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Z żałobnej karty
Lech Tadeusz Kubik (1930–1997)
Lech Tadeusz Kubik urodził się 5 września 1930 r. w Warszawie. W 1949
roku, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Falenicy, rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze jako student pracował przez dwa lata: w roku akad. 1951/52 jako zastępca asystenta na
UW oraz w r. akad. 1952/53 jako asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Warszawie. W czerwcu 1954 r. ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał stopień magistra matematyki.
Od 1954 r. pracował w Instytucie Matematycznym UW kolejno jako asystent do 1956 r., jako starszy asystent do 1962 r., jako adiunkt do lutego
1971 r. (od czerwca 1969 r. w Instytucie Maszyn Matematycznych UW). Od
1960 r. do 1962 r. pracował także na 1/2 etatu jako starszy asystent w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. 9 kwietnia 1962 r. uzyskał
stopień doktora nauk matematyczno-ﬁzycznych na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy „Struktura klasy rozkładów L”. Promotorem pracy
był prof. dr Wiesław Sadowski.
Od kwietnia 1963 r. do lutego 1964 r. przebywał na stażu naukowym
w Instytucie Henri Poincarégo w Paryżu (było to stypendium Ministerstwa
Szkolnictwa Wyższego). Brał udział w seminarium ze statystyki matematycznej prof. Dugué i seminarium prof. Forteta z rachunku prawdopodobieństwa.
Z dniem 1 marca 1971 r. został powołany na stanowisko docenta w Instytucie Maszyn Matematycznych UW.
Lech Tadeusz Kubik był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Biometrycznego i amerykańskiego The Institute of Mathematical Statistics. Był recenzentem Zentralblatt für Mathematik i Statistical Theory and Method Abstracts.
Przetłumaczył 17 książek matematycznych. Były to podręczniki i monograﬁe z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, a także książki popularnonaukowe (np. [17]). Zdaje się, że większość podręczników, z których
uczyłem się rachunku prawdopodobieństwa, była tłumaczona przez Lecha
Kubika. Pamiętam również doskonałe tłumaczenie książki M. Kaca [10].
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Lech Tadeusz Kubik prowadził zajęcia z rachunku prawdopodobieństwa
i statystyki matematycznej na kilku wydziałach UW. Dobrze znany jest jego
podręcznik rachunku prawdopodobieństwa. Ostatnio PWN wydał Zastosowanie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa do wnioskowania statystycznego. Jest to pozycja przydatna dla osób stosujących w praktyce teorię
prawdopodobieństwa, ponieważ autor stara się oddzielić matematyczną treść
teorii od szeroko niestety rozpowszechnionego żargonu. Każdy, kto miał do
czynienia z nauczaniem teorii prawdopodobieństwa, zrozumie też, dlaczego
w swym wystąpieniu na Konwersatorium Wydziału Matematyki UW autor
wysunął radykalny postulat, by zabronić nauczania teorii prawdopodobieństwa w szkołach.
Zainteresowania naukowe Lecha Tadeusza Kubika koncentrowały się na
rozkładach nieskończenie podzielnych i ich podklasie, rozważanej jeszcze
przez Lévy’ego i Chinczyna, zwanej klasą L, a inaczej – klasą rozkładów
samorozkładalnych. Obie te klasy są ważne z punktu widzenia teorii (jako
klasy rozkładów granicznych) i były intensywnie badane.
W terminach zmiennych losowych dadzą się opisać następująco: zmienna
losowa X jest nieskończenie podzielna, gdy dla każdego naturalnego n jej
rozkład jest rozkładem sumy pewnych n niezależnych i jednakowo rozłożonych zmiennych losowych; jest samorozkładalna, gdy dla każdego c ∈ (0, 1)
jej rozkład jest rozkładem sumy cX + Y , gdzie Y jest niezależna od X.
W pracach [6] i [8] Lech Tadeusz Kubik badał analogie pomiędzy obiema
klasami i podał charakteryzację klasy L, analogiczną do jednej z charakteryzacji rozkładów nieskończenie podzielnych.
Zmarł 24 grudnia 1997 r.
Rafał Sztencel
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