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W dniu 8 listopada 2013 roku po egnali my z wielkim alem Naszego Drogiego 
Mistrza i Nauczyciela Profesora Zdzis awa Hellwiga. Odszed  od nas na zawsze. 

W dniu 8 listopada 2013 r. na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc awiu spo eczno  akademicka uczci a pami  Profesora 
Zdzis awa Hellwiga jednego z najwi kszych polskich autorytetów naukowych 
w dziedzinie statystyki i ekonometrii, Cz owiek wielkiego umys u i serca, wspania y 
dydaktyk, sylwetk  Profesora przedstawi  JM Rektor prof. Andrzej Gospodarowicz, 
ze wspomnieniami wyst pili przyjaciele Profesora: prof. Stanis awa Bartosiewicz 
i prof. Maria Cie lak, uczniowie prof. Walenty Ostasiewicz, prof. Jerzy Korczak, 
prof. Czes aw Doma ski (z Uniwersytetu ódzkiego) oraz wspó pracownik Profesora 

1 Tekst jest przedrukiem z publikacji pt. Pi dziesi t lat w s u bie dla rozwoju polskiej statystyki, 
ekonometrii i matematyki, Ksi ga Jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matema-
tyków Polski Po udniowej, K. Jajuga, J. Pociecha, M. Walesiak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wroc awiu, Wroc aw 2014.
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– prof. Andrzej Barczak (z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). Odczytano 
tak e listy kondolencyjne. 

Profesor Zdzis aw Henryk Hellwig urodzi  si  26 maja 1925 roku w Dokszycach, 
ma ym mie cie na terenie Wile szczyzny, która od 1922 roku do 1939 roku nale a a 
do Polski. Po utworzeniu w 1940 roku litewskiej republiki ZSRR, Wilno sta o si  jej 
stolic . W Wilnie, w 1941 roku Profesor Zdzis aw Hellwig uzyska  tzw. ma  matur  
w gimnazjum im. Króla Augusta. Po uzyskaniu tej matury przez trzy lata pracowa  
jako zast pca ksi gowego w maj tku pa stwowym w Dokszycach. 

W 1944 r. wst pi  do partyzantki. Jako o nierz IV Brygady U anów Armii Krajo-
wej – u an zwiadu konnego, bra  udzia  w zdobywaniu Wilna. W styczniu 1945 roku, 
za uchylanie si  od wst pienia do Armii Berlinga zosta  wywieziony do kopalni w gla 
w Donbasie. W listopadzie tego samego roku powróci  w swe rodzinne strony, które 
nie nale a y ju  do Polski lecz do ZSRR. W 1946 roku repatriowa  si  do Polski na 
tzw. Ziemie Odzyskane, a dok adniej, do Wroc awia.

W czerwcu 1947 roku uzyska  wiadectwo dojrza o ci Liceum Ogólnokszta -
c cego dla doros ych. W tym samym roku rozpocz  studia w Wy szej Szkole 
Handlowej (WSH). W 1952 roku na SGPIS w Warszawie na Wydziale Handlu 
uzyska  tytu  magistra ekonomii. Z pocz tkiem roku akademickiego 1953/54 na 
wniosek Kierownika Katedry Statystyki prof. Jana Falewicza mgr Zdzis aw Hell-
wig pe ni  w Katedrze obowi zki samodzielnego pracownika naukowego. W 1958 
roku obroni  prac  kandydack  (doktorsk ) pt. „Regresja liniowa i jej zastosowania 
w ekonomii”. 

Po uzyskaniu stopnia doktora otrzyma  stypendium British Council i wyjecha  na 
sta  naukowy do Londynu i Cambridge. Podczas pobytu w Anglii prowadzi  bada-
nia naukowe pod kierunkiem sir Richarda Stone’a, pó niejszego laureata Nagrody 
Królewskiego Banku Szwecji w naukach ekonomicznych ku pami ci Alfreda Nobla 
w dziedzinie ekonomii oraz przygotowa  rozpraw  habilitacyjn  pod tytu em: 
„Przyczynek do teorii regresji”. Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego 
i przed o onej rozprawy habilitacyjnej w 1962 roku uzyska  na Wydziale Finansów 
i Statystyki na SGPiS stopie  doktora habilitowanego. W tym samym roku uzyska  
nominacj  na docenta i zosta  powo any na kierownika Katedry Statystyki w Wy szej 
Szkole Ekonomicznej (WSE) we Wroc awiu. W 1967 roku zosta  profesorem nadzwy-
czajnym, za  w 1973 roku profesorem zwyczajnym.

W 1962 r. profesor Zdzis aw Hellwig zosta  mianowany Kierownikiem Katedry 
Statystyki. Funkcj  t  pe ni  do momentu przej cia na emerytur  tj. do 1995 r.

Równocze nie w latach 1969–1995 Profesor by  dyrektorem Instytutu Rachunku 
Ekonomicznego, a nast pnie po reorganizacji Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej.

Przez trzy kadencje (1962–1965, 1968–1970,1979–1981) sprawowa  funkcje pro-
rektora ds. nauki.

W latach 1968–1974 by  zagranicznym ekspertem UNESCO w Pary u. Ponadto 
wyk ada  w Nigerii na Uniwersytecie w Ibadanie oraz w Japonii na Tohoku Univer-
sity.
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W ród wielu nagród, które otrzyma  Profesor Zdzis aw Hellwig wymieni  nale y 
presti ow  Nagrod  Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy, przy-
znan  w 1996r., oraz doktoraty honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie 
(w 1985 r.) i Wy szej Szko y Ekonomicznej w Pradze (w 1994 r.) w uznaniu zas ug 
naukowych dla rozwoju ekonomii i kontaktów mi dzynarodowych w nauce. 

W uznaniu wieloletnich dokona  w zakresie pracy naukowej i dydaktycznej, 
osobistego zaanga owania w prac  organizacji akademickich oraz dzia a  na rzecz 
instytucji o charakterze krajowym i mi dzynarodowym Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wroc awiu przyzna  Profesorowi Zdzis awowi Hellwigowi nagrod  Kryszta owego 
Alumnusa za ca okszta t dokona  yciowych.

Profesor otrzyma  równie  wiele nagród i odznacze  pa stwowych, a w ród nich 
Krzy  Kawalerski, O  cerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. 

Dorobek naukowy profesora obejmuje kilkaset prac z dziedziny teorii i zastoso-
wa  metod ilo ciowych w ekonomii.

Ju  w 1959 r. wyda  ksi k  pt. Elementy rachunku prawdopodobie stwa i staty-
styki matematycznej, która sta a si  podstawowym podr cznikiem dla wielu pokole  
ekonomistów. O jego popularno ci wiadczy to, e doczeka  si  a  13 wyda . 

Wa n  pozycj  w dorobku naukowym Profesora obok Regresji liniowej i jej 
zastosowania w ekonomii stanowi a Aproksymacja stochastyczna wydana w 1965 r. 
Wprowadzone w tej pracy poj cia zmiennej losowej dystansowej oraz widma i ladu 
rozk adu zmiennej losowej stanowi y inspiracje dla bada  naukowych nie tylko m o-
dych pracowników Katedry, ale równie  pracowników innych uczelni.

Z jego inicjatywy i pod jego redakcj  powstawa y ciesz ce si  uznaniem prace 
zbiorowe m.in.: Automatyczne przetwarzanie informacji (1971), Maszyny cyfrowe 
i ich zastosowanie (1975) czy Elementy rachunku ekonomicznego (1976). Ksi ki te 
by y wielokrotnie wznawiane, stanowi y bowiem podstawowe ród o wiedzy na temat 
maszyn cyfrowych z którego korzystano w ca ym kraju. 

Za najbardziej znacz ce osi gni cie naukowe, dydaktyczne i organizacyjne 
o zasi gu krajowym, mo na uzna  niew tpliwie to co dzisiaj nazywa si  komputery-
zacj . S owo „komputer” wówczas jeszcze nie istnia o, u ywano okre lenia maszyny 
cyfrowe, Profesor sugerowa  nawet s owo arele-arytmometr elektroniczny. 

Na pocz tku lat sze dziesi tych ubieg ego wieku dzi ki inicjatywie i niezwyk ym 
umiej tno ciom organizatorskim Profesora Zdzis awa Hellwiga przy Katedrze Staty-
styki powsta  o rodek obliczeniowy, w którym zosta  zainstalowany komputer Odra 
1003, zwany elektroniczn  maszyn  cyfrow . W o rodku tym nie tylko prowadzono 
badania naukowe w zakresie elektronicznej techniki obliczeniowej, ale równie  tema-
tyk  t  obj to nauczanie studentów i szkolenia w zak adach przemys owych. W pro-
gramie nauczania studentów by y niemal wszystkie wa ne j zyki programowania. 
Studenci zdobywali nie tylko teoretyczn  wiedz  o komputerach, ale tak e praktyczne 
umiej tno ci w programowaniu komputerów. 

W bogatym dorobku naukowym Profesora znajduj  si  liczne prace obejmuj ce 
zagadnienia rozpatrywane w takich obszarach badawczych, jak: 
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– modelowanie rozwoju spo eczno-gospodarczego,
– prognozowanie gospodarcze, 
– wielowymiarowa analiza porównawcza i taksonometria.

Podstawowym problemem, który pojawia  si  we wszystkich pracach Profesora 
z zakresu modelowania ekonometrycznego by a istota modelu ekonometrycznego, 
sposób jego konstrukcji, ocena jego jako ci i interpretacja tego modelu. Profesor 
Z. Hellwig zwraca  uwag  na problem du ej liczby zmiennych w modelu ekonome-
trycznym i jako pierwszy w Polsce zaj  si  doborem zmiennych do modelu. 

W tym nurcie bada  na uwag  zas uguje podr cznik pt. Zarys ekonometrii, który 
powsta  z inicjatywy i pod redakcj  naukow  Profesora. 

Badania zwi zane z prognozowaniem gospodarczym, zapocz tkowane w latach 
siedemdziesi tych XX w. s  nadal kontynuowane i rozwijane. Zaproponowana przez 
Profesora metoda trendu pe zaj cego stanowi jedn  z powszechnie stosowanych 
metod wyg adzania i prognozowania szeregów czasowych.

Najwi ksze osi gni cia naukowe Profesora dotycz  metod taksonomicznych 
i metod wielowymiarowej analizy porównawczej. S  one znane nie tylko w Polsce, 
ale zyska y rozg os mi dzynarodowy. W pracach tych Profesor zwraca  uwag  na 
realne mo liwo ci zastosowania taksonomicznych metod porz dkowania liniowego 
do zagadnie  gospodarczych. Zaproponowane przez niego: miara syntetyczna, oparta 
na koncepcji „wzorca rozwoju” zwana powszechnie „miar  rozwoju gospodarczego 
Hellwiga” oraz algorytm grupowania obiektów na wzgl dnie jednorodne podzbiory 
czy podzia  cech z punktu widzenia rodzaju preferencji na stymulanty i destymulanty 
stanowi y inspiracj  dla bada  naukowych wielu naukowców w ró nych o rodkach 
naukowych Polski. 

Wprowadzone przez Profesora do polskiej literatury statystycznej poj cia miary 
rozwoju i wzorca rozwoju oraz cie ki rozwoju czy optymalnej trajektorii rozwoju, 
agregatu i jego potencja u informacyjnego stale s  wykorzystywane w badaniach 
prowadzonych przez naukowców i praktyków reprezentuj cych ró ne dyscypliny 
naukowe. 

Profesor Zdzis aw Hellwig by  równie  inspiratorem bada  naukowych w zakresie 
statystyki ubezpieczeniowej. Widzia  bowiem ogromn  potrzeb  zastosowa  rachunku 
prawdopodobie stwa, statystyki matematycznej, teorii procesów losowych i demogra-
 i do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zarówno w zakresie ubezpiecze  yciowych, 

jak i gospodarczych. Badania naukowe w zakresie ubezpiecze  zainicjowa  Profesor 
Zdzis aw Hellwig na pocz tku lat dziewi dziesi tych ubieg ego wieku. Rezultatem 
bada  z zakresu matematyki aktuarialnej i metod szacowania ryzyka ubezpiecze-
niowego prowadzonych w Katedrze Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej by y 
pierwsze w Polsce publikacje, dzi ki którym Akademia Ekonomiczna we Wroc awiu 
znalaz a si  w czo ówce uczelni ekonomicznych w Polsce zajmuj cych si  badaniami 
z tego obszaru badawczego.

Profesor Zdzis aw Hellwig by  prekursorem bada  w dziedzinie okre lanej mia-
nem rozwoju zrównowa onego, dziedzinie która jest obecnie przedmiotem zaintere-
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sowa  nie tylko wiata nauki, przedstawicieli wiata biznesu i polityki. Jego praca 
z 1963 roku o przewidywaniu zjawisk gospodarczych sta a si  podstaw  opracowania 
wyj tkowego dzie a o kryptonimie ALERT a b d cego systemem wczesnego ostrze-
gania dla gospodarki narodowej. Badania z tego zakresu by y i s  nadal przedmiotem 
zainteresowa  wielu naukowców stanowi c przedmiot przygotowywanych rozpraw 
doktorskich i monogra  i habilitacyjnych. Ju  w 1981 roku Profesor opublikowa  dwie 
prace dotycz ce zagadnie  rozwoju zrównowa onego, a mianowicie: Zjawisko oscyla-
cji w przy pieszonym rozwoju gospodarczym oraz Równowaga ekonomiczna. Poj cia 
i kontrowersje. Za kontynuacj  bada  w tym zakresie mo na uzna  zorganizowan  
przez pracowników Katedry Statystyki UE we Wroc awiu w 2012r. konferencj  na 
temat: Jako  ycia a zrównowa ony rozwój. 

Mówi c o dorobku naukowym Profesora Zdzis awa Hellwiga nale y podkre li  
równie  Jego zaanga owanie wydawnicze. Pocz tkowo by  sekretarzem redakcji 
Zeszytów Naukowych WSE a nast pnie redaktorem naczelnym. Inicjowa  publiko-
wanie licznych prac zbiorowych, których by  redaktorem naukowym. Profesor Zdzi-
s aw Hellwig by  pomys odawc  i g ównym organizatorem dzisiejszego czasopisma 
Badania Operacyjne i Decyzje, wydawanego wspólnie przez nasz Uniwersytet Eko-
nomiczny we Wroc awiu i Politechnik  Wroc awsk . Dzie o edytorskie Profesora jest 
kontynuowane w Katedrze Statystyki.

Trudno znale  kogokolwiek dorównuj cego Profesorowi w jego umiej tno ciach 
organizatorskich. Z Jego inicjatywy nawi zano i pog biano kontakty i wspó prac  
z wieloma uczelniami nie tylko w kraju, ale równie  za granic . Dzi ki wspó pracy 
naukowej z Katedrami Statystyki na uczelniach ekonomicznych w Krakowie i Kato-
wicach oraz wzajemnej przyja ni trzech wielkich osobisto ci z polskiej czo ówki 
w zakresie nauk ilo ciowych, tzn. profesorów Z. Paw owskiego, K. Zaj ca i Z. Hell-
wiga, w 1964 roku zainicjowane zosta y spotkania naukowe nazywane Konferencj  
Polski Po udniowej, a od roku 1997 maj cej swe logo SEMPP. 

Zainicjowane przez Profesora kontakty naukowe z Uniwersytetem w Marburgu 
oraz z Wy sz  Szko  Ekonomiczn  w Pradze, s  nadal kontynuowane w Katedrze 
Statystyki. Renom  dowolnej Uczelni kszta tuj  profesorowie maj cy dorobek 
naukowy, maj cy te  wizj  rozwoju bada  naukowych i kszta cenia studentów oraz 
umiej cy wciela  je w ycie. Kszta t dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wroc awiu i jego znaczenie w rodowisku naukowym w Polsce i za granic  to 
w du ej mierze zas uga Profesora Hellwiga i jego uczniów. Trzech Rektorów tej 
uczelni to bezpo redni wychowankowie Profesora, by  bowiem promotorem ich prac 
doktorskich a tak e opiekunem naukowym rozpraw habilitacyjnych. 

Prof. Zdzis aw Hellwig nale y do nielicznego grona najwybitniejszych uczonych 
ekonomistów w Polsce. By  znakomitym dydaktykiem cenionym przez m odzie  
akademick  oraz Mistrzem dla pracowników naukowych, wielkim autorytetem nauko-
wym i moralnym. Profesor wypromowa  trzydziestu czterech doktorów, by  opieku-
nem naukowym kilkunastu habilitantów, z których wi kszo  uzyska a tytu  profesora 
nauk ekonomicznych. Przez ponad dwadzie cia lat by  cz onkiem Centralnej Komisji 
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Kwali  kacyjnej ds. Kadr Naukowych. Jego kompetentne recenzje i oceny wniosków 
awansowych by y bardzo cenione przez rodowisko ekonomistów polskich. 

Profesor Hellwig odznacza  si  niezwyk  serdeczno ci  i yczliwo ci  w stosunku 
do studentów i wspó pracowników. Zawsze znalaz  czas by udzieli  wskazówek, czy 
pomóc w rozwi zywaniu trudnych problemów naukowych. Doskonale wiedzia  jak 
wa na i nie tylko przydatna, ale wr cz konieczna w badaniach naukowych jest zna-
jomo  j zyków obcych, wymaga  zatem od asystentów zatrudnianych w Katedrze, 
aby poszerzali swoj  wiedz  w tym zakresie poprzez obowi zkowy udzia  w zaj ciach 
prowadzonych przez lektorów Studium J zyków Obcych. Interesowa  si  wieloma 
dziedzinami wiedzy, w szczególno ci histori  i geogra   oraz w ostatnich latach ycia 
astro  zyk . By  wielkim erudyt  i znakomitym gaw dziarzem skupiaj c wokó  siebie 
tych, którzy ch tnie czerpali z Jego szerokiej wiedzy i do wiadczenia. 

By  cz owiekiem o niezwyk ej osobowo ci, która nie tylko inspirowa a i motywo-
wa a m odych pracowników nauki do poszukiwa  i podejmowania wyzwa  w bada-
niach naukowych, ale równie  dba  o integracj  rodowiska naukowego zarówno na 
gruncie naukowym jak i towarzyskim, tak by Jego wspó pracownicy tworzyli jedn  
wzajemnie pomagaj c  sobie i wspieraj c  si  Rodzin . 

Lista wa niejszych publikacji na temat roli jak  w rozwoju Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wroc awiu odegra  Profesor Zdzis aw Hellwig (chronologicznie):

 1. Bukiety ski W., Cie lak M., Smoluk A., Profesor Zdzis aw Hellwig, „Przegl d 
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 3. Kolupa M., Sylwetka naukowa profesora zwyczajnego dr. hab. Zdzis awa Hell-
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12. Ostasiewicz W., Celebrating statistics – Conference in Honor of Professor 
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tion”, vol. 7, nr 1, 2005.
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