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WK AD POLAKÓW W ROZWÓJ STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ 
I STOSOWANEJ PO DRUGIEJ WOJNIE WIATOWEJ

W artykule1 omówi  wk ad Polaków pracuj cych na uniwersytetach, uczelniach 
technicznych i instytutach badawczych w rozwój statystyki matematycznej i stosowa-
nej po roku 1945. Obejmuje on dzia ania tych statystyków, którzy studiowali w Polsce 
i byli zwi zani z ni  w pocz tkach swojej kariery naukowej. Czas powojenny zosta  
podzielony przeze mnie na trzy okresy: lata 1945–1970, 1970–1990 i okres po roku 
1990 do dzi . W tym miejscu nie dyskutujemy wk adu najwybitniejszego polskiego 
statystyka, Jerzego Neymana, b d cego tematem innych opracowa  (por. Klonecki 
i Zonn, 1973; Klonecki, 1995 i Ledwina, 2012). Osi gni cia polskich statystyków 
w biometrii przedstawiono w Cali ski (2012). 

LATA 1945–1970

Przy omawianiu wk adu Polaków do statystyki wiatowej warto zda  sobie 
spraw  z kondycji polskiej statystyki bezpo rednio po wojnie. Zosta a ona trafnie 
opisana przez Jana Oderfelda: „W statystyce matematycznej sytuacja jest wyj tkowo 
krytyczna. T  ga  nauki uprawia o przed 1939 rokiem bardzo niewielu specjalistów, 
z których po 1945 r. pozosta a w kraju jedynie garstka.”. Ze znanych stochastyków, 
którzy prze yli wojn , poza Polsk  pozostawali m.in. Jerzy Neyman, Stanis aw Ulam, 
Marek Kac, Zygmunt Birnbaum (w USA) oraz Zbigniew omnicki i Stanis aw Kry-
styn Zaremba (w Wielkiej Brytanii). Szcz liwie byli matematycy bior cy udzia  
w organizacyjnym odtwarzaniu dzia alno ci polskiej matematyki po wojnie, tacy 
jak Edward Marczewski i Hugo Steinhaus, którzy rozumieli konieczno  rozwijania 
zastosowa  i statystyki. Dzia ania organizacyjne i naukowe w tym kierunku zosta y 
podj te przede wszystkim we Wroc awiu i Warszawie, w nowo powsta ych instytu-
cjach: Uniwersytecie Wroc awskim i Politechnice Wroc awskiej oraz w Pa stwowym 

1 Artyku  jest zmody  kowan  wersj  wyk adu wyg oszonego na Kongresie Statystyki Polskiej 
z okazji jubileuszu 100-lecia PTS, Pozna , kwiecie  2012.

Adres autora: Instytut Podstaw Informatyki PAN, Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa, e-mail: 
miel@ipipan.waw.pl
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Instytucie Matematycznym przekszta conym wkrótce w Instytut Matematyczny Pol-
skiej Akademii Nauk z oddzia ami w Warszawie i Wroc awiu. W IM PAN zostaje 
utworzony Wydzia  Zastosowa  Matematyki, którego Sekcja Aktuarialna przekszta ca 
si  w Sekcj  Statystyki Matematycznej (jej pierwszym kierownikiem by  O. Lange). 
Powstaj  pisma: Zastosowania Matematyki (w 1953 roku) i Listy Biometryczne 
(w roku 1964). G ównymi animatorami rozwoju statystyki w tych instytucjach byli, 
we Wroc awiu: Hugo Steinhaus, Julian Perkal, Stefan Zubrzycki, Stanis aw Trybu a, 
Józef ukaszewicz i Boles aw Kopoci ski, a w Warszawie: Jan Oderfeld, Marek Fisz, 
Wies aw Sadowski, Oskar Lange i Mieczys aw Warmus (który przeniós  si  z Wro-
c awia do Warszawy w 1958 roku). 

Centraln  postaci  i g ównym animatorem rozwoju zastosowa  matematyki 
i statystyki w pierwszym okresie powojennym by  Hugo Steinhaus (1887–1972), 
pracuj cy na Uniwersytecie Wroc awskim i Instytucie Matematycznym PAN. Ten 
wiatowej renomy matematyk, wspó twórca lwowskiej szko y analizy funkcjonalnej, 

po wojnie, w wieku lat ponad pi dziesi ciu (w roku 1945 mia  57 lat) skupi  si  
g ównie na zastosowaniach matematyki i statystyce i robi  to z wielkim talentem 
i zaanga owaniem. Jest on jednym z twórców (wspólnie z K. Florkiem, J. ukasze-
wiczem, J. Perkalem i S. Zubrzyckim) tzw. taksonomii wroc awskiej, b d cej zbio-
rem metod analizy danych opartych na konstrukcji najkrótszego dendrytu cz cego 
wszystkie punkty zbioru sko czonego. Dendryt ten okaza  si  doskona ym narz dziem 
wizualizacji zbioru obiektów, odleg o ci mi dzy którymi nie musz  by  koniecznie 
odleg o ciami euklidesowymi i zadane s  przez macierz ogólnie zde  niowanych 
podobie stw. Metoda najkrótszego dendrytu jest dot d stosowana przez praktyków 
wsz dzie tam, gdzie istotne s  metody grupowania obiektów i cech, m.in. w bio-
logii, antropologii i astronomii. Steinhaus by  równie  autorem nowatorskich prac 
dotycz cych dochodzenia ojcostwa na podstawie pomiarów serologicznych i twórc  
(wraz J. Oderfeldem i K. Wi niewskim) pierwszych polskich norm statystycznych 
dotycz cych kontroli jako ci. Prowadzi  te  badania teoretyczne dotycz ce bayesow-
skich estymatorów prawdopodobie stwa sukcesu i opublikowa  w 1957 roku na ten 
temat prac  The problem of estimation (Steinhaus, 1957). By  to pierwszy po wojnie 
artyku  w Annals of Mathematical Statistics, którego autorem by  statystyk pracuj cy 
w Polsce. Ogromne znaczenie mia y zainicjowane przez Steinhausa dzia ania organi-
zacyjne: za o enie, przy wspó pracy Jana Oderfelda, pisma Zastosowania Matematyki, 
którego by  pierwszym redaktorem naczelnym oraz zainicjowanie dzia alno ci i pro-
wadzenie wtorkowego seminarium zastosowa  matematyki w IM PAN we Wroc awiu. 
Mo e warto w tym miejscu przytoczy  zdania z artyku u wst pnego otwieraj cego 
pierwszy tom Zastosowa  Matematyki, aby zda  sobie spraw , jak bardzo pogl dy 
i zamierzenia redaktorów pisma nie straci y dzisiaj na aktualno ci: „B dziemy unikali 
artyku ów, w których subtelno  matematyczna jest celem samym w sobie, a mozó  
autora i czytelnika przewy sza korzy  poznawcz  i praktyczn . Zastrzegamy sobie 
jednak og aszanie rezultatów, które nie s u  bezpo rednio adnej nauce poza sam  
matematyk , ale po rednio s u  im wszystkim naraz, przez to, e wy wietlaj  kwestie 
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zasadnicze i przyczyniaj  si  do w a ciwego rozumienia matematyki i jej roli w kul-
turze i cywilizacji wspó czesnej.”. 

Przedstawicielem nast pnego pokolenia polskich statystyków by  Julian Perkal 
(1913–1965) (zwi zany w ró nych okresach ycia z Uniwersytetem i Politechnik  
Wroc awsk , Instytutem Matematycznym PAN i Wy sz  Szko  Rolnicz  we Wro-
c awiu), wykszta cony przed wojn  matematyk (stopie  magistra  lozo  i uzyska  
w 1937 roku), który podobnie jak Steinhaus mia  niezwykle szerokie zainteresowania 
i talent do zastosowa  (por. ukaszewicz (1967)). Najwi cej prac po wi ci  analizie 
taksonomicznej i dyskryminacyjnej. Do jego najbardziej trwa ych osi gni , obok 
udzia u w stworzeniu taksonomii wroc awskiej nale a a koncepcja wska ników Per-
kala, pozwalaj cych stwierdzi , która z cech opisuj cych obiekt najbardziej wyró nia 
go na tle innych obiektów. Bardzo ciekaw  koncepcj  zaproponowan  przez Perkala 
by a konstrukcja nomogramów nosz cych dzi  jego imi , stosowanych w ocenie 
rozwoju dzieci i b d cych wa n  alternatyw  dla powszechnie stosowanych nomo-
gramów wzrostu i wagi dzieci. Julian Perkal by  za o ycielem Polskiego Towarzystwa 
Biometrycznego (w 1961 roku) i pisma Listy Biometryczne (obecnie Biometrical Let-
ters). Jego przedwczesna mier  w wieku 53 lat znacznie os abi a rodowisko polskich 
statystyków, podobnie jak nag y zgon Stefana Zubrzyckiego, najzdolniejszego wro-
c awskiego ucznia Steinhausa (Stefan Zubrzycki zmar  w 1968 roku w wieku 41 lat).

Stefan Zubrzycki, zwi zany z Uniwersytetem Wroc awskim i IM PAN by  pre-
kursorem badan dotycz cych statystyki przestrzennej i opublikowa  na ten temat 
cykl znakomitych prac. Badania te motywowane potrzebami kopalnictwa w Polsce 
zwi zane by y z modelowaniem zasobno ci z ó  y(p) jako procesu losowego obser-
wowanego w pewnych punktach badanego obszaru D. Prace Zubrzyckiego dotyczy y 
mi dzy innymi problemu estymacji ca kowitych zasobów z ó  V(D) =  D  y(p) dp, 
w tym efektywno ci estymatorów liniowych tego parametru dla ustalonych punk-
tów próbkowania p1 , ..., pn, problemu estymacji funkcji kowariancji dla obserwacji 
obarczonych b dami losowymi oraz wp ywu kszta tu regularnych sieci próbko-
wania na efektywno  estymatora redniej Ȳ zasobów V (D). Reprezentatywnymi 
pracami Zubrzyckiego dotycz cymi tych zagadnie  s  Zubrzycki (1957) i wspólna 
praca z Daleniusem i Hájkiem, Dalenius et al. (1961) (por. równie  bibliogra   prac 
w Kopoci ski i ukaszewicz, 1971). Podobnie jak Steinhaus i Perkal, Zubrzycki 
by  niezwykle wszechstronnym badaczem i zajmowa  si  równie  m.in. problemami 
kontroli jako ci, oceny liczno ci populacji i wykorzystaniem metod statystycznych 
w genetyce i astronomii. Napisa  popularny podr cznik z rachunku prawdopodobie -
stwa i statystyki matematycznej (Zubrzycki, 1966). 

Prace Stanis awa Trybu y (1932–2008) (IM PAN, PWr) s  istotnym wk adem 
w teori  estymacji minimaksowej i estymacji sekwencyjnej dla procesów stochastycz-
nych oraz w teori  sterowania (por. Trybu a, 1958). Badania w zakresie statystyki 
kontynuowane s  przez jego uczniów (R. Ró a ski, R. Magiera, M. Wilczy ski). 

Z grupy statystyków warszawskich najtrwalszymi osi gnieciami z tego okresu 
s  osi gniecia Marka Fisza (1910–1963), pracuj cego w Polsce na Uniwersytecie 
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Warszawskim i IM PAN do 1960 roku. Do prekursorskich prac nale  jego prace 
o rozk adach asymptotycznych pewnych nieparametrycznych statystyk testowych 
przy wykorzystaniu aparatu s abej zbie no ci miar okre lonych na przestrzeniach 
metrycznych. Ta tematyka by a rozwijana przez R. Bartoszy skiego, promotorem 
pracy doktorskiej którego by  w a nie Fisz. By  on równie  autorem doskona ego 
podr cznika z rachunku prawdopodobie stwa i statystyki, trzykrotnie wydanego 
w j zyku angielskim (Fisz, 1954). 

Dzia alno  Jana Oderfelda by a ci le zwi zana z zastosowaniami matematyki 
i statystyki, przede wszystkim ze statystyczn  kontrol  jako ci. Warto wspomnie  tu 
o g ównym nurcie dzia alno ci naukowej Oderfelda: by  on znakomitym konstruk-
torem, przede wszystkim silników lotniczych, ale równie  pami ci zewn trznych do 
maszyn matematycznych (jak kiedy  okre lano komputery). Z kolei, prace W. Sadow-
skiego (por. np. ukaszewicz i Sadowski, 1960) i O. Langego dotyczy y przede 
wszystkim problemów statystycznych motywowanych lub zwi zanych z problemami 
ekonomicznymi i ekonometrycznymi.

Mieczys aw Warmus (1918–2007), pierwszy dyrektor powsta ego w roku 1961 
Centrum Obliczeniowego PAN, by  jednym z prekursorów rozwoju metod statystyki 
obliczeniowej w Polsce. Prowadzi  równie  intensywn  wspó prac  z lekarzami, 
dotycz c  m.in. modelowania i analizy statystycznej danych cukrzycowych i kardiolo-
gicznych. Jak mo na zorientowa  si  nawet z tego krótkiego opisu, rozwój statystyki 
w pierwszym okresie powojennym dotyczy  przede wszystkim statystyki stosowa-
nej, a zagadnienia, które badano, by y zwi zane z potrzebami odbudowuj cej si  
gospodarki. Wyniki teoretyczne by y nieliczne, ale za to znakomite (Fisz, Steinhaus, 
Trybu a, Zubrzycki). 

LATA 1970–1990

Pocz tek lat siedemdziesi tych ubieg ego stulecia przyniós  nowe dzia ania orga-
nizacyjne maj ce ogromne znaczenie dla rozwoju statystyki polskiej. W 1972 roku 
powo ano Komisj  do spraw rozwoju Statystyki Matematycznej przy Komitecie Nauk 
Matematycznych PAN (jej pierwszym przewodnicz cym by  J. ukaszewicz) , roz-
pocz to kszta cenie statystyków na otwartych studiach doktoranckich przy IM PAN 
(Wroc aw) i Uniwersytecie Wroc awskim (inicjatorami tych dzia a  byli W. Klonecki 
i J. ukaszewicz) oraz zacz to organizowa  coroczne konferencje ze statystyki mate-
matycznej (wi kszo  z nich odby a si  w Wi le, pierwsza mia a miejsce w 1973 roku, 
w roku 2012 odby a si  trzydziesta ósma jej edycja). W 1980 roku zaczyna wycho-
dzi  we Wroc awiu pismo Probability and Mathematical Statistics za o one przez 
K. Urbanika, Cz. Rylla-Nardzewskiego i W. Kloneckiego. Wi kszo  statystyków, 
którzy byli uczestnikami wspomnianego studium doktoranckiego, wnios a znacz cy 
wk ad w rozwój statystyki wiatowej (T. Bednarski, S. Gnot, A. Kozek, T. Ledwina, 
M. Musiela, Cz. Stepniak, R. Zmy lony i S. Zontek). Do intensywnie rozwijanych 
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kierunków bada  teoretycznych w statystyce matematycznej nale a y m.in.: analiza 
wielowymiarowa, przede wszystkim teoria modeli liniowych, teoria testowania hipo-
tez statystycznych, metody statystycznej teorii decyzji, nieparametryczna estymacja 
krzywych, metody sekwencyjne i pomiar si y zale no ci stochastycznej. W wyborze 
kierunków bada  pod ano za najbardziej rozwijanymi w tym czasie kierunkami 
wiatowymi.

W. Klonecki zainicjowa  we Wroc awiu badania teoretyczne dotycz ce tematyki 
modeli liniowych, która by a równolegle intensywnie uprawiana w innych o rodkach 
naukowych, przede wszystkim w Poznaniu i Lublinie. Rozwijano g ównie teori  
estymacji i testowania w modelach liniowych o ró norodnych strukturach macierzy 
kowariancji, w szczególno ci wnioskowanie o komponentach wariancyjnych, teori  
planowania eksperymentu, w tym teorie uk adów blokowych, badano porz dki stocha-
styczne zwi zane z estymacj  w modelach liniowych oraz stosowano wypracowane 
metody w konkretnych zagadnieniach biometrycznych. Rozwijano równie  metody 
statystycznej analizy wielowymiarowej, w tym analizy dyskryminacyjnej i analizy 
skupie . G ówne postaci, dooko a których koncentrowa y si  powy sze badania, to: 
Jerzy Baksalary (1944–2005), Tadeusz Cali ski, Bronis aw Ceranka, Stanis aw Gnot 
(1946–2002), Rados aw Kala, Krystyna Katulska, Witold Klonecki (1930–2012), 
Miros aw Krzy ko, Wiktor Oktaba (1920–2009), Czes aw St pniak, Roman Zmy lony 
i Stefan Zontek. Warto wymieni  kilka reprezentatywnych prac dla tego kierunku 
bada  (modele liniowe): Zmy lony (1980), Gnot (1983), Gnot et al. (1985) (praca 
z J. Kleffe i R. Zmyslonym), Baksalary i Kala (1981), St pniak et al. (1984) (praca 
z S. Wongiem i J. Wu), Farrell et al. (1984) (praca z W. Kloneckim i S. Zontkiem), 
Krzy ko (1983) (analiza dyskryminacyjna) i Cali ski i Harabasz (1974) (analiza 
skupie ). „Liniowcy” prowadzili intensywn  wspó prac  mi dzynarodow , przede 
wszystkim ze statystykami niemieckimi. 

Drugim intensywnie rozwijanym kierunkiem by a statystyczna teoria decyzji, 
a w tym problemy porównania eksperymentów statystycznych i ich zastosowania 
w statystyce odpornej (Bednarski, 1982), badania nad teoriodecyzyjnym porównaniem 
estymatorów i szacowaniem ich ryzyka (Kozek, 1982a, 1982b; Brown i Gajek, 1990), 
nowe podej cia do estymacji odpornej (Zieli ski, 1983) oraz redukowalno ci struktur 
statystycznych (Bartoszy ski i Pleszczy ska, 1980). 

Zostaj  zapocz tkowane w Polsce prace dotycz ce tematyki testowania hipotez, 
bardzo intensywnie rozwijanej do dzi . Badania by y prowadzone nad ró nymi aspek-
tami tej teorii: m.in. rozwijano pewn  powojenn  ide  Jerzego Neymana dotycz c  
koncepcji tzw. testów C( ) (Klonecki, 1977), prowadzono badania nad efektywno ci  
testów, testami minimaksowymi i niezmienniczymi (Szkutnik, 1988) oraz nad testami 
u ywanymi do testowania hipotezy Hardy-Weinberga (Gnot i Ledwina, 1980). 

Zajmowano si  równie  nieparametryczn  estymacj  krzywych, przede wszystkim 
krzywej regresji i g sto ci prawdopodobie stwa; tematyka ta w latach osiemdziesi -
tych ubieg ego stulecia nale a a do jednej z naj ywiej rozwijanych dziedzin statystyki 
na wiecie. Nale y tu wymieni  przede wszystkim osi gni cia grupy W. Greblickiego 
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z Politechniki Wroc awskiej zajmuj cej si  problemami zgodno ci estymatorów regre-
sji (Greblicki et al., 1984), jak równie  badania dotycz ce estymacji g sto ci metod  
najmniejszej odleg o ci i poprawiania estymatorów (Gajek, 1986a, 1986b), estymacji 
sekwencyjnej (Koronacki i Wertz, 1988) i estymacji g sto ci w sytuacji ograniczonej 
obserwowalno ci próby (Mielniczuk, 1986). 

We Wroc awiu i Warszawie prowadzono badania dotycz ce metod sekwencyj-
nych (w 1981 r. R. Zieli ski zorganizowa  w Warszawie mi dzynarodowy semestr 
w Centrum Banacha po wi cony tym zagadnieniom), we Wroc awiu zajmowano si  
wykorzystaniem tych metod w statystyce procesów stochastycznych (Musiela, 1981 
i Magiera, 1987). W grupie E. Pleszczy skiej w PAN prowadzono nowatorskie bada-
nia dotycz ce pomiaru si y zale no ci stochastycznej przy u yciu pewnego zapro-
ponowanego parametru funkcyjnego (Kowalczyk i Pleszczy ska, 1977 i Kowalczyk 
et al., 1979). Owocem dzia alno ci naukowej tej grupy by a równie  monogra  a 
Statistical Inference. Theory and Practice wydana w 1991 roku (wyd. polskie 1988), 
w której w bardzo nowoczesny sposób przedstawiano dwa nierozerwalne aspekty 
statystyki: badania teoretyczne i jej zastosowania. 

Osobnego komentarza wymaga dzia alno  Roberta Bartoszy skiego (1933–1998) 
zwi zanego w Polsce z warszawskim oddzia em IM PAN, wybitnego probabilisty, 
którego zainteresowania naukowe obejmowa y równie  modelowanie matematyczne 
i statystyk . Z jego trwa ych osi gni  statystycznych nale y tu wymieni  klasyczn  
ju  prac  z Brownem, McBride i Thompsonem (Bartoszy ski et al., 1981) na temat 
modelowania rozwoju nowotworu z o liwego i jego wykrycia, zak adaj c  poisso-
nowski model wykrycia guza z intensywno ci  zale n  od jego wielko ci, dyskutuj c  
równie  wyst puj ce tu problemy estymacji oraz prace dotycz ce taksonomii opartej 
na subiektywnych  klasy  kacjach (Bartoszy ski, 1974) i modelu obiegu banknotów 
(Bartoszy ski, 1972). 

O ile pierwszy okres by  zwi zany przede wszystkim ze statystyk  stosowan  
i rozwi zywaniem problemów podsuwanych przez praktyk , o tyle okres nast pny 
przyniós  bardzo silny rozwój metod teoretycznych i osi gni cie poziomu wiatowego 
w statystyce matematycznej. wiadcz  o tym równie , poza pracami w czo owych 
czasopismach statystycznych, takich jak Annals of Statistics, Multivariate Analysis, 
Journal of Statistical Planning and Inference, cz ste wizyty najlepszych statystyków 
zagranicznych w Polsce, którzy oprócz wizyt roboczych uczestniczyli m.in. w Sym-
pozjum Neymanowskim w 1974 r., w semestrze statystycznym w Centrum Banacha 
w 1984 roku po wi conym metodom nieparametrycznym i odpornym (zorganizowa-
nym przez T. Bednarskiego). Przyje d ali oni równie  licznie na konferencje w Wi le, 
których sta ym organizatorem w pocz tkowym okresie by  R. Zmy lony. Wa nym 
wydarzeniem by o równie  Europejskie Spotkanie Statystyków (EMS) (Wroc aw, 
1980 r.). 
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LATA 1990 DO 2012

Cezur  ostatniego omawianego okresu jest rok 1990. Poniewa  mówimy o cza-
sach nieodleg ych, ich omówienie staje si  z konieczno ci coraz bardziej subiektywne 
i przede wszystkim odzwierciedla pogl dy pisz cego te s owa. Okres ten mo na okre-
li  jako okres konsolidacji, w którym pewne kierunki rozwijane poprzednio by y 

kontynuowane, prace w innych praktycznie zamar y, natomiast pojawi y si  zamiast 
nich nowe, rozwijane w Polsce obszary bada . 

Intensywnie kontynuowano prace nad metodami testowania hipotez i modelami 
liniowymi. Rozwijano tematyk  estymacji odpornej. Do nowych kierunków nale  
przede wszystkim: wnioskowanie dla a cuchów Markowa i szeregów czasowych, 
optymalne oszacowania dla funkcjona ów statystycznych i problemy charakteryza-
cyjne zwi zane z danymi uporz dkowanymi oraz metody analizy trudnych danych, 
w szczególno ci danych o skomplikowanej strukturze lub du ej wymiarowo ci.

Tematyk  bardzo konsekwentnie rozwijan  i najbardziej chyba rozpoznawaln  
na wiecie jako tematyka badana w Polsce jest problematyka uprawiana przez 
grup  skupion  wokó  Teresy Ledwiny dotycz c  testów adaptacyjnych. Zosta a ona 
zapocz tkowana prac  z 1994 roku po wi con  adaptacyjnej wersji g adkiego testu 
Neymana dla problemu zgodno ci (Ledwina, 1994). Podej cie to bazuje na opartym 
na danych wyborze jednego z potencjalnych modeli, a nast pnie konstrukcji w nim 
statystyki testowej by o stosowane do otrzymania nowych rozwi za  w wielu pro-
blemach testowania (m.in. problemy testowania jednorodno ci, hipotez z o onych, 
niezale no ci, symetrii, hipotez w modelach regresyjnych i hipotezy o normalno ci). 
Równolegle badano koncepcje optymalno ci procedur testowych, w tym efektywno ci 
po redniej wprowadzonej przez Kallenberga. Reprezentatywne prace grupy to Inglot 
i Ledwina (1996), Kallenberg i Ledwina (1997), Ducharme i Ledwina (2003) i Led-
wina i Wy upek (2012). 

Druga kontynuowana tematyka, konsekwentnie rozwijana przez T. Bednarskiego 
(IM PAN, UWr) i jego wspó pracowników dotyczy konstrukcji estymatorów odpor-
nych ze wzgl du na zak ócenia modelowe, przede wszystkim dla modeli istotnych 
z punktu widzenia zastosowa , takich jak mieszane modele liniowe (Bednarski i Zon-
tek, 1996), model Coxa (Bednarski, 1993) czy uogólniony model Poissona (Bednarski, 
2004). 

Wywodz ce si  z zastosowa  prace Z. Szkutnika (AGH) dotycz  statystycznych 
problemów odwrotnych (Szkutnik, 2000, 2003). Wa ne z punktu widzenia aplikacji 
s  równie  badania grupy W. Niemiro (UW, UMK) nad teoretycznymi w asno ciami 
procedur Monte Carlo dla a cuchów Markowa (MCMC), które wykorzystywane 
s  m.in. w problemach estymacji sta oprecyzyjnej i w statystyce ma ych obszarów 
(Niemiro i Pokarowski, 2009 i atuszy ski i Niemiro, 2011). T. Rychlik i wspó -
pracownicy (IM PAN i UMK) zajmuj  si  w asno ciami statystyk bazuj cych na 
próbach uporz dkowanych o ustalonej liczno ci i przy dopuszczeniu zale no ci 
i niejednakowego rozk adu obserwacji oraz zagadnieniami pokrewnymi dotycz cymi 
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m.in. optymalnych oszacowa  funkcjona ów statystycznych i zastosowa  w teorii 
niezawodno ci (Rychlik, 1994; Gajek i Rychlik, 1998; Rychlik, 2001). Bliskie tym 
zagadnieniom s  badania nad porz dkami stochastycznymi prowadzone przez J. Bar-
toszewicza (UWr) i jego uczniów (por. np. Bartoszewicz, 1998). Zaj to si  równie  
tematyk  wnioskowania dla szeregów czasowych, czyli danych obserwowanych 
w czasie, a prace dotyczy y szczególnie trzech obszarów: wnioskowania dla proce-
sów niestacjonarnych o strukturze prawie periodycznej (Lenart et al., 2008; praca 
z J. Leskowem i R. Synowieckim), dla procesów silnie zale nych (Csörg  i Miel-
niczuk, 1995a; Csörg  i Mielniczuk, 1995b i Mielniczuk et al., 2010) i procesów 
z czasem ci g ym (por. np. Ró a ski i Zagda ski, 2006).

Liczne prace dotycz  rozwoju nowych metod wnioskowania zwi zanych ze spe-
cy  k  badanych zjawisk empirycznych i zwi zanych z nimi analizami „trudnych” 
danych. Specy  ka ta mo e dotyczy  cz stej np. w problemach genetycznych wysokiej 
wymiarowo ci danych przy jednoczesnej ma ej liczbie cech istotnie je opisuj cych 
(Bogdan et al., 2004; Drami ski et al., 2008 i Bogdan et al., 2012), specy  cznej 
obserwowalno ci (Koronacki i Niemiro, 2005), prognozy dla obiektów bardziej skom-
plikowanych ni  rozpatrywane w statystyce klasycznej, jak np. struktur bia kowych 
(Pokarowski et al., 2005) lub klasy  kacji wieloklasowej (Krzysko i Wo y ski, 2009). 
Te coraz bardziej intensywne dzia ania, które mo na zaliczy  do szeroko pojmowa-
nego statystycznego wydobywania wiedzy z danych, s  swoist  kontynuacj  bada  
aplikacyjnych statystyków polskich zaraz po wojnie. 

Warto wspomnie  o osi gni ciach Polaków w ga ziach probabilistyki stosowanej 
maj cych istotne znaczenie dla statystyki: w optymalizacji stochastycznej (R. Zieli -
ski, J. Koronacki), teorii procesów punktowych (T. Rolski, W. Szczotka, R. Szekli) 
i teorii optymalnego stopowania (E. Ferenstein, K. Szajowski). 

Dla zilustrowania wk adu do statystyki wiatowej pos u  si  histogramami liczby 
prac opublikowanych przez Polaków w pi mie Annals of Statistics (i jego poprzed-
niku Annals of Mathematical oraz Annals of Applied Statistics, które si  z Annals of 
Statistics wyodr bni o) w okresie powojennym do ko ca roku 2012 w rozbiciu na 
statystyków pracuj cych w kraju i pracuj cych poza jego granicami. 

cznie opublikowano 81 prac. Moda w rozk adzie prac Polaków pracuj cych 
poza Polsk  jest g ównie skutkiem niezwyk ej p odno ci Zygmunta Birnbauma, który 
w latach [1945,1970) opublikowa  w Annals of Mathematical Statistics 16 prac. Okres 
najwi kszej publikowalno ci statystyków krajowych w Annals of Statistics przypada 
na dwa ostatnie dekady ubieg ego wieku, gdy ukaza o si  cznie 27 prac (13 w latach 
[1980, 1990) i 14 w latach [1990, 2000)). Ten wysyp prac ma niew tpliwie mi -
dzy innymi zwi zek z dzia aniami organizacyjnymi podj tymi wcze niej i rosn c  
wiadomo ci  w ród matematyków, e statystyka i matematyka stosowana winny 

by  rozwijane. Poni ej, na zako czenie, przedstawiam wymowny przyk ad, e taka 
wiadomo  istnia a ju  du o wcze niej. 

Polska Akademia Nauk i Politechnika Warszawska
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Liczba prac: kraj

Liczba prac: zagranica
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Rysunek 1. Histogramy liczby prac opublikowanych przez statystyków polskich pracuj cych w kraju 
i poza jego granicami w Annals of Statistics

Rysunek 2. Upowa nienie udzielone M. Warmusowi przez B. Knastera, E. Marczewskiego, 
H. Steinhausa i W. lebodzi skiego do zakupu „maszyny do liczenia”
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