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1.

W tej chwili chciałbym wyrazić moje najszczersze i najserdeczniejsze
podziękowania za wielki zaszczyt, jaki mi Państwo zgotowaliście, zapraszając mnie
do wygłoszenia wykładu inaugurującego nowy rok akademicki 2015/16. Dziękuję
Pani Prezes za powierzenie mi tego zadania i za zaufanie. Spróbujmy zatem w pełni
sił i „z pieśnią na ustach, stanąć zgodnie wszyscy wraz i iść ku słońcu, przenosząc góry,
gdy na drodze staną nam” i zmieniać przyszłość. No właśnie – zmieniać przyszłość…
Ale jak? Czyż przyszłość każdego człowieka nie jest niczym niezapisana księga,
którą tworzy on poprzez wybory, jakich dokonuje w teraźniejszości, a każdy
dokonany wybór, każda podjęta decyzja, w mniejszym lub większym stopniu
oddziaływuje na naszą przyszłość? Czy też dzień jutrzejszy jest już z góry dokładnie
określony i zaplanowany? Jaki więc sens ma przepowiadanie przyszłości, skoro
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dopiero tworzymy ją poprzez to, co robimy w teraźniejszości, czy też mamy już
z góry zaplanowane życie niczym Król Edyp?

2.

Niezależnie od postawionych przed chwilą pytań, próby przepowiadania
przyszłości, kontaktów ze zmarłymi czy czytania w myślach, podejmowano już
w odległej starożytności, a i w dzisiejszych czasach nie brak tych, którzy – jak
twierdzą – znają przyszłość: Kasandra, Sybilla Kumańska, lub św. Malachiasz czy też
Nostradamus, to postacie, z którymi nierozłącznie powiązane jest przepowiadanie.
Wielu konsultowało się z nimi i zasięgało ich rad, by chociażby
troszkę osłonić rąbka kurtyny przyszłości, a poprzez to mieć
realny wpływ na rozwój wypadków. Oczywiście, o ile
w przypadku Kasandry i Sybilli, nie mamy pewności czy w ogóle
istniały – przecież to postacie mitologiczne,
o tyle w przypadku św. Malachiasza,
ogłaszającego
listę
wszystkich
papieży
począwszy od Celestyna II oraz Nostradamusa,
mamy pewność, że ludzie ów żyli i parali się tą
Kasandra
dziedziną „wiedzy”. Szczególnie ten ostatni.
Ktoś mógłby zapytać, dlaczego słowo wiedza jest tutaj ujęte w
cudzysłów. Odpowiedź jest dość prosta – w środowisku
Nostradamus
naukowym, wróżenie jest uznawane za pseudonaukę, czyli za zbiór
twierdzeń, które aspirują do jej miana, ale nie spełniają one jej podstawowych reguł,
gdyż nie mają oparcia w sprawdzalnych i możliwych do powtórzenia
doświadczeniach, a ponadto, na chwilę obecną, nie istnieje żaden dowód
w jakikolwiek sposób potwierdzający skuteczność tego działania:
chociażby czterowiersze przywołanego wcześniej Nostradamusa
budzą emocje i skrajne oceny – od wiary i entuzjazmu
do powątpiewania i lekceważenia,
a to z racji chociażby tego, że z jego
centurii łatwo „przepowiadać” to, co
już
się
wydarzyło,
czyli
dopasowywać tekst przepowiedni do
wydarzeń,
a
czasem
wręcz
Sybilla
św. Malachiasz
odwrotnie.

NOWOCZESNE WRÓŻBIARSTWO
Mirosław Sadowski

3

3.

Wszystko to pokazuje, iż przez wieki ludziom nieodłącznie towarzyszyła myśl,
by jakimś sposobem móc wpływać na bieg historii. Wielu zdawało sobie jednak
sprawę, iż tak powszechne przepowiednie należy traktować z przymrużeniem oka.
Chociażby z racji pseudonaukowego podejścia do zagadnienia. W stosunkowo
niedawnej przeszłości, zdano sobie wreszcie sprawę, że potrzebny jest skuteczny
aparat naukowy, umożliwiający racjonalne spojrzenie na tę kwestię. Uzmysłowiono
sobie, że wykorzystanie metod matematycznych umożliwi, a co najmniej przybliży
do odkrywania prawidłowości w zachowaniu się pewnych zbiorowości oraz analizy
i interpretacji danych, czyli zaobserwowanych zjawisk.

I tak, zaczęto zbliżać się, a w późniejszym czasie rozwijać jako samodzielną naukę,
do tego, co dzisiaj nazywamy statystyką: pojęcie statystyka, w znaczeniu bliższym
dzisiejszemu, wprowadził do powszechnego użytku w roku 1749 Gottfried Achenwall.
Natomiast jako pierwszy słowa „statystyka” w języku polskim użył Stanisław Staszic
w 1809 roku w dziele „O statystyce Polski” (jednak znaczenie tego pojęcia w jego
rozumieniu zbliżone było do „państwoznawstwa” – ale i w tym neologizmie można
dopatrzyć się znamion słowa statystyka). Czym zatem jest ów statystyka?
Czy – podobnie jak przepowiednie
– kolejnym nurtem aspirującym do
zaszczytnego tytułu nauki, czy też
jednak odwrotnie? Mając na uwadze
wprzęgnięty w jej metody aparat
matematyczny, bezspornie widzimy,
że jest to nauka w najszerzej rozumianym
znaczeniu tego słowa, gdyż opiera się na
sprawdzalnych
i
możliwych
do
powtórzenia
doświadczeniach.
Cóż
zatem jest przedmiotem jej badań? Otóż osią jej zainteresowania są metody
pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących
zjawiska. Mając to na uwadze, widzimy, iż dysponujemy już nie nic wartymi
przepowiedniami, a dość zręcznym narzędziem, umożliwiającym – na podstawie
obserwacji – przewidywanie zdarzeń. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że nie
dysponujemy narzędziem umożliwiającym przewidywanie biegu zdarzeń
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stuprocentowo zbieżnego z rzeczywistością, a jedynie do niego przybliżającym – i to
z określonym prawdopodobieństwem. I dlatego też – jak ujął to Zbigniew Martyniak:
statystyka jest w najlepszym razie narzędziem pomocniczym, gdyż może się ona stać
niebezpieczna, o ile człowiek wyciągający wnioski ze statystyki
nie posługuje się zdrowym rozsądkiem”. Bo przecież chociażby znany
aforyzm, który przytoczył George Bernard Shaw: „Jeśli mój sąsiad
codziennie bije swoją żonę, ja zaś nie biję swojej nigdy, to w świetle
statystyki bijemy je co drugi dzień”, jakkolwiek poprawny
statystycznie, budzi nasz naturalny
sprzeciw. A co dopiero następujące
słowa Ericha Remarque’a: „jedna śmierć to
tragedia, milion – to statystyka”, błędnie
George B. Shaw
przypisywane autorstwu Józefa Stalina.
Czego zatem można być pewnym w statystyce? Zdaje się,
że jednego: idąc za słowami Krzysztofa Mętraka:
„Statystycznie wypada jedna śmierć na jednego człowieka”,
widzimy, iż na pewno w tej kwestii mamy słuszność.
Każda inna wymaga racjonalnego spojrzenia na sprawę.

4.

Po studium natury historyczno – filozoficznej, przyjrzyjmy się nieco bliżej istocie
rzeczy. Metody statystyczne stosuje się wszędzie tam, gdzie chodzi o poznanie
prawidłowości w zakresie zjawisk masowych – od problemów demograficznych
i
ekonomicznych,
przez
socjologiczne
aż
po
probabilistyczną
interpretację
kopenhaską bardzo zaawansowanej
mechaniki
kwantowej,
którą
jak
wiemy,
bardzo
chciał
przeforsować Niels Bohr, a z którą
do końca życia nie mógł pogodzić
się Albert Einstein i to do tego

NOWOCZESNE WRÓŻBIARSTWO
Mirosław Sadowski

5

stopnia, że ten zdeklarowany ateista, dając
upust swojej frustracji, ukuł powiedzenie
„Bóg nie gra w kości”. A zatem, metoda
statystyczna jest jedną z metod badań
naukowych. Działania statystyczne stosuje
się do opisu zjawisk masowych. Zestawienia
danych do opisu tych zjawisk dostarczają
między innymi urzędy statystyczne przez
spisy powszechne. Zestawienia te mają
postać tabel, z których można dowiedzieć się, w jakim procencie dane zjawisko
występuje (publikowanych między innymi w rocznikach statystycznych). Dzięki
owym
danym
można
ustalić
zmienność
zjawisk
masowych
i tendencje ich przekształceń w czasie. Sporządza się w tym celu wykresy, ilustrujące
krzywą rozwoju danego zjawiska. Część danych dostarcza badanie metodą grup
reprezentatywnych: zbiera się dane nie od wszystkich, ale od odpowiednio wybranej
grupy, określanej jako grupa reprezentatywna, czyli część populacji pozwalająca
w przybliżeniu opisać jej całość. A zatem, celem analizy statystycznej jest uzyskanie
jak największej wiedzy z pozyskanych danych.

5.

Wśród metod służących analizie danych statystycznych, znajdują się m. in.:
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Wiele metod, rozwijanych na przestrzeni lat. Z uwagi na ograniczoną ilość czasu,
pozwolę sobie przybliżyć dwie z nich, mianowicie analizę korelacji i regresji (choć
tylko liniową z uwagi na łatwość zastosowania), czyli metody statystyczne
pozwalające na badanie związku pomiędzy wielkościami pewnych danych
i przewidywanie na tej podstawie nieznanych wartości. Badając przecież różnego
rodzaju zjawiska, np. społeczne, ekonomiczne, psychologiczne, przyrodnicze itp.,
stwierdzamy niemal zawsze, że każde z nich jest uwarunkowane działaniem innych
zjawisk, chociażby: znaczący jest wpływ wzrostu na wagę człowieka, istotna jest
relacja między rodzajem drewna a jego gęstością, czy też jakość wykonywanej pracy
zależy od wynagrodzenia pracownika. Takie obserwacje bywają bardzo pomocne,
dlatego ważne jest poznanie metod analizy zależności (współzależności,
współwystępowania) cech, ponieważ pozwalają one poznać charakter
obserwowanych zależności, sprawdzić czy rzeczywiście istnieją (nie są pozorne),
a także opisać, przy pomocy formuł matematycznych, ilościowe relacje między
zmiennymi, co w konsekwencji może doprowadzić do znalezienia „formuły”,
pozwalającej na predykcję (prognozowanie) następstw trwania takiej relacji.
A zatem, celem badania współzależności jest stwierdzenie czy obserwowana relacja
jest statystycznie istotna, uzyskanie liczbowych miar charakteryzujących relację
i dostarczenie możliwości prognozowania wartości jednej zmiennej gdy znana jest
wartość drugiej zmiennej.

6.

Przyjrzyjmy się więc bliżej, wspomnianej wcześniej, analizie korelacji i regresji.
Do opisu statystycznego, na podstawie którego można wnioskować o dalszych
konsekwencjach, służą następujące parametry statystyczne:
 współczynnik korelacji liniowej Pearsona (r), czyli liczba określająca w jakim stopniu
zmienne są współzależne – z rysunku widzimy, iż zmienne są bardziej
skorelowane, gdy jej wartość co do wartości bezwzględnej zdąża do jedności
(im mniejsze wartości – dążące do zera – zmienne są bardziej rozproszone),
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 moc korelacji (M) – liczba określająca wielkość części ogólnego rozrzutu wyników,
która jest „wyjaśniana” przez zachodzenie związku korelacyjnego.
 współczynnik indeterminacji (J) – określający tę część ogólnego rozrzutu wyników,
która jest „niewyjaśniona” związkiem korelacyjnym i którą należy przypisać
przypadkowi.

7.

Verba docent exempla trahunt: prześledźmy zatem dane demograficzne dla Polski
po II Wojnie Światowej:

i zbudujmy modele statystyczne następujących par:
 rok – populacja,
 rok – liczba zgonów,
 liczebność populacji – liczba urodzeń.
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Zestawienie wyników do badań korelacyjnych dla pary:
ROK – LICZEBNOŚĆ POPULACJI
współczynnik korelacji
liniowej Pearsona:
r = 0,94
moc korelacji
M = 0,88
współczynnik
indeterminacji:
J = 0,12
Otrzymane wartości parametrów statystycznych informują, że:
 zależność między rokiem a liczebnością populacji jest praktycznie pełna,
 88% ogólnego rozrzutu wyników jest „wyjaśniana” przez zachodzenie związku
korelacyjnego,
 12% ogólnego rozrzutu wyników jest „niewyjaśniona” związkiem korelacyjnym
i tę część należy „przypisać przypadkowi”.

Zestawienie wyników do badań korelacyjnych dla pary:
ROK – LICZBA ZGONÓW
współczynnik korelacji
liniowej Pearsona:
r = 0,85
moc korelacji
M = 0,72
współczynnik
indeterminacji:
J = 0,28

Otrzymane wartości parametrów statystycznych informują, że:
 zależność między rokiem a przyrostem naturalnym jest bardzo wysoka,
 72% ogólnego rozrzutu wyników jest „wyjaśniana” przez zachodzenie związku
korelacyjnego,
 28% ogólnego rozrzutu wyników jest „niewyjaśniona” związkiem korelacyjnym
i tę część należy „przypisać przypadkowi”.
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Zestawienie wyników do badań korelacyjnych dla pary:
LICZEBNOŚĆ POPULACJI – LICZBA URODZEŃ
współczynnik korelacji
liniowej Pearsona:
r = – 0,72
moc korelacji
M = 0,52
współczynnik
indeterminacji:
J = 0,48
Otrzymane wartości parametrów statystycznych informują, że:
 zależność między liczbą urodzeń a liczebnością populacji jest umiarkowana,
 52% ogólnego rozrzutu wyników jest „wyjaśniana” przez zachodzenie związku
korelacyjnego,
 48% ogólnego rozrzutu wyników jest „niewyjaśniona” związkiem korelacyjnym
i tę część należy „przypisać przypadkowi”.

8.

Rozpatrując reprezentacje graficzne ilustrujące relacje rozważanych par,
dostrzegamy, że niebieską linią zaznaczono ich stan faktyczny, natomiast czerwoną
– tzw. prostą regresji, która obrazuje wzajemne powiązanie między zmiennymi,
ale już na sposób statystyczny.
Z uwagi na wartości współczynników, modele przystające do rzeczywistości warto
zdefiniować dla par:
 rok – liczebność populacji
 rok – liczba zgonów.
Ostatnią parę odrzucamy, gdyż, na podstawie stosunkowo niskiej wartości
współczynnika Pearsona, a co za tym idzie – z racji wysokiej wartości współczynnika
indeterminacji, dochodzimy do wniosku, że każde prognozowanie na podstawie
tego modelu, mogłoby z gruntu okazać się fałszywe.
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Nietrudno więc zbudować modele matematyczne dla wyróżnionych par.
Model liniowy pierwszej pary przedstawia równanie:
y1 (x) = 220527x – 402591169
gdzie: x – rok, y1 – liczebność populacji,
natomiast model liniowy drugiej pary przedstawia zależność:
y2 (x) = 2510,35x – 4648509,3
gdzie: x – rok, y2 – liczba zgonów.
Dzięki wyróżnionym modelom, możemy – z pewnym prawdopodobieństwem
– określać wzajemny związek między rozważanymi zmiennymi, oczywiście mając
na uwadze, że popełniamy pewien błąd, co z drugiej strony nie przeszkadza
prognozować o zachodzącym zjawisku (przynajmniej w pewnym zakresie).
Przykładowo, dla pary pierwszej, na podstawie modelu matematycznego, możemy
odczytać, że w roku 2000 populacja liczyła:
y1 (2000) = 220527· 2000 – 402591169 ≈ 38 463 851,
podczas, gdy stan faktyczny to 38 254 000. Widzimy, że błąd jest znikomy. A jak jest
z drugą parą w tym samym roku? Otóż liczba zgonów wynosiła:
y2 (2000) = 2510,35· 2000 – 4648509,3 ≈ 372 191,
zaś demografia wskazuje, że ilość ta wynosiła 368 000, co obrazuje, że i tym razem
prognoza mieści się w granicach błędu.
Spróbujmy się zatem pokusić i dokonać predykcji dla roku 3000. Dla pierwszej pary,
mamy:
y1 (3000) = 220527· 3000 – 402591169 ≈ 2 589 911 361,
co pokazuje, że Polaków będzie nieco ponad 2,5 miliarda, natomiast co do drugiej
pary:
y2 (3000) = 2510,35· 3000 – 4648509,3 ≈ 2 882 541,
co oznacza, iż w rozpatrywanym roku umrze ok. 3 milionów Polaków.
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Oczywiście, nie trzeba być specjalistą, aby spostrzec, że otrzymane dane są
absurdalne (za prawie 1000 lat, według tych prognoz, będzie nas znacznie więcej niż
obecnie żyje Chińczyków; nie będę przeprowadzać podobnych prób dla
przywołanego narodu ). Tutaj właśnie w sukurs przychodzi przywołany już
wcześniej cytat Zbigniewa Martyniaka o zdrowym rozsądku. Ale z czego to wynika?
Otóż, znalezione modele matematyczne, oddające relację między rozpatrywanymi
parami, mają charakter lokalny – od roku 1946 do 2014, czyli – jak widać – jest to
przedział stosunkowo niewielki (podobnie rzecz ma się ze zbieżnością szeregu
potęgowego Taylora, czy też tzw. ekstrapolacją, która – w odróżnieniu od zazwyczaj
poprawnej interpolacji – jest często ryzykowna). Prognozowanie na tych modelach,
dla dat tak odległych, jest zatem niedopuszczalne.
Przekonać o tym również się można, wyznaczając zerową wartość dla pierwszej
relacji, która zachodzi dla 1825,58 co oznacza, że Naród Polski ma swój początek
mniej więcej w lipcu 1825 roku. Nie jestem pewien, czy chciałbym wiedzieć,
co pomyślałby o mnie w tym momencie Mieszko I lub biskup Jordan .

Aby mieć więc „gwarancję”, iż prognozujemy prawidłowo, należy „nie oddalać” się
zbytnio od rozpatrywanego przedziału.
Przykładowo, zobaczmy, jak wyglądają rozpatrywane relacje dla lat 1939 i 2020, czyli
dość bliskich rozpatrywanego przedziału.
Dla pary rok – liczebność populacji mamy:
y1 (1939) = 220527· 1939 – 402591169 ≈ 25 011 673,
y1 (2020) = 220527· 2020 – 402591169 ≈ 42 874 401,
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co oznacza, że w roku 1939 żyło w naszej ojczyźnie nieco ponad 25 milionów ludzi,
natomiast w 2020 roku będzie nas ok. 43 milionów.
Dla drugiego związku:
y2 (1939) = 2510,35· 1939 – 4648509,3 ≈ 219 059,
y2 (2020) = 2510,35· 2020 – 4648509,3 ≈ 422 389,
co mówi, że w roku 1939 zmarło ok. 220 tys. ludzi, zaś w 2020 odejdzie z tego świata
nieco ponad 420 tys.
Z otrzymanymi rezultatami jest nam znacznie łatwiej się pogodzić (chociażby
poprzez porównanie z danymi demograficznymi, które można znaleźć w rocznikach
statystycznych), co dowodzi, że znalezione relacje, są stosunkowo poprawne.

9.

W podsumowaniu, chciałbym podzielić się z państwem następującymi
spostrzeżeniami i wnioskami : prognozowaniem, czyli racjonalnym i naukowym
przewidywaniem przyszłości lub predykcją, nazywa się proces wnioskowania
o przyszłych wartościach zmiennej na podstawie modelu wyjaśniającego jej
kształtowanie się. Wynik takiego procesu jest właśnie prognozą. Prognoza
statystyczna jest stwierdzeniem weryfikowanym empirycznie. Dzięki temu aparatowi,
ludzkość dysponuje stosunkowo zręcznym narzędziem, dzięki któremu – bez
odwoływania się do zabobonów oraz pseudonaukowych rozwiązań – może
„przewidywać” interesujące ją zjawiska w nieodległym czasie, a co za tym idzie,
wskazywać prawdopodobny przebieg w przyszłości zjawisk i procesów, np.
gospodarczych oraz skutków podejmowanych działań. Prowadzi to do zmniejszenia
ryzyka w procesie podejmowania decyzji, o którym – rzecz jasna – nie muszę nic
mówić.

NOWOCZESNE WRÓŻBIARSTWO
Mirosław Sadowski
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Szanowni Państwo, Drodzy Słuchacze!

Czy wykład był dobry? 

Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Przepraszam również, jeśli kogoś zanudziłem
na śmierć – nie to było jednak moją intencją .
Z tego miejsca pragnę raz jeszcze podziękować Pani Prezes za zaufanie
i zaproszenie. W nowym roku akademickim proszę przyjąć najlepsze życzenia
wszelkiej pomyślności. Życzę Państwu, aby studiowanie w Transgranicznym
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zgorzelcu, było dla wszystkich źródłem
nieustających sukcesów i satysfakcji oraz znaczących dokonań w obszarach
działalności placówki. Bardzo dziękuję.

