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SYLWETKA NAUKOWA
PROFESOR ZOFII ZARZYCKIEJ (1925-2010)

Profesor Zofia Zarzycka urodzi a si  3 listopada 1925 r. 
w miejscowo ci Godziesze Wielkie, ko o Kalisza. Ojciec by  
nauczycielem, kierownikiem szko y powszechnej i znanym 
regionalnym dzia aczem spo ecznym.

W 1939 r. Zofia Zarzycka uko czy a pierwsza klas  gim-
nazjaln  w Kaliszu. W czasie okupacji w latach 1940-1944 
zabrano j  na roboty przymusowe; w charakterze pomocy 
domowej w rodzinie niemieckiej. W ostatnim roku wojny 
pracowa a w fabryce broni „Zollenwerke” w Kaliszu. Wiosn  
1945 r. podj a przerwan  nauk  w gimnazjum, a nast pnie 
w liceum w Kaliszu, które uko czy a w 1947 r. W okresie 
1946-1947 pracowa a w ksi gowo ci, w hurtowni Spó dzielni 

Pracy „Spo em” w Kaliszu. Po uko czeniu szko y redniej rozpocz a studia wy sze 
w ódzkim Oddziale Szko y G ównej Handlowej (przekszta cona pó niej w Wy sz  
Szko  Ekonomiczn  w odzi, która zosta a powo ana w 1949 r.). Studia pierwszego 
stopnia uko czy a w 1951 r., a trzy lata pó niej uzyska a dyplom magistra ekonomii 
w Wy szej Szkole Ekonomicznej w odzi.

Prac  zawodow  rozpocz a w 1950 r. ju  w czasie studiów jako zast pca asy-
stenta w Katedrze Statystyki Wy szej Szko y Ekonomicznej w odzi. Rada Wydzia u 
Ekonomicznego Uniwersytetu ódzkiego (Wydzia  Ekonomiczny U  powsta  w 1960 r. 
po po czeniu WSE z U ) nada a Jej stopie  naukowy doktora nauk ekonomicznych 
w 1964 r. na podstawie rozprawy pt. „Problemy pracy zawodowej kobiet obarczonych 
dzie mi”, przygotowanej pod kierunkiem profesora Edwarda Rosseta. W 1982 r. Rada 
Wydzia u Ekonomiczno-Socjologicznego U  nada a Jej stopie  doktora habilitowanego 
nauk ekonomicznych, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Praca zawodowa kobiet 
a bud et rodzinny”, Acta Universitatis Lodziensis, ód  1982. Po habilitacji w 1983 r. 
uzyska a stanowisko docenta. Tytu  profesor nauk ekonomicznych otrzyma a w 1991 r.

Najbardziej dojrza e owoce nauczyciela akademickiego znajduj  si  w umys ach 
i sercach studentów oraz m odych adeptów nauki. Owoce te ujawniaj  si  w kszta -
ceniu i formowaniu studentów, asystentów i doktorów wraz z przygotowaniem ich 
do trudnej pracy poznawania, rozwijania i tworzenia nauki, poprzez przygotowanie 
i kierowanie ich rozpraw na kolejne stopnie i tytu y zawodowe.

Wszechstronna dzia alno  Profesor Zofii Zarzyckiej obejmowa a:
 problemy pracy zawodowej kobiet obarczonych obowi zkami rodzinnymi,
 demograficzne i spo eczne czynniki wp ywaj ce na wzorce konsumpcyjne,
 problemy ekonomiczne wynikaj ce z procesu starzenia si  ludno ci.



Sylwetka naukowa Profesor Zofii Zarzyckiej 97

Zagadnienia aktywno ci ekonomicznej kobiet by y przedmiotem nie tylko rozprawy 
doktorskiej, ale równie  tematem licznych Jej publikacji. W pracach tych zwraca a 
uwag  na ogromn  rol  kobiety pracuj cej zawodowo; pe ni cej funkcj  zawodow  
oraz prowadz cej równocze nie gospodarstwo domowe. St d te  podejmowa a w nich 
nie tylko kwestie przydatno ci i aktywno ci zawodowej kobiet w ró nych fazach roz-
woju rodziny, ale równie  zagadnienia bud etu czasu pracuj cych kobiet oraz wp ywu 
uzyskiwanych przez nie zarobków na sytuacj  dochodow  gospodarstw domowych. 
Problematyka pracy zawodowej kobiet pojawia a si  cz sto tak e w pó niejszych Jej 
pracach w powi zaniu z analiz  rynku i warunków bytu ludno ci. wiadczy to o Jej 
wra liwo ci spo ecznej, wyra aj cej si , w przypadku cz owieka nauki, w podejmowaniu 
problemów trudnych, czego najlepszym przyk adem s  badania aktywno ci ekonomicz-
nej kobiet w odzi – spauperyzowanym mie cie pracuj cych zawodowo kobiet.

Problematyce bada  konsumpcji w znacznej cz ci po wi cona by a równie  roz-
prawa habilitacyjna Profesor Zofii Zarzyckiej pt. „Praca zawodowa kobiet a bud et 
rodzinny”. G ównym przedmiotem rozwa a  w omawianej rozprawie jest wp yw pracy 
zawodowej kobiet na dochody i wydatki gospodarstwa domowego. Podj cie pracy przez 
kobiet , z jednej strony zwi ksza dochody gospodarstwa, z drugiej jednak ogranicza 
czas, jaki mo e ona po wi ci  na prace domowe oraz powoduje zmiany w hierarchii 
potrzeb gospodarstwa.

Zwi czeniem dorobku naukowego Profesor Zarzyckiej nad analiz  konsumpcji 
jest wydana przez ni  monografia pt. Czynniki demograficzne i spo eczne w analizie 
konsumpcji (Wyd. U  ód , 1992). Monografia ta stanowi doskona  syntez  Jej bada  
z tej dziedziny, b d c niezwykle interesuj cym, pe nym refleksji przekazem do wiadcze  
wynikaj cych z d ugoletnich bada  nad wzorcami konsumpcji, realizowanymi w go-
spodarstwach domowych. Przeprowadzona zosta a tak e gruntowna analiza wp ywu 
na decyzje konsumpcyjne pozaekonomicznych determinant.

Profesor Zarzycka zaproponowa a wykorzystanie metod taksonomicznych, umo li-
wiaj cych porównanie ró nych obiektów jednocze nie, z punktu widzenia wielu cech, 
do przestrzennych bada  porównawczych warunków ycia. Z du ym zainteresowaniem 
przyj te by y tak e Jej prace ukazuj ce mi dzywojewódzkie zró nicowanie warunków 
ycia ludno ci oraz traktuj ce o wykorzystaniu zmiennych syntetycznych w analizach 

porównawczych stanu zdrowia ludno ci (por. np. Z bada  nad wybranymi problemami 
w zakresie ochrony zdrowia ludno ci, Kraków 1996).

Profesor Zofia Zarzycka zajmowa a si  w latach siedemdziesi tych równie  meto-
dologi  szacowania indeksów cen w sferze us ug niematerialnych na potrzeby bada  
zwi zanych z opracowaniem, w cenach porównywalnych, tzw. rozwini tego bilansu 
gospodarki narodowej, budowanego zgodnie z za o eniami systemu rachunków naro-
dowych ONZ.

Profesor Zofia Zarzycka wielokrotnie bada a nast pstwa aktywno ci zawodowej 
kobiet dla ich sytuacji rodzinnej, w tym równie  po rednio dla kszta towania si  pod-
staw ma e skich i prokreacyjnych. Ju  w latach sze dziesi tych w swoich pracach 
zwraca a uwag , e aktywno  zawodowa kobiet poza rolnictwem jest czynnikiem redu-
kuj cym sk onno  do wydawania na wiat dzieci, zw aszcza w przypadkach urodze  
trzecich i dalszych. W badaniach swoich wykazywa a zatem, e praca zawodowa kobiet, 
z jednej strony przyczyni a si  do wzrostu dochodów w gospodarstwach domowych, 
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z którymi by y one zwi zane, z drugiej za , modyfikowa a zachowanie demograficzne 
tych gospodarstw.

W przypadku bada  starzenia si  populacji ludzkich, podobnie jak przy ledzeniu 
innych zjawisk demograficznych, Profesor Zarzyck  szczególnie interesowa y ró no-
rodne, zw aszcza spo eczne i ekonomiczne konsekwencje tych zjawisk.

Bada a równie  wp yw czynników spo eczno-demograficznych na wyposa enie 
gospodarstw domowych w dobra trwa ego u ytku, jak równie  nast pstwa przeobra e  
demograficznych dla potrzeb edukacyjnych i mieszkaniowych.

wiadectwem wysokiej oceny osi gni  Profesor Zofii Zarzyckiej w rodowisku 
polskich demografów by o powo anie Jej mi dzy innymi do zespo u koordynuj cego 
pracami w ramach Centralnego Problemu Bada  Podstawowych 09.1 („Uwarunkowania 
demograficzne rozwoju spo eczno-gospodarczego Polski”). Zespó  ten zatwierdza  zg a-
szane projekty zada  badawczych i tematów do realizacji w wymienionym problemie 
centralnie sterowanym. Przyjmowa  i akceptowa  te  gotowe opracowania autorskie.

Profesor Zarzycka wypromowa a 250 magistrantów, 8 doktorów, ponadto spo-
rz dzi a 23 recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych oraz dorobku naukowego na 
tytu  profesora, a tak e 60 innych recenzji artyku ów, ksi ek, skryptów i projektów 
naukowych, by a tak e wielokrotn  autork  licznych ekspertyz. Na szczególne podkre-
lenie zas uguj  owoce Jej pracy w procesie przygotowania m odych asystentów do 

pracy dydaktycznej i naukowej. Pocz wszy od 1965 r. pe ni a funkcj  opiekuna m odej 
kadry naukowo-dydaktycznej najpierw w Zak adzie, a potem w Katedrze Demografii 
i Statystyki. Jej bogate do wiadczenie i wielki talent pedagogiczny w przekazywaniu 
wiedzy statystycznej procentuje dzisiaj w ród Jej uczniów b d cych profesorami.

Wk ad Profesor Zofii Zarzyckiej w rozwój bada  demograficznych dokonywa  si  
równie  poprzez kszta cenie m odej kadry naukowej. Z o miu wypromowanych prac 
doktorskich najcz ciej interdyscyplinarnych, pi  zawiera o istotne watki demogra-
ficzne, takie jak np. struktura ludno ci wed ug p ci, wieku, cech spo ecznych a cz -
sto  wyst powania inwalidztwa, sytuacja spo eczno-zawodowa osób w starszym wieku, 
spo eczno-ekonomiczne determinanty procesów demograficznych w krajach arabskich. 
Warto podkre li , a do wiadczy o tego wielu pracowników Wydzia u Ekonomiczno-
-Socjologicznego U , e Profesor Zofia Zarzycka by a wspania ym i przekonuj cym 
konsultantem w zakresie stosowania metod ilo ciowych dla opisu procesów ekono-
micznych i spo ecznych, w tym demograficznych. Zawsze znajdowa a w tym wzgl dzie 
czas, aby s u y  rad  swoim m odszym i starszym kolegom.

W okresie 48 lat pracy dydaktycznej Profesor Zofia Zarzycka prowadzi a ró -
norodne zaj cia-wyk ady ze statystyki ogólnej, matematycznej oraz statystyki ekono-
micznej i spo ecznej dla studentów studiów stacjonarnych, wieczorowych, zaocznych 
i s uchaczy studiów doktoranckich. Rodzaje i tre ci wyk adów prowadzonych przez 
Ni  zmienia y si  z roku na rok, pod aj c za trendami rozwojowymi nowoczesnej 
statystyki, ale najwi kszy podziw budzi niezwyk a Jej rzetelno  w przekazywaniu 
studentom bogatych do wiadcze  i g bokiej wiedzy oraz yczliwy, niezwykle przyja-
cielski stosunek do s uchaczy.

Mimo e Profesor Zofia Zarzycka nie ubiega a si  nigdy o adne stanowiska 
i zaszczyty, lista pe nionych przez Ni  funkcji jest stosunkowo d uga, e wymieni  
najwa niejsze:
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1. Udzia  w pracach organizacyjnych w Uniwersytecie ódzkim:
  zast pca dyrektora Instytutu Ekonometrii i Statystyki,
  kierownik Zak adu Demografii i Statystyki w Instytucie Ekonometrii i Statystyki 

U  (1986-1992),
  kierownik Katedry Demografii i Statystyki Spo eczno-Ekonomicznej (1992-1996),
  wspó twórca i wieloletni kierownik Punktu Konsultacyjnego Wydzia u 

Ekonomiczno-Socjologicznego U  w Kaliszu,
  kierownik Magisterskich Studiów Ekonomicznych dla In ynierów na Wydziale 

Ekonomiczno-Socjologicznym U  (1983-1996),
  kierownik naukowy Zespo u Konsumpcji i Warunków Bytu w Instytucie 

Ekonometrii i Statystyki U ,
  udzia  w pracach licznych komisji uczelnianych, wydzia owych i instytutowych 

ds. dydaktycznych i wspó pracy z zagranic ,
  pe nomocnik Rektora U  ds. wspó pracy z WSE w Bratys awie i Czechos owackim 

Instytutem Gerontologicznym,
  wspó praca z Uniwersytetem w Lipsku, Uniwersytetem Lyon II i Lyon III,
  kierownik tematu w MR. III, a nast pnie 09.4 II, koordynowanym przez Instytut 

Socjologii UW,
  kierownik tematu w CPBP 11.5.2, a nast pnie CPBP 09.01, koordynowanym przez 

Instytut Statystyki i Demografii Szko y G ównej Planowania i Statystyki.
2. Udzia  w pracach programowych G ównego Urz du Statystycznego jako cz onek 

Komisji Dydaktycznej GUS.
3. Udzia  w pracach programowych ódzkiego Oddzia u PTE; od 1989 r. przewod-

nicz ca Komisji Dydaktycznej tego oddzia u.
4. W latach 1989-1990 przewodnicz ca Komisji Zatrudnienia Rady Naukowej przy 

Prezydencie Miasta odzi.
5. Cz onek Zarz du Polskiego Towarzystwa Demograficznego.
6. Cz onek Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN.

W Uniwersytecie ódzkim pracowa a do przej cia na emerytur , a przez kolejne 
dwa lata w niepe nym wymiarze zaj . Pocz wszy od 1998 r. podj a prac  na stano-
wisku profesora zwyczajnego w Spo ecznej Wy szej Szkole Przedsi biorczo ci i Zarz -
dzania w odzi, gdzie pracowa a do ko ca swoich dni.

Dzi ki swojemu bogatemu dorobkowi zarówno naukowemu, jak i dydaktycznemu, 
oraz niezwyk ej aktywno ci w kontaktach ze rodowiskiem statystyków i demografów 
Profesor Zofia Zarzycka by a powszechnie znana i bardzo szanowana, a najwi kszymi 
zaletami Jej serca by a: wra liwo , dobro , uczciwo , prawo , skromno  i yczli-
wo  dla ludzi, po prostu Profesor Zwyczajny. Tak e „zwyczajnie” odwa na.

Pow ci gliwa, a jednocze nie wyrazista w gestach, i ca e ycie – powoli, nie-
ustannie, bez wzgl du na trudno ci – zmierzaj ca we w a ciwym kierunku, s u ca 
najwy szym warto ciom: kolegom, studentom i innym, tzn. ludziom. W czasach kry-
zysu warto ci, upadku autorytetów, ka dy szuka dla siebie orientacyjnych znaków. 
Tymi znakami mog  by  nasi nauczyciele, my l , e dla wielu z nich tak  rol  pe ni a 
Profesor Zofia Zarzycka.

Czes aw Doma ski


