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 INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE 

 

Jan KORDOS  

 

Wspomnienia ze współpracy  
z Profesorem Tadeuszem Walczakiem  

 

 Z Profesorem Tadeuszem Walczakiem rozpoczęliśmy pracę w GUS w 1955 r. 
W ciągu tych sześćdziesięciu lat współpracy łączyły nas różne relacje zawodowe 
i koleżeńskie. Na początku też krótko razem mieszkaliśmy na kwaterze GUS, 
przy al. Świerczewskiego1 53 m. 10. Tadeusz po zawarciu związku małżeńskie-
go szybko dostał mieszkanie. W tym okresie GUS miał dwie kwatery służbowe, 
co dawało szansę na pracę w GUS absolwentom wyższych uczelni. We wspo-
mnianej kwaterze mieszkało kilku pracowników Urzędu, z których zapamięta-
łem: Mariana Braczkę, Stanisława Bychawskiego, Stanisława Dąbrowę, Henry-
ka Drozda, Witolda Dziewałtowskiego, Józefa Gawrysia, Jana Krysiaka, Emila 
Kubasa, Marcina Młotkowskiego, Bogusława Rejna i Augusta Zaparta. 
 Zdaję sobie sprawę, że moje wspomnienia mają charakter osobisty i subiek-
tywny. Profesor Walczak odegrał wybitną rolę w statystyce publicznej. Pełnił 
odpowiedzialne funkcje i zajmował wysokie stanowiska. Był również profeso-
rem SGH2 i autorem ok. 200 publikacji, w tym kilku pozycji monograficznych. 
Jestem jednak w stanie wymienić tylko te opracowania, które wykorzystywałem 
w swojej pracy, a także odwołać się do moich publikacji, których powstanie 
było związane z Profesorem. Korzystałem często z podręcznika tłumaczonego 
przez Tadeusza na temat projektowania i realizacji badań w statystyce gospodar-
czej3, a także jego własnego opracowania nt. zasad projektowania i realizacji 
badań statystycznych4. Różniły nas specjalizacje statystyczne, ale łączyło podej-
ście do statystyki, jej rozumienie i potrzeba doskonalenia, jak również do repre-
zentowania na forum międzynarodowym oraz popularyzacja. 
 Tadeusz Walczak rozpoczął pracę w Departamencie Transportu i Łączności  
i wkrótce został naczelnikiem wydziału. W początkowym okresie nasze relacje 
zawodowe były raczej rzadkie. Dyskutowaliśmy głównie o jakości sprawozdaw-
czości statystycznej (tematem tym zajmowałem się w Komisji Matematycznej 

                      
1 Obecnie al. Solidarności. 
2 W tamtych latach SGPiS. 
3 Walczak T. (tł.) (1997), Podręcznik projektowania i realizacji badań statystycznych działalno-

ści gospodarczej, ed. by Elly Koeijers and Ad Willeboordse, GUS. 
4 Walczak T. (1999), Zasady projektowania i realizacji badań statystycznych, „Statystyka  

w Praktyce”, nr 5, GUS, s. 150. 
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GUS), a także o możliwościach zastąpienia badań pełnych badaniami reprezen-
tacyjnymi. Pamiętam, że w tym czasie konsultowałem z Profesorem badanie 
reprezentacyjne z zakresu przewozów transportem samochodowym, które przy-
gotowywałem dla Instytutu Transportu Samochodowego, z którego także korzy-
stał GUS. 
 

POWSTANIE CZASOPISMA „WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE” 
 
 W 1956 r. powstały „Wiadomości Statystyczne”, periodyk był więc często 
przedmiotem naszych dyskusji. Niejednokrotnie dyskutowaliśmy o kształcie 
nowo utworzonego czasopisma oraz sprawach z nim związanych, często więc 
spotykaliśmy się w redakcji. W „Wiadomościach Statystycznych” zamieszcza-
łem teksty o działalności Komisji Matematycznej GUS i szeroko przedstawiałem 
jej wkład w badania statystyczne5. 
 

DYREKTOR OŚRODKA ELEKTRONICZNEGO GUS 
 
 W 1967 r. Profesora Tadeusza Walczaka mianowano dyrektorem Ośrodka 
Elektronicznego, a ja rok wcześniej rozpocząłem pracę w Zakładzie Badań Sta-
tystyczno-Ekonomicznych GUS. Nasze potrzeby obliczeniowe przy zastosowa-
niu na szerszą skalę nowoczesnych metod statystycznych były ogromne, co po-
wodowało kłopoty we współpracy z Zakładem Techniki Statystycznej. Powsta-
nie Ośrodka Elektronicznego budziło nasze nadzieje na rozwiązanie tego pro-
blemu. Współpracowaliśmy ściśle nie tylko z Profesorem Walczakiem, również 
pod jego kierunkiem z dr Stefanem Semczukiem i innymi specjalistami. Napisa-
łem do „Wiadomości Statystycznych” artykuł na temat możliwości wykorzysta-
nia elektronicznej maszyny cyfrowej do wdrażania metod matematycznych  
w badaniach GUS6. Z Ośrodka Elektronicznego delegowano specjalistę Tadeu-
sza Groszka, z którym wspólnie przygotowaliśmy monografię poświęconą za-
stosowaniom wybranych metod matematycznych przy wykorzystaniu elektro-
nicznej maszyny cyfrowej, którą opublikowano w „Zeszytach Metodologicz-
nych”7. Współpraca ta zaowocowała znacznym zwiększeniem stosowania metod 
matematycznych w analizach GUS8. 

                      
5 Kordos J. (2012), Działalność Komisji Matematycznej GUS w latach 1950—1993, „Wiadomo-

ści Statystyczne”, GUS, nr 9, s. 10—25. 
6 Kordos J. (1968), Możliwość wykorzystania elektronicznej maszyny cyfrowej do wdrażania 

metod matematycznych w badaniach, „Wiadomości Statystyczne”, GUS, nr 2, s. 8—10. 
7 Kordos J. (red. naukowa) (1971), Wybrane metody matematyczne przy zastosowaniu elektro-

nicznej maszyny cyfrowej, „Zeszyty Metodologiczne”, nr 22, GUS. 
8 Zastosowanie metod matematycznych w statystyce (1969), ,,Biblioteka Wiadomości Staty-

stycznych”, GUS, t. 7; Wybrane problemy prognoz statystycznych (1970a), ,,Biblioteka Wiado- 
mości Statystycznych”, GUS, t. 11; Statystyczna ocena wyników badań budżetów rodzinnych 
(1970b), „Studia i analizy statystyczne”, GUS. 
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z METODY REPREZENTACYJNEJ 
W 1970 R. W WARSZAWIE 

 
 W kwietniu 1970 r. GUS zorganizował międzynarodową konferencję poświę-
coną badaniom reprezentacyjnym w krajach socjalistycznych. Udział Profesora 
był dla nas niezwykle ważny. Postanowiliśmy opublikować w języku polskim 
referaty prezentowane na konferencji w języku rosyjskim. Mieliśmy poważne 
kłopoty z terminologią statystyczną, jak i tłumaczeniem niektórych fragmentów 
tekstów. Korzystaliśmy zarówno z konsultacji Profesora, jak i jego pomocy przy 
pozyskiwaniu tłumaczy tekstów. Dzięki temu udało się opublikować materiały  
z konferencji9. Jest to jedyny dokument świadczący o stosowaniu w badaniach 
statystycznych metody reprezentacyjnej w tamtym okresie w krajach socjali-
stycznych. W późniejszym okresie wykorzystywaliśmy wielokrotnie to opraco-
wanie na forum międzynarodowym. 
 

PROFESOR WICEPREZESEM GUS 
 
 Profesor Tadeusz Walczak został wiceprezesem GUS w 1972 r. W tym okre-
sie miałem problemy związane z wyjazdem za granicę w charakterze eksperta 
FAO (agendy ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) i tego okresu nie jestem 
w stanie zrelacjonować. W końcu lutego 1974 r. wyjechałem najpierw do Rzy-
mu, gdzie mieściła się centrala FAO, a później do Etiopii, gdzie pracowałem 
ponad 6 lat. 
 Do kraju powróciłem w końcu sierpnia 1980 r., ale pracę w GUS wznowiłem 
w grudniu 1980 r. Spotykałem się z dawnymi kolegami. Odwiedziłem także 
Profesora Walczaka, który nadal był wiceprezesem GUS. Długo dyskutowali-
śmy na aktualne tematy polityczne i statystyczne. Wiele spraw budziło nasze 
obawy i nadzieje. Nie potrafię tego krótko opisać. W rozmowie Tadeusz wspo-
mniał, że przewidywane jest objęcie przeze mnie stanowiska zastępcy dyrektora 
Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS. Prezesem GUS był wów-
czas prof. Wiesław Sadowski, który wprowadził mnie w problematykę Urzędu 
oraz zaproponował mi inne zadanie niż pierwotnie planowano. Od marca 1981 r. 
rozpocząłem zatem pracę jako dyrektor departamentu, który zajmował się pro-
blematyką demograficzną i społeczną oraz badaniem cen. Z Profesorem Wal-
czakiem spotykaliśmy się wtedy często w sprawach zawodowych. 
 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH 
 
 Z Profesorem Tadeuszem Walczakiem uczestniczyliśmy zwykle razem w nau-
kowych sesjach Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (MIS), prezentując 
referaty zamawiane przez organizatorów lub biorąc udział w dyskusjach sesyj-
                      

9 Badania statystyczne metodą reprezentacyjną w krajach socjalistycznych (1971), „Biblioteka 
Wiadomości Statystycznych”, t. 14; Wybrane problemy metodologiczne badań reprezentacyjnych 
(1971), „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, t. 15. 
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nych. Profesor z sukcesem reprezentował GUS na wielu konferencjach między-
narodowych, a całokształt jego osiągnięć w tej dziedzinie był znaczący. Ważne 
były także nasze spotkania kuluarowe ze statystykami z innych krajów, od któ-
rych uzyskiwaliśmy uzupełniające informacje metodologiczne do interesujących 
nas tematów. Nawiązywaliśmy w ten sposób kontakty, które wykorzystywali-
śmy do popularyzacji polskiej statystyki. Kontakty te były również pomocne 
przy organizacji konferencji lub seminariów naukowych w Polsce. Lata 80. ub. 
wieku były dla nas bardzo owocne. Wspomnę tu o sesjach MIS 44, 45 i 47, które 
odbyły się w Madrycie w 1983 r., w Amsterdamie w 1985 r. i w Paryżu 1989 r., 
a sprawozdania z tych sesji opublikowano w „Wiadomościach Statystycz-
nych”10. Kontakty zagraniczne ułatwiły nam przygotowanie międzynarodowych 
konferencji w Polsce w następnych latach. W latach 1990—1995 przygotowali-
śmy cztery konferencje międzynarodowe. Wspomnę o konferencji z 1992 r.,  
w której Profesor Walczak odegrał znaczącą rolę. 
 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NT. STATYSTYKI 
MAŁYCH OBSZARÓW W 1992 R. 

 
 Międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana w 1992 r. w Warsza-
wie, poświęcona statystyce małych obszarów zasługuje na szczególną uwagę11. 
Miała ona znaczący wpływ na szersze zainteresowanie się tą nową problematyką 
badawczą w Polsce, a także w innych krajach będących w okresie transformacji 
systemowej. Była to druga konferencja dotycząca tematyki małych obszarów 
zorganizowana na świecie12. 
 Profesor Tadeusz Walczak brał aktywny udział w konferencji, przewodniczył 
jednej sesji, a także współdziałał w opublikowaniu prezentowanych referatów, 
recenzując niektóre z nich. Dokonał także wyboru artykułów, które przetłuma-
czono na język polski i opublikowano w „Wiadomościach Statystycznych”. 
Ważniejsze fragmenty tej konferencji nagrano na wideo i są one nadal dostępne. 
Stanowią nie tylko dokument tamtych czasów, ale mogą też służyć do celów 
dydaktycznych. Otrzymałem te nagrania od prof. Jana Paradysza w Poznaniu na 
międzynarodowej konferencji poświęconej estymacji dla małych obszarów we 
wrześniu 2014 r. Nagrania przekazałem Profesorowi Walczakowi, ale już nie 
zdążył ich przejrzeć. Szczegółowo informowałem Profesora o przebiegu wspo-
mnianej poznańskiej konferencji. Profesor postanowił, aby poza opublikowa-

                      
10 44 Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (1983), „Wiadomości Statystyczne”, 

nr 12, s. 39—44; 45 Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (1986), „Wiadomości 
Statystyczne”, nr 5, s. 32—35; 47 Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego w Paryżu 
(1989), „Wiadomości Statystyczne”, nr 11, s. 39—43.  

11 Kalton G., Kordos J., Platek R. (1993), Small Area Statistics and Survey Designs, Vol. I: In-
vited Papers; Vol. II: Contributed Papers and Panel Discussion, Central Statistical Office. 

12 Pierwsza konferencja naukowa na temat statystyki małych obszarów została zorganizowana  
w Kanadzie w 1985 r. (Platek R., Rao J. N. K., Särndal C. E., Singh M. P. (1987), Small Area 
Statistics — An International Symposium, John Wiley & Sons, New York). 
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niem obszernego sprawozdania z tej konferencji w „Wiadomościach Statystycz-
nych”13 opracować również artykuł dotyczący osiągnięć w zakresie zagadnień 
estymacji dla małych obszarów, omawianych na poznańskiej Konferencji, ale 
przedstawionych w porównaniu z konferencją z 1992 r. Artykuł ten jest obecnie 
przygotowywany przez prof. Jana Paradysza i dra Marcina Szymkowiaka. 
 

REDAKCJA „WIADOMOŚCI STATYSTYCZNYCH” 
 
 W lutym 1994 r. Profesor Tadeusz Walczak został redaktorem naczelnym 
„Wiadomości Statystycznych”, jednocześnie rozpoczął pracę jako radca prezesa 
GUS. Nasza współpraca nabrała charakteru oficjalnego, gdyż od lutego 1994 r. 
zostałem członkiem Rady Programowej „Wiadomości Statystycznych”, funkcję 
tę pełniłem do końca września 2011 r. W początkowym okresie Radzie Progra-
mowej przewodniczył dr Stanisław Róg14, który organizował co kwartał zebra-
nia Rady, a wynikające z nich propozycje były omawiane z redaktorem naczel-
nym „WS”. Warto dodać, że wcześniej dr Róg był przez 20 lat redaktorem na-
czelnym „Wiadomości Statystycznych”. Z wdzięcznością wspominam te spo-
tkania i wiele się z nich nauczyłem. W końcu 2011 r. poinformowano mnie  
o zmianach w Radzie Programowej, nie byłem już jej członkiem, ale nadal 
współpracowałem z Redaktorem Naczelnym. 
 

„STATISTICS IN TRANSITION” 
 
 „Statistics in Transition” (SIT) (opracowywany w wersji angielskiej) zaczął 
wychodzić w 1993 r. Redakcja SIT od początku nawiązała wielokierunkową 
współpracę z Profesorem Tadeuszem Walczakiem. Dotyczyła ona pisania arty-
kułów, ich recenzowania, konsultacji terminów statystycznych oraz popularyza-
cji czasopisma. 
 Profesor już w pierwszym numerze SIT przedstawił artykuł nt. 75 lat rozwoju 
polskiej statystyki oficjalnej15, z kolei w numerze trzecim omówił wyczerpująco 
praktyczne zagadnienia wypełnienia fundamentalnych zasad badawczych w pań- 
stwach będących w okresie transformacji systemowej16. Z kolei w artykule za-
mieszczonym w SIT w 1995 r. nakreślił międzynarodowy projekt rozwoju staty-
styki społecznej w tych krajach17. W roku 1998 SIT opublikował obszerny wy-
wiad przeprowadzony przez Tadeusza Walczaka z prezesem GUS Tadeuszem 

                      
13 Szymkowiak M. (2015), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Small Area Estimation 

2014”, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3, GUS. 
14 Róg S. (1908—2000), [w:] Statystycy polscy (2012), s. 314—317, GUS i PTS. 
15 Walczak T. (1993), 75 Years of Official Statistics in Poland, „Statistics in Transition”, Vol. 1, 

No. 1, s. 13—38. 
16 Walczak T. (1994), Practical Implementation Issues of the Fundamental Principles in the 

Transition Countries, „Statistics in Transition”, Vol. 1, No. 3, s. 267—306. 
17 Walczak T. (1995), International Project for the Development of Social Statistics for Coun-

tries in Transition, „Statistics in Transition”, Vol. 2, No. 3, s. 265—268. 
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Toczyńskim i przewodniczącym Rady Statystyki Franciszkiem Kubiczkiem — 
rozmówcy wypowiadali się nt. tradycji i przyszłości polskiej statystyki18. W tym 
samym roku Profesor Walczak przybliżył czytelnikom anglojęzycznym mie-
sięcznik „Wiadomości Statystyczne”, przedstawiając je jako podstawowe czaso-
pismo statystyki oficjalnej w Polsce19. 
 Profesor Walczak promował SIT omawiając ciekawsze artykuły w „Wiado-
mościach Statystycznych” w cyklu tematycznym To warto przeczytać. W latach 
1995—2004 przedstawił 20 numerów SIT omawiając poszczególne artykuły, 
które zdaniem Profesora warto było przybliżyć czytelnikom, jak również zachę-
cić do przeczytania w oryginale20. 
 

TŁUMACZENIA I SŁOWNIKI 
 
 Profesor Walczak przetłumaczył wybrane pozycje opracowań statystycznych 
z języka angielskiego na język polski. W 1990 r. Biuro Badań i Analiz Staty-
stycznych Rady Głównej PTS rozpoczęło publikację serii tych tłumaczeń. Profe-
sor Walczak przetłumaczył m.in. wybrane zagadnienia z książki T. Daleniusa21, 
opublikowane pod wspólnym tytułem Elementy metody reprezentacyjnej, a także 
opracował wybrane pozycje dotyczące statystyki małych obszarów zawarte  
w publikacji wydanej w 1987 r.22. 
 

SŁOWNIKI TERMINÓW STATYSTYCZNYCH — 
ANGIELSKO-POLSKI I POLSKO-ANGIELSKI 

 
 W 1997 r. Tadeusz Walczak wydał Słownik terminów statystycznych angiel-
sko-polskich23. Uważałem, że jest to potrzebna publikacja i napisałem jej ob-
szerną recenzję24. Wielokrotnie dyskutowaliśmy na temat terminologii staty-

                      
18 Walczak T. (1998), Traditional and Future of the Polish Statistics (Interview with the Presi-

dent of the Polish CSO T. Toczynski and President of the Council of Statistics F. Kubiczek by  
T. Walczak), „Statistics in Transition”, Vol. 3, No. 4, s. 589—597. 

19 Walczak T. (1998), „Wiadomości Statystyczne” (Statistical News) — the major Journal of 
Official Statistics in Poland, „Statistics in Transition”, Vol. 3, No. 4, s. 797—803. 

20 W cyklu artykułów To warto przeczytać Profesor omawiał prace opublikowane w „Statistics 
in Transition” w następujących numerach „Wiadomości Statystycznych” (rok, numer miesięczni-
ka): 1995 (4, 7 i 12); 1996 (2, 4 i 9); 1997 (3); 1998 (9 i 11); 2000 (3 i 10); 2001 (9); 2002 (4 i 11); 
2003 (2); 2004 (1, 4 i 11). 

21 Dalenius T. (1957), Sampling in Sweden. Contributions to the Methods and Theories of Sam-
ple Survey Practice, Uppsala. 

22 Dalenius T. (1985), Elementy metody reprezentacyjnej. Statystyka małych obszarów: wybrane 
materiały z Sympozjum w Ottawie, [w tym:] Dane statystyczne dla małych obszarów: problemy 
strategii i wyzwania techniczne, Gordon J. (tł. Tadeusz Walczak, red. nauk. Jarosław Podgórski) 
(1992), PTS Rada Główna, Warszawa, 108 stron. 

23 Walczak T. (1997), Słownik terminów statystycznych angielsko-polskich, GUS. 
24 Kordos J. (recenzja) (1998), T. Walczak: Słownik terminów statystycznych angielsko-polskich, 

„Wiadomości Statystyczne”, nr 2, s. 89—91, GUS. 
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stycznej angielskiej i polskiej. Miałem poważne kłopoty przy redagowaniu tek-
stów do SIT i niejednokrotnie konsultowałem się w tej kwestii z Profesorem 
korzystając z jego autorytetu w tej dziedzinie. 
 W 2011 r. Profesor Walczak opublikował w Wydawnictwie C. H. Beck Słow-
nik angielsko-polski i polsko-angielski terminów statystycznych25. Napisałem 
recenzję również tego słownika i opublikowałem w „Statistics in Transition — 
new series”26. Widziałem potrzebę promowania tej pozycji jako ważnej i przy-
datnej dla ekonomistów i statystyków. Uważam, że nadal warto ten słownik 
promować. Jest on adresowany do wszystkich, którzy korzystają z anglojęzycz-
nej literatury ekonomiczno-statystycznej. Publikacja przeznaczona jest zarówno 
dla pracowników służb statystycznych, którzy na co dzień wykorzystują w pracy 
literaturę fachową i materiały metodologiczne w języku angielskim, jak i dla 
pracowników naukowych, studentów szkół wyższych oraz osób korzystających 
z literatury statystycznej, a także z publikacji i opracowań statystycznych wyda-
wanych przez instytucje innych krajów oraz organizacje międzynarodowe.  
W słowniku ujęto zarówno hasła ściśle statystyczne, używane w teorii statystyki, 
w praktyce badań i opracowań statystycznych, jak i wybrane wyrażenia i zwroty 
ze słownictwa ogólnego występujące szczególnie często w literaturze staty-
stycznej, których dosłowne tłumaczenie przy pomocy słowników ogólnych mo-
głoby prowadzić do nieporozumień. Słownik zawiera również obszerny zestaw 
haseł ze statystyki finansowej i bankowej, używanych w rachunkach narodo-
wych. Warto więc znać oraz promować ten słownik. 
 

WSPÓŁPRACA W OSTATNIM OKRESIE 
 
 W ostatnich miesiącach życia Profesora Walczaka wielokrotnie rozmawiali-
śmy telefonicznie na kilka tematów związanych głównie z problematyką „Wia-
domości Statystycznych”, a także z bieżącymi sprawami naszej statystyki. Roz-
mowy dotyczyły głównie następujących tematów: 
1) tłumaczenia wybranych artykułów z konferencji międzynarodowej w Pozna-

niu nt. estymacji dla małych obszarów na język polski po ich opublikowaniu 
w „Statistics in Transition — new series”; 

2) organizacji w GUS seminarium pod roboczym tytułem Badania statystyczne 
a TQM. Radziłem się Profesora, w jaki sposób ująć tak szeroką problematy-
kę. Chodziło nam również o popularyzację wyników z seminarium i ich za-
kres; 

3) przygotowywania na uczelni, w której pracuję (Wyższa Szkoła Menedżerska 
w Warszawie), opracowania nt. zastosowań biznesowych i społecznych, któ-

                      
25 Walczak T. (2011), Słownik terminów statystycznych. Angielsko-polski/Polsko-angielski, Wy-

dawnictwo C. H. Beck, Warszawa. 
26 Kordos J. (2011), Book Review: Tadeusz Walczak: Dictionary of Statistical Terms: English- 

-Polish and Polish-English, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, „Statistics in Transition — new 
series”, Vol. 12, No. 2, s. 413 i 414. 
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re mogłoby być również przydatne dla statystyki publicznej. Profesor radził, 
aby napisać podsumowanie tej zbiorowej pracy do „WS”. Napisałem, ale 
włączyłem to podsumowanie do wspomnianej publikacji, która jest dostępna 
w Internecie27. Wydaje mi się, że warto jednak popularyzować zaprezento-
wane w monografii ujęcie różnorodnych zastosowań statystyki, które mogą 
wzbudzić zainteresowanie naszych statystyków, wywołać dyskusję oraz pod-
jęcie dalszych prac badawczych w tym zakresie. 

 Wspólnie z Profesorem byliśmy świadkami przeobrażeń polskiej statystyki  
w różnych okresach. Obserwowaliśmy jej rozwój i jednocześnie byliśmy jego 
uczestnikami. Często mieliśmy różne poglądy na niektóre zagadnienia staty-
styczne, jednak Profesor dążył do rekoncyliacji, gdy było to w interesie staty-
styki. 

 

prof. dr hab. Jan Kordos — GUS, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 

                      
27 http://www.kaweczynska.pl/wydawnictwo/publikacje/wazniejsze-publikacje. 
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