
PRACE   NAUKOWE   AKAI)EMII   EKONOMICZNEJ   WE   WROCŁAW[U

Ekonomeria 7

Andrzej Stanislaw Bai.czak

Akademja Ekonomiczna w Katowicach

WPŁYW TWORCZOSCI
PROF. ZBIGNIEWA M. PAWŁOWSKIEGO
NA ROZWÓJ POLSKIEJ EKONOMETRII

Twórczośó prof. Zbigniewa M. Pawłowskiego jest niemiemie bogata. Można
w  niej  wyróżnić  wiele wątków.  Ponad 200  publikacji Profesora,  które powstały
w latach 1954-198] ł, tj. w okresie 271at pracy naukowej, oznacza, że co dJa mie-
siące ukazywała się publikacja -artykuł lub książka.. Jeżeli do tego doliczyć publi-
kowane recenzj e w czasoi)ismach naukowych, recenzje rozpraw doktorskich, habi-
litacyjnych oraz wnioskó.w o  tytuł i)rofesorski,  to mamy obraz niezwykłej  inten-
sywności pracy Profesora. Dlatego droga kariery naukowej Profesora była niezwy-
k|e szybka i owocna. Rzadko można spotkać (także w imych dziedzinach nauki),
aby pierwsze sukcesy w i]ostaci publikacji przyszły w 24-bJm roku życia,  a uzy-
skiwanie  kolejnych  stopni  naukowych  zawierały  się  w  takich  odstępach  czasu:
magisterium2 w roku 1954, doktorat3 w roku 1957, habilitacja4 w roku 1962, t:}n:u.I
profesora  nadzwyczajnego  (ówcześnie  były  dwa tytuły  naukowe)  w roku  1967,
a tytuł profesora zwyczajnego w roku 1972. Daje to ciąg liczb

3  5  5  5.

łDwiei)raceukazabJsięji]żporoku1981.

2  Stopień magistra ekonomii ze specjaJnością statysbtka matematyczna uzyskał na Wydziale Sta-

tysDki SGpis w Warszawie w roku 1954.

Pi.aca dokiorska napisana pod kieninkiem prof. Wiesława Sadowskiego -Ęprc"czzał!!.e pewnej
klasy hipotez złożorą!ch testem sekwencyjrorm Walda w statystycznej lconiroli jakości produkcji.

4 N& podsta.wie rozp"n/ Ekonometryczrie  meiocbi badania popytu konsumpcyynego. WaiszAWB..

Pvm 1g61.

25



Jesttozaprzeczenieczęstospotykanegoterazpoglądu,źeniemożnawsensownm
czasieuzyskiwaćstosownychstoiminaukowchimłunaukowego.Tdentipra-
cowitośó  Profesora  daje  s'wiadectwo  wielkich  moźliwości  ro2woju  mukowego
wdziedzinieekonometriiiekonomiipodwamnkiemposiadaniaodrobinytalentui
ogromej pracowitości. Mając zaledwie 321atą Profesor obj# Katedrę Ekonome-
triiWyższejSzkobJEkonomic2nejwKatowicachjakodocentiwtedyzacząłreali-
zować  swe plany naukowe obejmujące twórczość naukową oraz kształcenie kadr
naukowch.  Bardzo szybko zdobył u2nanie w środowisku naukowm,  obejmując
wielezaszczytnychfiinkcjizwyboru.Związanyodroku1962zGómymŚląskiem5
nie  zaniedbywał  2wią*ów  z  Warszawą6,  dojeżdżając  do  Katowic  koleją7.  To

pozwalało mu na akbrmość naukową w najważniejszych środowiskach8, a także
naWkorzystaniekilkugodzinja2dypociągiemnapisaniearbJkułunaukowegolub
recenzji9.

Warto  tu  przytoczyć  opinję  Profesorą  że  dla  ro2woju  naukowego  każdego
adei)tanaukikoniec2ne§ąstażezflgranic2ne.Onebowiempozwalająintensyfiko-
waćpracęnaukowąuzyskaćdostępdoliteramryprzedmiotuatakżezapo2naćsię
bliżej  z ogólnoświatom czy europejskim środowiskiem naukowTm.  Kiótko po
doktoracie  Pi.ofesor odbył roc2ny staż naukowy pod kierunkiem prof.  H.  Wolda

ForE:,#;żest:gbs]gtca%Ę:dFynł;ToecrŁnyesTffwug:opf:ał±.gt*noaswbpDę;d±aenFt:f4g
plied Economics Uniwersytetu w Cambridge. To wła§ne doświadczenie było pod-
stawąnieqJlkoopiniiProfesoraokoniec2nościstaźy2agranic2nych,alęjegoefek-
brwnych  starań,  aby kierować młodych pracowników na.uki na staże zagranjczne
donajlepszychwowymcza§ieośrodkównaukovwch.Mającbogatedoświadczenia
ze swoich staży naukowch i 2nając dobrze wszystko to, co działo się w ekonome-
trii i statystyce,  a także w teorii i zastosowaniach ekonomii, Profesor podjął skuL
tec2no działaLnia dla tworzenia silnego i aktywnego naukowo śi.odowiska. Pierwsze
najważniejsze  działania i)olegały na zainicjowaniu wraz z prof.  prof.  Z.  Hellwi-
giem  i  K.  Zającem  konferencji  stabłsbJków  i  ekonomeftyków  ówcze§nych  Wyż-

5Prol`esorzawszeużywtitemimGómyśląskwodniesieniudoswegonowego,zwłasnegow-

boru, riejsca pracy.
6ProfesorodczasuszkołyśredniejażdośmiercimjeszkałwWai.szawie.

7Powszechnieznanabyłajegowprostlegendamznajomośćogólnopolskiegorozkładujazdyi

umiejętności wybierania najlepszych połączeń,  a także umiłowarie tego  środka lokomocjj  i 2mpełna
dezaprob.ata do korzystania z samochodów osobowych.

8 M.in.  w Głównym Urzędzie StatystycznynL  Polskiej  Akademii Nauk,  centralnych insb"tach

ba.dawczych i ofi cynach wydawni czych.

telefon, aby podać pehy opis bibliograliczny do arbłkułu, który następnego dnia rano Profesor dawał
do przepisywania m maszynie,
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Zawsze  w dniu przyjazdu  Profesora do Katowic,  najczęściej  około godz.  22,  oczekiwałem  na
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