
DOKTOR IZABELLA CZOCHRALSKA (1947–2009)

Dnia 15 maja 2009 roku zmarła przedwcześnie w Warszawie, po przegranej
walce z nieuleczalną chorobą, dr Izabella Czochralska – Sekretarz Komi-
tetu Redakcyjnego naszego pisma, mocno zaangażowana w działalność na
rzecz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Była wieloletnim członkiem
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Zarządu Oddziału Warszawskiego PTM i Komisji Rewizyjnej, a także dele-
gatem na liczne Zjazdy Towarzystwa. W roku 2000 była główną organiza-
torką Zjazdu PTM w Warszawie. Od 2007 r. pełniła funkcję Sekretarza Ko-
mitetu Redakcyjnego Matematyki Stosowanej. Wszyscy, którzy Ją znali,
stracili bliskiego przyjaciela, człowieka o niezwykłej osobowości i umyśle.

Dr Izabella Czochralska była absolwentką Wydziału Matematyki i Me-
chaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1970). Po studiach podjęła pracę
w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Han-
dlowa) w Warszawie jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Tam uzyskała
stopień doktora w lipcu 1980 r. Ostatnio była zatrudniona na stanowisku
starszego wykładowcy w Kolegium Analiz Ekonomicznych, w Instytucie Eko-
nometrii (w Zakładzie Metod Probabilistycznych). Udzielała się na forum
międzynarodowym, była aktywną członkinią European Woman in Mathe-
matics.

Była specjalistką metod numerycznych, badań operacyjnych i decyzyj-
nych, programowania matematycznego oraz zastosowań matematyki w eko-
nomii, autorytetem dla środowiska nauki. Była autorką jednej z pierwszych
książek na polskim rynku wydawniczym z zakresu metod numerycznych:
Wykłady z metod numerycznych dla ekonomistów, Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa 1994, o której jeden z recenzentów napisał: tak treści-
wej i tak krótkiej nie było jeszcze na polskim rynku wydawniczym, można
ją traktować jako encyklopedyczne wprowadzenie do metod numerycznych.
Dalej też stwierdza: napisana jest prosto, ładnie i ściśle. Była autorką bądź
współautorką ponad dwudziestu prac naukowych. Zajmowała się także or-
tonormalizacją baz. Ostatnio specjalizowała się w badaniach źle uwarun-
kowanych, nieosobliwych (cramerowskich) układów równań liniowych. Tej
tematyki dotyczy jeden z ostatnich Jej artykułów publikowanych w naszym
Piśmie w Nr. 7(48) w 2007 r. Pracowała nad rozprawą habilitacyjną na temat
Niewypukłego programowania kwadratowego, którą miała zaawanso-
waną w 80%. Muzyka klasyczna była Jej hobby i najbardziej Ją relaksowała,
a praca ze studentami Ją uskrzydlała, tak nam o tym mówiła.

Dr Izabellę Czochralską ceniono jako wspaniałego dydaktyka zarówno
w środowisku pracowników jak i studentów. Za działalność dydaktyczną
była niejednokrotnie wyróżniana, a przez studentów lubiana i szanowana.
Chętnie podejmowała się różnych działań społecznych. Cechował Ją opty-
mizm i energia życiowa, a także wrażliwość na potrzeby innych.

W naszej pamięci pozostanie jako Koleżanka pełna wdzięku, pasji i życz-
liwości. Będzie nam Jej bardzo brakowało...
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