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Wspomnienie o doc. Eugeniuszu Fidelisie
(30 sierpnia 1927– 21 lipca 2014)

Doc dr Eugeniusz Fidelis urodził się 30 sierpnia 1927 roku w Płońsku.
Do 1939 roku ukończył 6 klas szkoły podstawowej. Po okupacji uczęszczał do
gimnazjum i liceum dla dorosłych w Płocku równocześnie pracując w Staro-
stwie Powiatowym najpierw jako pomoc biurowa, później referent by wresz-
cie dojść do pozycji kierownika referatu administracyjno - prawnego. W 1949
roku wstąpił na Uniwersytet Warszawski na Wydział Matematyczno Przy-
rodniczy. W 1952 roku ukończył pierwszy stopień studiów i podjął pracę jako
asystent na SGPiSie, kontynuując studia II stopnia w zakresie zastosowań
probabilistycznych. W 1954 uzyskał magisterium z matematyki pisząc pracę
o zastosowaniu statystyki do badania skuteczności leków tromboplastycznych
(opublikowanej częściowo w Acta Biologica). W międzyczasie pracował też
jako wykładowca na Wojskowej Akademii Technicznej (1954-56). W grudniu
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1956 roku podjął pracę w Instytucie Matematycznym PAN w grupie staty-
stycznej kontroli jakości (w późniejszym Dziale Zastosowań Przemysłowych)
na pół etatu, a od lipca 1957 na całym etacie. 24 listopada 1962 roku obronił
w IMPANie rozprawę doktorską pt. „Badanie łącznych rozkładów zmiennych
losowych dwupunktowych”pod promotorstwem prof. Jana Oderfelda. Od 1
października 1965 roku został powołany na adiunkta w IMPANie, zaś od 1
stycznia 1974 roku na docenta. W IMPANie pracował do 1 lipca 2009 roku.
W tym czasie pełnił różne funkcje administracyjne w IMPANie. Od 1 lipca
1970 roku był p.o. zastępcy dyr. ds. ogólnych by od 1 kwietnia 1972 roku
zostać zastępcą Dyrektora ds. ogólnych do 31 marca 1989 roku. Uczestniczył
aktywnie w ważniejszych wydarzeniach IMPANu: powstaniu Centrum Ba-
nacha i w organizacji Międzynarodowego Kongresu Matematycznego w 1983
roku. Z ramienia Dyrekcji IMPANu podlegały mu sprawy wydawnicze. Doc.
Fidelis uczestniczył w przejęciu przez IMPAN wydawnictw matematycznych.
Za zasługi dla poligrafii wydawnictw matematycznych otrzymał nagrodę in-
dywidualną ministra Handlu Zagranicznego w 1984 roku.

Praca naukowa doc. Fidelisa dotyczyła zastosowań probabilistyki, teorii
obsługi masowej, statystycznej kontroli jakości, zastosowań matematyki w
medycynie. Doc. Fidelis napisał w sumie około 30 prac i skryptów w tym
prace współautorskie z: J. Oderfieldem (Dwustopniowa kontrola z uwzględ-
nieniem błędów pomiaru, Zastosowania Matematyki 1962), z Klemensem
Wiśniewskim (Kontrola produkcji taśmowej, Przegląd Statystyczny 1963,
W sprawie niezawodności produkcji obliczanej na podstawie wzoru Portza-
Smitha, Przegląd Elekrotechniczny 1962, Wpływ błędnych kwalifikacji ele-
mentów na ocenię niezawodności początkowej, Przegląd Elektroniki 1963),
Ryszardem Zielińskim (Szacowanie parametrów rozkładu za pomocą staty-
styk z próbki uporządkowanej, Zastosowania Matematyki 1960), Aliną Ko-
smowską (Metody skracania czasu badań niezawodności, Elektronika 1976),
Janem Boczkowskim (Zastosowanie teorii niezawodności w ubezpieczeniach,
Studia ubezpieczeniowe 1986).

Doc. Fidelis utrzymywał kontakty z twórcami współczesnej teorii obsługi
masowej z Berkeley: R.E. Barlowem, F. Proshanem, których odwiedził w la-
tach sześćdziesiątych. Przyjaźnił się z B. W. Gnedenką. Zajmował się szkole-
niem i doskonaleniem kadr inżynierskich współpracując z Ośrodkiem Postępu
Technicznego NOT i Zespołem Ośrodków Doskonalenia Kadr. Na te potrzeby
napisał szereg skryptów. Doc. Fidelis przetłumaczył ponadto trzy książki:
B.W. Gnedenki, I.N. Kovalenki, Wstęp do teorii obsługi masowej (z Jerzym
Nowakowskim i Klemensem Wiśniewskim) wydaną przez PWN w 1971 roku,
książkę G.P. Klimowa, Procesy masowej obsługi (wraz z Tomaszem Rolskim)
wydaną przez WNT w 1979 roku, oraz G. Marczuka, Matematyczne modele
w immunologii (razem z żoną Elwirą Gilewicz - Fidelis) wydaną przez PWN
w 1989 roku.

Wykształcił wielu pracowników wojska za co otrzymał medale za zasługi
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dla obronności kraju: brązowy, srebrny i złoty. Otrzymał kolejno: Złoty Krzyż
Zasługi 1973 rok, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1977, Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 1985. Był nauczycielem bardzo wymaga-
jącym wkładającym dużo wysiłku by nauczyć studenta. Przez 5 lat pracował
dodatkowo w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu by wreszcie być zwol-
nionym ze względu na zbyt wysokie wymagania stawiane studentom.

Stworzył Konferencję Zastosowań Matematyki, która po raz pierwszy zor-
ganizował w 1972 roku w Jadwisinie pod Serockiem i czynił to przez wiele lat
aż do 33 Konferencji. W 1996 roku został honorowym członkiem Polskiego
towarzystwa Matematycznego.

Doc. Fidelis był barwną postacią. Potrafił witać wierszem uczestników
Konferencji Zastosowań Matematyki. Opowiadał wiele anegdot związanych
z matematykami. Zajmował się też radiestezją używając wahadełka. Gdy
jeździliśmy na zjazdy PTMu wpadał do mojego pokoju by ustalić jak powi-
nienem przesunąć łóżko by dobrze wyspać się. Gdy w IMPANie dostaliśmy
wspólny pokój do pracy położył swoją rękę pod moją i sprawdził w którą
stronę obracało się wahadełko. Stwierdził, że możemy współpracować, bo ob-
racało się we właściwą stronę. Podobno przy pierwszej żonie obracało się
ono w stronę przeciwną. Był skarbnicą kawałów, które wszystkim opowiadał.
Zawsze identyfikował się z Instytutem Matematycznym PAN i jego pracow-
nikami. Głęboko przeżywał ich sukcesy i niepowodzenia. Póki mógł mówić to
zawsze przed świętami prosił o przekazanie życzeń w jego imieniu. Od wielu
lat opiekowała się nim jego druga żona Elwira Gilewicz Fidelis, znakomita
lekarka, specjalistka z radiologii, córka zamordowanego przez NKWD dyrek-
tora szkoły polskiej w gubernii wołyńskiej (pod Berdyczowem). Eugeniusz
Fidelis zmarł 21 lipca 2014 roku. Pozostawił po sobie syna Krzysztofa, który
jest biofizykiem i pracuje jako Dyrektor w University of California Davis
Genome Center.
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