ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO
Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XXXIX (2003)

Stanisław Gnot (1946–2002)

Stanisław Gnot urodził się 10 października
1946 roku w Przemyślu. Studia matematyczne ze specjalnością zastosowania matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki
i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ukończył w roku 1969. Stopień doktora
nauk matematycznych uzyskał w 1974 r.
w Instytucie Matematycznym PAN,
oddział we Wrocławiu (praca doktorska –
publikacje [3], [5]). Bezpośrednio po uzyskaniu doktoratu został zatrudniony na
etacie adiunkta w Instytucie Immunologii
i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, gdzie pracował nieprzerwanie 10 lat
(w zakładzie o dość egzotycznej nazwie:
Ośrodek Obliczeniowy i Kolekcja Drobnoustrojów). W Instytucie był głównym konsultantem w zakresie metod matematycznych i statystycznych. Stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych uzyskał w 1984 r. na
Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Tuż po habilitacji opuścił środowisko medyczne i podjął pracę na stanowisku docenta w Katedrze Matematyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1991 r. na wniosek Rady Wydziału
Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 1991–1994 był kierownikiem Katedry Matematyki i kierownikiem
Zakładu Statystyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Za swoją pracę i wyniki naukowe w latach 1986-1994 otrzymał 9 nagród Rektora Akademii Rolniczej. W latach 1990-1994 był także zatrudniony w Instytucie Matematyki
Politechniki Opolskiej. W okresie VI kadencji (1988–1990) pełnił funkcję
Przewodniczącego Komisji ds. Statystyki Matematycznej przy Komitecie
Nauk Matematycznych Polskiej Akademii Nauk.
Jesienią 1994 roku podjął trudne wyzwanie w nowym środowisku akademickim i naukowym w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego
w Zielonej Górze, gdzie do 1997 roku był kierownikiem Zakładu Probabilistyki i Statystyki Matematycznej Instytutu Matematyki, a w latach 1997–
1999 pełnił w tym Instytucie funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych.
W latach 1996-1999 z wielkim zaangażowaniem pełnił obowiązki prorektora
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Stanisław Gnot w latach 1994-1998
otrzymał 3 nagrody rektora WSPTK w Zielonej Górze.
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Od 1999 roku podjął pracę na Politechnice Zielonogórskiej w Instytucie
Matematyki na stanowisku profesora zwyczajnego. We wrześniu 2001 roku
z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i WSPTK utworzony został Uniwersytet z liczącym blisko 100 pracowników Instytutem Matematyki, który
okazał się ostatnią naukową przystanią profesora Stanisława Gnota. Zmarł
we wtorek 9 kwietnia 2002 roku po długiej i ciężkiej chorobie, która powoli
niweczyła jego twórcze siły. Mimo cierpienia, niemal do ostatnich dni swego
życia rozmawiał i myślał o różnych problemach, o swoich współpracownikach
i o wielu niedokończonych pracach.
Stanisław Gnot był wytrawnym specjalistą w zakresie statystyki matematycznej. Opublikował ponad 60 prac naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, głównie w zakresie estymacji i testowania hipotez o parametrach określających strukturę probabilistyczną modeli liniowych oraz dotyczących teorii eksperymentu. Jego zainteresowania
naukowe można podzielić na cztery grupy zagadnień:
• wnioskowania statystycznego w genetyce populacyjnej i mikrobiologii –
prace [4], [6], [11]–[13], [16], [19], [20], [22], [23], [26], [29], [36], [42],
• optymalnej estymacji i testowania hipotez w modelach liniowych o różnorodnych strukturach macierzy kowariancji – prace [7]–[10], [14], [17], [18],
[21], [24], [25], [27], [28], [30]-[33], [35], [39], [40], [44]–[55], [57]–[61]
• teorii eksperymentu ze szczególnym uwzględnieniem teorii układów blokowych – prace [1]–[3], [5], [56],
• metod identyﬁkacji – prace [15], [34], [35], [38].
Do najważniejszych osiągnięć naukowych Stanisława Gnota należy zaliczyć:
• skonstruowanie klasy testów dopuszczalnych dla testowania hipotezy
o równowadze Hardy-Weinberga w modelach genetyki populacyjnej – prace [20], [23] poprzedzone pracą [16],
• podanie pewnych uogólnień teorii dotyczących charakteryzacji estymatorów bayesowskich i dopuszczalnych względem kwadratowej funkcji straty
w modelach liniowych – prace [9], [18], [24], [25], [28], [31], [44],
• konstrukcja klasy testów i podanie ich własności dla testowania hipotez
dotyczących komponentów wariancyjnych, opartych o niezmiennicze estymatory dopuszczalne tych parametrów – prace [40], [46], [48],
• podanie pełnej charakteryzacji nieujemnych i dopuszczalnych estymatorów komponentów wariancyjnych w modelach mieszanych z dwoma komponentami – prace [27], [28], [50] poprzedzone pracami [8], [9], [24], [25],
• podanie warunków koniecznych i dostatecznych, przy których istnieją jednostajnie najlepsze estymatory niezmiennicze komponentów wariancyjnych w modelu dwukierunkowej klasyﬁkacji, przy dowolnym rozkładzie
prawdopodobieństwa wektora obserwacji – praca [53] poprzedzona pracami [30]–[33],
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• skonstruowanie estymatora nieujemnego o minimalnym obciążeniu funkcji
średniego ryzyka kwadratowego estymatora liniowego w modelu normalnym i wykorzystanie tego estymatora przy wyborze zmiennych w analizie
regresji – prace [49], [51], [52], [60] poprzedzone pracami [33], [44],
• podanie warunków koniecznych i dostatecznych dopuszczalności wewnątrzi międzyblokowych estymatorów komponentów wariancyjnych w mieszanym modelu liniowym z dwukierunkową klasyﬁkacją – praca [56],
• podanie w jawnej postaci estymatorów największej wiarogodności komponentów wariancyjnych dla pewnej klasy liniowych modeli mieszanych bez
ograniczeń i w klasie estymatorów nieujemnych – prace [55], [57].
Był promotorem 3 prac doktorskich (na ukończeniu był czwarty doktorat
– zabrakło zaledwie paru tygodni). Wykonał 22 recenzje prac doktorskich, 3
recenzje prac habilitacyjnych i 2 recenzje na tytuł naukowy profesora. Wydał oryginalną monograﬁę [62], która jest wspaniałym kompendium wiedzy
o optymalnej estymacji punktowej komponentów wariancyjnych w mieszanych i losowych modelach liniowych, odpowiadających różnym układom eksperymentalnym. Jest ona bardzo pomocna zarówno młodym adeptom matematyki, specjalizującym się w statystycznej teorii podejmowania decyzji jak
i doświadczonym statystykom, zajmującym się rozważaną w tej monograﬁi
problematyką. Ze względu na szeroko rozwinięty aspekt praktyczny chętnie
korzystają z niej specjaliści z innych dyscyplin.
Jest współautorem dosyć popularnego i oryginalnego podręcznika ze statystyki ([63]), będącego przewodnikiem przy statystycznej analizie danych
eksperymentalnych prowadzonej z wykorzystaniem pakietu statystycznego
(trzy wydania). Książka ta powstała z jego inspiracji i na podstawie jego
doświadczeń pedagogicznych oraz kontaktów z niestatystykami. Wracał do
niej, chciał ją uzupełnić o nowe rozdziały i uaktualnić. Był to ostatni projekt,
nad którym pracował. Pozostały szkice, bo na dokończenie pracy nie starczyło już ani sił, ani czasu. Prowadził interesujące wykłady ze statystyki dla
pracowników naukowych innych specjalności. Na podstawie swoich doświadczeń planował napisanie książki o statystyce, która ułatwiłaby współpracę
między naukowcami różnych specjalności.
Uważał pracę naukową za swoje prawdziwe powołanie. Zrządzeniem losu
jego pierwsze zatrudnienie w Instytucie Immunologii, a potem w Akademii
Rolniczej we Wrocławiu wiązało się z zastosowaniami statystyki. Zresztą już
wybór specjalności na studiach określał jego zainteresowania. Wiedział, że
matematyka ujawnia swoje piękno, gdy jest stosowana mądrze, kiedy coś
objaśnia. Ale również i praktyczne zagadnienia, z którymi spotyka się matematyk, dają początek wielu ciekawym, ściśle teoretycznym problemom, których rozwiązanie czasami wymaga wielkiego mistrzostwa. Takim mistrzem
był Staszek.
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Chętnie podejmował współpracę z naukowcami innych specjalności i namawiał do niej swoich kolegów. Stąd jego wieloletnia współpraca z geodetami Akademii Rolniczej we Wrocławiu w zakresie statystycznych metod
identyﬁkacji obrazów. Organizował nadzwyczaj ciekawe Konferencje Identyﬁkacji Obrazów w Sobótce. Uczestniczyli w nich geodeci, fotogrametrzy,
informatycy, statystycy, goście z kraju i zagranicy. Prezentowano na nich
nie tylko prace teoretyczne ale i rozwiązania informatyczne, pionierskie na
owe czasy ([34], [35], [38]). Współpracował przy opracowywaniu programów
statystycznych stosujących specyﬁczne dla określonych zastosowań metody
statystyczne ([37]). Brał udział w zespole wprowadzającym statystyczną
kontrolę jakości w zakładach przemysłowych Dolnego Śląska i Wielkopolski w burzliwym okresie transformacji lat 90-tych.
Odbył kilka staży zagranicznych w takich krajach jak: Finlandia (University of Tampere), Niemcy (Univesität Dortmund, tu przebywał również miesiąc w ramach stypendium naukowego DAAD), Wielka Brytania (University
of London), Portugalia (University of Lisboa), Słowacja (Slovak Academy
of Sciences); brał udział w kilkunastu konferencjach zagranicznych, najczęściej z proszonym wykładem. Warto podkreślić, że Stanisław Gnot był także
organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, poświęconych różnym zagadnieniom statystyki
matematycznej, m.in.:
– „Conference On Mathematical Statistics”, Kozubnik 1986, Łagów 1998,
– „Statystyczne Metody Identyﬁkacji – Teoria i Zastosowania”, Sobótka
1987, 1988, 1989,
– „Statystyka Matematyczna”, Wisła 1992, 1994, 1995,
– „Zielonogórskie Konfrontacje Matematyczne”, 1996, 1997, 1998.
Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Stanisława Gnota, to namacalny dowód jego naukowego talentu i zdolności wspaniałego organizowania pracy
w różnych zespołach badawczych. Był kierownikiem lub głównym wykonawcą kilku projektów badawczych – grantów ﬁnansowanych przez KBN,
nie licząc innych ﬁnansowanych przez różne resorty ministerialne. Ostatni
realizowany w okresie 01.02.2000 r. – 30.01.2002 r. kierowany przez prof. Stanisława Gnota grant KBN dotyczył zastosowania metod algebry liniowej,
analizy wypukłej oraz algorytmów i procedur numerycznych do liniowego
i odpornego wnioskowania w modelach liniowych i zaowocował 12 pracami
opublikowanymi lub wysłanymi do druku w takich czasopismach jak: Linear
Algebra and its Applications, Statistics, J. Multivariate Analysis. Końcowy
raport z realizacji tego projektu badawczego pisał już z wielkim wysiłkiem.
Staszek cieszył się niezwykłą popularnością wśród kolegów i współpracowników. Był znawcą i miłośnikiem piłki nożnej. Opowiadał barwnie o swojej karierze piłkarza B klasy i sędziego. Lubił wędkowanie, a przede wszystkim uwielbiał zbierać grzyby. Ważne i mniej ważne sprawy omawiał przy
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ukochanym piwie, ostatnio piwie z soczkiem Promieniował ciepłem i życzliwością. Na wielu konferencjach pokój Staszka był centrum formalnych i nieformalnych spotkań zaprzyjaźnionych statystyków z wielu krajów. Wszyscy
pamiętamy niezapomniana atmosferę i dyskusje z Wisły, Błażejewka, Kozubnika, Gronowa. Jako szef unikał formalizmów, dla wszystkich był Staszkiem, dla niektórych Stasiem. Cenił zdanie innych, a do spraw oceny pracowników podchodził bardzo poważnie.
Piękne słowa profesora Tadeusza Calińskiego wyrażają to, co wszyscy
czuliśmy po odejściu Staszka:
„Wstrząśnięty głęboko smutną wiadomością o śmierci drogiego mi Kolegi, profesora Stanisława Gnota, łączę się w żalu z wszystkimi, których pozostawił. Jego śmierć jest wielką stratą dla nauki, dla matematyki polskiej
w szczególności. Był on niestrudzonym orędownikiem zastosowań metod matematycznych i statystycznych w różnych dziedzinach badań i odnosił na tym
polu duże sukcesy. Potraﬁł z powodzeniem współpracować z badaczami reprezentującymi różne szkoły i wszędzie zyskiwał sobie wdzięczność i sympatię.
Wszystkim nam będzie go bardzo brakowało. Pozostanie w naszej pamięci
jako Wybitny Uczony i Drogi Kolega.”
Andrzej Dąbrowski, Andrzej Michalski (Wrocław)
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