ano organizacjê uczelnian¹ NSZZ Solidarnoœæ, a on wraz z wiêkszoœci¹ cz³onków ZNP przeszed³ do Solidarnoœci. W roku 1981, w demokratycznych wyborach zosta³ wybrany na prorektora do spraw nauki Akademii Ekonomicznej
w Krakowie i tê funkcjê pe³ni³ przez dwie kadencje, do roku 1987. Jako prorektor rozwija³ wspó³pracê miêdzynarodow¹ Akademii Ekonomicznej z partnerami zachodnimi.
W roku 1982 przebywa³ w Pittsburgu, rozwijaj¹c œcis³¹ wspó³pracê bezpoœredni¹ pomiêdzy AE a Pittsburgh University. W roku 1986 odby³ wizyty w Niemczech, na uniwersytetach w Bonn, Marburgu i Goettingen. W 1988 roku przebywa³ na Tilburg
University w Holandii, równie¿ pog³êbiaj¹c wspó³pracê bezpoœredni¹ z t¹ uczelni¹.
Lata osiemdziesi¹te przynios³y dalsz¹ intensyfikacjê badañ naukowych i kierowanie
tematami centralnie sterowanymi. Rezultatami s¹ znacz¹ce publikacje, których jest
wspó³autorem. Przede wszystkim jest to monografia Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982, a tak¿e: Statystyczne metody analizy
cech jakoœciowych, PWE, Warszawa 1981, Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1982, Metody prognozowania rozwoju
spo³eczno-gospodarczego, PWE, Warszawa 1983, Globalne prognozy rozwoju
spo³eczno-gospodarczego, PWN, Warszawa 1983, Metody statystyki miêdzynarodowej, PWE, Warszawa 1988, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk
spo³eczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
W latach dziewiêædziesi¹tych trzeba odnotowaæ wk³ad prof. Zeliasia w rozwój szkolnictwa wy¿szego w Polsce oraz dzia³alnoœæ przede wszystkim w sferze organizacyjnej
nauki w zakresie statystyki i ekonometrii. Od roku 1992, po likwidacji struktury instytutowej na AE w Krakowie, pe³ni³ funkcjê kierownika Katedry Statystyki. Ju¿ w roku
1988 zosta³ wybrany do Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, a w latach 1991–1996
pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Sekcji Uczelni Ekonomicznych tej rady. W latach
1995–1996 by³ prorektorem Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania
w Chrzanowie, a latach 1996–2005 jej rektorem.
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Jedn¹ z najwa¿niejszych zas³ug prof. Zeliasia dla rozwoju dyscyplin statystyki i ekonometrii by³o przewodniczenie od roku 1993 Komitetowi Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Jego osobisty wk³ad w aktywnoœæ naukow¹ i organizacyjn¹ oraz
podniesienie presti¿u Komitetu jest nie do przecenienia. Profesor Zeliaœ by³ tak¿e
aktywny w Oddziale PAN w Krakowie, bêd¹c cz³onkiem Komisji Nauk Ekonomicznych, Komisji Statystyczno-Demograficznej oraz Komisji Nauk Organizacji i Zarz¹dzania PAN Oddzia³ w Krakowie.
Od roku 1994 a¿ do œmierci by³ tak¿e cz³onkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytu³u
Naukowego i Stopni Naukowych, a od roku 1999 przewodnicz¹cym Sekcji II Nauk
Ekonomicznych Centralnej Komisji. Jego dzia³alnoœæ w tej komisji s³u¿y³a dba³oœci
o wysoki poziom prac naukowych na stopieñ i tytu³ naukowy, przy du¿ej ¿yczliwoœci
wobec kandydatów ubiegaj¹cych siê o te stopnie i tytu³ naukowy profesora nauk ekonomicznych. Profesor Zeliaœ wniós³ tak¿e du¿y wk³ad w podnoszenie poziomu informacji
statystycznej i organizacji badañ statystycznych jako cz³onek od roku 1994 Naukowej
Rady Statystycznej G³ównego Urzêdu Statystycznego i cz³onek prezydium, a od roku
2000 – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
Wyrazem uznania zas³ug prof. Zeliasia na polu naukowym i organizacyjnym by³o
nadanie mu przez Akademiê Ekonomiczn¹ we Wroc³awiu dnia 26 listopada 1996 roku
godnoœci doktora honoris causa. Profesor Zeliaœ znalaz³ uznanie równie¿ w skali miêdzynarodowej, czego wyrazem by³o wybranie go w 1997 roku na cz³onka zwyczajnego
International Academy of Computer Science and Systems oraz w roku 1999 na cz³onka
zwyczajnego International Statistical Institute.
W latach dziewiêædziesi¹tych prof. Zeliaœ wraz ze swoim zespo³em kontynuowa³
prace badawcze, ju¿ w ramach grantów KBN, publikuj¹c ich wyniki w kolejnych
ksi¹¿kach. Najwa¿niejsze z nich to: Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa 1991
oraz Statystyczne metody oceny ryzyka w dzia³alnoœci gospodarczej, AE w Krakowie,
Kraków 1998. W okresie tym skoncentrowa³ siê szczególnie na wspó³pracy naukowej
z krajami oœciennymi, to jest Niemcami, S³owacj¹ i Ukrain¹.
W latach dwutysiêcznych kontynuowa³ dzia³alnoœæ organizacyjn¹, naukowo-badawcz¹ i dydaktyczn¹, rozwiniêt¹ w latach dziewiêædziesi¹tych. Przynios³a ona dalsze
uznanie dla prof. Zeliasia w skali miêdzynarodowej. Wyrazem tego by³o nadanie mu
przez Uniwersytet Ekonomiczny w Bratys³awie w dniu 16 paŸdziernika 2002 roku godnoœci doktora honoris causa. W okresie tym na uwagê zas³uguje tak¿e opublikowanie
przez profesora ogólnopolskiego podrêcznika do nauczania statystyki Metody statystyczne, PWE Warszawa 2000 oraz – wraz z uczniami – podrêcznika Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, PWE Warszawa 2002.
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Znacz¹c¹ zas³ug¹ prof. Zeliasia by³o wykszta³cenie bardzo licznej kadry naukowej
statystyków i ekonometryków polskich, z których wielu jest teraz znanymi profesorami
w Polsce i za granic¹. Profesor Zeliaœ by³ promotorem 19 prac doktorskich a recenzentem ponad 50 prac doktorskich i 28 prac habilitacyjnych. By³ tak¿e recenzentem
14 wniosków na tytu³ profesora nauk ekonomicznych oraz wielu opinii awansowych
wykonanych dla Centralnej Komisji ds. Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych oraz
na stanowisko profesora nadzwyczajnego, na zlecenie wielu uczelni.
Profesor Zeliaœ by³ tak¿e cz³onkiem Sekcji Ekonometrii, Statystyki i Demografii
(H02B) Zespo³u Nauk Spo³ecznych, Ekonomicznych i Prawnych KBN w czasie wielu
edycji konkursu projektów badawczych.
Innym znacz¹cym polem jego dzia³alnoœci by³ udzia³ w komitetach redakcyjnych
i radach programowych wielu czasopism naukowych. Miêdzy innymi by³: redaktorem
naczelnym „Kwartalnika Statystycznego”, cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego „Statistics in Transition”, cz³onkiem Rady Redakcyjnej „Przegl¹du Statystycznego”, „Badania Operacyjne i Decyzje”, cz³onkiem Miêdzynarodowej Rady Programowej „Argumenta Oeconomica”, „Journal of Economics and Management” oraz „The Scientific
Journal of Economics and Management”.
Wyrazem uznania dla dzia³alnoœci naukowej akademickiej i organizacyjnej Profesora Zeliasia by³o przyznanie mu wielu odznaczeñ pañstwowych i wyró¿nieñ. Najwa¿niejsze z nich to: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1979), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski (1984), Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1982). Oprócz tego otrzyma³ wiele odznaczeñ uczelnianych, regionalnych, resortowych i spo³ecznych. Wyró¿niony te¿ zosta³ przez ministra resortu
szkolnictwa wy¿szego ponad 20 nagrodami indywidualnymi i zespo³owymi oraz ponad
30 nagrodami rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, za pracê naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ na rzecz macierzystej uczelni.
Profesor zw. dr hab. Aleksander Zeliaœ zmar³ 14 lutego 2006 roku, nie ukoñczywszy
67 lat ¿ycia. Powszechny szacunek i uznanie, jakim cieszy³ siê w œrodowisku ekonometryków i statystyków, wynika³ z jego osi¹gniêæ naukowych, roli organizatora nauki,
a nade wszystko z jego cech charakteru, pracowitoœci, rzetelnoœci i ¿yczliwoœci.

JÓZEF POCIECHA

421

ZIELIÑSKI ZYGMUNT (1929–2009)

Zygmunt Zieliñski urodzi³ siê 7 kwietnia 1929 roku w Strzelnie. W 1950 roku rozpocz¹³ studia w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie, któr¹ w roku 1955
w³¹czono do nowo utworzonej Politechniki Szczeciñskiej (od 2009 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Studia pierwszego stopnia ukoñczy³
w 1954 roku, a studia drugiego stopnia (magisterskie) – w 1955. W marcu 1963 roku
uzyska³ stopieñ doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Morskim WSE w Sopocie,
a w 1970 – stopieñ doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na Wydziale Przemys³u Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Katowicach. Tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego nadano mu w 1977 roku, a profesora zwyczajnego w 1988.
Dzia³alnoœæ naukowo-dydaktyczn¹ prof. Z. Zieliñskiego mo¿na podzieliæ na dwa
okresy: okres szczeciñski (lata 1952–1980, Politechnika Szczeciñska) i okres toruñski
(lata 1981–2009, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu (UMK), Wydzia³ Nauk
Ekonomicznych i Zarz¹dzania).
W okresie dzia³alnoœci naukowo-dydaktycznej na Politechnice Szczeciñskiej Z. Zieliñski pe³ni³ wiele funkcji. W latach 1970–1981 by³ zastêpc¹ dyrektora Instytutu Rachunku Ekonomicznego, a od 1976 roku dyrektora Instytutu Nauk Ekonomiczno-Spo³ecznych Politechniki Szczeciñskiej. Równolegle pe³ni³ funkcjê kierownika
Zak³adu Ekonometrii i Badañ Operacyjnych, który powsta³ z jego inicjatywy. W latach
1972–1975 prof. Zieliñski by³ prorektorem ds. dydaktycznych, a w latach 1975–1980
Rektorem Politechniki Szczeciñskiej i przewodnicz¹cym Œrodowiskowego Kolegium
Rektorów Szkó³ Wy¿szych w Szczecinie. Pracuj¹c na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarz¹dzania UMK w Toruniu, prof. Zieliñski tak¿e pe³ni³ ró¿ne funkcje: w latach
1981–1987 by³ dziekanem Wydzia³u Nauk Ekonomicznych UMK, w latach 1981–1990
cz³onkiem Senatu UMK, a w latach 1983–1999 kierownikiem Katedry Ekonometrii
i Statystyki WNEiZ UMK.
Profesor Zygmunt Zieliñski by³ cz³onkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN
od roku 1972 oraz cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 1972–
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–1980 by³ prezesem szczeciñskiego oddzia³u TNOiK. W czasie swej d³ugoletniej pracy
otrzyma³ wiele nagród za osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, miêdzy
innymi Ministra Nauki Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki, Rektora Politechniki Szczeciñskiej, Rektora Uniwersytetu Miko³aja Kopernika. Otrzyma³ równie¿ wiele odznaczeñ oraz wyró¿nieñ, wœród których do najwa¿niejszych zaliczyæ nale¿y: Z³oty Krzy¿
Zas³ugi (1971), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1977), Medal Edukacji
Narodowej (1978), Medal Gryf Pomorski (1975) oraz medale Politechniki Szczeciñskiej i Uniwersytetu Miko³aja Kopernika (1996).
Do osi¹gniêæ profesora w zakresie dydaktycznym nale¿y zaliczyæ wypromowanie
wielu magistrów i doktorów. Ponadto prof. Zieliñski by³ opiekunem naukowym kilku
rozpraw habilitacyjnych oraz wielokrotnym recenzentem rozpraw habilitacyjnych, prac
doktorskich i wniosków w sprawie nadania tytu³u naukowego profesora. Profesor Zieliñski prowadzi³ wyk³ady i æwiczenia z zakresu: statystyki teoretycznej, rachunku prawdopodobieñstwa, statystyki matematycznej, matematyki dla ekonomistów, statystyki
ekonomicznej i transportowej, ekonometrii i badañ operacyjnych oraz seminaria magisterskie.
Dorobek naukowy prof. Zygmunta Zieliñskiego obejmuje ponad 100 prac naukowych, w tym piêæ monografii ksi¹¿kowych. Pogl¹dy naukowe i osi¹gniêcia profesora
skupiaj¹ siê wokó³ dwóch dziedzin, w których jego wysi³ki przynios³y najwiêksze owoce, to znaczy metod analizy wahañ sezonowych i koncepcji zgodnych, dynamicznych
modeli ekonometrycznych.
Pierwsz¹ prac¹ dotycz¹c¹ metod analizy wahañ sezonowych by³a monografia Statystyczne studium sezonowoœci towarowych przewozów kolejami w Polsce w latach
1947–1960 („Zeszyty Naukowe Politechniki Szczeciñskiej”, Prace Monograficzne
nr 22, 1965). Zasadniczym celem pracy by³o wyjaœnienie mechanizmu powoduj¹cego
wahania sezonowe w przewozach kolejowych oraz rozpoznanie tendencji do zmian
w kszta³towaniu siê wahañ. Badania te wnios³y wk³ad w rozwój metod badania sezonowoœci procesów gospodarczych. Polega on na: adaptacji uproszczonej metody dwóch
punktów do badañ sezonowoœci, zbadaniu statystycznej efektywnoœci metody stosunków do trendu jako metody badania sezonowoœci, opracowaniu metody analizy struktury wahañ sezonowych oraz metody badania zmian w sezonowoœci.
Kolejn¹ ksi¹¿k¹ traktuj¹c¹ o metodach analizy wahañ sezonowych by³a praca habilitacyjna pt. Ekonometryczne metody analizy wahañ sezonowych („Zeszyty Naukowe
Politechniki Szczeciñskiej”, Prace Monograficzne nr 55, 1969). Myœl¹ przewodni¹ tych
badañ by³a teza, ¿e najwa¿niejsze metody analizy wahañ sezonowych mo¿na sprowadziæ do ekonometrycznych równañ opisowych, których parametry s¹ sezonow¹, periodyczn¹ funkcj¹ zmiennej czasowej. Dziêki temu do analizy wahañ sezonowych mo¿na
stosowaæ metody estymacji parametrów równañ liniowych. Profesor Zieliñski zajmo-
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wa³ siê analiz¹ przydatnoœci tych równañ w badaniach ekonometrycznych, w szczególnoœci w sk³adnikowej analizie ekonomicznych szeregów czasowych. Przydatnoœæ tych
równañ profesor zilustrowa³ za pomoc¹ empirycznego modelu trendu i sezonowoœci
harmonicznej (sta³ej i zmiennej) kszta³towania siê przewozów osób przez PKP w Polsce. Zas³uguje to na uwagê z tego wzglêdu, ¿e by³ to w literaturze polskiej pierwszy
przyk³ad zastosowania modelu trendu i sezonowoœci harmonicznej do analizy konkretnych ekonomicznych szeregów czasowych. Zastosowanie równañ liniowych rzuci³o
nowe œwiat³o na podstawowe problemy analizy szeregów czasowych.
Od roku 1975 prof. Z. Zieliñski zacz¹³ zajmowaæ siê teori¹ dynamicznych modeli
ekonometrycznych, opart¹ na teorii procesów stochastycznych. Pierwsze wyniki badañ
dotycz¹ce tego tematu przedstawi³ w monografii Metody analizy dynamiki i rytmicznoœci zjawisk gospodarczych (PWN, Warszawa 1979). W tej pracy profesor wykaza³, ¿e
teoria procesów stochastycznych powinna byæ traktowana jako metodologiczna podstawa analizy ekonomicznych szeregów czasowych, maj¹cych okreœlon¹ wewnêtrzn¹
strukturê. Do opisu sk³adnikowej struktury tych procesów prof. Zieliñski wykorzysta³
modele procesów stochastycznych: modele trendu wielomianowego o parametrach
bêd¹cych sezonowymi funkcjami zmiennej czasowej oraz ró¿ne modele sk³adnika sezonowego. Profesor usystematyzowa³ i rozwin¹³ zagadnienia zwi¹zane z estymacj¹
sk³adnika sezonowego na podstawie danych po eliminacji trendu oraz estymacj¹ parametrów funkcji trendu na podstawie danych po eliminacji wahañ sezonowych. Bada³
równie¿ mo¿liwoœci zastosowania filtrów liniowych do ustalania postaci analitycznej
funkcji trendu, a tak¿e zwi¹zki sk³adnikowych modeli procesów stochastycznych
z przyczynowo-skutkowymi modelami ekonometrycznymi. Przedstawiaj¹c podstawy
teorii procesów stochastycznych, analizy spektralnej i jej u¿ytecznoœæ w ekonometrii,
profesor na sta³e wprowadzi³ te zagadnienia do polskiej literatury ekonometrycznej.
Od lutego 1981 roku, to jest od momentu podjêcia pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, g³ównym tematem badañ
prof. Zieliñskiego by³a teoria dynamicznych modeli ekonometrycznych i ich zastosowañ. Efektem tych badañ by³a kolejna monografia profesora pt. Analiza spektralna
w modelowaniu ekonometrycznym (PWN, Warszawa 1986, wspó³autor: L. Talaga).
Celem tej ksi¹¿ki by³o przedstawienie g³ównych osi¹gniêæ w zakresie zastosowañ teorii
procesów stochastycznych w ekonometrii. W polskiej literaturze ekonometrycznej by³a
to pierwsza publikacja dotycz¹ca tego zagadnienia. Przedstawione w pracy empiryczne
zastosowania analizy spektralnej do wybranych procesów gospodarczych w Polsce nale¿y uwa¿aæ za przyczynek do oceny wartoœci poznawczej tej metody. Zastosowania te
pozwalaj¹ spojrzeæ w nowy sposób na problemy zwi¹zane ze sk³adnikow¹ analiz¹ procesów ekonomicznych oraz z analiz¹ zale¿noœci miêdzy tymi procesami. W pracy zawarta jest, opracowana przez prof. Zieliñskiego, koncepcja budowy zgodnych linio-
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wych modeli ekonometrycznych, któr¹ profesor ju¿ wczeœniej przedstawia³ w artykule
Zmiennoœæ w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego („Przegl¹d
Statystyczny” 1984, z. 1–2). Istot¹ tej koncepcji jest uwzglêdnienie w trakcie specyfikacji modeli opisuj¹cych zale¿noœci ekonomicznych procesów stochastycznych podstawowej struktury tych procesów, to jest struktury trendowo-sezonowej i autoregresyjnej.
Taki model pozwala na otrzymanie, ju¿ na etapie konstrukcji, procesu resztowego
o bia³oszumowych w³asnoœciach, a wiêc najbardziej po¿¹danych z punktu widzenia
analizy statystycznej. Koncepcja ta zosta³a rozwiniêta przy za³o¿eniu, ¿e badane procesy s¹ stacjonarnymi procesami autoregresyjnymi, a tak¿e przy za³o¿eniu, ¿e s¹ one procesami: niestacjonarnymi, sezonowymi, o trendach w wartoœciach œrednich i stacjonarnych procesach resztowych. Analiza budowy zgodnych liniowych modeli ekonometrycznych w nowym œwietle przedstawia podstawowe problemy, które zawsze pojawia³y siê w badaniach ekonometrycznych opartych na danych w postaci szeregów
czasowych. Nale¿¹ do nich: wspó³liniowoœæ zwi¹zana z wystêpowaniem trendów, eliminacja trendu i sezonowoœci, zastosowanie filtrów, wyznaczanie opóŸnieñ czasowych,
zwi¹zek modeli dynamicznych dla procesów niestacjonarnych z teori¹ procesów stacjonarnych, w³aœciwa interpretacja parametrów modeli ekonometrycznych, okreœlenie
udzia³u trendów poszczególnych procesów objaœniaj¹cych w wynikowym trendzie procesu endogenicznego, zapewnienie niezale¿noœci procesów resztowych od procesów
egzogenicznych. Z badañ empirycznych wynika, ¿e zgodne modele dynamiczne s¹ jakoœciowo lepsze od modeli specyfikowanych z pominiêciem zasady zgodnoœci. Œwiadczy to o tym, ¿e koncepcja zgodnych liniowych modeli ekonometrycznych stanowi
wa¿ny przyczynek do teorii dynamicznych modeli ekonometrycznych.
W tym samym nurcie badañ nale¿y umieœciæ kolejn¹ monografiê prof. Zieliñskiego –
– Liniowe modele ekonometryczne jako narzêdzie opisu i analizy przyczynowych zale¿noœci zjawisk ekonomicznych (Wydawnictwo UMK, Toruñ 1991). W pracy tej profesor
zwróci³ uwagê na koniecznoœæ uwzglêdniania przy ocenie jakoœci modelu ekonometrycznego jego wartoœci poznawczej z punktu widzenia poznania zale¿noœci przyczynowych i przydatnoœci do prognozowania. W zwi¹zku z tym profesor przedstawi³
podstawy analizy przyczynowych zale¿noœci zdarzeñ zmiennych i procesów stochastycznych na tle ogólnego pojmowania przyczynowoœci w naukach empirycznych.
Wskaza³ on równie¿, ¿e punktem wyjœcia statystyczno-empirycznej analizy zale¿noœci
miêdzy ekonomicznymi procesami stochastycznymi jest badanie wewnêtrznej struktury procesów-skutków i procesów-przyczyn oraz w³asnoœci sk³adnika stochastycznego
i niestochastycznego. Na podstawie tych informacji mo¿na przyst¹piæ do badania zale¿noœci miêdzy sk³adnikami stochastycznymi, buduj¹c model zgodny, czy do badania zale¿noœci miêdzy sk³adnikami niestochastycznymi, stosuj¹c odpowiednie metody
filtracji. Zas³ug¹ profesora jest równie¿ dokonanie klasyfikacji modeli liniowych
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wed³ug ich wartoœci poznawczej (modele I, II, III i IV rodzaju czy te¿ a, b, g i d) oddzielnie w odniesieniu do zale¿noœci miêdzy stacjonarnymi oraz niestacjonarnymi procesami ekonomicznymi. Zatem praca ta ma wp³yw na rozwój przyczynowej teorii
ekonometrii.
Wymienione prace wype³ni³y lukê w polskiej literaturze ekonometrycznej – g³ównie
w zakresie metod analizy wahañ sezonowych, zastosowañ teorii procesów stochastycznych w ekonometrii oraz opracowania koncepcji zgodnych, dynamicznych modeli
ekonometrycznych.
Profesor Z. Zieliñski by³ pomys³odawc¹ organizowania przez Katedrê Ekonometrii
i Statystyki WNEiZ UMK w Toruniu Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt.
„Dynamiczne modele ekonometryczne”. Seminaria te, organizowane od 1989 roku
w cyklu dwuletnim, stanowi¹ doskona³e forum do prezentowania osi¹gniêæ w dziedzinie modelowania dynamicznego ekonomicznych procesów stochastycznych, zarówno
dla oœrodka toruñskiego, jak i innych polskich oœrodków naukowych. Obecnie seminarium to nosi nazwê Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zieliñskiego „Dynamiczne Modele Ekonometryczne”. Profesor Zieliñski by³ równie¿ inicjatorem przygotowania i wydawania czasopisma ”Dynamic Econometric Models” w jêzyku angielskim (Vol. 1, 1994; Vol. 2, 1995; Vol. 3, 1998; Vol. 4, 2000; Vol. 5, 2002,
Vol. 6, 2004; Vol. 7, 2006; Vol. 8, 2008), którego by³ redaktorem naukowym.
Profesor Zieliñski w Toruniu, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania
UMK, stworzy³ zespó³ pracowników skupiony wokó³ koncepcji dynamicznego modelowania zgodnego. Koncepcja ta stanowi³a podstawê do rozwoju ró¿nych nowych kierunków badañ w zakresie ekonometrii dynamicznej. W ten sposób prof. Zieliñski
stworzy³ szko³ê naukow¹, która w polskim œrodowisku ekonometrycznym jest znana
jako toruñska szko³a ekonometrii dynamicznej.
Profesor Zygmunt Zieliñski zmar³ 9 stycznia 2009 roku w Szczecinie. Zosta³ pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

ród³a
Materia³y archiwalne Katedry Ekonometrii i Statystyki.
Sylwetka naukowa Profesora Zygmunta Zieliñskiego. Przegl¹d Statystyczny 2009, 1.
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ZIENKOWSKI LESZEK (1923–2009)

Leszek Zienkowski by³ wybitnym statystykiem i ekonomist¹ o szerokich zainteresowaniach, profesorem doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Specjalizowa³ siê
przede wszystkim w rachunkowoœci narodowej, najwa¿niejszej dziedzinie statystyki
ekonomicznej i najzupe³niej s³usznie uznawany by³ powszechnie za najlepszego polskiego eksperta w tej dziedzinie. Prowadzi³ liczne pionierskie badania i analizy statystyczne z zakresu rachunkowoœci narodowej, mierzenia efektów dzia³alnoœci gospodarczej, dobrobytu i mierzenia poziomu ¿ycia. Inne pokrewne rachunkom narodowym
dziedziny statystyki bêd¹ce przedmiotem zainteresowania i badañ Profesora Zienkowskiego to porównania miêdzynarodowe, rozk³ad dochodów oraz statystyka regionalna.
Profesor Zienkowski by³ te¿ uznanym autorytetem z zakresu polityki gospodarczej, cenionym za niezale¿ne, oryginalne i pragmatyczne pogl¹dy. Publikowa³ wiele artyku³ów
publicystycznych w prasie gospodarczej.
Profesor Zienkowski by³ osob¹ charyzmatyczn¹, prowokowa³ do niebanalnych refleksji, zmusza³ do myœlenia. By³ skromny, nie zabiega³ o zaszczyty i odrzuca³ przedk³adane mu propozycje zajêcia eksponowanych stanowisk w administracji pañstwowej.
Leszek Zienkowski urodzi³ siê w Warszawie we wrzeœniu 1923 roku. Jego ojciec, Leszek Zienkowski, by³ in¿ynierem elektrykiem i pracowa³ w Warszawskich Tramwajach, matka, Halina Zienkowska, z domu Lorentz, zajmowa³a siê domem.
Po wybuchu II wojny œwiatowej Leszek Zienkowski kontynuowa³ naukê w tajnym
nauczaniu i tam¿e zda³ maturê w 1942 roku w humanistycznym Liceum L. Lorentza. Na
pocz¹tku wojny pracowa³ jako pomocnik szklarza, a od 1940 roku w Polskiej ¯egludze
Rzecznej jako kasjer. W 1943 roku wst¹pi³ do Armii Krajowej, w której dos³u¿y³ siê
stopnia kaprala. Bra³ udzia³ w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku dosta³ siê do
niewoli niemieckiej. Po pobycie w obozie jenieckim wyjecha³ do Wielkiej Brytanii,
gdzie rozpocz¹³ studia na Uniwersytecie Londyñskim w latach 1945–1947 jako stypen-
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dysta Armii Genera³a Maczka. Uzyska³, jak pisa³ w swoim ¿yciorysie, tzw. po³ówkowy
dyplom (Intermediate B. Com.).
Do Polski powróci³ wraz z ojcem w 1947 roku. W latach 1947–1949 utrzymywa³ siê
z udzielania korepetycji. W 1948 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Krystyn¹ Rylsk¹.
W roku 1947 rozpocz¹³ studia w Szkole G³ównej Handlowej zakoñczone uzyskaniem
dyplomu magistra w styczniu 1953 roku za pracê napisan¹ pod kierunkiem profesora
Bronis³awa Minca na temat metod obliczania produkcji czystej budownictwa. W czasie
studiów prowadzi³ æwiczenia ze studentami z zakresu indeksów ekonomicznych.
Jako student SGH podj¹³ pracê w G³ównym Urzêdzie Statystycznym ju¿ we wrzeœniu 1949 roku. Pracowa³ tam do wrzeœnia 1952 roku, a od grudnia tego¿ roku do lipca
1955 roku jako redaktor w Pañstwowych Wydawnictwach Gospodarczych. Odejœcie
z pracy w GUS w 1952 roku najprawdopodobniej uchroni³o Leszka Zienkowskiego
przed aresztowaniem, które sta³o siê udzia³em kilku jego wspó³pracowników z GUS.
Do pracy w GUS powróci³ w maju 1955 roku, gdzie pracowa³, z trzema przerwami na
pracê w Organizacji Narodów Zjednoczonych, do sierpnia 1983 roku. Nazwisko Leszka
Zienkowskiego widnieje w sk³adzie Komitetu Redakcyjnego Rocznika Statystycznego
1955, co œwiadczy o docenianiu jego wiedzy statystycznej od samego pocz¹tku pracy
w Urzêdzie.
Leszek Zienkowski rozwija³ swoje zainteresowania rachunkami narodowymi, co zaowocowa³o napisaniem i obron¹ rozprawy doktorskiej pt. „Dochód narodowy Polski
w latach 1939–1960” na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem profesora Kazimierza £askiego we wrzeœniu 1964 roku.
By³ jednym z za³o¿ycieli i wieloletnim wicedyrektorem do spraw naukowych, a póŸniej tak¿e dyrektorem Zak³adu Badañ Statystyczno-Ekonomicznych, jednostki naukowo-badawczej GUS, w której by³y prowadzone prace badawcze i metodologiczne nie
tylko z zakresu statystyki, ale tak¿e analiz ekonomicznych.
W styczniu 1969 roku Leszek Zienkowski przedstawi³ na Uniwersytecie Warszawskim rozprawê habilitacyjn¹ „Podstawy metodologiczne bilansu gospodarki narodowej” i zosta³ mianowany docentem nauk ekonomicznych w zakresie statystyki.
W lipcu 1970 roku Leszek Zienkowski rozpocz¹³ roczn¹ pracê w Departamencie Statystyki Sekretariatu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Mia³ on okazjê zetkn¹æ siê z czo³owymi statystykami Europy
i Ameryki Pó³nocnej oraz uczestniczy³ w pracach nad systemem rachunków narodowych (SNA, System of National Accounts). Bra³ równie¿ udzia³ w pracach Konferencji
Statystyków Europejskich, czyli dorocznych sesjach (zgromadzeniach) delegatów
rz¹dów (urzêdów statystycznych) wytyczaj¹cej program badañ Departamentu Statysty-
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ki Sekretariatu EGK ONZ oraz organizuj¹cej liczne seminaria i warsztaty metodologiczne pomiêdzy swoimi sesjami. W tym okresie zosta³ cz³onkiem Miêdzynarodowego
Towarzystwa Badañ Dochodu i Bogactwa (International Association on Research on
Income and Wealth). By³ tak¿e cz³onkiem International Input-Output Association.
Po powrocie do pracy w GUS w po³owie 1971 roku Leszek Zienkowski stan¹³ na czele Departamentu Bilansów Gospodarki Narodowej, który zosta³ wydzielony z ZBSE.
W latach 1973–1974 by³ zatrudniony na 1/2 etatu na Wydziale Nauk Ekonomicznych, gdzie prowadzi³ wyk³ad ze statystyki ekonomicznej.
W grudniu 1974 roku rozpocz¹³ kolejny, tym razem trzy i pó³letni kontrakt w EKG
ONZ. Powrót do GUS nast¹pi³ w po³owie 1978 roku.
Od czerwca do sierpnia 1980 roku po raz trzeci pracowa³ w Departamencie Statystyki
EKG ONZ.
W paŸdzierniku 1982 roku uzyska³ tytu³ profesora nadzwyczajnego z r¹k Przewodnicz¹cego Rady Pañstwa Henryka Jab³oñskiego.
Leszek Zienkowski odszed³ z Departamentu Bilansów Gospodarki Narodowej GUS
z koñcem maja 1983 roku, ale kontynuowa³ pracê w GUS w ZBSE, pocz¹tkowo, do
czerwca 2000 roku, na 1/3 etatu. Równoczeœnie rozpocz¹³ pracê w Instytucie Nauk
Ekonomicznych PAN jako kierownik Zak³adu Makroekonomicznych Analiz Rozwoju.
W póŸniejszym okresie kontynuowa³ pracê w ZBSE na pe³nym etacie, a¿ do koñca
2004 roku, piastuj¹c przez pewien czas funkcjê dyrektora. ZBSE w tym okresie, dziêki
staraniom Profesora Zienkowskiego, sta³o siê wspóln¹ jednostk¹ naukow¹ GUS i Polskiej Akademii Nauk.
W listopadzie 1989 roku uzyska³ tytu³ profesora zwyczajnego.
Leszek Zienkowski prowadzi³ niezwykle aktywn¹ publiczn¹ dzia³alnoœæ naukow¹
i doradcz¹. Zasiada³ w licznych gremiach doradczych, komitetach i radach naukowych.
Warto wymieniæ Komitet Nauk Ekonomicznych PAN (od 2003 roku), Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Radê Ekonomiczn¹ (1989–1991), Radê Strategii Spo³eczno-Gospodarczej, Radê Pañstwowej Polityki Gospodarczej, cz³onkostwo w Centralnej
Komisji do spraw Tytu³ów Naukowych i Stopni Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów (od 1994 roku), Radê Statystyki, Naukow¹ Radê Statystyczn¹, Radê Naukow¹
ZBSE GUS i PAN, Radê Naukow¹ Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Radê Naukow¹ Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Radê Naukow¹ Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Programowy Forum
Obywatelskiego Rozwoju. By³ cz³onkiem stowarzyszonym (associate member) ECRI
European Studies Research Institute.
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We wrzeœniu 1993 roku Leszek Zienkowski by³ w sk³adzie delegacji rz¹dowej do negocjacji z Klubem Paryskim.
Leszek Zienkowski by³ ekspertem Sejmu RP, m.in. przedstawia³ opinie oceniaj¹ce
bud¿et pañstwa oraz jego wykonanie. By³ te¿ cz³onkiem panelu makroekonomicznego
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
Leszek Zienkowski wchodzi³ w sk³ad powo³anej przez „Gazetê Wyborcz¹” Ekonomicznej Rady Czterech – niezale¿nego gremium czterech specjalistów niezwi¹zanych
z ¿adnym oœrodkiem politycznym. W latach 2002–2005 Rada opracowywa³a kwartalne
analizy dotycz¹ce sytuacji gospodarczej Polski.
By³ przewodnicz¹cym jury presti¿owego konkursu “O Nagrodê Banku Handlowego
w Warszawie S.A.” za szczególne osi¹gniêcia w zakresie myœli teoretycznej w sferze
ekonomii i finansów.
W 1992 roku wraz z Witoldem Or³owskim i Adamem Czy¿ewskim Profesor Zienkowski za³o¿y³ Niezale¿ny Oœrodek Badañ Ekonomicznych NOBE, think-tank zajmuj¹cy siê analizami ekonomicznymi opracowywanymi na zamówienie instytucji
krajowych i zagranicznych. Leszek Zienkowski kierowa³ NOBE do koñca ¿ycia.
Od stycznia 2004 roku do stycznia 2007 roku Profesor Zienkowski by³ doradc¹ Prezesa Narodowego Banku Polskiego Leszka Balcerowicza. Nastêpnie, do marca 2009
roku, pracowa³ na niepe³nym etacie w Departamencie Analiz Makroekonomicznych
i Strukturalnych NBP, przekszta³conym w 2008 roku w Instytut Ekonomiczny NBP.
Zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Do koñca ¿ycia prowadzi³ aktywn¹ dzia³alnoœæ zawodow¹.
Profesor Zienkowski pozostawi³ imponuj¹cy dorobek naukowy. By³ autorem, a tak¿e
redaktorem naukowym dziesiêciu ksi¹¿ek i wielu dziesi¹tek opracowañ naukowych, raportów, studiów i artyku³ów. Niektóre ksi¹¿ki i artyku³y Profesora wywo³ywa³y ¿yw¹
dyskusjê œrodowiska ekonomicznego. Stawia³ on bowiem przed opini¹ publiczn¹ i ekonomistami odwa¿ne koncepcje, które pocz¹tkowo budzi³y kontrowersje i emocje, ale
wytrzymywa³y próbê czasu, a zatem mo¿na powiedzieæ, ¿e wybiega³y daleko w przysz³oœæ.
Profesor w swoich ksi¹¿kach koncentrowa³ siê na wyzwaniach, jakie niesie nowoczesna statystyka, g³ównie na dostosowywaniu metodologii koncepcji mierników do
szybko zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. W roku 1979 opublikowa³ ksi¹¿kê Poziom ¿ycia. Metody mierzenia i oceny (PWE, Warszawa 1979). Intencj¹ Profesora by³o zatytu³owanie ksi¹¿ki Jak mierzyæ niemierzalne, jednak wydawnictwo odmówi³o umieszczenia takiego tytu³u.
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W póŸniejszych latach Profesor zwraca³ uwagê na potrzebê umieszczenia w centralnym miejscu systemu rachunków narodowych SNA dobrobytu w miejsce produkcji.
W Wiadomoœciach Statystycznych (nr 7/2008) pisa³: „Najbli¿sze dziesiêciolecie poœwiêcone powinno byæ intensywnym pracom koncepcyjnym i metodologicznym, tak,
by na 100-lecie GUS (2018 r.) projekt systemu rachunków dobrobytu by³ gotowy”.
Misj¹ Profesora Zienkowskiego by³o uodpornienie statystyki na wp³yw krótkoterminowych i partykularnych interesów politycznych i grupowych. W pos³owiu ksi¹¿ki Co
to jest PKB (Elipsa, Warszawa 2001) napisa³: „Reakcje polityków, dzia³aczy gospodarczych i inwestorów krajowych i zagranicznych kszta³towane s¹ w du¿ej mierze w³aœnie
na podstawie informacji statystycznych. […] St¹d wielkie znaczenie, jakie powinno byæ
przypisywane do poziomu wiedzy oraz moralnoœci statystyków”.
Profesor Zienkowski zmar³ w Warszawie 6 paŸdziernika 2009 roku. Zosta³ pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

ród³a
Dane osobowe Leszka Zienkowskiego w Archiwum G³ównego Urzêdu Statystycznego.
Informacje uzyskane w trakcie d³ugoletniej znajomoœci i wspó³pracy z prof. Leszkiem
Zienkowskim.
Misiak M., Wspomnienie. Leszek Zienkowski 1923–2009. Nowe ¯ycie Gospodarcze,
nr 19-20, 25.10.2009.

BOHDAN WY¯NIKIEWICZ
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ZIOMEK MAKSYMILIAN JÓZEF
(1906–1966)

Maksymilian Józef Ziomek urodzi³ siê 26 lipca 1906 roku w Przemyœlu. Studia na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego ukoñczy³ w 1929 roku,
a w 1930 uzyska³ stopieñ doktora praw na podstawie rozprawy Statystyczne studia nad
polskim wychodŸstwem czasowym do Niemiec. Specjalizowa³ siê w statystyce, publikuj¹c liczne rozprawy i artyku³y, jak równie¿ prowadz¹c dzia³alnoœæ dydaktyczn¹. By³
cz³onkiem Komisji Statystycznej Zarz¹du Miejskiego w Krakowie, a w czasie Powszechnego Spisu Ludnoœci 1931 pe³ni³ funkcjê komisarza spisowego dla tego miasta.
Na zlecenie Izby Przemys³owo-Handlowej w Krakowie opracowa³ kilka monografii.
Wyk³ada³ tak¿e w Szkole Ekonomiczno-Handlowej oraz w Instytucie Administracji
Gospodarczej w Krakowie.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w 1945 roku M.J. Ziomek przyby³ do Katowic,
gdzie organizowa³ szereg urzêdów i instytucji na Górnym Œl¹sku. W 1946 roku utworzy³ Katedrê Statystyki w Wy¿szym Studium Nauk Spo³eczno-Gospodarczych w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) i zosta³ jej pierwszym kierownikiem.
Funkcjê kierownika tej katedry ³¹czy³ pocz¹tkowo ze stanowiskiem dyrektora w Biurze
Regionalnym Centralnego Urzêdu Planowania (póŸniej WKPG) w Katowicach.
W 1950 roku by³ organizatorem Katedry Planowania Gospodarki Narodowej w Wy¿szej Szkole Ekonomicznej w Katowicach i kierowa³ ni¹ przez rok, równolegle ze sprawowaniem kierownictwa Katedry Statystyki.
W 1954 roku M.J. Ziomek uzyska³ tytu³ docenta, w 1958 otrzyma³ tytu³ profesora
nadzwyczajnego, a w 1965 tytu³ profesora zwyczajnego. W 1961 roku przeniós³ siê do
Sopotu, gdzie w tamtejszej Wy¿szej Szkole Ekonomicznej obj¹³ kierownictwo Katedry
Statystyki. Dzia³alnoœæ naukowa w uczelniach ekonomicznych w Katowicach i Sopocie
by³a bardzo owocna. Powsta³o w jej efekcie ponad 100 publikacji, w tym równie¿ szereg pozycji ksi¹¿kowych. Równolegle z dzia³alnoœci¹ naukowo-dydaktyczn¹ M.J. Zio-
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mek aktywnie uczestniczy³ w kierowaniu wspomnianymi uczelniami. W Katowicach
by³ dziekanem Wydzia³u Przemys³u, dziekanem Wydzia³u Finansów, kierownikiem
studiów zaocznych, a tak¿e prorektorem WSE. W sopockiej WSE pe³ni³ funkcjê prorektora.
Obok pracy zawodowej prof. M.J. Ziomek prowadzi³ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹. By³ m. in. prezesem Katowickiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wiceprezesem tego oddzia³u i przewodnicz¹cym Sekcji Statystyki PTE, przewodnicz¹cym Komisji Demograficzno-Statystycznej oraz cz³onkiem Rady Naukowej
Œl¹skiego Instytutu Naukowego w Katowicach. Po przeniesieniu siê do Sopotu tak¿e
pracowa³ spo³ecznie, m.in. w Oddziale Morskim PTE i Gdañskim Towarzystwie Naukowym. Interesowa³ siê badaniami prowadzonymi w G³ównym Urzêdzie Statystycznym, by³ cz³onkiem Naukowej Rady Statystycznej w GUS, nale¿a³ do grona autorów
zwi¹zanych z czasopismem „Wiadomoœci Statystyczne”.
Koncentrowa³ siê g³ównie na pracach badawczych z zakresu statystyki i demografii.
Wœród jego publikacji znajduj¹ siê nastêpuj¹ce prace: Statystyka i sprawozdawczoœæ
(Warszawa 1955), Metody graficzne w statystyce (Warszawa 1958), Metody statystyczne w przedsiêbiorstwach przemys³owych (Katowice 1962), Absencja w pracy (Warszawa 1964). Wykszta³ci³ setki absolwentów wyspecjalizowanych w statystyce, demografii i planowaniu gospodarczym.
Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza i spo³eczna M.J. Ziomka spotyka³a siê zawsze
z ogólnym uznaniem zarówno wœród naukowców, jak i u w³adz pañstwowych.
Profesor Maksymilian Józef Ziomek zmar³ 24 wrzeœnia 1966 roku w Sopocie.

ród³a
Kwiatkowski S., Ziomek Maksymilian Józef, w: S³ownik biograficzny statystyków polskich, GUS i PTS, Warszawa 1998.
Sylwetki Statystyków Polskich, PTS i GUS, Warszawa 1993.

STANIS£AW KWIATKOWSKI
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ZUBRZYCKI STEFAN (1927–1968)

Nazwisko Stefana Zubrzyckiego w obiegu matematycznym pojawi³o siê po raz
pierwszy wiosn¹ 1948 roku na liœcie studentów, uczestników seminarium ni¿szego,
prowadzonego przez Hugona Steinhausa. By³o to na Wydziale Matematyki, Fizyki
i Chemii wspólnym dla po³¹czonych wówczas uniwersytetu i politechniki we Wroc³awiu. Uczestniczy³o w nim dwadzieœcia czworo studentów starannie wybranych z ogó³u
Wydzia³u. W dniu 7 paŸdziernika tego¿ roku zainaugurowa³o pracê seminarium matematyki stosowanej kierowane przez Hugona Steinhausa, którego trzon stanowili s³uchacze seminarium ni¿szego oraz kilka osób z dyplomami uzyskanymi przed wojn¹.
Z tego grona z czasem wy³oni³o siê wielu znakomitych uczonych wspó³rz¹dz¹cych matematyk¹ we Wroc³awiu w kolejnych dziesiêcioleciach. Seminarium przetrwa³o do lat
siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, zaliczaj¹c 752 posiedzenia. Stefana Zubrzyckiego
wyró¿niono niebawem obowi¹zkiem protoko³owania posiedzeñ. Z ocala³ych zapisków
mo¿na odtworzyæ zarys problematyki spotkañ, a tak¿e precyzjê i lapidarnoœæ stylu,
w jakim zosta³y notatki redagowane.
Hugo Steinhaus prowadz¹c seminarium przestrzega³ podzia³u sali na czêœæ greck¹
profesorów i czêœæ ³aciñsk¹ uczniów. A mia³ on zwyczaj przypominania studentom ró¿nych definicji, na przyk³ad z teorii gier czy statystyki, a do tablicy w tym celu zwykle
przywo³ywa³ Stefana Zubrzyckiego. Niekiedy studenci nie rozumieli lapidarnych definicji i prosili o wyjaœnienia. Ten w odpowiedzi powtarza³ zdanie z precyzj¹ automatu,
wyjaœniaj¹c przy tym, ¿e myœl mo¿na sformu³owaæ dobrze na jeden tylko sposób, zaœ
dobre dzie³o psuje siê na wiele sposobów.
Zapiski z seminarium ilustruj¹ bieg myœli Steinhausa, realizuj¹cego program
og³oszony w jego manifeœcie okreœlanym jako drogi matematyki stosowanej. By³ to
swoisty proces poznawczy, rozpoczynaj¹cy siê od doniesienia praktycznego, po czym
nastêpowa³y wstêpne próby formu³owania problemu prowadz¹ce do jego rozwi¹zania.
Ten niczym nie skrêpowany bieg myœli nie zawsze zmierza³ prost¹ drog¹ do celu. Stefan
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Zubrzycki by³ niew¹tpliwie jednym z najzdolniejszych uczniów Hugona Steinhausa,
ale mia³ opiniê Attyli flagellum Dei, pogromcy niedoróbek nie oszczêdzaj¹cego nikogo.
I tak na przyk³ad w grudniu 1956 roku pojawi³ siê na seminarium goœæ z problemem,
który wspó³czeœnie nazywa siê zagadnieniem przydzia³u pracy. Rzecz dotyczy³a rozdysponowania do pracy wielu robotników o zró¿nicowanej wydajnoœci, zatrudnionych
na ró¿nych stanowiskach. Wnet Julian Perkal znalaz³ rozwi¹zanie zagadnienia i wspólnie z Jerzym Battkiem zaprojektowali urz¹dzenie mechaniczne realizuj¹ce rozwi¹zanie.
Potem Jan Oderfeld doniós³, ¿e problem jest znany w badaniach operacyjnych jako zadanie z programowania liniowego. Stefan Zubrzycki odczytem o badaniach operacyjnych zamkn¹³ tamt¹ sprawê, pozostaj¹c odt¹d ekspertem od tych zagadnieñ.
Stefan Zubrzycki urodzi³ siê 26 marca 1927 roku w Zawichoœcie w ziemi sandomierskiej. Maturê zda³ w 1946 roku w Kielcach, matematykê studiowa³ w latach 1946–1950
we Wroc³awiu. Od 1948 roku pe³ni³ obowi¹zki asystenta na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego. Od 1949 roku pracowa³ w Pañstwowym
Instytucie Matematycznym (póŸniejszym Instytucie Matematycznym PAN). W latach
1958–1963 pracowa³ jako docent i kierownik Katedry Matematyki Wy¿szej Szko³y
Ekonomicznej we Wroc³awiu (dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny). W latach 1964–
–1965 by³ zatrudniony na stanowisku docenta i kierowa³ Katedr¹ Statystyki Wy¿szej
Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu (dzisiaj Uniwersytet Przyrodniczy). W 1965 roku zosta³ mianowany profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Dzia³u Zastosowañ Przyrodniczych, Gospodarczych i Technicznych Instytutu Matematycznego PAN. W roku
akademickim 1964/1965 wyk³ada³ w Uniwersytecie Waszyngtona w Seattle (USA).
Praca magisterska Stefana Zubrzyckiego Próba matematycznego ujêcia rzeŸby terenu jako czynnika erozji, napisana w 1950 roku, a opublikowana w „Rocznikach Nauk
Rolniczych” (71-F-1, 1955 s. 45-55) i „Zastosowaniach Matematyki” (2 (1956)
s. 390-398) urzeka swoj¹ oryginalnoœci¹. Punktem wyjœcia do rozwa¿añ by³y oceny
ekspertów podatnoœci na erozjê dzia³ek na pokazanych im mapkach w skali 1:25000,
z warstwicami co 10 metrów. Stefan Zubrzycki uzupe³ni³ te dane, odczytuj¹c z mapek
cechy takie, jak d³ugoœæ i liczba warstwic o ró¿nych rzêdnych oraz wysokoœæ terenu nad
poziom morza, a nastêpnie metod¹ regresji oszacowa³ oceny ekspertów. Analiza ocen
ekspertów pokaza³a ich zmiennoœæ, wariancja oszacowañ potwierdzi³a dok³adnoœæ
przybli¿enia. Praca ta mo¿e byæ wzorem do analizy niezliczonej liczby podobnych sytuacji.
Doktorat Stefan Zubrzycki uzyska³ w 1954 roku na podstawie rozprawy Zmienne losowe równowa¿ne w sensie de Finettiego, napisanej pod kierunkiem Hugona Steinhausa. Stopieñ doktora nauk matematycznych (odpowiadaj¹cy wspó³czesnej habilitacji)
uzyska³ na podstawie rozprawy o probabilistycznych metodach szacowania z³ó¿ geolo-
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gicznych, a w konsekwencji w 1957 roku otrzyma³ docenturê w Uniwersytecie
Wroc³awskim.
Pe³na lista publikacji Stefana Zubrzyckiego znajduje siê w nocie B. Kopociñskiego
i J. £ukaszewicza opublikowanej w „Wiadomoœciach Matematycznych”, (13 (1971)
s. 63-65). Dzie³em jego ¿ycia by³y prace o modelowaniu matematycznym z³ó¿ geologicznych. Do badania z³ó¿ Stefan Zubrzycki proponuje przyj¹æ, ¿e mi¹¿szoœæ z³o¿a
w ka¿dym punkcie p badanego obszaru D jest zmienn¹ losow¹ y(p). O zmiennych losowych y(p) zak³ada, ¿e stanowi¹ proces stochastyczny stacjonarny, izotropowy i ci¹g³y,
to znaczy, ¿e maj¹ tê sam¹ wartoœæ oczekiwan¹ E(y(p))=m i tê sam¹ wariancjê
D2(y(p))= s2 i ¿e korelacja R(y(p),y(q)) zmiennych losowych y(p), y(q) zale¿y tylko od
odleg³oœci d=d(p,q) punktów p i q: R(y(p), y(q)) = f(d), przy czym funkcja f(d), zwana
funkcj¹ kowariancyjn¹ procesu, jest ci¹g³a w zerze. Zagadnienie szacowania zasobu
z³o¿a polega³o na estymowaniu œredniej zasobu na obszarze D:
1
y=
y ( p )dp,
D òò
D
gdzie |D| oznacza pole obszaru D.
Wielkoœæ y szacuje siê przy u¿yciu próbnych wierceñ w wybranych punktach obszaru D. W wyniku tych wierceñ otrzymuje siê obserwacje y(pi), gdzie pi (i = 1,2,...,n) s¹
punktami nale¿¹cymi do obszaru D. Jest oczywiste, ¿e b³¹d oszacowania zale¿y od wyboru estymatora tej zmiennej losowej, od sposobu rozmieszczenia punktów obserwacji
na obszarze D i od funkcji kowariancyjnej z³o¿a, która tutaj charakteryzuje zmiennoœæ
z³o¿a.
W obszernej pracy O szacowaniu parametrów z³ó¿ geologicznych („Zastosow. Matem.” 3 (1957) s. 105-153) bada Stefan Zubrzycki, przy ustalonych punktach pobierania
prób, efektywnoœæ ró¿nych estymatorów w klasie estymatorów bêd¹cych liniowymi
funkcjami obserwacji. Przy okazji rozwi¹zuje zagadnienie szacowania funkcji kowariancyjnej z³o¿a na podstawie obserwacji obci¹¿onych b³êdami losowymi. Na przyk³adzie górnoœl¹skich z³ó¿ cynku znajduje empiryczne funkcje kowariancyjne oraz
aproksymuje je przy u¿yciu kilku teoretycznych funkcji kowariancyjnych, z których,
jak siê okaza³o, do obserwacji najlepiej pasowa³a funkcja wyk³adnicza.
W dalszych rozwa¿aniach Stefan Zubrzycki zak³ada, ¿e estymatorem œredniej
mi¹¿szoœci z³o¿a jest œrednia arytmetyczna obserwacji natomiast poszukiwane jest rozmieszczenie wierceñ. Poniewa¿ funkcja kowariancyjna procesu stochastycznego mo¿e
byæ w praktyce wyznaczona jedynie w przybli¿eniu, naturalne jest wiêc pytanie, czy
w pewnych klasach funkcji kowariancyjnych mo¿na porównaæ zasadnicze metody pobierania prób, to znaczy próby losowe, warstwowe i systematyczne. Podobne zagadnie-
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nie rozwa¿a³o wczeœniej wielu autorów dla procesów stochastycznych na prostej
i odpowiedŸ na sformu³owane pytanie jest doœæ ogólna, a mianowicie dla procesów stacjonarnych z wypuk³¹ funkcj¹ kowariancyjn¹ losowanie systematyczne jest najefektywniejsze w klasie sposobów rozmieszczania obserwacji, przy których oczekiwana ich
liczba na ka¿dym odcinku jest proporcjonalna do d³ugoœci tego odcinka. Dla procesu
stochastycznego na p³aszczyŸnie Stefan Zubrzycki udowodni³, ¿e próbkowanie losowe
jest mniej efektywne od warstwowego i ¿e nie da siê ogólnie rozstrzygn¹æ, czy lepsze s¹
próby systematyczne czy warstwowe, nawet przy daleko id¹cych ograniczeniach dotycz¹cych postaci funkcji kowariancyjnej i kszta³tu warstw.
Wp³yw kszta³tu regularnych sieci prób na efektywnoœæ próbkowania bada Stefan
Zubrzycki wspólnie z Tore Daleniusem i Jaroslavem Hájkiem. Dla unikniêcia wp³ywu
brzegu obszaru D na kszta³t sieci punktów, w których nale¿y czyniæ obserwacje, rozwa¿ane s¹ graniczne oceny sieci na obszarze rozci¹gniêtym na ca³¹ p³aszczyznê. Brane
pod uwagê sieci punktów N=(p1,p2,...) o ustalonej gêstoœci g(N) okreœlonej wzorem:
n
g ( N ) = lim R 2 ,
R ®¥ p R
gdzie n R jest liczb¹ punktów sieci N w kole K(0, R) o œrodku 0 i promieniu R . Efektywnoœæ danej sieci prób jest okreœlona graniczn¹ wartoœci¹ estymatora
s 2 ( N ) = lim n R D 2 ( y R ),
R ®¥

gdzie y R jest œredni¹ arytmetyczn¹ obserwacji le¿¹cych w kole K(0, R). Kontrprzyk³ady opisane w kolejnej pracy pokazuj¹, ¿e nie istnieje sieæ generalnie najlepsza, bowiem kszta³t optymalnej sieci zale¿y od funkcji kowariancyjnej procesu, a ponadto zale¿y od gêstoœci sieci.
Zagadnienie estymacji pojawia siê w kolejnej pracy Wielopróbkowa analiza pewnego zadania ekologicznego, czyli pogoñ za œlimakami („Zastosow. Matem.” 11 (1970)
s. 377-389). Problem przedstawi³ Adam £omnicki, sugeruj¹c u¿ycie metody ³owienia
i znakowania. Stefan Zubrzycki podaje tu metodê badania populacji zwierz¹t, które
mog¹ siê przemieszaæ i kryæ w pod³o¿u, znikaj¹c z pola widzenia obserwatora. Zagadnienia szacowania licznoœci populacji stanowi³y punkt wyjœcia ogólniejszych rozwa¿añ
statystycznych, dotycz¹cych estymacji parametru b=1/l zmiennej losowej X o rozk³adzie gamma postaci:
ls s-1 - lx
g( x l ) =
x e , x > 0,
G( s )
gdy wiadomo, ¿e parametr spe³nia nierównoœæ 0 < l £ l 0 < ¥ . Przyjmuj¹c funkcjê:
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L(b,b¢)=(b-b¢)2/b2
jako stratê, je¿eli b jest oszacowane przez b¢, Stefan Zubrzycki dowodzi, i¿ estymatory
Ù

b(X ) =

X
+ b,
s +1

gdzie
0£b£

2
l 0 ( s + 1)

s¹ estymatorami minimaksowymi, ¿e tylko te estymatory s¹ minimaksowe w klasie
estymatorów liniowych i ¿e spoœród nich tylko te s¹ dopuszczalne w klasie estymatorów
liniowych, dla których spe³nione s¹ nierównoœci
1
2
.
£b£
l 0 ( s + 1)
l 0 ( s + 1)
W dwóch pracach ze statystycznej kontroli jakoœci Stefan Zubrzycki zajmuje siê metodami odbioru wodomierzy. Prace te zawieraj¹ propozycje ulepszenia u¿ywanych
wówczas metod odbioru, uwzglêdniaj¹c analizê dwojakiego rodzaju b³êdów wskazañ
wodomierzy: systematycznego i losowego. Innym zagadnieniem ze statystycznej kontroli jakoœci, analizowanym wspólnie z Hugonem Steinhausem, by³o porównanie dwu
strumieni Poissona, rozwijaj¹ce wczeœniejsze spostrze¿enia autorów dotycz¹ce
zwi¹zku miêdzy prawdopodobieñstwem i wiarogodnoœci¹.
W serii prac wielu autorów Stefan Zubrzycki szuka najlepszego rozmieszczenia
punktów próbkowania w bryle towaru bezkszta³tnego, w celu mo¿liwie dok³adnego
oszacowania œredniej wartoœci tego towaru. Zak³ada przy tym, ¿e znane s¹ informacje
o funkcji opisuj¹cej rozk³ad badanej cechy wewn¹trz bry³y wype³nionej przez towar.
Dla szerokiej klasy funkcji opisuj¹cych wartoœci badanej cechy wyznaczy³ minimaksowe wzory przybli¿onego ca³kowania, daj¹ce rozwi¹zanie problemu.
Dzia³alnoœæ dydaktyczna Stefana Zubrzyckiego w Instytucie Matematycznym PAN
polega³a na prowadzeniu seminarium, na którym liczna grupa studentów i absolwentów
ró¿nych uczelni uzyskiwa³a doœwiadczenia w pracy naukowej w dziedzinie zastosowañ
matematyki. Stefan Zubrzycki zorganizowa³ tak¿e inne seminaria, w tym ze statystyki
matematycznej, kontynuowanego po jego œmierci przez Witolda Kloneckiego. Nawet
w latach kiedy pracowa³ wy³¹cznie w Instytucie Matematycznym PAN, wyk³ada³
w Uniwersytecie Wroc³awskim statystykê matematyczn¹, analizê wariancji i doœwiadczalnictwo oraz prowadzi³ prace magisterskie. Z wyk³adów na Uniwersytecie Wroc³awskim powsta³ podrêcznik Wyk³ady z rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki
matematycznej, wydany w Bibliotece Matematycznej (t. 27, PWN 1966). Na podstawie
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wyk³adów prowadzonych na kursie badañ operacyjnych w Instytucie Matematycznym
PAN Stefan Zubrzycki napisa³ skrypt z teorii gier, póŸniej rozszerzony do rozdzia³u
w ksi¹¿ce zbiorowej Elementy nowoczesnej matematyki dla in¿ynierów (PWN 1971
s. 185-231).
Od 1958 roku Stefan Zubrzycki by³ cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego „Zastosowañ
Matematyki”, w „Colloquium Mathematicum” by³ Cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego
i sekretarzem redakcji. Po œmierci Juliana Perkala od 1965 roku redagowa³ „Listy Biometryczne”.
Stefan Zubrzycki zmar³ 18 grudnia 1968 roku w wieku 41 lat. Spoczywa na Cmentarzu œw. Wawrzyñca we Wroc³awiu.
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