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1. WPROWADZENIE

Głównym celem działalności Polskiego Towarzystwa Statystycznego, które zostało

powołane w Krakowie w 1912 r. było opracowanie publikacji statystycznych obejmują-

cych swym zasięgiem terytorialnym wszystkie trzy zabory. Wykonania tego zamierze-

nia podjął się ówczesny kierownik krakowskiego Miejskiego Biura Statystycznego doc.

dr hab. Kazimierz Władysław Komaniecki we współpracy z Władysławem Stadnickim

i poparciu prezydenta m. Krakowa prof. dr Juliusza Leo, pierwszego prezesa PTS.

W ramach zaprojektowanej
działalności publikacyjnej PTS wydało
„Statystykę Polski” wydrukowaną w 1915 r.
w drukarni Uniwersyteckiej. „Statystyka
Polski” była pierwszym polskim
rocznikiem statystycznym. (por. strona
tytułowa).
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Warto wspomnieć o najstarszych obecnie działających towarzystwach statystycz-

nych:

1. Królewskie Towarzystwo Statystyczne , powstało w 1834r. i liczy obecnie około

7200 członków,

2. Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne, powstało w 1839r. i liczy obecnie ponad

17000 członków,

3. Paryskie Towarzystwo Statystyczne , powstało w 1860r. (obecnie Francuskie Towa-

rzystwo Statystyczne),

4. Niemieckie Towarzystwo Statystyczne, powstało w 1911r. i liczy obecnie 800 człon-

ków,

5. Polskie Towarzystwo Statystyczne , powstało w 1912r. i liczy obecnie około 700

członków.

Aktywność statystyków polskich przejawiała się na wielu płaszczyznach, o czym

świadczy powołanie Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich w Warszawie

w 1917 r., a o jego genezie mówi następujący zapis: „ Wśród grona ekonomistów i staty-

styków zamieszkujących w Warszawie i skupiających się wokół redakcji „Ekonomisty”,

który od roku 1916 redagował Stefan Dziewulski i był kwartalnikiem poświęconym

sprawom gospodarczym i społecznym, powstała myśl powołania do życia organiza-

cji naukowej, specjalistycznej pod nazwą �Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków

Polskich�”.

W 1921 r. Rada Towarzystwa
uznała kwartalnik „Ekonomistę” za
organ Towarzystwa Ekonomistów
i Statystyków Polskich. Można też
przyjąć, że „Ekonomista” był jednym
z pierwszych czasopism statystycznych
o profilu ekonomiczno-statystycznym
(por. strona tytułowa).

Jeszcze w okresie niewoli przed I wojną światową zaczął się rozwój statystki

na ziemiach polskich. Zwracali na to uwagę m.in. prof. Zygmunt Szweykowski i dr

Wacław Skrzywan. Statystyka była wykładana na polskich uniwersytetach w Krakowie

i we Lwowie. Publikowane były też prace oparte na danych statystycznych, jak np.

Witolda Załęskiego pt. „Z statystyki porównawczej Królestwa Polskiego (1908r.)”, Jó-
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zefa Kończyńskiego pt. „Ludność Warszawy (1913r.), czy Jana Czekanowskiego, który

wydał swój podręcznik pt. „Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii

(1913r.)”.

Rozwój polskiej statystyki staje się zorganizowany i usystematyzowany dopiero po

powstaniu Głównego Urzędu Statystycznego w 1918r. W dniu 13 lipca 1918r. utwo-

rzono GUS, a kierowanie pracami powierzono prof. dr Józefowi Buzkowi. Jego zasługi

w zakresie organizacji GUS są ogromne. Skupił on m.in. w tej instytucji najwybitniej-

szych statystyków tamtych czasów i tak zorganizował wszystkie prace, że były one od

początku na najwyższym poziomie.

W 1919 r. zaczął się ukazywać „Miesięcznik Statystyczny”, a od 1924r. w „Kwar-

talnik Statystyczny”. Miał on za zadanie podawanie informacji liczbowych, interpretacji

danych, formułowanie wniosków, a także rozwój teorii statystyki. Autorami artykułów

byli wszyscy wybitni statystycy polscy.

W połowie lat trzydziestych, kiedy pojęcie zawodu statystyka było już ukształto-

wane, statystycy polscy widzieli potrzebę stworzenia odrębnej organizacji społecznej

o charakterze naukowym.

Dnia 14 maja 1937 r. komisarz rządu na m. ST. Warszawę zarejestrował statut

Polskiego Towarzystwa Statystycznego oparty na statucie z 1912 r. Walne Zgroma-

dzenie odbyło się w dniach 31 października i 1 listopada 1937 r. w lokalu Szkoły

Głównej Handlowej, któremu przewodniczył prof. Jan Czekanowski. Na zgromadzeniu

tym omawiano plany pracy, działalność wydawniczą i organizacyjną zebrań naukowych.

Powołano 4 sekcje tematyczne, a mianowicie: Sekcję Statystyki Matematycznej, Sekcję

Statystyki Ludności, Sekcję Statystyki Gospodarczej i Społecznej oraz Sekcję Statystki

w Przedsiębiorstwie. Postanowiono przystąpić do wydawania własnego czasopisma,

poświęconego zagadnieniom badań statystycznych. Na zebraniu stwierdzono, że Towa-

rzystwo musi znaleźć poparcie wśród społeczeństwa, a popularyzacja statystyki musi

stać się jednym z zasadniczych celów Towarzystwa, aby społeczeństwo zrozumiało

potrzebę prowadzenia tego rodzaju badań. Już wówczas zdawano sobie sprawę z tego,

że zadania PTS realizowane powinny być w aspekcie ogólnospołecznym.

W dniu 1 listopada 1937 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiego Towarzystwa

Statystycznego, na którym wybrano Komitet Redakcyjny Przeglądu Statystycznego w

składzie: Z. Limanowski (przewodniczący), S. Szulc (wiceprzewodniczący), J. Wiśniew-
ski (sekretarz) oraz A. Łomnicki i J. Piekałkiewicz.
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Na szczególne podkreślenie zasług
statystyków zrzeszonych w Polskim
Towarzystwie Statystycznym zasługuje
utworzenie nowego czasopisma
naukowego pt.: „Przegląd Statystyczny”
i uznanie tego czasopisma jako organu
Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
(por. strona tytułowa I tomu).

Warto przytoczyć „Słowo wstępne” do I tomu oraz strukturę spisu treści:

Inicjatorem reaktywowania po II wojnie światowej Polskiego Towarzystwa Staty-

stycznego był 1947r, prof. Stefan Szulc, ówczesny prezes Głównego Urzędu Statystycz-

nego.

Już 15 czerwca 1947 r. odbyło się w Warszawie walne zgromadzenie PTS. Podjęto

szereg uchwał dotyczących m.in. wznowienia prac działających przed wojną sekcji

statystyki: matematycznej, ludności, społecznej i gospodarczej, w przedsiębiorstwie,

utworzenia nowych sekcji – statystyki w gospodarce planowej i statystyki miejskiej

oraz wznowienia wydawania „Przeglądu Statystycznego”.

Załączono stronę tytułową III tomu i Redakcję „Przeglądu Statystycznego” i spis

treści.
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W latach 1950 – 1956 totalna kontrola polityczna aparatu partyjno-państwowego

nad życiem społeczno-gospodarczym przyczyniła się do stopniowego zamierania prac

różnych organizacji, w tym Polskiego Towarzystwa Statystycznego, których działal-

ność kolidowała z kierunkiem polityki państw komunistycznych. Na łamach radzieckich

czasopism statystycznych (Waprosy Ekonomiki, 1949r., Z.4) zaatakowano statystykę za

uleganie burżuazyjnemu obiektywizmowi i formalizmowi. Takie tendencje występowa-

ły oczywiście i w PRL – na I Kongresie Nauki Polskiej (czerwiec/lipiec 1951r.) oraz

na konferencji katedr statystyki szkół wyższych (grudzień 1952r.) gdzie proponowano

utworzenie sekcji statystyki w ramach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Losy Towarzystwa rozstrzygnęło ostatnie Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia

1953r. W obecności 10% członków podjęto uchwałę o likwidacji PTS i przekazaniu

majątku Polskiemu Towarzystwu Ekonomicznemu. Z formalnego punktu widzenia za

ostateczną datę uznaje się ostatnie posiedzenie Komisji Likwidacyjnej PTS w dniu 4

kwietnia 1955r. Organ PTS „Przegląd Statystyczny” został przejęty przez sekcję staty-

styki PTE i w latach 1955 – 1973 wychodził pod redakcją prof. Kazimierza Romaniuka,

od 1974r. jest organem Komitetu Ekonometrii i Statystyki Polskiej Akademii Nauk.

Działalność Polskiego Towarzystwa Statystycznego w okresie blisko 100 lat przy-

czyniła się niewątpliwie do rozwoju polskiej myśli statystycznej, w tym m. in. do

rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych badań statystycznych. Ponad-

to wskazała kierunki dalszych badań umożliwiających tworzenie w zakresie polskiej

nauki statystycznej zwłaszcza oryginalnych metod wśród których na szczególne wy-
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różnienie zasługują prace Jerzego Spławy-Neymana z zakresu estymacji, weryfikacji

hipotez i metody reprezentacyjnej.

Ze względu na inicjujący charakter prezentowania i inspirowania wyników ba-

dań statystycznych najwybitniejszych statystyków polskich szczególnie w „Przeglądzie

Statystycznym” postuluję po pierwsze: o nową numerację „Przeglądu Statystycznego”

od bieżącego roku uwzględniając 3 tomy „Przeglądu Statystycznego” z lat 1938, 1939

i 1949; po drugie: o zamieszczenie nazwy i logo Polskiego Towarzystwa Statystycznego

na stronie tytułowej tego czasopisma.

„Nie trzeba kłaniać się okolicznością
A prawdom kazać, by za drzwiami stały”
Cyprian Kamil Norwid

Czesław Domański


