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POLSCY STATYSTYCY I MATEMATYCY
PROFESOR ZDZISàAW HELLWIG1

1925 – 2013
W dniu 8 listopada 2013 roku poĪegnaliĞmy z wielkim Īalem Naszego Drogiego
Mistrza i Nauczyciela Profesora Zdzisáawa Hellwiga. Odszedá od nas na zawsze.
W dniu 8 listopada 2013 r. na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocáawiu spoáecznoĞü akademicka uczciáa pamiĊü Profesora
Zdzisáawa Hellwiga jednego z najwiĊkszych polskich autorytetów naukowych
w dziedzinie statystyki i ekonometrii, Czáowiek wielkiego umysáu i serca, wspaniaáy
dydaktyk, sylwetkĊ Profesora przedstawiá JM Rektor prof. Andrzej Gospodarowicz,
ze wspomnieniami wystąpili przyjaciele Profesora: prof. Stanisáawa Bartosiewicz
i prof. Maria CieĞlak, uczniowie prof. Walenty Ostasiewicz, prof. Jerzy Korczak,
prof. Czesáaw DomaĔski (z Uniwersytetu àódzkiego) oraz wspóápracownik Profesora
1 Tekst jest przedrukiem z publikacji pt. PiĊüdziesiąt lat w sáuĪbie dla rozwoju polskiej statystyki,
ekonometrii i matematyki, KsiĊga Jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Poáudniowej, K. Jajuga, J. Pociecha, M. Walesiak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocáawiu, Wrocáaw 2014.
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– prof. Andrzej Barczak (z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). Odczytano
takĪe listy kondolencyjne.
Profesor Zdzisáaw Henryk Hellwig urodziá siĊ 26 maja 1925 roku w Dokszycach,
maáym mieĞcie na terenie WileĔszczyzny, która od 1922 roku do 1939 roku naleĪaáa
do Polski. Po utworzeniu w 1940 roku litewskiej republiki ZSRR, Wilno staáo siĊ jej
stolicą. W Wilnie, w 1941 roku Profesor Zdzisáaw Hellwig uzyskaá tzw. maáą maturĊ
w gimnazjum im. Króla Augusta. Po uzyskaniu tej matury przez trzy lata pracowaá
jako zastĊpca ksiĊgowego w majątku paĔstwowym w Dokszycach.
W 1944 r. wstąpiá do partyzantki. Jako Īoánierz IV Brygady Uáanów Armii Krajowej – uáan zwiadu konnego, braá udziaá w zdobywaniu Wilna. W styczniu 1945 roku,
za uchylanie siĊ od wstąpienia do Armii Berlinga zostaá wywieziony do kopalni wĊgla
w Donbasie. W listopadzie tego samego roku powróciá w swe rodzinne strony, które
nie naleĪaáy juĪ do Polski lecz do ZSRR. W 1946 roku repatriowaá siĊ do Polski na
tzw. Ziemie Odzyskane, a dokáadniej, do Wrocáawia.
W czerwcu 1947 roku uzyskaá Ğwiadectwo dojrzaáoĞci Liceum Ogólnoksztaácącego dla dorosáych. W tym samym roku rozpocząá studia w WyĪszej Szkole
Handlowej (WSH). W 1952 roku na SGPIS w Warszawie na Wydziale Handlu
uzyskaá tytuá magistra ekonomii. Z początkiem roku akademickiego 1953/54 na
wniosek Kierownika Katedry Statystyki prof. Jana Falewicza mgr Zdzisáaw Hellwig peániá w Katedrze obowiązki samodzielnego pracownika naukowego. W 1958
roku obroniá pracĊ kandydacką (doktorską) pt. „Regresja liniowa i jej zastosowania
w ekonomii”.
Po uzyskaniu stopnia doktora otrzymaá stypendium British Council i wyjechaá na
staĪ naukowy do Londynu i Cambridge. Podczas pobytu w Anglii prowadziá badania naukowe pod kierunkiem sir Richarda Stone’a, póĨniejszego laureata Nagrody
Królewskiego Banku Szwecji w naukach ekonomicznych ku pamiĊci Alfreda Nobla
w dziedzinie ekonomii oraz przygotowaá rozprawĊ habilitacyjną pod tytuáem:
„Przyczynek do teorii regresji”. Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego
i przedáoĪonej rozprawy habilitacyjnej w 1962 roku uzyskaá na Wydziale Finansów
i Statystyki na SGPiS stopieĔ doktora habilitowanego. W tym samym roku uzyskaá
nominacjĊ na docenta i zostaá powoáany na kierownika Katedry Statystyki w WyĪszej
Szkole Ekonomicznej (WSE) we Wrocáawiu. W 1967 roku zostaá profesorem nadzwyczajnym, zaĞ w 1973 roku profesorem zwyczajnym.
W 1962 r. profesor Zdzisáaw Hellwig zostaá mianowany Kierownikiem Katedry
Statystyki. FunkcjĊ tĊ peániá do momentu przejĞcia na emeryturĊ tj. do 1995 r.
RównoczeĞnie w latach 1969–1995 Profesor byá dyrektorem Instytutu Rachunku
Ekonomicznego, a nastĊpnie po reorganizacji Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej.
Przez trzy kadencje (1962–1965, 1968–1970,1979–1981) sprawowaá funkcje prorektora ds. nauki.
W latach 1968–1974 byá zagranicznym ekspertem UNESCO w ParyĪu. Ponadto
wykáadaá w Nigerii na Uniwersytecie w Ibadanie oraz w Japonii na Tohoku University.
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WĞród wielu nagród, które otrzymaá Profesor Zdzisáaw Hellwig wymieniü naleĪy
prestiĪową NagrodĊ Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy, przyznaną w 1996r., oraz doktoraty honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
(w 1985 r.) i WyĪszej Szkoáy Ekonomicznej w Pradze (w 1994 r.) w uznaniu zasáug
naukowych dla rozwoju ekonomii i kontaktów miĊdzynarodowych w nauce.
W uznaniu wieloletnich dokonaĔ w zakresie pracy naukowej i dydaktycznej,
osobistego zaangaĪowania w pracĊ organizacji akademickich oraz dziaáaĔ na rzecz
instytucji o charakterze krajowym i miĊdzynarodowym Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocáawiu przyznaá Profesorowi Zdzisáawowi Hellwigowi nagrodĊ Krysztaáowego
Alumnusa za caáoksztaát dokonaĔ Īyciowych.
Profesor otrzymaá równieĪ wiele nagród i odznaczeĔ paĔstwowych, a wĞród nich
KrzyĪ Kawalerski, O¿cerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Dorobek naukowy profesora obejmuje kilkaset prac z dziedziny teorii i zastosowaĔ metod iloĞciowych w ekonomii.
JuĪ w 1959 r. wydaá ksiąĪkĊ pt. Elementy rachunku prawdopodobieĔstwa i statystyki matematycznej, która staáa siĊ podstawowym podrĊcznikiem dla wielu pokoleĔ
ekonomistów. O jego popularnoĞci Ğwiadczy to, Īe doczekaá siĊ aĪ 13 wydaĔ.
WaĪną pozycjĊ w dorobku naukowym Profesora obok Regresji liniowej i jej
zastosowania w ekonomii stanowiáa Aproksymacja stochastyczna wydana w 1965 r.
Wprowadzone w tej pracy pojĊcia zmiennej losowej dystansowej oraz widma i Ğladu
rozkáadu zmiennej losowej stanowiáy inspiracje dla badaĔ naukowych nie tylko máodych pracowników Katedry, ale równieĪ pracowników innych uczelni.
Z jego inicjatywy i pod jego redakcją powstawaáy cieszące siĊ uznaniem prace
zbiorowe m.in.: Automatyczne przetwarzanie informacji (1971), Maszyny cyfrowe
i ich zastosowanie (1975) czy Elementy rachunku ekonomicznego (1976). KsiąĪki te
byáy wielokrotnie wznawiane, stanowiáy bowiem podstawowe Ĩródáo wiedzy na temat
maszyn cyfrowych z którego korzystano w caáym kraju.
Za najbardziej znaczące osiągniĊcie naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
o zasiĊgu krajowym, moĪna uznaü niewątpliwie to co dzisiaj nazywa siĊ komputeryzacją. Sáowo „komputer” wówczas jeszcze nie istniaáo, uĪywano okreĞlenia maszyny
cyfrowe, Profesor sugerowaá nawet sáowo arele-arytmometr elektroniczny.
Na początku lat szeĞüdziesiątych ubiegáego wieku dziĊki inicjatywie i niezwykáym
umiejĊtnoĞciom organizatorskim Profesora Zdzisáawa Hellwiga przy Katedrze Statystyki powstaá oĞrodek obliczeniowy, w którym zostaá zainstalowany komputer Odra
1003, zwany elektroniczną maszyną cyfrową. W oĞrodku tym nie tylko prowadzono
badania naukowe w zakresie elektronicznej techniki obliczeniowej, ale równieĪ tematyką tą objĊto nauczanie studentów i szkolenia w zakáadach przemysáowych. W programie nauczania studentów byáy niemal wszystkie waĪne jĊzyki programowania.
Studenci zdobywali nie tylko teoretyczną wiedzĊ o komputerach, ale takĪe praktyczne
umiejĊtnoĞci w programowaniu komputerów.
W bogatym dorobku naukowym Profesora znajdują siĊ liczne prace obejmujące
zagadnienia rozpatrywane w takich obszarach badawczych, jak:
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modelowanie rozwoju spoáeczno-gospodarczego,
prognozowanie gospodarcze,
wielowymiarowa analiza porównawcza i taksonometria.
Podstawowym problemem, który pojawiaá siĊ we wszystkich pracach Profesora
z zakresu modelowania ekonometrycznego byáa istota modelu ekonometrycznego,
sposób jego konstrukcji, ocena jego jakoĞci i interpretacja tego modelu. Profesor
Z. Hellwig zwracaá uwagĊ na problem duĪej liczby zmiennych w modelu ekonometrycznym i jako pierwszy w Polsce zająá siĊ doborem zmiennych do modelu.
W tym nurcie badaĔ na uwagĊ zasáuguje podrĊcznik pt. Zarys ekonometrii, który
powstaá z inicjatywy i pod redakcją naukową Profesora.
Badania związane z prognozowaniem gospodarczym, zapoczątkowane w latach
siedemdziesiątych XX w. są nadal kontynuowane i rozwijane. Zaproponowana przez
Profesora metoda trendu peázającego stanowi jedną z powszechnie stosowanych
metod wygáadzania i prognozowania szeregów czasowych.
NajwiĊksze osiągniĊcia naukowe Profesora dotyczą metod taksonomicznych
i metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Są one znane nie tylko w Polsce,
ale zyskaáy rozgáos miĊdzynarodowy. W pracach tych Profesor zwracaá uwagĊ na
realne moĪliwoĞci zastosowania taksonomicznych metod porządkowania liniowego
do zagadnieĔ gospodarczych. Zaproponowane przez niego: miara syntetyczna, oparta
na koncepcji „wzorca rozwoju” zwana powszechnie „miarą rozwoju gospodarczego
Hellwiga” oraz algorytm grupowania obiektów na wzglĊdnie jednorodne podzbiory
czy podziaá cech z punktu widzenia rodzaju preferencji na stymulanty i destymulanty
stanowiáy inspiracjĊ dla badaĔ naukowych wielu naukowców w róĪnych oĞrodkach
naukowych Polski.
Wprowadzone przez Profesora do polskiej literatury statystycznej pojĊcia miary
rozwoju i wzorca rozwoju oraz ĞcieĪki rozwoju czy optymalnej trajektorii rozwoju,
agregatu i jego potencjaáu informacyjnego stale są wykorzystywane w badaniach
prowadzonych przez naukowców i praktyków reprezentujących róĪne dyscypliny
naukowe.
Profesor Zdzisáaw Hellwig byá równieĪ inspiratorem badaĔ naukowych w zakresie
statystyki ubezpieczeniowej. Widziaá bowiem ogromną potrzebĊ zastosowaĔ rachunku
prawdopodobieĔstwa, statystyki matematycznej, teorii procesów losowych i demogra¿i do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zarówno w zakresie ubezpieczeĔ Īyciowych,
jak i gospodarczych. Badania naukowe w zakresie ubezpieczeĔ zainicjowaá Profesor
Zdzisáaw Hellwig na początku lat dziewiĊüdziesiątych ubiegáego wieku. Rezultatem
badaĔ z zakresu matematyki aktuarialnej i metod szacowania ryzyka ubezpieczeniowego prowadzonych w Katedrze Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej byáy
pierwsze w Polsce publikacje, dziĊki którym Akademia Ekonomiczna we Wrocáawiu
znalazáa siĊ w czoáówce uczelni ekonomicznych w Polsce zajmujących siĊ badaniami
z tego obszaru badawczego.
Profesor Zdzisáaw Hellwig byá prekursorem badaĔ w dziedzinie okreĞlanej mianem rozwoju zrównowaĪonego, dziedzinie która jest obecnie przedmiotem zaintere-
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sowaĔ nie tylko Ğwiata nauki, przedstawicieli Ğwiata biznesu i polityki. Jego praca
z 1963 roku o przewidywaniu zjawisk gospodarczych staáa siĊ podstawą opracowania
wyjątkowego dzieáa o kryptonimie ALERT a bĊdącego systemem wczesnego ostrzegania dla gospodarki narodowej. Badania z tego zakresu byáy i są nadal przedmiotem
zainteresowaĔ wielu naukowców stanowiąc przedmiot przygotowywanych rozpraw
doktorskich i monogra¿i habilitacyjnych. JuĪ w 1981 roku Profesor opublikowaá dwie
prace dotyczące zagadnieĔ rozwoju zrównowaĪonego, a mianowicie: Zjawisko oscylacji w przyĞpieszonym rozwoju gospodarczym oraz Równowaga ekonomiczna. PojĊcia
i kontrowersje. Za kontynuacjĊ badaĔ w tym zakresie moĪna uznaü zorganizowaną
przez pracowników Katedry Statystyki UE we Wrocáawiu w 2012r. konferencjĊ na
temat: JakoĞü Īycia a zrównowaĪony rozwój.
Mówiąc o dorobku naukowym Profesora Zdzisáawa Hellwiga naleĪy podkreĞliü
równieĪ Jego zaangaĪowanie wydawnicze. Początkowo byá sekretarzem redakcji
Zeszytów Naukowych WSE a nastĊpnie redaktorem naczelnym. Inicjowaá publikowanie licznych prac zbiorowych, których byá redaktorem naukowym. Profesor Zdzisáaw Hellwig byá pomysáodawcą i gáównym organizatorem dzisiejszego czasopisma
Badania Operacyjne i Decyzje, wydawanego wspólnie przez nasz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocáawiu i PolitechnikĊ Wrocáawską. Dzieáo edytorskie Profesora jest
kontynuowane w Katedrze Statystyki.
Trudno znaleĨü kogokolwiek dorównującego Profesorowi w jego umiejĊtnoĞciach
organizatorskich. Z Jego inicjatywy nawiązano i pogáĊbiano kontakty i wspóápracĊ
z wieloma uczelniami nie tylko w kraju, ale równieĪ za granicą. DziĊki wspóápracy
naukowej z Katedrami Statystyki na uczelniach ekonomicznych w Krakowie i Katowicach oraz wzajemnej przyjaĨni trzech wielkich osobistoĞci z polskiej czoáówki
w zakresie nauk iloĞciowych, tzn. profesorów Z. Pawáowskiego, K. Zająca i Z. Hellwiga, w 1964 roku zainicjowane zostaáy spotkania naukowe nazywane Konferencją
Polski Poáudniowej, a od roku 1997 mającej swe logo SEMPP.
Zainicjowane przez Profesora kontakty naukowe z Uniwersytetem w Marburgu
oraz z WyĪszą Szkoáą Ekonomiczną w Pradze, są nadal kontynuowane w Katedrze
Statystyki. RenomĊ dowolnej Uczelni ksztaátują profesorowie mający dorobek
naukowy, mający teĪ wizjĊ rozwoju badaĔ naukowych i ksztaácenia studentów oraz
umiejący wcielaü je w Īycie. Ksztaát dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocáawiu i jego znaczenie w Ğrodowisku naukowym w Polsce i za granicą to
w duĪej mierze zasáuga Profesora Hellwiga i jego uczniów. Trzech Rektorów tej
uczelni to bezpoĞredni wychowankowie Profesora, byá bowiem promotorem ich prac
doktorskich a takĪe opiekunem naukowym rozpraw habilitacyjnych.
Prof. Zdzisáaw Hellwig naleĪy do nielicznego grona najwybitniejszych uczonych
ekonomistów w Polsce. Byá znakomitym dydaktykiem cenionym przez máodzieĪ
akademicką oraz Mistrzem dla pracowników naukowych, wielkim autorytetem naukowym i moralnym. Profesor wypromowaá trzydziestu czterech doktorów, byá opiekunem naukowym kilkunastu habilitantów, z których wiĊkszoĞü uzyskaáa tytuá profesora
nauk ekonomicznych. Przez ponad dwadzieĞcia lat byá czáonkiem Centralnej Komisji
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Kwali¿kacyjnej ds. Kadr Naukowych. Jego kompetentne recenzje i oceny wniosków
awansowych byáy bardzo cenione przez Ğrodowisko ekonomistów polskich.
Profesor Hellwig odznaczaá siĊ niezwykáą serdecznoĞcią i ĪyczliwoĞcią w stosunku
do studentów i wspóápracowników. Zawsze znalazá czas by udzieliü wskazówek, czy
pomóc w rozwiązywaniu trudnych problemów naukowych. Doskonale wiedziaá jak
waĪna i nie tylko przydatna, ale wrĊcz konieczna w badaniach naukowych jest znajomoĞü jĊzyków obcych, wymagaá zatem od asystentów zatrudnianych w Katedrze,
aby poszerzali swoją wiedzĊ w tym zakresie poprzez obowiązkowy udziaá w zajĊciach
prowadzonych przez lektorów Studium JĊzyków Obcych. Interesowaá siĊ wieloma
dziedzinami wiedzy, w szczególnoĞci historią i geogra¿ą oraz w ostatnich latach Īycia
astro¿zyką. Byá wielkim erudytą i znakomitym gawĊdziarzem skupiając wokóá siebie
tych, którzy chĊtnie czerpali z Jego szerokiej wiedzy i doĞwiadczenia.
Byá czáowiekiem o niezwykáej osobowoĞci, która nie tylko inspirowaáa i motywowaáa máodych pracowników nauki do poszukiwaĔ i podejmowania wyzwaĔ w badaniach naukowych, ale równieĪ dbaá o integracjĊ Ğrodowiska naukowego zarówno na
gruncie naukowym jak i towarzyskim, tak by Jego wspóápracownicy tworzyli jedną
wzajemnie pomagającą sobie i wspierającą siĊ RodzinĊ.
Lista waĪniejszych publikacji na temat roli jaką w rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocáawiu odegraá Profesor Zdzisáaw Hellwig (chronologicznie):
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4. Gospodarowicz A., Ostasiewicz W., Siedlecka U., Problemy przeksztaáceĔ gospodarki w pracach Zdzisáawa Hellwiga, Prace Naukowe AE we Wrocáawiu nr 706,
1995.
5. Bartosiewicz S., Ostasiewicz W., School of quantitative methods, „Argumenta
Oeconomica”, 1(4), 1997.
6. ZeliaĞ A. (red.), Statystycy i ekonometrycy polscy, ABSOLWENT, àódĨ, 1997.
7. Profesor Zdzisáaw Hellwig Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej,
Raport Techniczny Katedry Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej, 1999.
8. Hellwig Z., Metody iloĞciowe w ekonomii. Pisma wybrane, Wyd. AE, Wrocáaw
1999.
9. Ostasiewicz W. (red.) Katedra Statystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocáawiu
1950–2000, Wyd. AE, Wrocáaw 2000.
10. ZeliaĞ A. (red.), Statystycy i ekonometrycy polscy, PWE, Warszawa 2003.
11. Profesor Zdzisáaw Henryk Hellwig, Raport Techniczny Nr 42 Katedry Statystyki
i Cybernetyki Ekonomicznej, Wrocáaw, 2005.
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12. Ostasiewicz W., Celebrating statistics – Conference in Honor of Professor
Zdzisáaw H. Hellwig on the Occasion of his 80th birthday, „Statistics in Transition”, vol. 7, nr 1, 2005.
13. Bartosiewicz S., Ekonometria wrocáawska, Wyd. AE, Wrocáaw, 2007.
14. HumiĔski J. (red.), KsiĊga 60-lecia Akademii Ekonomicznej we Wrocáawiu, Wyd.
AE, Wrocáaw 2007.
15. Ostasiewicz W. UroczystoĞü 85. Urodzin Profesora Hellwiga, „Kwartalnik Statystyczny” 2011, nr 1–2.
16. Rusnak Z. (red.) Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocáawiu
2000–2012, Wyd. UE we Wrocáawiu, Wrocáaw 2012.
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