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POLSCY STATYSTYCY I MATEMATYCY

STANIS AW MARIAN KO ODZIEJCZYK 
(1907–1940)

Stanis aw Marian Ko odziejczyk urodzi  si  3 wrze nia 1907 roku w Cieszynie 
jako syn Adama i Anny z Kaluschów. Ojciec Stanis awa, kupiec, urodzi  si  w K tach, 
a matka w Bia ej. lub zawarli w Bia ej w roku 1902. Stanis aw ochrzczony zosta  
wed ug obrz dku rzymsko-katolickiego 26 pa dziernika 1907 roku w ko ciele 
para  alnym pod wezwaniem w. Marii Magdaleny w Cieszynie. W latach 1913–1917 
ucz szcza  do czteroklasowej Szko y Powszechnej im. Stanis awa Hassewicza. 
W latach 1917–1925 by  uczniem o mioklasowego Pa stwowego Gimnazjum im. 
Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Egzamin dojrza o ci zda  5 czerwca 1925 
roku. Na podstawie tego egzaminu uznano go jednog o nie dojrza ym do studiów 
w szko ach akademickich z celuj cym post pem w matematyce. 
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W dniu 18 wrze nia 1925 zapisa  si  na studia matematyczne na Wydziale 
Filozo  cznym Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie. Tam w roku akademic-
kim 1927/28 wys ucha , mi dzy innymi, wyk adów dra Jerzego Sp awy-Neymana 
z rachunku prawdopodobie stwa i statystyki matematycznej. 

Po wys uchaniu dziesi ciu trymestrów, z dniem 18 lutego 1929 roku przeniós  
si  na Wydzia  Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Warszawskiego. Tam 
w roku akademickim 1928/29 wys ucha , mi dzy innymi, wyk adów doc. dra Jerzego 
Neymana z matematyki stosowanej i wyk adów doc. dra Aleksandra Rajchmana 
z rachunku prawdopodobie stwa, a w roku akademickim 1929/30 czterogodzinnych 
wyk adów (wraz z wiczeniami) doc. dra Jerzego Neymana z biometryki i wyk adów 
doc. dra Aleksandra Rajchmana z rachunku prawdopodobie stwa. 

Od 23 do 29 wrze nia 1929 uczestniczy  w Pierwszym Kongresie Matematyków 
Krajów S owia skich w Warszawie. 

W dniu 7 pa dziernika 1930 roku uzyska  dyplom magistra matematyki na 
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego z ocen  bardzo 
dobr . Temat pracy magisterskiej brzmia : Sprawdzanie hipotezy o sta o ci prawdo-
podobie stwa na podstawie zasad rachunku wiarogodno ci. 

W latach 1929–1930 by  laborantem w Zak adzie Biometrycznym Instytutu im. 
M. Nenckiego. Zak adem tym kierowa  Jerzy Neyman.

Od 11 sierpnia 1930 r. do 30 czerwca 1931 r. odby  czynn  s u b  wojskow  jako 
szeregowy niezawodowy w Szkole Podchor ych Rezerwy Kawalerii w Grudzi dzu, 
a od 1 lipca 1931 r. do 16 wrze nia 1931 r. w 22 Pu ku U anów Podkarpackich 
stacjonuj cego w garnizonie Brody (obwód lwowski).

Po odbyciu s u by wojskowej, od 1 pa dziernika 1931 r. otrzyma  roczne sty-
pendium Funduszu Kultury Narodowej na specjalne studia w zakresie rachunku 
prawdopodobie stwa i statystyki matematycznej. Od 23 do 26 wrze nia 1931 r. bra  
udzia  w II Zje dzie Matematyków Polskich w Wilnie oraz by  instruktorem spiso-
wym przy przeprowadzonym w dniu 9 grudnia 1931 r. Drugim Powszechnym Spisie 
Ludno ci Rzeczypospolitej Polskiej. Za t  honorow  prac  otrzyma  srebrn  odznak  
„Za O  arn  Prac ”.

Od dnia 1 kwietnia 1932 roku do dnia 30 wrze nia 1932 r. pracowa  w charakterze 
asystenta wolontariusza (bez wynagrodzenia) w Zak adzie Statystyki Matematycznej 
na Wydziale Ogrodniczym Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego. Od 1 pa dzier-
nika 1932 roku uzyska  w tym Zak adzie stanowisko starszego asystenta kontrakto-
wego, a od 1pa dziernika 1934 roku zosta  wyk adowc .

Zak ad ten zorganizowa  Jerzy Neyman w roku 1928 i kierowa  nim do roku 
1936. Po wyje dzie Neymana do Anglii, w roku akademickim 1936/37 Zak adem 
kierowa a dr Karolina Iwaszkiewicz, a nast pnie kuratorem Zak adu by  prof. dr 
Micha  Korczewski, dziekan Wydzia u Ogrodniczego. Stanis aw Ko odziejczyk pro-
wadzi  wyk ady i wiczenia z matematyki wy szej, z teorii statystyki oraz zastosowa  
statystyki matematycznej do dzia ów specjalnych na Wydzia ach Ogrodniczym i Rol-
niczym SGGW. 
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W roku 1935, Zarz d Instytutu im. M. Nenckiego przyzna  Stanis awowi Ko o-
dziejczykowi nagrod  im. S. Kuczkowskiego (z  200) za prace z zakresu statystyki 
matematycznej. 

W roku 1939 uzyska  na Uniwersytecie Warszawskim doktorat z  lozo  i w zakre-
sie matematyki na podstawie pracy O pewnej klasie hipotez statystycznych zwi zanych 
z metod  najmniejszych kwadratów (patrz [5] i [6]). Promocja na stopie  doktora 
odby a si  12 czerwca 1939 r.

Jest autorem lub wspó autorem dziesi ciu prac opublikowanych. By  cz onkiem 
Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. 
Nie by  onaty. Zmobilizowany jako podporucznik kawalerii, rezerwista, bra  udzia  
w sk adzie 22 Pu ku U anów Podkarpackich w kampanii wrze niowej 1939 roku, tra   
do niewoli sowieckiej i zosta  zamordowany wiosn  1940 roku w Katyniu. 
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