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PROFESOR ZOFII ZARZYCKIEJ (1925-2010)

Profesor Zofia Zarzycka urodziïa siÚ 3 listopada 1925 r.
w miejscowoĂci Godziesze Wielkie, koïo Kalisza. Ojciec byï
nauczycielem, kierownikiem szkoïy powszechnej i znanym
regionalnym dziaïaczem spoïecznym.
W 1939 r. Zofia Zarzycka ukoñczyïa pierwsza klasÚ gimnazjalnÈ w Kaliszu. W czasie okupacji w latach 1940-1944
zabrano jÈ na roboty przymusowe; w charakterze pomocy
domowej w rodzinie niemieckiej. W ostatnim roku wojny
pracowaïa w fabryce broni „Zollenwerke” w Kaliszu. WiosnÈ
1945 r. podjÚïa przerwanÈ naukÚ w gimnazjum, a nastÚpnie
w liceum w Kaliszu, które ukoñczyïa w 1947 r. W okresie
1946-1947 pracowaïa w ksiÚgowoĂci, w hurtowni Spóïdzielni
Pracy „Spoïem” w Kaliszu. Po ukoñczeniu szkoïy Ăredniej rozpoczÚïa studia wyĝsze
w ódzkim Oddziale Szkoïy Gïównej Handlowej (przeksztaïcona póěniej w WyĝszÈ
SzkoïÚ EkonomicznÈ w odzi, która zostaïa powoïana w 1949 r.). Studia pierwszego
stopnia ukoñczyïa w 1951 r., a trzy lata póěniej uzyskaïa dyplom magistra ekonomii
w Wyĝszej Szkole Ekonomicznej w odzi.
PracÚ zawodowÈ rozpoczÚïa w 1950 r. juĝ w czasie studiów jako zastÚpca asystenta w Katedrze Statystyki Wyĝszej Szkoïy Ekonomicznej w odzi. Rada Wydziaïu
Ekonomicznego Uniwersytetu ódzkiego (Wydziaï Ekonomiczny U powstaï w 1960 r.
po poïÈczeniu WSE z U) nadaïa Jej stopieñ naukowy doktora nauk ekonomicznych
w 1964 r. na podstawie rozprawy pt. „Problemy pracy zawodowej kobiet obarczonych
dzieÊmi”, przygotowanej pod kierunkiem profesora Edwarda Rosseta. W 1982 r. Rada
Wydziaïu Ekonomiczno-Socjologicznego U nadaïa Jej stopieñ doktora habilitowanego
nauk ekonomicznych, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Praca zawodowa kobiet
a budĝet rodzinny”, Acta Universitatis Lodziensis, ódě 1982. Po habilitacji w 1983 r.
uzyskaïa stanowisko docenta. Tytuï profesor nauk ekonomicznych otrzymaïa w 1991 r.
Najbardziej dojrzaïe owoce nauczyciela akademickiego znajdujÈ siÚ w umysïach
i sercach studentów oraz mïodych adeptów nauki. Owoce te ujawniajÈ siÚ w ksztaïceniu 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 tytuïy zawodowe.
Wszechstronna dziaïalnoĂÊ Profesor Zofii Zarzyckiej obejmowaïa:
Ř problemy pracy zawodowej kobiet obarczonych obowiÈzkami rodzinnymi,
Ř demograficzne i spoïeczne czynniki wpïywajÈce na wzorce konsumpcyjne,
Ř problemy ekonomiczne wynikajÈce z procesu starzenia siÚ ludnoĂci.
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Zagadnienia aktywnoĂci ekonomicznej kobiet byïy przedmiotem nie tylko rozprawy
doktorskiej, ale równieĝ tematem licznych Jej publikacji. W pracach tych zwracaïa
uwagÚ na ogromnÈ rolÚ kobiety pracujÈcej zawodowo; peïniÈcej funkcjÚ zawodowÈ
oraz prowadzÈcej równoczeĂnie gospodarstwo domowe. StÈd teĝ podejmowaïa w nich
nie tylko kwestie przydatnoĂci i aktywnoĂci zawodowej kobiet w róĝnych fazach rozwoju rodziny, ale równieĝ zagadnienia budĝetu czasu pracujÈcych kobiet oraz wpïywu
uzyskiwanych przez nie zarobków na sytuacjÚ dochodowÈ gospodarstw domowych.
Problematyka pracy zawodowej kobiet pojawiaïa siÚ czÚsto takĝe w póěniejszych Jej
pracach w powiÈzaniu z analizÈ rynku i warunków bytu ludnoĂci. ¥wiadczy to o Jej
wraĝliwoĂci spoïecznej, wyraĝajÈcej siÚ, w przypadku czïowieka nauki, w podejmowaniu
problemów trudnych, czego najlepszym przykïadem sÈ badania aktywnoĂci ekonomicznej kobiet w odzi – spauperyzowanym mieĂcie pracujÈcych zawodowo kobiet.
Problematyce badañ konsumpcji w znacznej czÚĂci poĂwiÚcona byïa równieĝ rozprawa habilitacyjna Profesor Zofii Zarzyckiej pt. „Praca zawodowa kobiet a budĝet
rodzinny”. Gïównym przedmiotem rozwaĝañ w omawianej rozprawie jest wpïyw pracy
zawodowej kobiet na dochody i wydatki gospodarstwa domowego. PodjÚcie pracy przez
kobietÚ, z jednej strony zwiÚksza dochody gospodarstwa, z drugiej jednak ogranicza
czas, jaki moĝe ona poĂwiÚciÊ na prace domowe oraz powoduje zmiany w hierarchii
potrzeb gospodarstwa.
ZwiÚczeniem dorobku naukowego Profesor Zarzyckiej nad analizÈ konsumpcji
jest wydana przez niÈ monografia pt. Czynniki demograficzne i spoïeczne w analizie
konsumpcji (Wyd. U ódě, 1992). Monografia ta stanowi doskonaïÈ syntezÚ Jej badañ
z tej dziedziny, bÚdÈc niezwykle interesujÈcym, peïnym refleksji przekazem doĂwiadczeñ
wynikajÈcych z dïugoletnich badañ nad wzorcami konsumpcji, realizowanymi w gospodarstwach domowych. Przeprowadzona zostaïa takĝe gruntowna analiza wpïywu
na decyzje konsumpcyjne pozaekonomicznych determinant.
Profesor Zarzycka zaproponowaïa wykorzystanie metod taksonomicznych, umoĝliwiajÈcych porównanie róĝnych obiektów jednoczeĂnie, z punktu widzenia wielu cech,
do przestrzennych badañ porównawczych warunków ĝycia. Z duĝym zainteresowaniem
przyjÚte byïy takĝe Jej prace ukazujÈce miÚdzywojewódzkie zróĝnicowanie warunków
ĝycia ludnoĂci oraz traktujÈce o wykorzystaniu zmiennych syntetycznych w analizach
porównawczych stanu zdrowia ludnoĂci (por. np. Z badañ nad wybranymi problemami
w zakresie ochrony zdrowia ludnoĂci, Kraków 1996).
Profesor Zofia Zarzycka zajmowaïa siÚ w latach siedemdziesiÈtych równieĝ metodologiÈ szacowania indeksów cen w sferze usïug niematerialnych na potrzeby badañ
zwiÈzanych z opracowaniem, w cenach porównywalnych, tzw. rozwiniÚtego bilansu
gospodarki narodowej, budowanego zgodnie z zaïoĝeniami systemu rachunków narodowych ONZ.
Profesor Zofia Zarzycka wielokrotnie badaïa nastÚpstwa aktywnoĂci zawodowej
kobiet dla ich sytuacji rodzinnej, w tym równieĝ poĂrednio dla ksztaïtowania siÚ podstaw maïĝeñskich i prokreacyjnych. Juĝ w latach szeĂÊdziesiÈtych w swoich pracach
zwracaïa uwagÚ, ĝe aktywnoĂÊ zawodowa kobiet poza rolnictwem jest czynnikiem redukujÈcym skïonnoĂÊ do wydawania na Ăwiat dzieci, zwïaszcza w przypadkach urodzeñ
trzecich i dalszych. W badaniach swoich wykazywaïa zatem, ĝe praca zawodowa kobiet,
z jednej strony przyczyniïa siÚ do wzrostu dochodów w gospodarstwach domowych,
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z którymi byïy one zwiÈzane, z drugiej zaĂ, modyfikowaïa zachowanie demograficzne
tych gospodarstw.
W przypadku badañ starzenia siÚ populacji ludzkich, podobnie jak przy Ăledzeniu
innych zjawisk demograficznych, Profesor ZarzyckÈ szczególnie interesowaïy róĝnorodne, zwïaszcza spoïeczne i ekonomiczne konsekwencje tych zjawisk.
Badaïa równieĝ wpïyw czynników spoïeczno-demograficznych na wyposaĝenie
gospodarstw domowych w dobra trwaïego uĝytku, jak równieĝ nastÚpstwa przeobraĝeñ
demograficznych dla potrzeb edukacyjnych i mieszkaniowych.
¥wiadectwem wysokiej oceny osiÈgniÚÊ Profesor Zofii Zarzyckiej w Ărodowisku
polskich demografów byïo powoïanie Jej miÚdzy innymi do zespoïu koordynujÈcego
pracami w ramach Centralnego Problemu Badañ Podstawowych 09.1 („Uwarunkowania
demograficzne rozwoju spoïeczno-gospodarczego Polski”). Zespóï ten zatwierdzaï zgïaszane projekty zadañ badawczych i tematów do realizacji w wymienionym problemie
centralnie sterowanym. Przyjmowaï i akceptowaï teĝ gotowe opracowania autorskie.
Profesor Zarzycka wypromowaïa 250 magistrantów, 8 doktorów, ponadto sporzÈdziïa 23 recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych oraz dorobku naukowego na
tytuï profesora, a takĝe 60 innych recenzji artykuïów, ksiÈĝek, skryptów i projektów
naukowych, byïa takĝe wielokrotnÈ autorkÈ licznych ekspertyz. Na szczególne podkreĂlenie zasïugujÈ owoce Jej pracy w procesie przygotowania mïodych asystentów do
pracy dydaktycznej i naukowej. PoczÈwszy od 1965 r. peïniïa funkcjÚ opiekuna mïodej
kadry naukowo-dydaktycznej najpierw w Zakïadzie, a potem w Katedrze Demografii
i Statystyki. Jej bogate doĂwiadczenie i wielki talent pedagogiczny w przekazywaniu
wiedzy statystycznej procentuje dzisiaj wĂród Jej uczniów bÚdÈcych profesorami.
Wkïad Profesor Zofii Zarzyckiej w rozwój badañ demograficznych dokonywaï siÚ
równieĝ poprzez ksztaïcenie mïodej kadry naukowej. Z oĂmiu wypromowanych prac
doktorskich najczÚĂciej interdyscyplinarnych, piÚÊ zawieraïo istotne watki demograficzne, takie jak np. struktura ludnoĂci wedïug pïci, wieku, cech spoïecznych a czÚstoĂÊ wystÚpowania inwalidztwa, sytuacja spoïeczno-zawodowa osób w starszym wieku,
spoïeczno-ekonomiczne determinanty procesów demograficznych w krajach arabskich.
Warto podkreĂliÊ, a doĂwiadczyïo tego wielu pracowników Wydziaïu Ekonomiczno-Socjologicznego U, ĝe Profesor Zofia Zarzycka byïa wspaniaïym i przekonujÈcym
konsultantem w zakresie stosowania metod iloĂciowych dla opisu procesów ekonomicznych i spoïecznych, w tym demograficznych. Zawsze znajdowaïa w tym wzglÚdzie
czas, aby sïuĝyÊ radÈ swoim mïodszym i starszym kolegom.
W okresie 48 lat pracy dydaktycznej Profesor Zofia Zarzycka prowadziïa róĝnorodne zajÚcia-wykïady ze statystyki ogólnej, matematycznej oraz statystyki ekonomicznej i spoïecznej dla studentów studiów stacjonarnych, wieczorowych, zaocznych
i sïuchaczy studiów doktoranckich. Rodzaje i treĂci wykïadów prowadzonych przez
NiÈ zmieniaïy siÚ z roku na rok, podÈĝajÈc za trendami rozwojowymi nowoczesnej
statystyki, ale najwiÚkszy podziw budzi niezwykïa Jej rzetelnoĂÊ w przekazywaniu
studentom bogatych doĂwiadczeñ i gïÚbokiej wiedzy oraz ĝyczliwy, niezwykle przyjacielski stosunek do sïuchaczy.
Mimo ĝe Profesor Zofia Zarzycka nie ubiegaïa siÚ nigdy o ĝadne stanowiska
i zaszczyty, lista peïnionych przez NiÈ funkcji jest stosunkowo dïuga, ĝe wymieniÚ
najwaĝniejsze:
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1. Udziaï w pracach organizacyjnych w Uniwersytecie ódzkim:
Ř zastÚpca dyrektora Instytutu Ekonometrii i Statystyki,
Ř kierownik Zakïadu Demografii i Statystyki w Instytucie Ekonometrii i Statystyki
U (1986-1992),
Ř kierownik Katedry Demografii i Statystyki Spoïeczno-Ekonomicznej (1992-1996),
Ř wspóïtwórca i wieloletni kierownik Punktu Konsultacyjnego Wydziaïu
Ekonomiczno-Socjologicznego U w Kaliszu,
Ř kierownik Magisterskich Studiów Ekonomicznych dla Inĝynierów na Wydziale
Ekonomiczno-Socjologicznym U (1983-1996),
Ř kierownik naukowy Zespoïu Konsumpcji i Warunków Bytu w Instytucie
Ekonometrii i Statystyki U,
Ř udziaï w pracach licznych komisji uczelnianych, wydziaïowych i instytutowych
ds. dydaktycznych i wspóïpracy z zagranicÈ,
Ř peïnomocnik Rektora U ds. wspóïpracy z WSE w Bratysïawie i Czechosïowackim
Instytutem Gerontologicznym,
Ř wspóïpraca z Uniwersytetem w Lipsku, Uniwersytetem Lyon II i Lyon III,
Ř kierownik tematu w MR. III, a nastÚpnie 09.4 II, koordynowanym przez Instytut
Socjologii UW,
Ř kierownik tematu w CPBP 11.5.2, a nastÚpnie CPBP 09.01, koordynowanym przez
Instytut Statystyki i Demografii Szkoïy Gïównej Planowania i Statystyki.
2. Udziaï w pracach programowych Gïównego UrzÚdu Statystycznego jako czïonek
Komisji Dydaktycznej GUS.
3. Udziaï w pracach programowych ódzkiego Oddziaïu PTE; od 1989 r. przewodniczÈca Komisji Dydaktycznej tego oddziaïu.
4. W latach 1989-1990 przewodniczÈca Komisji Zatrudnienia Rady Naukowej przy
Prezydencie Miasta odzi.
5. Czïonek ZarzÈdu Polskiego Towarzystwa Demograficznego.
6. Czïonek Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN.
W Uniwersytecie ódzkim pracowaïa do przejĂcia na emeryturÚ, a przez kolejne
dwa lata w niepeïnym wymiarze zajÚÊ. PoczÈwszy od 1998 r. podjÚïa pracÚ na stanowisku profesora zwyczajnego w Spoïecznej Wyĝszej Szkole PrzedsiÚbiorczoĂci i ZarzÈdzania w odzi, gdzie pracowaïa do koñca swoich dni.
DziÚki swojemu bogatemu dorobkowi zarówno naukowemu, jak i dydaktycznemu,
oraz niezwykïej aktywnoĂci w kontaktach ze Ărodowiskiem statystyków i demografów
Profesor Zofia Zarzycka byïa powszechnie znana i bardzo szanowana, a najwiÚkszymi
zaletami Jej serca byïa: wraĝliwoĂÊ, dobroÊ, uczciwoĂÊ, prawoĂÊ, skromnoĂÊ i ĝyczliwoĂÊ dla ludzi, po prostu Profesor Zwyczajny. Takĝe „zwyczajnie” odwaĝna.
PowĂciÈgliwa, a jednoczeĂnie wyrazista w gestach, i caïe ĝycie – powoli, nieustannie, bez wzglÚdu na trudnoĂci – zmierzajÈca we wïaĂciwym kierunku, sïuĝÈca
najwyĝszym wartoĂciom: kolegom, studentom i innym, tzn. ludziom. W czasach kryzysu wartoĂci, upadku autorytetów, kaĝdy szuka dla siebie orientacyjnych znaków.
Tymi znakami mogÈ byÊ nasi nauczyciele, myĂlÚ, ĝe dla wielu z nich takÈ rolÚ peïniïa
Profesor Zofia Zarzycka.
Czesïaw Domañski

