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Udział  
Poznańskiego Oddziału PTS  
w Kongresie Statystyki Polskiej  
 

W dniach 18–20 kwietnia 2012 r. w Poznaniu obradował Kongres Statystyki Polskiej 
zwołany z okazji Jubileuszu 100–lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Jego 
współorganizatorami byli: Polskie Towarzystwo Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, 
Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Honorowy 
patronat nad Kongresem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.  

Bardzo istotną rolę w podjęciu inicjatywy zorganizowania Kongresu oraz wcielenia jej w 
życie odegrał Oddział  PTS w Poznaniu. Powierzenie środowisku poznańskiemu roli lidera 
w przygotowaniu i prowadzeniu Kongresu Statystyki Polskiej było wyrazem uznania dla 
jego pracy na rzecz PTS i całej statystyki – zarówno w dość odległej przeszłości, jak też na 
przełomie XX i XXI w.  

 

 

Fot. 1. Dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UEP - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu i Rady 

Oddziału PTS w Poznaniu - podczas wystąpienia inauguracyjnego. Obok: dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. UEK 
– przewodniczący sesji jubileuszowej. 

Na czele Komitetu Organizacyjnego Kongresu stała prof. dr hab. Elżbieta Gołata - 
przewodnicząca Rady Oddziału PTS w Poznaniu (fot. 1), a spośród członków PTS należeli 
do niego także: dr hab. Grażyna Dehnel, dr Tomasz Klimanek – zastępca przewodniczącej 
Rady Oddziału PTS w Poznaniu oraz prof. dr hab. Feliks Wysocki (Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu). Spośród poznańskich członków PTS w Komitecie Naukowym 

KOMITET ORGANIZACYJNY
Kongresu Statystyki Polskiej

Polskiego Towarzystwa Statystycznego
z okazji jubileuszu 100-lecia



2 
 

Kongresu zasiadali: prof. dr hab. Tadeusz Caliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), 
prof. dr hab. Mirosław Krzyśko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - członek 
Rady Oddziału i Rady Głównej PTS, prof. dr hab. Jerzy Moczko, (Uniwersytet Medyczny im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) i prof. dr hab. Jan Paradysz (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu).  

Na wszystkich etapach przygotowań i realizacji Kongresu zaangażowani byli liczni 
członkowie Poznańskiego Oddziału PTS, współdziałający z wieloma pracownikami Urzędu 
Statystycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także z grupą pracowników 
UAM. Ich wydatna i niezastąpiona pomoc sprawiła, że kilkudniowe obrady oraz 
towarzyszące im wydarzenia mogły przebiegać sprawnie i w dobrej atmosferze. Tak właśnie 
organizację Kongresu oceniło wielu jego gości, zarówno w opiniach kuluarowych, jak i w 
wystąpieniach publicznych, a także w listach przysłanych po zakończeniu Kongresu 
Statystyki Polskiej. 

 

 

Fot. 2. Jubileuszowa sesja Kongresu. Od  lewej: dr Jacek Kowalewski - dyrektor Urzędu Statystycznego w 

Poznaniu, dr Marie Bohata - Zastępca Dyrektora Generalnego Eurostatu, prof. Janusz Witkowski - Prezes GUS, 
prof. Czesław Domański - Prezes PTS, prof. Marian Gorynia - Rektor UEP, prof. Andrzej Lesicki - Prorektor UAM, 
prof. Marek Ratajczak - Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, dr 
Andrzej Plesiński - Dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego, Tomasz Kayser – Wiceprezydent Miasta 
Poznania, Marek Kalemba – Dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania, Stanisław Tamm – Sekretarz 
Miasta Poznania, prof. Eugeniusz Gatnar – Członek Zarządu NBP, Tomasz Bugajski – Członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego. 

Członkowie Poznańskiego Oddziału PTS aktywnie uczestniczyli w sesjach plenarnych i 
panelu dyskusyjnym oraz w sesjach tematycznych, które obradowały w czasie Kongresu 
(fot. 3). Byli autorami wielu referatów, a także pełnili rolę przewodniczących niektórych 
fragmentów obrad. 

  Sesji plenarnej poświęconej rozwojowi polskiej myśli statystycznej, w części 
prezentującej osiągnięcia polskiej statystyki, przewodniczył prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, 
główny jej organizator. W drugim segmencie tej sesji, który był dedykowany wybitnym 
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statystykom polskim, prof. M. Krzyśko wygłosił referat zaproszony pt. Jan Czekanowski 
(1882-- 1965).    

 

 

 
Fot. 3. Obrady Kongresu w sesjach tematycznych. 

 

 Panel dyskusyjny o przyszłości statystyki (fot. 4) zorganizował i prowadził prof. dr hab. 
Tadeusz Caliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Wśród panelistów był prof. dr 
hab. Jerzy Andrzej Moczko (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu), który prezentował problematykę związaną ze statystyką zdrowia. W tym gronie 
na temat statystyki regionalnej miał zabrać głos prof. dr hab. Jan Paradysz (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu), ale tylko odczytano tezy jego wystąpienia, gdyż ich autor z 
powodu problemów zdrowotnych nie mógł w panelu uczestniczyć.  
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Fot. 4. Uczestnicy panelu dyskusyjnego Przyszłość statystyki. Od lewej: prof. dr hab. Tadeusz Caliński (UPP), 

prof. dr hab. Janina Jóźwiak (SGH), prof. dr hab. Janusz Witkowski (GUS), prof. dr hab. Tomasz Panek (SGH), 
prof. dr hab. Jerzy Wilkin (UW), prof. dr hab. Jerzy Andrzej Moczko (UMP), prof. dr hab. Mirosław Szreder (UG), 
prof. dr hab, Jacek Koronacki(PAN). 

 Członkowie Oddziału PTS w Poznaniu prezentowali swoje referaty i doniesienia 
naukowe w czasie sesji tematycznych oraz w sesji plakatowej, które zorganizowano na 
Kongresie. Wśród autorów i współautorów referatów byli: dr Karol Andrzejczak, prof. 
Bronisław Ceranka, prof. Grażyna Dehnel,  prof. Elżbieta Gołata, dr Tomasz Górecki, dr 
Małgorzata Graczyk, dr Tomasz Klimanek, prof. Mirosław Krzyśko, prof. Andrzej Młodak, 
prof. Jerzy Andrzej Moczko, mgr Monika Natkowska, prof. Jan Paradysz, prof. Idzi 
Siatkowski, mgr Alicja Szabelska, dr Krzysztof Szwarc, dr Marcin Szymkowiak, prof. Feliks 
Wysocki, mgr Joanna Zyprych-Walczak. W sesji plakatowej prezentowane były opracowania 
autorstwa mgr Hanny Gruchociak i mgra Wojciecha Roszki.  

 Przygotowania do Kongresu Statystyki Polskiej trwały prawie dwa lata, a ich skala 
oraz intensywność rosły w miarę zbliżania się dnia otwarcia obrad. Zrealizowano w tym 
czasie wiele przedsięwzięć z udziałem członków Oddziału PTS w Poznaniu. Były to m. in. 
wystawy, publikacje, akcja informacyjno-promocyjna, warsztaty statystyczne, pozyskiwanie 
sponsorów itd. Nieoceniona była także praca logistyczna wielu osób przed Kongresem, w 
dniach obrad i po ich zakończeniu (w sekretariacie Kongresu, na stanowiskach recepcyjnych, 
w obsłudze techniczno-gospodarczej itd.). Nie sposób wymienić tu wszystkich osób 
uczestniczących w realizacji całego projektu, ale z pewnością każdej z nich należą się słowa 
wielkiego uznania i gorącego podziękowania za ich trud, inwencję i zaangażowanie, czemu 
też dała wyraz prof. Elżbieta Gołata w czasie sesji zamykającej obrady Kongresu. 

 Jednym z elementów wzbogacających Kongres Statystyki Polskiej była wystawa pt. 
Statystyka w Wielkopolsce, przybliżająca kilkuwiekowy dorobek statystyki wielkopolskiej, 
wydobywając z archiwum utrwalone drukiem wyniki badań statystycznych i przypominając 
sylwetki osób, które wniosły istotny wkład w rozwój myśli i praktyki statystycznej w Polsce, 
a z racji pochodzenia bądź działalności były związane z Wielkopolską. Uroczyście otwarto  
ją w pierwszym dniu obrad (fot. 5) i  pokazano w Auli Lubrańskiego Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie prezentowano w auli Uniwersytetu 
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Ekonomicznego w Poznaniu, w holu Urzędu Miasta Poznania i Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, a także w gmachu Narodowego Banku Polskiego – Oddział Okręgowy w 
Poznaniu (fot. 6). Dotrze ona także do wielu innych miejscowości na terenie Wielkopolski. 
Przygotowano również elektroniczną wersję tej wystawy 
(http://www.stat.gov.pl/pts/kongres2012/dok/statystyka_w_wielkopolsce.pdf). 

 

 
Fot. 5. Mgr Ewa Kowalka z Urzędu Statystycznego w Poznaniu omawia wystawy i publikacje  okolicznościowe. 

 

 

Fot. 6.  Fragment wystawy Statystyka w Wielkopolsce pokazanej w Oddziale Okręgowym NBP w Poznaniu. 

 

http://www.stat.gov.pl/pts/kongres2012/dok/statystyka_w_wielkopolsce.pdf
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Z okazji jubileuszu PTS ukazały się dwie publikacje okolicznościowe (fot. 7), 
przygotowane z dużym udziałem członków Oddziału PTS w Poznaniu. Pierwsza z nich, 
zatytułowana „Statystycy polscy”, zawiera 85 biogramów osób, które wniosły istotny wkład 
do rozwoju polskiej myśli i praktyki statystycznej w okresie od początku XX wieku do 
czasów współczesnych. Zespołowi redakcyjnemu tej publikacji przewodniczył prof. dr hab. 
Mirosław Krzyśko, a w jego skład wchodził dr Kazimierz Kruszka. Wśród autorów 
biogramów byli: prof. Tadeusz Caliński, prof. Bronisław Ceranka, dr Kazimierz Kruszka, 
prof. Mirosław Krzyśko i prof. Jan Paradysz. 

Drugą publikacją okolicznościową jest monografia pt. „Polskie Towarzystwo Statystyczne 
1912-2012”, przygotowana pod redakcją dra Kazimierza Kruszki. Przedstawiono w niej  
rozwój organizacyjny PTS w ujęciu chronologicznym oraz charakterystykę głównych 
dziedzin jego aktywności, tj. działalności  naukowej, badawczej, publikacyjnej, szkoleniowej  
i popularyzatorskiej, a także współpracy międzynarodowej PTS.  

Obie wspomniane wyżej publikacje w wydaniu książkowym przygotował do druku 
zespół pracowników Urzędu Statystycznego w Poznaniu pod kierunkiem Ewy Kowalki, z 
udziałem członków PTS. Efektem podobnej współpracy były też ich wersje elektroniczne. 

                                                                                     

                     

                Fot. 7. Publikacje przygotowane z okazji 100-lecia PTS. 

 

    Kongresowi Statystyki Polskiej, zarówno w fazie przygotowań jak i realizacji, 
towarzyszyła zakrojona na dużą skalę akcja informacyjno-promocyjna w kraju i na forum 
międzynarodowym, w której inwencja oraz zaangażowanie członków Poznańskiego 
Oddziału PTS były bardzo widoczne, twórcze i trudne do przecenienia. Przejawiało się to w 
różnych formach i sposobach komunikacji, których celem było dotarcie nie tylko do 
specjalistów, ale także do szerokiej opinii publicznej. Na potrzeby Kongresu powstała strona 
internetowa http://www.stat.gov.pl/pts/kongres2012/, redagowana w języku polskim i 
angielskim. stale aktualizowana i wzbogacana.  Opracowano specjalne foldery oraz 
informatory (fot. 8) i ulotki okolicznościowe, pojawiły się plakaty kongresowe. 
Przygotowana i uruchomiona została kampania outdoorowa w Poznaniu  (fot. 9) i w metrze 
warszawskim. W sprawach dotyczących Kongresu  nawiązano odpowiednią współpracę z 
urzędami statystycznymi i radami oddziałów PTS w Polsce, informowano urzędy i 
towarzystwa statystyczne za granicą, organizowano konferencje prasowe (fot. 10), 

http://www.stat.gov.pl/pts/kongres2012/
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publikowano materiały o PTS i Kongresie w „Wiadomościach Statystycznych”, „Statistics in 
Transition – new series” i w innych czasopismach.  
 
 

                       
   

             Fot. 8. Informator i folder kongresowy. 

 
 

  

  Fot. 9.  Kampania outdoorowa w Poznaniu. 
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  Fot. 10.  Prof. Elżbieta Gołata udziela wywiadu dla TVP Info.  Rozmowę prowadzi  red. Robert Chodyła. 

 

Dzięki pomocy Pana Wiesława W. Łagodzińskiego - Wiceprezesa PTS, ukazały się 
specjalne opracowane materiały w  magazynie "VIP Polityka Biznes Fakty" (fot. 11). 

 

 

     Fot. 11.  Kongres Statystyki Polskiej na łamach magazynu VIP.  

 

Swoistym „strzałem w dziesiątkę” okazał się pomysł wybicia medalu z okazji Jubileuszu 
100-lecia PTS według projektu uzgodnionego z organizatorami Kongresu Statystyki Polskiej. 
Numizmat ten (fot. 12) przeznaczono dla uczestników Kongresu  i innych członków PTS. Z 
opisem w języku angielskim trafił on do gości zagranicznych. Otrzymali go również podczas 
uroczystego wręczenia nagród laureaci IV edycji Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka 
mnie dotyka”, którego współorganizatorem jest Oddział PTS w Poznaniu - zob. 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/statystyka_mnie_dotyka_Uroczyste_wreczenie_
nagrod.pdf 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/statystyka_mnie_dotyka_Uroczyste_wreczenie_nagrod.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/statystyka_mnie_dotyka_Uroczyste_wreczenie_nagrod.pdf
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               Fot. 12. Medal wybity przez Mennicę Górnośląską na 100-lecie PTS.  

W dniach bezpośrednio poprzedzających obrady Kongresu Statystyki Polskiej (16 i 17 IV 
2012) odbyły się warsztaty, których program obejmował zagadnienia dotyczące  integracji 
danych statystycznych, estymacji dla małych obszarów oraz metod data mining (zob. 
http://statystyka.ue.poznan.pl/ksp2012/new/). W ich przygotowaniu i obsłudze również 
uczestniczyli członkowie Oddziału PTS w Poznaniu. 

Już choćby przytoczone dotąd przykłady dają świadectwo dużego wysiłku, 
zaangażowania i twórczego wkładu wielkopolskich  członków PTS w powstanie i realizację 
wielkiego projektu, jakim niewątpliwie był Kongres Statystyki Polskiej. Można sądzić, że 
zostało to dostrzeżone i w połączeniu z innymi osiągnięciami przyczyniło się do uroczystego 
wyróżnienia reprezentantów Poznańskiego Oddziału PTS.  

 

 

Fot. 13. Uroczyste wręczenie odznaki honorowej „Za zasługi dla statystyki RP” przez Prezesa GUS. Od lewej: 

prof. Janusz Witkowski, dr Tomasz Klimanek (Poznań), prof. Józef Pociecha (Kraków), prof. Barbara Podolec 
(Kraków), prof. Andrzej S. Barczak (Katowice), prof. Mirosław Krzyśko (Poznań), prof. Andrzej Młodak (Poznań). 

Odznakę honorową "Za zasługi dla statystyki RP" z rąk Prezesa GUS  prof. dra hab. 
Janusza Witkowskiego otrzymali: prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, dr hab. Andrzej Młodak i 
dr Tomasz Klimanek (fot.  13).  

http://statystyka.ue.poznan.pl/ksp2012/new/
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Medal im. Jerzego Spławy-Neymana Prof. dr hab. Czesław Domański - Prezes PTS 
wręczył prof. dr. hab. Tadeuszowi Calińskiemu (fot. 14).  
 

 

 Fot. 14. Grupa naukowców spośród wyróżnionych przez Prezesa PTS prof. Czesława Domańskiego (pierwszy   

z  prawej) medalem im. Jerzego Spławy–Neymana. Od lewej: prof. Wojciech Krzanowski (University  of Exeter), 
prof. Jana Jurečkova (Uniwersytet Karola w Pradze), prof. Tadeusz Caliński (Uniwersytet Przyrodniczy w 
Poznaniu), prof. Malay Ghosh (University of Florida) prof. Anthony Atkinson (London School of Economics). 

 

Medal Jubileuszowy „100 lat Polskiego Towarzystwa Statystycznego” (fot.15) m. in. 
otrzymali: prof. dr hab. Tadeusz Caliński, prof. dr hab. Bronisław Ceranka, prof. dr hab. 
Elżbieta Gołata, dr Tomasz Klimanek, dr Kazimierz Kruszka, prof. dr hab. Mirosław 
Krzyśko, dr Marian Kucharski (fot. 16). 
 

                      

 

   Fot.15. Medal Jubileuszowy „100 lat Polskiego Towarzystwa Statystycznego”. 
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Fot. 16. Wyróżnieni Medalem Jubileuszowym „100 lat PTS”. Od lewej: prof.Bronisław Ceranka (z tyłu wiceprezesi 

PTS - prof. Grażyna Trzpiot i dr Krzysztof Najman); prof. Elżbieta Gołata, która otrzymała również specjalny 
numizmat NBP; dr Marian Kucharski.  

 

Do siedmioosobowego grona dotychczasowych Członków Honorowych Polskiego 
Towarzystwa Statystycznego dołączył  dr Kazimierz Kruszka, zasłużony jego działacz od 
1981 r. (zob. http://www.stat.gov.pl/pts/106_PLK_HTML.htm). Uchwałę o nadaniu tej 
godności podjęła Rada Główna PTS  30 marca 2012 r., a uroczyście ogłoszono ją w 
pierwszym dniu Kongresu Statystyki Polskiej (fot. 17). 

 

 
Fot.17. Dr Kazimierz Kruszka dołączył do grona Członków Honorowych  PTS. Od lewej: prof. Andrzej Sokołowski 

– prowadzący uroczystość, Władysław Wiesław Łagodziński – Wiceprezes PTS (laudator), prof. Janusz 
Witkowski – Prezes GUS (gratuluje wyróżnienia), prof. Czesław Domański  –  Prezes PTS. 

http://www.stat.gov.pl/pts/106_PLK_HTML.htm
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Podsumowując tę krótką relację o wkładzie Poznańskiego Oddziału PTS do sukcesu, 
jakim uznano Kongres Statystyki Polskiej, można powiedzieć, że również tym razem 
środowisko statystyków wielkopolskich dało świadectwo zgodności swoich czynów z 
dewizą:  Polskie Towarzystwo Statystyczne w służbie Rzeczypospolitej. Podkreślono to również 
na otwartym zebraniu Oddziału PTS w Poznaniu, które odbyło się 12 czerwca 2012 r. na 
Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie osoby szczególnie zaangażowane w pracach 
kongresowych otrzymały specjalne dyplomy oraz publikacje i medale okolicznościowe  z rąk 
Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Kongresu Statystyki Polskiej  oraz Dyrektora 
Urzędu Statystycznego w Poznaniu 

 

Oprac. Kazimierz Kruszka i Andrzej Młodak  
 
 
 
 
 
 
                

 


