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Działające od 1959 roku Polskie Towarzystwo Biometryczne, którego celem jest upra-
wianie i rozpowszechnianie metod matematycznych w naukach biologicznych, zebrało si~ 
w dniu 12 lutego 1973 we Wrocławiu na swoim kolejnym Walnym Zgromadzeniu sprawoz-
dawczym i wyborczym połączonym z sesją naukową. W sesji uczestniczyli specjaliści z za-
kresu nauk biologicznych, medycznych i rolniczych oraz matematycy. 

Program sesji był następujący: 
G. Jag ie ł ł o, W. Ok tab a (Lublin), Teoria brakujących obserwacji i jej zastosowa-

nia. 
A.Kie I och (Lublin), Analiza wariancji wielu zmiennych. 
J. Ko z i ar a (Lublin), Metoda Monte Carlo w zastosowaniu do równań różniczko

wych liniowych niejednorodnych II rzędu. 
M. Mackiewicz (Łódź), O miernikach jakości opieki medycznej. 
J. Dom ż a ł, K. Dom ż a ł, L. Pr o kop o w i cz (Łódź), Próba ustalenia najisto-

tniejszych przyczyn niepowodzenia w leczeniu gruźlicy płuc. 
Z. T ó rzec ki, J. Dom ż a ł, A.Kur n at owski, M. Kot I icka (Łódź), 

Wpływ warunków społecznych na wyniki nauczania studentów I i II roku Akademii Me-
dycznej w Łodzi. 

F. Sawicki (Warszawa), A';ializa kowariancji w badaniach epidemiologicznych. 
B. Gr a I a, J. Św ie t I icka-Gr a I a, J. W oj tas zek (Poznań), Analiza krzy-

wych reakcji ilościowych w badaniach hemodynamicznych. 
R. Z my ś I o ny (Wrocław), Estymacja komponentów wariancyjnych w modeŻach 

losowych. 
z.Kaczmarek (Poznań), Testowanie hipotez w wielozmiennej analizie kowa-

riancji. 
A. Dy cz ko wski, z. Kaczmarek (Poznań), Algorytm wyboru zmiennych do 

analizy doświadczenia wielocechowego. 
K. Sawicki (Wrocław), Zagadnienie skalowania morfologicznych cech opisowych 

w statystycznej analizie wielocechowej. 
Szczegółowe sprawozdanie z sesji ukaże się w czasopiśmie „Listy Biometryczne" wy-

dawanym przez Towarzystwo. 
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