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Profesor Jerzy Zdzis∏aw Holzer (1930-2001)1
Profesor Jerzy Zdzis∏aw Holzer poprzez studia i prac´ zawodowà zwiàza∏
si´ z SGH na okres ponad 50 lat. W 1948 r. zosta∏ studentem Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie, która rok póêniej zosta∏a przemianowana na Szko∏´ G∏ównà Planowania i Statystyki. W 1951 r. na Wydziale Przemys∏u uzyska∏
dyplom ekonomisty planisty, a w 1953 r. na Wydziale Statystyki – dyplom magistra ekonomii. Kolejne stopnie naukowe uzyskiwa∏ na macierzystej uczelni –
w 1963 r. stopieƒ doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Finansów i Statystyki, zaÊ w 1968 r. stopieƒ doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
tak˝e na tym wydziale. Pracowa∏ na SGH od wrzeÊnia 1950 r., kiedy zosta∏
m∏odszym asystentem w Katedrze Statystyki SGPiS, do 29 wrzeÊnia 2001 r.,
kiedy zmar∏ nieoczekiwanie.
Zawdzi´czamy mu wiele nie tylko jako spo∏ecznoÊç akademicka tej uczelni czy jako zespó∏ demografów, który stworzy∏ i przygotowa∏ do pracy na forum mi´dzynarodowym, kierujàc w latach 1978-1999 Instytutem Statystyki i Demograficznym. Wieloletnia praca dydaktyczna na SGH, opieka naukowa nad
pracami na stopnie naukowe, ogromna ˝yczliwoÊç i merytoryczne wsparcie,
jakich wiele osób doÊwiadczy∏o w swoich pracach badawczych i w∏asnym rozwoju naukowym, realizowanymi w ramach krajowych badaƒ demograficznych
kierowanych od 1978 r. przez profesora J.Z. Holzera – to wszystko sprawia,
˝e wiele osób zajmujàcych si´ w Polsce problematykà ludnoÊciowà mo˝e zaliczyç si´ do uczniów Profesora.
W niniejszym artykule chcemy przedstawiç osiàgni´cia Profesora i przybli˝yç jego postaç. By∏ to bowiem nie tylko znakomity naukowiec o Êwiatowej
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s∏awie, demograf, który przyczyni∏ si´ do rozwoju polskiej demografii i jej
uznania poza granicami Polski, ale tak˝e wspania∏y cz∏owiek, którego kochali i podziwiali Jego uczniowie, koledzy i wspó∏pracownicy. Dali wyraz temu
w paêdzierniku 2000 r., kiedy obchodziliÊmy na SGH uroczystoÊci jubileuszu
50-lecia jego pracy zawodowej, w których uczestniczyli licznie przedstawiciele
wszystkich Êrodowisk demograficznych w Polsce oraz goÊcie z zagranicy od
lat wspó∏dzia∏ajàcy z Profesorem na ró˝nych p∏aszczyznach. Jednak najwyraêniej uczucia te przejawi∏y si´ po niespodziewanym odejÊciu Profesora. W dniach
27-29.09.2001 r. odbywa∏o si´ w Instytucie Statystyki i Demografii mi´dzynarodowe seminarium na temat procesu starzenia si´ ludnoÊci, zorganizowane
w ramach projektu „Network for Integrated European Population Studies
(NIEPS)” Piàtego Programu Badawczego Unii Europejskiej, w którym Instytut uczestniczy∏. W piàtek 28.09. Profesor by∏ wraz z nami na koncercie Warszawskiej Jesieni w Filharmonii Narodowej. A nast´pnego dnia nie dotar∏ na
seminarium...
Na zaproszenie redakcji Studiów Demograficznych uczniowie, koledzy
i wspó∏pracownicy Profesora przygotowali krótkie wspomnienia, które zosta∏y
opublikowane w specjalnym numerze Studiów Demograficznych (nr 2/140
z 2001 r.). Przybli˝ajàc postaç Profesora, odwo∏ujemy si´ do tych wspomnieƒ.
O niezwyk∏ej osobowoÊci zaÊwiadczajà nie tylko rozleg∏oÊç zainteresowaƒ
naukowych Profesora, g∏´boka wiedza i màdroÊç, zatroskanie o dobro wspólne,
ale przede wszystkim sposób traktowania innych. ˚yczliwoÊç i szacunek okazywany wszystkim, z którymi si´ zetknà∏, zjednywa∏y Profesorowi sympati´ i uznanie. Dostrzegali to jego wspó∏pracownicy i uczniowie, zauwa˝ali natychmiast
studenci. Sàdz´, ˝e najlepiej odwo∏aç si´ w tym miejscu do s∏ów prof. Marii
CieÊlak, które napisa∏a w swoim wspomnieniu: By∏ gotów do wspó∏pracy i wspierania tych, którym to by∏o potrzebne. Traktowa∏ ludzi ˝yczliwie, obdarzajàc ich zaufaniem, co dodawa∏o otuchy i dawa∏o poczucie bezpieczeƒstwa. RównoczeÊnie
by∏ bardzo wymagajàcy wobec wspó∏pracowników, ale mia∏ wielki dar „miarkowania wiatru wed∏ug we∏ny jagni´cia”, tj. wyznaczania ka˝demu takiego zadania, jakie móg∏ wykonaç pod warunkiem, ˝e u˝y∏ wszystkich swych mo˝liwoÊci
i po∏o˝y∏ nale˝yte starania, by zadaniu sprostaç. Dzi´ki temu wydobywa∏ z ludzi
ich potencja∏, motywowa∏ do wysi∏ków, umo˝liwia∏ czynienie post´pów w karierze naukowej nie przez chwilowà protekcj´, ale w∏aÊciwe pokierowanie rozwojem
m∏odego cz∏owieka [CieÊlak, 2001, s. 69]. Takie podejÊcie skutecznie mobilizowa∏o do pracy – wielu uczniów i wspó∏pracowników Profesora nale˝y obecnie do czo∏ówki badawczej polskiej demografii, decyduje o badaniach prowadzonych w GUS, a ich prace zyskujà uznanie na forum mi´dzynarodowym.

Praca zawodowa
Prac´ zawodowà J.Z. Holzer rozpoczà∏ jako m∏odszy asystent w Katedrze
Statystyki SGPiS we wrzeÊniu 1950 r. Dwa lata póêniej przyznano mu stanowisko starszego asystenta, a we wrzeÊniu 1954 r. uzyska∏ stopieƒ adiunkta.
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Samodzielne wyk∏ady ze statystyki ogólnej oraz ekonomicznej podjà∏
w 1955 r., a od 1958 r. – wyk∏ady z demografii. W latach 1954-1956 prowadzi∏
çwiczenia ze statystyki do wyk∏adu prof. Stefana Szulca na Wydziale Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1958-1963 prowadzi∏ ponadto wyk∏ad z demografii z elementami statystyki dla s∏uchaczy Wydzia∏u Historyczno-Socjologicznego Wy˝szej Szko∏y Nauk Spo∏ecznych w Warszawie.
W latach 1956-1963 pracowa∏ dodatkowo w wymiarze pó∏ etatu w G∏ównym Urz´dzie Statystycznym na stanowisku kierownika Zespo∏u Badaƒ Demograficznych. Zainicjowa∏ wówczas wiele badaƒ i publikacji analitycznych, które kontynuowane sà do dziÊ. Zajmowa∏ si´ metodami szacowania ludnoÊci
w uk∏adzie terytorialnym, weryfikacjà zasadnoÊci metody obliczania wspó∏czynnika umieralnoÊci niemowlàt (wprowadzi∏ zasad´ zmiennoÊci wartoÊci wspó∏czynnika alfa), budowà tablic trwania ˝ycia.
Stopieƒ doktora nauk ekonomicznych uzyska∏ w 1963 r. na podstawie pracy pt. „Wp∏yw urodzeƒ i zgonów na kszta∏towanie struktury ludnoÊci Polski
wed∏ug p∏ci i wieku”. Za prac´ doktorskà opublikowanà przez PWE otrzyma∏
w 1964 r. nagrod´ indywidualnà stopnia trzeciego Ministra Szkolnictwa Wy˝szego.
Na propozycj´ prof. dra Jana Drewnowskiego, ówczesnego Dziekana Wydzia∏u Ekonomicznego Uniwersytetu Ghany w Legon, Jerzy Z. Holzer zosta∏ oddelegowany na okres 1963-1966 do pracy w nowo utworzonym Instytucie Statystyki. Prowadzi∏ wyk∏ady i seminaria z demografii oraz badania w zakresie
oceny procesów demograficznych w Ghanie. Efektem tych badaƒ by∏a monografia, wydana przez Instytut, o sezonowoÊci urodzeƒ i zgonów wybranych
miast w Ghanie oraz artyku∏y i rozdzia∏ w rozprawie habilitacyjnej o zastosowaniu modelu ludnoÊci ustabilizowanej. Po powrocie pracowa∏ do 1971 r.
w Szkole G∏ównej Planowania i Statystyki, prowadzàc wyk∏ady ze statystyki
ogólnej oraz wyk∏ady, seminarium magisterskie i doktoranckie z demografii.
W 1968 r. uzyska∏ stopieƒ doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie pracy habilitacyjnej pt. „Model ludnoÊci ustabilizowanej”. Zosta∏a ona
wyró˝niona nagrodà indywidualnà stopnia trzeciego, przyznanà przez Ministra OÊwiaty i Szkolnictwa Wy˝szego w 1970 r. Tytu∏ naukowy docenta otrzyma∏ w marcu 1969 r.
W okresie wrzesieƒ 1971 – wrzesieƒ 1973 Profesor podjà∏ prac´ w Centrum
Programu LudnoÊciowego Afrykaƒskiej Komisji Gospodarczej ONZ z siedzibà
w Addis Abebie (Etiopia) na stanowisku regionalnego doradcy demograficznego. ¸àcznie odby∏ 17 misji do 7 krajów afrykaƒskich na zaproszenie rzàdów
tych krajów. Doradztwo obejmowa∏o pomoc przy opracowywaniu programów
spisów ludnoÊci, formu∏owaniu planów naukowo-badawczych w zakresie demografii dla centrów lub instytutów uniwersyteckich wspó∏pracujàcych z ONZ.
W tym czasie bra∏ czynny udzia∏ w szkoleniu demografów afrykaƒskich. W 1972 r.
wyk∏ada∏ przez jeden semestr demografi´ dla studentów Wydzia∏u Statystyki
Uniwersytetu Haile-Selassie w Addis Abebie w ramach pomocy ONZ dla Etiopii. W latach 1972 i 1973 przeprowadzi∏ miesi´czne intensywne cykle wyk∏adów z demografii dla s∏uchaczy Studium Statystycznego ONZ przy Uniwersy-
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tecie w Dar-es Salaam w Tanzanii. W 1973 r. szkoli∏ demografów w Regionalnym Instytucie Badaƒ LudnoÊciowych usytuowanym przy Uniwersytecie Ghany w Legon.
W paêdzierniku 1973 r., Profesor podjà∏ prace w Wydziale Spraw Spo∏ecznych ONZ w Genewie na stanowisku demografa. Zajmowa∏ si´ analizami porównawczymi ró˝nych problemów ludnoÊciowych w Europie. Dwa badania
zakoƒczone zosta∏y publikacjami:
• „Recent Trends in Family Setting Patterns in European Countries”; by∏ to
referat wprowadzajàcy na seminarium ONZ pt. „Youth and Responsible
Parenthood”, które odby∏o si´ w Lillehammer w Norwegii w maju 1974 r.
• „Expected Trends in Population Size and Sex-Age Structure, 1970-2000”;
opracowanie stanowi∏o rozdzia∏ VII do publikacji pt. „Post-War Demographic Trends in Europe and the Outlook Until the 2000”, która by∏a drugà
cz´Êcià „Economic Survey of Europe in 1974” Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
Ponadto w latach 1973-1977 Profesor by∏ organizatorem pracy Grupy Roboczej do Spraw Demografii Spo∏ecznej ONZ w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Spo∏ecznego. Co roku odbywa∏y si´ seminaria na ró˝ne tematy zwiàzane z procesem reprodukcji ludnoÊci w Europie. W maju 1976 r.
zorganizowa∏ w Polsce posiedzenie Grupy Roboczej. Przedmiotem obrad by∏o
przygotowanie za∏o˝eƒ metodologicznych do studium porównawczego p∏odnoÊci kobiet w krajach o niskiej dzietnoÊci w ramach Âwiatowego Programu Badaƒ P∏odnoÊci (WFS).
W 1977 r., po rozwiàzaniu Europejskiego Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych
ONZ, Profesor wróci∏ do kraju i podjà∏ swoje obowiàzki zawodowe w Szkole
G∏ównej Planowania i Statystyki. Prowadzi∏ wyk∏ady z demografii, seminaria
magisterskie i doktorskie. W 1978 r. zosta∏ dyrektorem nowo utworzonego Instytutu Statystyki i Demografii SGPiS. Pe∏ni∏ t´ funkcj´ do 1999 r., kierujàc
licznym i stale powi´kszajàcym si´ zespo∏em.
We wrzeÊniu 1979 r. Rada Paƒstwa nada∏a Jerzemu Z. Holzerowi tytu∏ naukowy profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych, zaÊ w czerwcu 1989 r.
– profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych.
W 1991 r. Profesor zosta∏ wybrany cz∏onkiem korespondentem Polskiej
Akademii Nauk, zaÊ w 1995 r. zosta∏ – na wniosek demografów holenderskich
– wybrany cz∏onkiem Akademii Europea.
Profesor konsekwentnie promowa∏ m∏odych pracowników: stawia∏ im wysokie wymagania, ale jednoczeÊnie stwarza∏ mo˝liwoÊci rozwoju naukowego
i wspó∏pracy ze znanymi zagranicznymi oÊrodkami badaƒ demograficznych
poprzez starania o uczestnictwo swych pracowników w mi´dzynarodowych
projektach badawczych. Dzi´ki temu powsta∏ w Instytucie zespó∏ wiodàcy w badaniach demograficznych, który zaczà∏ byç dostrzegany tak˝e poza Polskà.
Obecny zespó∏ demografów w Instytucie stanowià w∏aÊciwie uczniowie Profesora, który wp∏ywa∏ na ich zainteresowania naukowe w ró˝ny sposób – poprzez bezpoÊrednià wspó∏prac´ naukowà, opiek´ promotorskà nad rozprawami doktorskimi, pomoc merytorycznà w przygotowaniu rozpraw habilitacyjnych
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oraz wskazywanie wa˝nych nurtów badawczych. Jak ocenia prof. M. CieÊlak:
Zastanawiajàcy jest rozwój Instytutu Statystyki i Demografii, jaki mia∏ miejsce
od chwili obj´cia kierownictwa przez prof. J.Z. Holzera. Profesor zasta∏ w nim
grono osób, które pracowa∏y niejednokrotnie ju˝ kilka lat i cz´sto mia∏y ustalone zainteresowania badawcze. Zmieniç te zainteresowania, ukierunkowaç je tak,
by wspó∏gra∏y z wspó∏czesnymi nurtami badaƒ demograficznych, to by∏y z pewnoÊcià zadania trudne. Zosta∏y zrealizowane dzi´ki temu, ˝e Profesor zdo∏a∏ przekonaç wspó∏pracowników, i˝ warto i nale˝y dà˝yç do pe∏nego uczestnictwa w mi´dzynarodowym Êrodowisku demograficznym i ˝e takie uczestnictwo jest mo˝liwe
do osiàgni´cia. Warto dodaç, ˝e Profesor nie by∏ „iloÊciowcem”, tj. jego zainteresowania naukowe nie koncentrowa∏y si´ na tworzeniu czy stosowaniu wyrafinowanego aparatu matematycznego i statystycznego. Znajàc jednak doskonale wspó∏czesne kierunki badaƒ demograficznych, zach´ca∏ swych wspó∏pracowników
i osoby, bioràce udzia∏ w kierowanych przez niego programach badaƒ centralnie
finansowanych, do intensyfikacji studiów nad narz´dziami analizy i prognozowania demograficznego [CieÊlak, 2001, s. 69].
Do pozycji naukowej zespo∏u Instytutu przyczyni∏ si´ niewàtpliwie znaczàcy rozwój badaƒ ludnoÊciowych w Polsce w ramach tzw. demograficznych
problemów w´z∏owych. Profesor kierowa∏ nimi od 1978 r., a koordynacja badaƒ prowadzona by∏a w Instytucie. Dba∏oÊç o stosowanie nowych technik
analitycznych oraz o korzystanie z najnowszych osiàgni´ç informatycznych sprawi∏a, ˝e dzi´ki wspó∏pracy z Funduszem LudnoÊciowym ONZ (UNFPA) Instytut Statystyki i Demografii ju˝ w 1990 r. dysponowa∏ pierwszym w SGH laboratorium komputerowym. Korzystali z niego intensywnie nie tylko pracownicy
Instytutu, ale tak˝e pracownicy naukowi SGPiS.
W 1981 r. Profesor zosta∏ wybrany na stanowisko prorektora do spraw badaƒ naukowych w SGPiS w kadencji 1981-1984. Opracowa∏ wówczas ca∏oÊciowà struktur´ d∏ugofalowego planu badaƒ naukowych SGPiS, zasady ich
oceny oraz wdra˝ania do procesu dydaktycznego i praktyki spo∏eczno-gospodarczej. Ze wzgl´du na z∏y stan zdrowia Profesor nie przyjà∏ propozycji rektora-elekta, by kontynuowaç sprawowanie funkcji prorektora do spraw badaƒ
naukowych w nast´pnej kadencji.
Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych Profesor czynnie uczestniczy∏ w reformowaniu SGH. Przyczyni∏ si´ do utworzenia Kolegium Analiz Ekonomicznych,
a nast´pnie stale wspiera∏ kierownictwo Kolegium w jego pracach. Przewodniczy∏ Senackiej Komisji ds. Nauki w kadencji 1996-1999, w latach nast´pnych pracowa∏ jako cz∏onek tej Komisji.
W listopadzie 1998 r. Profesor zosta∏ wybrany na stanowisko przewodniczàcego Wydzia∏u I Nauk Spo∏ecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencj´
1999-2002. We wrzeÊniu 1999 r. zrezygnowa∏ ze stanowiska dyrektora Instytutu Statystyki i Demografii, przekazujàc je prof. dr hab. Janinie Jóêwiak.
Mimo licznych obowiàzków w PAN Profesor kontynuowa∏ swà aktywnoÊç
badawczà i dydaktycznà na SGH. W ostatnich latach zw∏aszcza ta ostatnia
przynosi∏a Profesorowi wiele satysfakcji. Jego ogromna wiedza oraz sposób jej
przekazywania przyczyni∏y si´ do wzrostu zainteresowania problematykà de-
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mograficznà wÊród studentów, którzy zacz´li wybieraç zaj´cia z przedmiotów
demograficznych na studiach dziennych i zaocznych. Profesor ch´tnie prowadzi∏ wyk∏ady z demografii i mi´dzynarodowych problemów demograficznych
oraz seminaria magisterskie.

Dzia∏alnoÊç naukowo-badawcza
Pierwsze wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu metod analiz demograficznych J.Z. Holzer zaczà∏ publikowaç w latach 1957-1958. W latach nast´pnych powsta∏y opracowania monograficzne oparte na w∏asnych badaniach
prowadzonych w Zespole Badaƒ Demograficznych GUS. Dotyczy∏y one zarówno problematyki umieralnoÊci ludnoÊci, jak i p∏odnoÊci kobiet. W nast´pnych latach pole zainteresowaƒ naukowo-badawczych rozszerzy∏o si´ równie˝
o problematyk´ w´drówek ludnoÊci oraz metody analizy procesu reprodukcji
ludnoÊci. Uwieƒczeniem tego nurtu badaƒ by∏a ksià˝ka pt. „Podstawy analizy
demograficznej” opublikowana w 1963 r. przez PWE. Uzyska∏a ona pozytywne recenzje zarówno w naukowych czasopismach krajowych, jak i zagranicznych oraz zosta∏a przyj´ta jako podr´cznik akademicki.
Jak przypomina prof. Marek Okólski, ten prototyp popularnego, majàcego
dotychczas kilka wydaƒ, podr´cznika Holzera – Demografii ukaza∏ si´ w 1963 r.
(w dwa lata po pierwszym wydaniu „Analizy demograficznej” Pressata)2... Doskonalenie tego podr´cznika, uwzgl´dnianie w nim istotnych nowinek analitycznych i aktualizacja strony faktograficznej sta∏o si´ swego rodzaju pos∏annictwem
Profesora Holzera na niwie demografii polskiej [Okólski, 2001, s. 73]. Praca ta
nie tylko stanowi∏a podstaw´ do opracowania w 1965 r. skryptu w j´zyku angielskim dla studentów Centrum Szkolenia Statystycznego ONZ w Ghanie.
Wyniki dalszych pog∏´bionych studiów w zakresie metod analizy i oceny procesów demograficznych zosta∏y opublikowane w 1970 r. w ksià˝ce „Demografia” (wyd. PWE). Jest to podr´cznik, który poza materia∏em dydaktycznym
przedstawia w sposób syntetyczny problematyk´ procesów demograficznych
Polski. Podr´cznik ten zosta∏ uznany za wyró˝niajàcà si´ ksià˝k´ dla studentów, a autor otrzyma∏ nagrod´ indywidualnà drugiego stopnia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego. Kolejne wydania podr´cznika, zmienione i poszerzone o przeglàd najwa˝niejszych wspó∏czesnych teorii uwarunkowaƒ procesów
demograficznych ukaza∏y si´ w latach 1980, 1989, 1994, 1999. O wydaniu
z 1999 r. recenzentka napisa∏a: Jasny i interesujàcy wyk∏ad, dostarczenie szerokiej wiedzy z zakresu metod analizy demograficznej i kszta∏towania si´ procesów
ludnoÊciowych w przesz∏oÊci, refleksja na przysz∏ymi losami spo∏ecznoÊci ludzkiej sà nieprzemijajàcymi atutami ksià˝ki... [CieÊlak, 1999, s. 165]. Zapotrzebowanie na ten podr´cznik sprawi∏o, ˝e na zamówienie Polskiego Wydawnictwa
Ekonomicznego zespó∏ demografów z Instytutu Statystyki i Demografii kierowany przez prof. I.E. Kotowskà przygotowa∏ w 2002 r. kolejne uaktualnione
2

Chodzi o podr´cznik „L’analyse demographique” Rolanda Pressata z 1961 r., który ustali∏ kanony analizy demograficznej.
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i nieco zmienione wydanie dzie∏a Profesora. Wydanie VI „Demografii” z 2003 r.
stanowi podstawowy podr´cznik wykorzystywany na zaj´ciach dotyczàcych procesów ludnoÊciowych.
Osobny nurt zainteresowaƒ Profesora stanowi∏y studia umieralnoÊci, a szczególnie budowa tablic trwania ˝ycia. Jest autorem zarówno cz´Êci za∏o˝eƒ metodologicznych, jak i wyników opublikowanych w opracowaniach pt. „Polskie
tablice wymieralnoÊci 1955/1956”, „Polskie tablice wymieralnoÊci 1960/61” oraz
pierwszych opublikowanych po wojnie tablic wymieralnoÊci ludnoÊci miasta
sto∏ecznego Warszawy 1958/1959. Sà to opracowania o trwa∏ej wartoÊci poznawczej. Tablice te by∏y wykorzystywane przy opracowywaniu prognoz demograficznych w Polsce w latach szeÊçdziesiàtych.
Wyniki badaƒ nad umieralnoÊcià prezentowa∏ Profesor na konferencji w Canberze w 1981 r. Referat przygotowany wspólnie z J. Mijakowskà pt.: „Differential Mortality of the Sexes in the Socialist Societies of Eastern Europe” zosta∏ opublikowany jako rozdzia∏ w ksià˝ce „Sex Differentials in Mortality, Trends,
Determinants and Consequences”, wydanej przez Australijski Narodowy Uniwersytet w Canberze w 1983 r., a w wersji polskiej w Studiach Demograficznych w 1982 r. Praca ta jest cytowana przez wielu autorów.
Szczególne zainteresowania Profesora skupia∏y si´ wokó∏ metod budowy
projekcji i prognoz demograficznych oraz oceny procesu reprodukcji ludnoÊci. Syntezà wyników prac badawczych na ten temat by∏a ksià˝ka opublikowana przez PWE w 1959 r. pt. „Prognoza demograficzna Polski na lata 1960-1975 wed∏ug województw”, która jak czytamy w przedmowie by∏a „pierwszà
w Polsce prób´ okreÊlenia w oparciu o jednolite zasady, przysz∏ych – wynikajàcych z ruchu naturalnego – zmian w stanie i strukturze ludnoÊci wed∏ug p∏ci
i wieku we wszystkich województwach”. Nast´pne lata przynios∏y dalsze bardziej pog∏´bione studia w tym zakresie. Praca doktorska opublikowana w 1964 r.
przez PWE pt. „Urodzenia i zgony a struktura ludnoÊci Polski, 1950-2000” stanowi∏a kolejny krok, który nast´pnie zwiàza∏ Profesora z pracami Komitetu
Badaƒ i Prognoz „Polska 2000” PAN. W publikacji tego Komitetu pt. „Prognozy rozwoju demograficznego Polski” nr 3/1971, ukaza∏y si´ dwa opracowania
Profesora: „Krytyczna ocena zasad budowy wspó∏czesnych prognoz demograficznych w Polsce” oraz „Prognoza demograficzna Polski do roku 1990 jako
podstawa polityki zatrudnienia i kszta∏cenia, projekt ekspertyzy”. Szczególnie
to pierwsze opracowanie stanowi∏o krytycznà syntetycznà ocen´ dotychczasowych zasad konstrukcji prognoz demograficznych. W I tomie publikacji „Strategia Rozwoju Polski do roku 2020” wydanej w 2000 r. przez Komitet (obecnie Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN), ukaza∏o si´
opracowanie Profesora (wspó∏autor R. Serek) pt.: „Sytuacja demograficzna
Êwiata i Polski w okresie do roku 2020”.
W latach 1986-1987 Profesor kierowa∏ zespo∏em przygotowujàcym studialne prognozy rozwoju ludnoÊci Polski. W styczniu 1987 r. Komitet Prognozowania Rozwoju Kraju „Polska 2000” opublikowa∏ opracowanie „Trzywariantowa prognoza stanu i struktury ludnoÊci Polski do roku 2000 – opracowanie
wst´pne”, którego Profesor jest wspó∏autorem. W 1990 r. opublikowa∏ w wy-
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dawnictwach SGPiS monografi´ pt.: „Perspektywy demograficzne Polski do
roku 2030. Projekcje studialne – za∏o˝enia, wyniki liczbowe, wnioski”.
Poszerzenie badaƒ o tematyk´ teoretycznych zale˝noÊci mi´dzy strukturà
p∏ci i wieku ludnoÊci a wspó∏czynnikami ruchu naturalnego ludnoÊci wià˝e si´
z problematykà zastosowaƒ modelu ludnoÊci ustabilizowanej. Temat ten stanowi∏ przedmiot rozprawy habilitacyjnej pt. „Model ludnoÊci ustabilizowanej”.
Wyniki badaƒ w tym nurcie by∏y w latach osiemdziesiàtych prezentowane
w cyklu artyku∏ów. Do najwa˝niejszych nale˝y zaliczyç prace w Studiach Demograficznych: „Wyznaczanie roczników wy˝u i ni˝u demograficznego w Polsce. Zakres falowania liczebnoÊci wybranych grup wieku” (nr 3/4 (61/62),
1980, wspó∏autor B. Mlàcki, „Próba wyznaczenia optymalnej liczby urodzeƒ
dla osiàgni´cia ustabilizowanej struktury p∏ci i wieku ludnoÊci Polski w roku
2060” (nr 1/63, 1981, wspó∏autor J. Jóêwiak), „WartoÊci poznawcze i ograniczenia modelu ludnoÊci ustabilizowanej w problematyce optymalizacyjnej”
(nr 3/65, 1981) oraz „Wy˝e demograficzne w Polsce, Analiza porównawcza”
(nr 4/78, 1984). Wnoszà one zarówno nowe propozycje analityczne, jak i stanowià istotny wk∏ad do oceny procesów demograficznych.
Prace metodyczne z zakresu pomiaru wp∏ywu procesów demograficznych
na struktur´ ludnoÊci wed∏ug p∏ci i wieku przedstawi∏ Profesor w kilku opracowaniach. W marcu 1977 r. na mi´dzynarodowej konferencji w Waszyngtonie zaprezentowa∏ adaptacj´ pewnej metody pomiaru wp∏ywu wybranych czynników na
zmian´ liczby urodzeƒ i ich struktury wed∏ug wieku matki. Referat ten zosta∏
opublikowany jako rozdzia∏ pt. „Components of change in number and structure of births by age of mothers in urban and rural areas of Poland, 1950-1975” w ksià˝ce zatytu∏owanej „Social, Economic and Health Aspects of Low
Fertility” NIH, Washington 1980. Polska wersja ukaza∏a si´ w Studiach Demograficznych w 1977 r. Jest to pionierskie opracowanie w literaturze krajowej.
W 1978 r. opublikowana zosta∏a praca pt. „Zastosowanie modelu analizy
umo˝liwiajàcego szacowanie potencjalnego wp∏ywu migracji wewn´trznych
na poziom wspó∏czynników ruchu naturalnego” (Studia Demograficzne nr 53
z 1978 r.). Praca ta stanowi oryginalny wk∏ad metodyczny do budowy tzw. poÊrednich metod oceny wp∏ywu migracji na procesy demograficzne.
Du˝a cz´Êç prac wymienionych powy˝ej prowadzona by∏a w ramach problemów w´z∏owych. Syntez´ otrzymanych wyników zaprezentowa∏ Profesor
w opracowaniu „Demograficzne, spo∏eczne i ekonomiczne uwarunkowania reprodukcji ludnoÊci” (Monografie i Opracowania SGPiS, nr 111/4 z 1982 r.).
Z kolei autorski raport koƒcowy z badaƒ w latach 1976-1980 przekazany by∏
Rzàdowej Komisji LudnoÊciowej, która szereg wniosków wdro˝y∏a do polityki
planistycznej organów centralnych administracji paƒstwowej.
Szczególnego znaczenia we wspó∏czesnej problematyce demograficznej nabiera analiza procesu starzenia si´ ludnoÊci. Pierwsze Êwiatowe forum na temat starzenia si´ zosta∏o zorganizowane przez ONZ w 1982 r., nadajàc nowà
dynamik´ badaniom tego procesu. W 1984 r. Profesor zosta∏ zaproszony przez
Sekcj´ Demograficznà Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie do
opracowania koncepcji studium porównawczego procesu starzenia si´ ludno-
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Êci w krajach wysoko rozwini´tych. Na podstawie tej koncepcji, po serii posiedzeƒ
Grupy Roboczej, którà kierowa∏ Profesor wspólnie z kierownikiem Demographic
Unit w EKG ONZ w Genewie, powsta∏a praca przygotowana przez grup´ ekspertów. Zosta∏a ona wydrukowana w 1988 r. Rozdzia∏ dotyczàcy Polski pt.
„The Aging of the Population in Poland, 1950-2020” (wspó∏autor E. Fràtczak)
zosta∏ opublikowany w 1987 r. jako dokument ONZ nr ESAA/WG/26. Jest to
monograficzna praca ukazujàca przede wszystkim demograficzne konsekwencje
procesu starzenia si´ ludnoÊci oraz wybrane spo∏eczno-ekonomiczne skutki.
Departament LudnoÊci ONZ w Nowym Jorku zaproponowa∏ Profesorowi
dokonanie syntetycznej oceny problematyki zwiàzanej z aktywnoÊcià zawodowà ludzi starych. Syntez´ t´ zaprezentowa∏ na mi´dzynarodowym sympozjum
naukowym w Tokio w 1986 r. Polska wersja tego referatu ukaza∏a si´ w Studiach Demograficznych (nr 2, 1987). Mi´dzynarodowa Unia dla Naukowego
Badania LudnoÊci (IUSSP) powierzy∏a Profesorowi zorganizowanie sesji na
temat: „Dynamika zmian aktywnoÊci zawodowej ludnoÊci” na Europejskiej Konferencji Demograficznej, która odby∏a si´ w Finlandii w 1987 r.
Analizy zaawansowania procesu starzenia si´ w Polsce oraz ekonomiczne
skutki starzenia si´ sà przedmiotem kolejnych publikacji z lat dziewi´çdziesiàtych („The Aging of the Population in Poland 1950-2020, (wspó∏autor E. Fràtczak), w: Social Aspects and Country Reviews of Population Aging, Economic
Studies, 1994, nr 6; „Economy and Ageing: Demographic Trends in Poland,
w: Short-term Training in the Demographic Aspects of Population Ageing and
its Implications for Socio-economic Development, Policies and Plans. UN-Malta- International Institute of Ageing, 1994; Proces starzenia si´ ludnoÊci Polski
wed∏ug prognoz z lat 1960 i 1990, „Studia Demograficzne”, 1997, nr 4(130),
„Starzenie si´ i staroÊç; poj´cia, tendencje, cechy i struktury” w raporcie
UNDP o rozwoju spo∏ecznym Polska 1999 „Ku godnej, aktywnej staroÊci”).
W ostatnich latach g∏ówny nurt zainteresowaƒ badawczych Profesora dotyczy∏ perspektyw zmian demograficznych na Êwiecie i w Europie rozpatrywanych w szerszym kontekÊcie przemian cywilizacyjnych oraz ich skutków ekonomicznych i spo∏ecznych. Zajmowa∏ si´ tak˝e wp∏ywem transformacji na proces
reprodukcji w Polsce i innych krajach postsocjalistycznych (por. np. „Sytuacja
demograficzna Êwiata i Polski”, w: Âwiat przysz∏oÊci a Polska. Przemiany systemowe w Polsce a tendencje rozwojowe wspó∏czesnej cywilizacji. The World
of the Future and Poland – System Transformations and Contemporary Civilisational Trends, 1995, „Five Years of Socio-economic Transformation in Poland – Can We Observe its Impact on Demographic Processes Already?”, Demografia 1996, XXXIX EVF.4 (w j´z. w´gierskim), wspomniane ju˝ publikacje
Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, „Zmiany demograficzne w Polsce w Êwietle prognoz demograficznych”, w: Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w Êwietle koncepcji drugiego przejÊcia demograficznego, pod red.
I.E. Kotowskiej, 1999, „Trzy procesy demograficzne”, w: Humanistyka prze∏omu wieków, pod red. J. Kozieleckiego, 1999). Na zaproszenie organizatorów
Europejskiej Konferencji Demograficznej w Mediolanie, organizowanej w 1995 r.
pod auspicjami European Association of Population Studies, Profesor przygo-
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towa∏ referat wiodàcy na temat zmian ludnoÊciowych w krajach doÊwiadczajàcych transformacji („From State to Market Economy: the Population Dimension”, w: Evolution or Evolution in European Population. European Population Conference, Milano 1995, Milano: EAPS; IUSSP, 1995).
Ocena przysz∏ych zmian demograficznych i ich znaczenia dla rozwoju gospodarczego wià˝à si´ ÊciÊle z kolejnym wàtkiem trwale obecnym w publikacjach
Profesora, a mianowicie zagadnieniami polityki ludnoÊciowej. Wyst´pujà one
w wielu pracach ju˝ wymienionych jako skutki okreÊlonych zmian ludnoÊciowych. W innych pracach Profesor wi´cej uwagi poÊwi´ca∏ koniecznoÊciom
i mo˝liwoÊciom oddzia∏ywania na procesy ludnoÊciowe (por. np. „Czy w Polsce potrzebna jest polityka ludnoÊciowa?”, Studia Demograficzne”, 1986, 1/83,
„Demograficzna charakterystyka populacji dzieci´cej. Prognozy demograficzne.
Co nale˝y rozumieç przez poj´cie polityki rodzinnej?”, w: Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian, pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej, 1999) lub przedstawia∏ oba kierunki dzia∏aƒ (np. „Demograficzne uwarunkowania polityki
spo∏ecznej, w: Polityka spo∏eczna, pod red. A. Kurzynowskiego, 2001, Wystàpienie na sesji inauguracyjnej I Kongresu Demograficznego w dniu 15 wrzeÊnia
2001, Studia Demograficzne 2/140, 2001)). W swej ostatniej pracy, opublikowanej ju˝ po jego Êmierci, Profesor zajmuje si´ koncepcjà migracji zast´pczej,
odwo∏ujàc si´ do propozycji ONZ dotyczàcej analiz migracji zagranicznych
rozpatrywanych z punktu widzenia poprawy stosunków ludnoÊciowych („Model prognostyczny ONZ wed∏ug koncepcji „replacement migration”, w: Modele i polityka makroekonomiczna, pod red. A. Welfego, 2002). Jako pierwszy
zainteresowa∏ Êrodowisko polskich demografów koncepcjà opracowanà w 2000 r.
przez demografów z ONZ, która nast´pnie zosta∏a przedstawiona w publikacji „Replacement migration. Is it a solution to declining and ageing populations?”, UN, New York 2001. Wywo∏a∏a ona goràce dyskusje nie tylko w Êrodowisku demografów i przyczyni∏a si´ – naszym zdaniem – do zrozumienia,
zw∏aszcza w Êrodowisku pozademograficznym, i˝ migracje zagraniczne nie mogà byç traktowane jako sposób na zahamowanie procesu starzenia.
Odr´bnym wàtkiem zainteresowaƒ Profesora by∏a problematyka demograficzna krajów Afryki. Wyniki pierwszych prac z tego zakresu zosta∏y opublikowane w monografii pt. „Seasonality of Vital Events in Selected Towns of Ghana, An Analysis of Registration Data Relating to the Period 1956-1960”. Skrót
tej pracy zosta∏ w∏àczony do ksià˝ki wydanej w Londynie w 1968 r. pt.: „The
Population of Tropical Africa”. Wyniki w∏asnych badaƒ procesów demograficznych krajów Afryki zosta∏y przedstawione w cz´Êci pierwszej rozprawy habilitacyjnej, jak równie˝ w materia∏ach z konferencji ludnoÊciowej zorganizowanej w Sydney przez Mi´dzynarodowà Uni´ dla Naukowego Badania LudnoÊci
(IUSSP). Opracowanie pt.: „Estimate of the Age Structure of Ghana’s Population. An Application of the Stable Population Model”, Sydney, IUSSP, 1967)
jest umieszczone na liÊcie wyselekcjonowanej literatury zalecanej w najobszerniejszym amerykaƒskim podr´czniku pt.: „The Methods and Materials of Demography” z 1971 r. (do rozdzia∏u pt. „Some Methods of Estimation for Statistically Underdeveloped Areas”).
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W 1979 r. w Economic Papers wydawanych w SGPiS opublikowana zosta∏a praca pt. „Some Demographic and Socio-economic Aspects of Urbanization
in Africa”. Praca ta zosta∏a prze∏o˝ona na j´zyk niemiecki i wydana w serii:
„Beiträge zur Demographie” w Berlinie (NRD) w 1979 r. Z tematykà krajów
rozwijajàcych si´ wià˝e si´ równie˝ opracowanie dotyczàce problematyki ludnoÊciowej Chiƒskiej Republiki Ludowej (Studia Demograficzne nr 2 z 1983 r.).
Bioràc pod uwag´ doÊwiadczenia Profesora zwiàzane z pracà w Afryce,
Fundusz LudnoÊciowy ONZ (UNFPA) powierzy∏ mu zorganizowanie seminarium dla ekspertów z krajów rozwijajàcych si´ na temat: „U˝ytkowanie prognoz demograficznych dla planowania rozwoju spo∏eczno-ekonomicznego”.
W wyniku podpisanej umowy mi´dzy UNFPA i rzàdem polskim w dniach
29.X.-18.XI.1987 r. odby∏o si´ mi´dzynarodowe seminarium w Instytucie Statystyki i Demografii SGPiS. Uczestniczy∏o w nim 21 ekspertów z 21 krajów
Afryki, Azji i Europy. Do grona wyk∏adowców zostali w∏àczeni przez Profesora pracownicy Instytutu Statystyki i Demografii, ponadto pracownicy SGPiS,
eksperci krajowi oraz eksperci mi´dzynarodowi. Poziom merytoryczny i organizacyjny seminarium zyska∏ wysokà ocen´ zarówno ekspertów ONZ, jak i uczestników seminarium, które by∏o kontynuowane przez nast´pne 2 lata.
Profesor wspó∏pracowa∏ z Mi´dzynarodowym Instytutem Stosowanej Analizy
Systemów w (IIASA) w Laxenburgu pod Wiedniem. By∏ konsultantem do programu budowy demo-ekonomicznego modelu dla Polski (DEMP I oraz DEMP II).
Bra∏ udzia∏ w dyskusjach dotyczàcych za∏o˝eƒ do budowy prognoz demograficznych w IIASA. By∏ cz∏onkiem Polskiego Zespo∏u Wspó∏pracy z IIASA przy
PAN (w latach 1996-1998, 1999-2002).
By∏ tak˝e cz∏onkiem Komitetu Doradczego mi´dzynarodowego programu
badaƒ pt.: Fertility and Family Surveys in Countries of the ECE Region, który
by∏ realizowany w ró˝nych krajach w latach dziewi´çdziesiàtych. By∏ wspó∏autorem badaƒ prowadzonych w Polsce. Ich wyniki zosta∏y, mi´dzy innymi,
omówione w opracowaniu „Fertility and Family Surveys in Countries of the
ECE Region, Standard Country Report, Poland”, przygotowanym wspólnie
z I. Kowalskà, wydanym w 1997 r. przez ONZ.
Wyniki d∏ugoletniej dzia∏alnoÊci naukowej zosta∏y opublikowane w 25 ksià˝kach i ponad 150 publikacjach, w tym blisko po∏owa w wydawnictwach zagranicznych.
DoÊwiadczenie zdobyte w trakcie pracy za granicà, a zw∏aszcza w Wydziale Spraw Spo∏ecznych w Genewie oraz przy organizacji pracy Grupy Roboczej do Spraw Demografii Spo∏ecznej ONZ w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Spo∏ecznego zaowocowa∏o dzia∏aniami w Polsce po powrocie
w 1977 r. Temu obszarowi aktywnoÊci Profesora, a tak˝e dzia∏alnoÊci w organizacjach naukowych poÊwi´cone sà kolejne cz´Êci niniejszego tekstu.

Organizacja krajowych badaƒ demograficznych i spo∏ecznych
W 1976 r. zosta∏o uruchomione centralne kierowanie badaniami w wi´kszoÊci dziedzin nauki, po∏àczone z ich specjalnym finansowaniem. Prioryteto-

76

GOSPODARKA NARODOWA Nr 11-12/2005

we dziedziny badaƒ nazywane by∏y problemami w´z∏owymi, a w drugiej po∏owie lat osiemdziesiàtych centralnymi problemami badaƒ podstawowych. We
wrzeÊniu 1978 r. Minister Nauki, Szkolnictwa Wy˝szego i Techniki powierzy∏
Profesorowi funkcj´ kierownika Problemu W´z∏owego pt. „Optymalizacja struktur i procesów demograficznych w Polsce Ludowej”. Warto przytoczyç uzasadnienie tej nominacji, sformu∏owane przez prof. M. CieÊlak: W owym roku J.Z. Holzer by∏ Êwie˝o wybranym i mianowanym dyrektorem Instytutu Statystyki
i Demografii Szko∏y G∏ównej Planowania i Statystyki, legitymujàcym si´ doktoratem i habilitacjà z zakresu demografii, a ponadto posiadajàcym znaczàcy dorobek organizacyjny i badawczy w zakresie empirycznych badaƒ ludnoÊciowych.
Jego doÊwiadczenie zawodowe obejmowa∏o oprócz pracy w SGPiS kierowanie Zespo∏em Badaƒ Demograficznych w G∏ównym Urz´dzie Statystycznym (w latach
1956-1963), prac´ na Uniwersytecie w Ghanie jako wyk∏adowca demografii oraz
badacz procesów demograficznych w tym kraju (1963-1966), prac´ w Centrum
Programu LudnoÊciowego Afrykaƒskiej Komisji Gospodarczej ONZ z siedzibà w Addis Abebie na stanowisku regionalnego doradcy demograficznego (1971-1973), prac´ w Wydziale Spraw Spo∏ecznych ONZ w Genewie na stanowisku demografa
(1973-1977). By∏ tak˝e organizatorem Grupy Roboczej do Spraw Demografii Spo∏ecznej ONZ w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Spo∏ecznego. Na tych
stanowiskach wytycza∏ programy badaƒ demograficznych, wprowadzajàc przy tej
okazji nowe obszary badaƒ empirycznych, organizowa∏ te badania, szkoli∏ demografów, przeprowadza∏ analizy przebiegu procesów ludnoÊciowych w poszczególnych krajach oraz mi´dzynarodowe studia porównawcze. By∏ te˝ autorem podr´cznika, który zdobywa∏ coraz wi´ksze uznanie w Êrodowisku demografów i stawa∏
si´ w∏aÊnie podstawowym podr´cznikiem akademickim wykorzystywanym w nauczaniu demografii. PodkreÊlam ten zakres dzia∏alnoÊci Profesora, poniewa˝ tego rodzaju aktywnoÊci w po∏àczeniu ze znacznym ju˝ wtedy dorobkiem naukowym sensu stricto predystynowa∏y Go do kierowania du˝ym zespo∏em badawczym,
jaki powsta∏ dla realizacji problemu w´z∏owego w dziedzinie demografii [CieÊlak,
2000, s. 25].
Sprawozdanie z przebiegu prac w pierwszym demograficznym problemie
w´z∏owym zosta∏o przyj´te z wyró˝nieniem przez Mi´dzyresortowà Komisj´
Oceny Badaƒ Podstawowych w Dziedzinie Nauk Spo∏ecznych, a we wrzeÊniu
1980 r. Profesor zosta∏ kierownikiem Problemu W´z∏owego pt. „Kszta∏towanie
procesów demograficznych a rozwój spo∏eczno-gospodarczy Polski”. Raport
koƒcowy z przeprowadzonych prac zosta∏ równie˝ przyj´ty z wyró˝nieniem
przez Mi´dzyresortowà Komisj´. W czerwcu 1986 r. Profesorowi powierzono
stanowisko kierownika programu badawczego nr 09.1 pt. „Uwarunkowania
demograficzne rozwoju spo∏eczno-gospodarczego Polski”. Najwa˝niejszymi zadaniami kierownika problemu by∏y: zaproponowanie tematyki badaƒ i jej rozpisanie na zadania badawcze, dobór realizatorów, opracowanie szczegó∏owego harmonogramu badaƒ i preliminarza kosztów, kontrola nad przebiegiem prac,
og∏aszanie wyników badaƒ. Zadania te spe∏nia∏ prof. J.Z. Holzer z wielkim zaanga˝owaniem i powodzeniem przez 13 lat [CieÊlak, 2000, s. 26].
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Wyniki prac prowadzonych w ramach kolejnych programów mo˝na ujàç
trzech nurtach:
studia nad teoriami ludnoÊciowymi,
metodyka badaƒ i analiz procesów ludnoÊciowych,
badania i analizy empiryczne procesów ludnoÊciowych.
W ramach pierwszego nurtu zajmowano si´ teoriami ludnoÊciowymi i uwarunkowaƒ procesów demograficznych. Prace dotyczàce teorii przejÊcia demograficznego i oceny deformacji przejÊcia w Polsce, rozwini´cia koncepcji uwarunkowaƒ umieralnoÊci, krytyczny przeglàd teorii p∏odnoÊci wraz z propozycjà
zintegrowanej koncepcji zmian p∏odnoÊci czy koncepcji analiz rozwoju demograficznego stworzy∏y trwa∏e podstawy teoretyczne polskiej demografii.
Równolegle rozwija∏a si´ demografia analityczna poprzez korzystanie z nowych rozwiàzaƒ, doskonalenie wczeÊniej istniejàcych i formu∏owanie nowych
propozycji (np. modele reprodukcji (klasyczne, wieloregionalne), metody analizy wielostanowej, propozycje miar opartych na koncepcji demografii potencjalnej, modelowanie demometryczne, stosowanie technik wielowymiarowej
analizy statystycznej (metoda g∏ównych sk∏adowych, analiza czynnikowa, a tak˝e metody taksonometryczne), analizy cyklu ˝ycia jednostki i rodziny, modelowanie procesu formowania rodzin i gospodarstw domowych). Prace te nie
tylko wprowadzi∏y wiele nowych technik do analiz procesów demograficznych
w Polsce, wzbogacajàc metodyk´ badaƒ demograficznych, ale tak˝e przyczyni∏y si´ do rozwoju metod prognozowania demograficznego.
Lata funkcjonowania problemów w´z∏owych to tak˝e okres badaƒ i analiz
empirycznych procesów ludnoÊciowych w Polsce w skali dotàd niespotykanej.
Korzystajàc z danych w skali makro (rejestracja bie˝àca, spisy powszechne)
oraz ze specjalnych badaƒ reprezentatywnych, dokonano analiz podstawowych procesów: rozrodczoÊci, umieralnoÊci, przemian struktur ludnoÊci, migracji oraz procesu tworzenia rodzin i gospodarstw domowych w skali ca∏ego kraju i w uj´ciu przestrzennym. Przeprowadzono analizy porównawcze
kszta∏towania si´ niektórych procesów w Polsce i w innych krajach europejskich. Analizà obj´to tak˝e koncepcje polityki ludnoÊciowej w Polsce.
Badania mia∏y charakter interdyscyplinarny, w∏àczyli si´ bowiem do prac
reprezentanci innych dyscyplin (medycyna, epidemiologia, ekonomia, geografia,
socjologia, statystyka, ekonometria). Osiàgni´ciem tego okresu jest wi´c tak˝e
rozwój i integracja Êrodowiska osób zajmujàcych si´ problematykà ludnoÊciowà.
Wyniki prac badawczych prowadzonych w kolejnych problemach w´z∏owych zosta∏y opublikowane w 61 tomach w 3 seriach wydawniczych „Monografie i Opracowania”, Szko∏y G∏ównej Planowania i Statystyki, a nast´pnie
Szko∏y G∏ównej Handlowej. W wi´kszoÊci przypadków poszczególne tomy poprzedzone zosta∏y przedmowami przygotowanymi przez Profesora.
Prof. J.Z. Holzer wp∏ywa∏ na przebieg badaƒ nie tylko przez okreÊlanie ich zakresu i dobór wykonawców. Organizowa∏ seminaria z okazji zakoƒczenia etapów
badaƒ, podczas których kierownicy tematów referowali wyniki osiàgni´te przez
kierowany zespó∏, co stanowi∏o wielki bodziec do nale˝ytego wywiàzywania si´
ze zobowiàzaƒ i by∏o zarazem forum, na którym poddawano ocenie uzyskane wyw
–
–
–
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niki oraz wy∏aniano propozycje nowej tematyki badawczej. By∏ inicjatorem organizowania seminariów naukowych, poÊwi´conych dyskusji nad wynikami osiàgni´tymi w poszczególnych grupach tematycznych. ...Badania kierowane przez
prof. J.Z. Holzera przyczyni∏y si´ do uzyskania szerokiego oglàdu procesów ludnoÊciowych w Polsce, do podniesienia wiedzy demografów z zakresu teorii i metod analizy tych procesów, nawiàzujàc do dorobku nauki Êwiatowej oraz do rozszerzenia Êrodowiska demograficznego. Zaowocowa∏y tak˝e licznymi kontaktami
z zagranicznymi oÊrodkami badaƒ ludnoÊciowych i zaj´cia przez wielu polskich
demografów wysokiej lokaty w mi´dzynarodowym Êrodowisku demograficznym
[CieÊlak, 2000, s. 27-28].
Profesor stale choç w ró˝nych formach wspó∏pracowa∏ z G∏ównym Urz´dem Statystycznym. W 1956 r. jako magister podjà∏ prac´ w GUS w Departamencie Statystki LudnoÊci i Badaƒ Demograficznych. Przez pierwsze trzy lata by∏ zatrudniony jako starszy radca w Zespole Analiz Demograficznych, a od
1 lutego 1959 r. zosta∏ kierownikiem Zespo∏u Badaƒ Demograficznych. Ten
formalny zwiàzek z GUS trwa∏ do 30 wrzeÊnia 1962 r. W tym okresie pracujàc w GUS, Profesor tworzy∏ w istocie nowoczesne podstawy analizy demograficznej, zw∏aszcza w dziedzinie umieralnoÊci oraz prognozowania demograficznego. Profesor by∏ autorem pierwszych po wojnie tablic wymieralnoÊci
ludnoÊci Warszawy 1958/1959 oraz dwóch edycji polskich tablic wymieralnoÊci. By∏y one wykorzystane przy opracowaniu prognoz demograficznych w latach szeÊçdziesiàtych. Wspomniana ju˝ ksià˝ka z 1959 r. by∏a nie tylko pierwszà prezentacjà jednolitych zasad przewidywania zmian liczby i struktury
ludnoÊci, ale tak˝e odpowiedzià na potrzeby praktyków w zakresie przewidywanych przemian demograficznych, które mia∏y istotne znaczenie dla planowania gospodarczego. W tym okresie Profesor interesowa∏ si´ i rozwija∏ tak˝e inne dziedziny analizy demograficznej. Poza umieralnoÊcià, na temat której
napisa∏ monografi´ i kilka artyku∏ów, interesowa∏ si´ tak˝e problematykà p∏odnoÊci kobiet, reprodukcjà ludnoÊci oraz migracjami, co ostatecznie zaowocowa∏o pierwszym podr´cznikiem analizy demograficznej z 1963 r.
Wspó∏praca Profesora ze statystykà publicznà nie zakoƒczy∏a si´ w momencie odejÊcia z pracy w GUS. Praktycznie trwa∏a ona do ostatnich dni ˝ycia Profesora (z wyjàtkiem okresów pobytu za granicà). Konsultowa∏ on za∏o˝enia do kolejnych spisów powszechnych, uczestniczy∏ w dyskusjach nad
za∏o˝eniami do kolejnych prognoz demograficznych, opiniowa∏ metody obliczania niektórych wskaêników demograficznych. Wielokrotnie recenzowa∏ zawartoÊç publikacji demograficznych, a zw∏aszcza rocznika demograficznego.
Od 1978 r. by∏ cz∏onkiem Naukowej Rady Statystycznej przy Prezesie GUS, na
której dyskutowane sà wszystkie najwa˝niejsze inicjatywy badawcze GUS.
Wszystko to dzia∏o si´ przy aktywnym udziale Profesora. W 1998 r. Profesor
ocenia∏ potrzeby statystyki wobec koniecznoÊci oceny przemian demograficznych zachodzàcych w Polsce („Nowe potrzeby statystyki wobec koniecznoÊci
oceny przemian demograficznych zachodzàcych w Polsce”, (wspó∏autor: I.E. Kotowska), WiadomoÊci Statystyczne, 1998, nr 5). Profesor uczestniczy∏ tak˝e
w pracach zespo∏ów badawczych, które przygotowywa∏y i realizowa∏y (wspól-
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nie z pracownikami GUS) konkretne badania demograficzne. Wielokrotnie dawa∏ te˝ szans´ pracownikom statystyki publicznej udzia∏u w badaniach krajowych realizowanych w ramach problemów w´z∏owych i centralnym programie badaƒ podstawowych, jak i w projektach mi´dzynarodowych.
Dla osób zwiàzanych ze statystykà publicznà niezwykle wa˝ne by∏o to, ˝e
zawsze mog∏y liczyç na pomoc Profesora, na jego ˝yczliwe uwagi i komentarz, a jak by∏o to niezb´dne – to i na krytyk´. Dla demografów zwiàzanych
ze statystykà publicznà by∏a to sytuacja komfortowa, za co wielokrotnie dzi´kowali Profesorowi. Ale powodów do podzi´kowania ze strony statystyków GUS
by∏o znacznie wi´cej. Warto wspomnieç najwa˝niejsze. Profesor jest autorem
wielu artyku∏ów publikowanych w „WiadomoÊciach Statystycznych”, z którymi wspó∏pracowa∏ od 1957 r. (wtedy w zeszycie 2 ukaza∏ si´ pierwszy opublikowany w tym czasopiÊmie artyku∏ Profesora). Jak d∏ugi by∏ to okres niech
Êwiadczy fakt, ˝e ostatni artyku∏ Profesora ukaza∏ si´ w „WiadomoÊciach Statystycznych” w 1998 r. WÊród pracowników GUS Profesor ma wielu swoich
uczniów: studentów i doktorantów oraz wieloletnich wspó∏pracowników.
Za wk∏ad w rozwój statystyki ludnoÊci i badaƒ demograficznych w GUS
prezes Urz´du przyzna∏ Profesorowi dyplom i plakietk´ pamiàtkowà „Za d∏ugoletnià i ofiarnà prac´ w dziedzinie polskiej statystyki” w 1968 r. w pi´çdziesiàtà rocznic´ utworzenia G∏ównego Urz´du Statystycznego. TrzydzieÊci lat póêniej w 1998 r. prezes GUS przyzna∏ mu z∏otà odznak´ honorowà „Za zas∏ugi
dla statystyki RP”.
Lata 1991-2001 to okres dzia∏ania na rzecz rozwoju badaƒ spo∏ecznych
w Polskiej Akademii Nauk. Po wyborze na cz∏onka korespondenta Polskiej
Akademii Nauk w 1991 r. Profesor zosta∏ szybko zauwa˝ony nie tylko jako wybitny uczony o rozleg∏ych zainteresowaniach naukowych, ale tak˝e jako osoba o ogromnym poczuciu odpowiedzialnoÊci za sprawy wspólne, która nie uchyla si´ od podejmowania ró˝nych obowiàzków. Jego konstruktywne podejÊcie
do wszelkich spraw, którymi si´ zajmowa∏, rozwaga w wyra˝anych opiniach
po∏àczona z wysokimi wymaganiami tak˝e przyczyni∏y si´ do powierzenia mu
funkcji przewodniczàcego Wydzia∏u I Nauk Spo∏ecznych PAN w wyborach
w listopadzie 1998 r. Pe∏ni∏ jà do czasu nag∏ego odejÊcia we wrzeÊniu 2001 r.
Jego dzia∏alnoÊç nie tylko potwierdzi∏a s∏usznoÊç wyboru dokonanego przez
cz∏onków Akademii. Jak pisze prof. Janusz Tazbir: Na zebraniach krajowych
imponowa∏ nie tylko mnie, ale i wszystkim zgromadzonym sprawnoÊcià dzia∏ania. Mia∏ dar zwi´z∏ej i klarownej wypowiedzi, jednoznacznych opinii, przywodzàcych cz´sto na myÊl s∏owa Ewangelii: „niech s∏owa wasze b´dà tak-tak, nie-nie”. Stara∏ si´ nigdy nie udzielaç pochopnych obietnic, ale raz dawanych
zawsze dotrzymywa∏ [Tazbir, 2001, s. 52]. JednoczeÊnie da∏ si´ poznaç jako humanista sensu largo, nie ograniczajàcy swych zainteresowaƒ do jednej tylko
dziedziny nauki. Rozmawiajàc z nim mo˝na si´ by∏o przekonaç, jak bardzo wzgl´dne i umowne sà wszelkie podzia∏y na subdyscypliny i specjalizacje. By∏ Wielkim
Europejczykiem, znajàcym si´ doskonale na problemach naszego kontynentu, równoczeÊnie jednak wykazywa∏ doskona∏e rozeznanie w sprawach Czarnego Làdu,
na którym tak d∏ugo przebywa∏. Jego obserwacje dotyczàce m∏odych paƒstw afry-
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kaƒskich, w których wyk∏ada∏, mog∏yby si´ z∏o˝yç na wr´cz pasjonujàce studium
socjologiczne [Tazbir, 2001, s. 52].

Dzia∏alnoÊç w organizacjach naukowych
Profesor by∏ cz∏onkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN od chwili jego powstania, tj. od 1963 r. W 1967 r. zosta∏ powo∏any na stanowisko sekretarza naukowego Komitetu. By∏ nim do wrzeÊnia 1971 r. W latach 1977-1981
Profesor zosta∏ powo∏any na stanowisko wiceprzewodniczàcego KND, a w 1981 r.
zosta∏ wybrany przewodniczàcym KND PAN. Stanowisko to zajmowa∏ przez
dwie kolejne kadencje. W 1986 r. otrzyma∏ jako przewodniczàcy Komitetu nagrod´ Sekretarza Wydzia∏u I PAN za wyró˝niajàce funkcjonowanie Komitetu.
¸àcznie 14 lat poÊwi´ci∏ dzia∏alnoÊci organizacyjnej, starajàc si´ o kreowanie
naukowego Êrodowiska demograficznego.
Prezydium Polskiej Akademii Nauk powo∏a∏o Profesora w 1981 r. na cz∏onka
Komitetu Prognozowania Rozwoju Kraju „Polska 2000”, a w 1984 r. – na
cz∏onka Prezydium. Od 1987 r. jest wiceprzewodniczàcym tego komitetu, który
obecnie nosi nazw´ Komitet Prognoz „Polska 2000 plus” przy Prezydium PAN.
W 1987 r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk powo∏a∏o Profesora na cz∏onka Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN
na okres 1987-1989.
Od 1999 r. Profesor by∏ wiceprzewodniczàcym Rzàdowej Rady LudnoÊciowej, a jej cz∏onkiem od poczàtku istnienia Rady (uprzednio Komisji). Uczestniczy∏ czynnie w przygotowaniu programu naukowego Kongresu Demograficznego. Na pierwszym posiedzeniu Kongresu w dniu 15 wrzeÊnia 2001 r.
wyg∏osi∏ referat dotyczàcy polityki ludnoÊciowej. By∏o to jego ostatnie publiczne wystàpienie.
Aktywna wspó∏praca mi´dzynarodowa dotyczy∏a nie tylko udzia∏u Profesora w wielu projektach badawczych, organizacji konferencji i sesji tematycznych. Obejmowa∏a ona tak˝e cz∏onkostwo i dzia∏alnoÊç na rzecz organizacji
mi´dzynarodowych.
Od wrzeÊnia 1966 r. Profesor by∏ cz∏onkiem rzeczywistym Mi´dzynarodowej
Unii dla Naukowego Badania LudnoÊci (IUSSP) z siedzibà w Liege. W 1979 r.
zosta∏ powo∏any w sk∏ad Komitetu Organizacyjnego 19 Konferencji Generalnej.
Jako drugi wiceprzewodniczàcy tego Komitetu bra∏ czynny udzia∏ w formu∏owaniu programu naukowego konferencji, która odby∏a si´ w grudniu 1981 r.
w Manili. Na tej sesji w wyniku tajnego g∏osowania zosta∏ wybrany cz∏onkiem
Rady Naukowej Unii w kadencji 1981-1985. W kolejnych latach uczestniczy∏
w opracowywaniu zarówno programów badawczych, jak i powo∏ywaniu sk∏adów osobowych komitetów naukowych. Udziela∏ si´ tak˝e wyg∏aszajàc referaty i organizujàc wiele mi´dzynarodowych seminariów naukowych.
Od stycznia 1974 r. by∏ cz∏onkiem rzeczywistym Mi´dzynarodowego Instytutu Statystycznego (ISI). Bra∏ czynny udzia∏ w 40 sesji zorganizowanej w 1975 r.
w Warszawie.
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By∏ cz∏onkiem za∏o˝ycielem i od momentu powstania w 1985 r. cz∏onkiem
Europejskiego Stowarzyszenia Studiów LudnoÊciowych (EAPS) z siedzibà
w Hadze.
W latach 1981-1998 Profesor by∏ cz∏onkiem Rady Naukowej Mi´dzynarodowego Komitetu Wspó∏pracy w dziedzinie Naukowych Badaƒ Demograficznych (CICRED) z siedzibà w Pary˝u.
W latach 1983-1989 by∏ przewodniczàcym polskiej grupy pracowników nauki wspó∏dzia∏ajàcych z Demograficznà Grupà Roboczà III Komisji Wielostronnej Wspó∏pracy Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych. W 1984 r. by∏
organizatorem sesji w Jab∏onnie na temat „Prognozowanie demograficzne a rozwój spo∏eczno-gospodarczy”.
Od 1981 r. Profesor wielokrotnie przewodniczy∏ polskiej delegacji na posiedzenia Komisji LudnoÊciowej ONZ w Nowym Jorku. W latach 1981-1983 by∏
wybrany przewodniczàcym Komisji LudnoÊciowej ONZ. Wiele razy pe∏ni∏ funkcj´ wiceprzewodniczàcego i sprawozdawcy tej komisji. Zosta∏ wybrany wiceprzewodniczàcym i sprawozdawcà zarówno Komitetu przygotowujàcego Mi´dzynarodowà Konferencj´ LudnoÊciowà w Kairze w 1994 r., jak i samej sesji.
Profesor dzia∏a∏ aktywnie na rzecz utworzenia European Association of Population Studies (EAPS). Powsta∏a w 1983 r. organizacja przyczyni∏a si´ do
rozwoju i integracji badaƒ demograficznych w Europie. Miejsce polskich demografów w tym Êrodowisku znalaz∏o wyraz w powierzeniu im organizacji
Europejskiej Konferencji Demograficznej w Warszawie w 2003 r. Na tej konferencji prof. Janina Jóêwiak, pe∏niàca funkcj´ wiceprezydenta EAPS w latach
1999-2003, zosta∏a wybrana prezydentem.
„Nag∏e odejÊcia naszych bliskich sprawiajà, ˝e stajà si´ oni jeszcze wyraziÊciej obecni ni˝ wtedy, gdy ich fizyczna bliskoÊç sprawia∏a, ˝e powszednia∏o nam przes∏anie ich ˝ycia. W perspektywie roz∏àki puste miejsca po tych,
których ceniliÊmy, przypominajà dziedzictwo ich wartoÊci” [˚yciƒski, 2001,
s. 146].
˚yciorys Profesora Êwiadczy o pi´knym i czynnym ˝yciu, wype∏nionym
pracà i niestrudzonym wysi∏kiem konstruktywnego dzia∏ania na rzecz dobra
wspólnego. Osoby dzielàce si´ na ∏amach Studiów Demograficznych swymi
refleksjami o tym, jakie Êlady zostawi∏o w ich ÊwiadomoÊci zetkni´cie si´
z Profesorem i wspó∏praca z nim, przekazujà obraz nie tylko znakomitego naukowca o Êwiatowej s∏awie, demografa, który przyczyni∏ si´ do rozwoju polskiej demografii i jej uznania w Êwiecie, ale tak˝e wspania∏ego cz∏owieka, kochanego i podziwianego przez jego uczniów, kolegów, wspó∏pracowników
i przyjació∏. Jest to zadziwiajàco jednolity obraz postaci nieprzeci´tnej pomimo tego, ˝e wypowiadajà si´ osoby z ró˝nych Êrodowisk aktywnoÊci Prfesora,
nie tylko z Polski, ale tak˝e z europejskiej wspólnoty demograficznej.
Wydaje si´, ˝e najkrócej mo˝na scharakteryzowaç Profesora jako cz∏owieka nieugi´tego i niez∏omnego, wiernego wartoÊciom, które wyznawa∏. Pe∏na
zgodnoÊç zasad, które g∏osi∏, z Jego post´powaniem, ogromna rzetelnoÊç i odpowiedzialnoÊç w traktowaniu swoich obowiàzków budzi∏y uznanie i podziw
u wszystkich, którzy si´ z nim zetkn´li. Wysokie wymagania stawiane nie tyl-
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ko innym, ale przede wszystkim sobie, sprawia∏y, ˝e to, czym si´ zajmowa∏,
wyró˝nia∏o si´ zawsze wysokim poziomem. Jego profesjonalizm by∏ dostrzegany w Êrodowisku krajowym i mi´dzynarodowym. W Êrodowisku mi´dzynarodowym Jerzy Zdzis∏aw Holzer by∏ synonimem bezdyskusyjnego profesjonalizmu,
ogromnej kultury osobistej, dyskretnej dyplomacji, cz∏owiekiem godnym stuprocentowego zaufania, a tak˝e ciekawym i dowcipnym kompanem nieformalnych
spotkaƒ. Nic dziwnego, ˝e systematycznie zapraszany by∏ przez europejskich kolegów oraz Êwiatowe organizacje mi´dzynarodowe do udzia∏u w wyk∏adach, konferencjach, grupach roboczych, komisjach ekspertów, naukowych radach doradczych. Jerzy Zdzis∏aw Holzer by∏ wizytówkà polskiej demografii w Europie i na
Êwiecie, by∏ kluczem, który wielu z nas otworzy∏ drzwi do pracy poza granicami
Polski [Tabeau, Bijak, 2001, s. 35].
Profesor postrzega∏ funkcje, które pe∏ni∏, w kategoriach odpowiedzialnoÊci
za sprawy wspólne i zobowiàzania. Pe∏niàc je, dokona∏ bardzo wiele dla Êrodowisk, na rzecz których pracowa∏. By∏ te˝ przecie˝ jednym z g∏ównych animatorów polskiej demografii [Okólski, 2001, s. 73]. Jego zas∏ugi dla rozwoju polskiej demografii oraz w∏àczenia jej w nurt badaƒ europejskich by∏y dostrzegane
przez naszych kolegów z innych krajów. Jeden z wiodàcych demografów napisa∏ o nim: Jerzy Holzer can thus be considered as the founding father of present Polish population science and a major reference for all the younger demographers who have followed him [Wunsch, 2001, s. 39].
¸àczy∏ ˝yczliwoÊç z wymaganiami i odwagà nazywania rzeczy po imieniu.
JednoczeÊnie skromnoÊç i bezpoÊrednioÊç w kontaktach z innymi, niezale˝nie
od zajmowanych przez nich stanowisk, sprawia∏y, ˝e szybko zyskiwa∏ goràcà
sympati´. Jego màdroÊç, doÊwiadczenie, dobroç i serdecznoÊç pomog∏y wielu
osobom podjàç ˝yciowe dla nich decyzje. Do jego opinii odwo∏ywali si´ jego
uczniowie i wspó∏pracownicy, pracujàc tak˝e w szerokim Êwiecie, i to nie tylko w wyborach zawodowych, radzili si´ niejednokrotnie w swych decyzjach
˝yciowych, przebywajàc nawet poza krajem. Mia∏em setki okazji obserwowaç
Jego solidnoÊç, akuratnoÊç, odpowiedzialnoÊç i podziwiaç go w wielu rolach, jakie spe∏nia∏ w naszym Êrodowisku... Przejawy szlachetnej osobowoÊci Jerzego pozwala∏y szukaç u Niego rady, poparcia lub wspó∏czucia przez wiele ci´˝kich chwil,
które przez pó∏ wieku towarzyszy∏y ka˝demu z nas [Stru˝ycki, 2001, s. 81].
Nic wi´c dziwnego, ˝e odejÊcie Profesora by∏o i stale pozostaje niepowetowanà stratà dla polskiej demografii, dla wszystkich którzy go znali. Profesor posiada∏ bowiem bardzo wa˝nà cech´ jako nauczyciel, badacz i prze∏o˝ony. Ta niezwyk∏a cecha Profesora to gotowoÊç i umiej´tnoÊç obdarowywania
swoich wspó∏pracowników zaufaniem i dawania im mo˝liwoÊci rozwoju. Wszyscy blisko zwiàzani z Profesorem mieli okazj´ doÊwiadczyç tego zaufania i co
najwa˝niejsze bez ˝adnej „taryfy ulgowej”. Zadania, które otrzymywaliÊmy by∏y bardzo ambitne, wymagajàce i nikt z nas nie zastanawia∏ si´, ani nie dyskutowa∏ czy jest w stanie to zadanie wykonaç. Ca∏y nasz wysi∏ek poÊwi´cany
by∏ na realizacj´ zadania, na wykonanie go jak najlepiej. Profesorowi nie wypada∏o odmówiç i nie mo˝na by∏o sobie pozwoliç na zlekcewa˝enie zadania.
W tym przejawia∏ si´ wyraz naszego szacunku do Profesora. Ale warto pod-

Irena E. Kotowska, Janusz Witkowski, Profesor Jerzy Zdzis∏aw Holzer (1930-2001)

83

kreÊliç, ˝e te zadania by∏y dobrze dostosowane do naszych mo˝liwoÊci i ambicji, wi´c by∏y wykonalne i dawa∏y nam szans´ zdobycia doÊwiadczenia,
umiej´tnoÊci organizacyjnych, kontaktów naukowych, tak˝e za granicà, doskonalenia warsztatu badawczego i dalszych mo˝liwoÊci awansu. Zaufanie Profesora by∏o z jednej strony wyró˝nieniem i szansà naszego rozwoju, ale jednoczeÊnie dodawa∏o nam poczucia pewnoÊci siebie i przekonania o w∏asnych
mo˝liwoÊciach i wartoÊci, co wielokrotnie mia∏o istotny wp∏yw na przebieg
dalszej naszej pracy. Ta cecha powodowa∏a, ˝e czuliÊmy si´ przy Profesorze
potrzebni, ale i bezpieczni. Poczucie bezpieczeƒstwa towarzyszy∏o nam nie tylko w kontaktach zawodowych, ale tak˝e poza nimi. Profesor by∏ cz∏owiekiem
niezwykle ˝yczliwym, serdecznym w kontaktach mi´dzyludzkich i w∏aÊciwie
przy pierwszym powitaniu, uÊcisku d∏oni stawa∏ si´ osobà bliskà.
Jerzy Zdzis∏aw Holzer wydobywa∏ z nas nasze najlepsze talenty, motywowa∏
do wysi∏ku, roztacza∏ wizje przygód naukowych, o których nam si´ nie Êni∏o,
przekonywa∏, ˝e rzeczy niemo˝liwe nie istniejà. Dzi´ki Jego radom i Jego decyzjom wielu z nas wkroczy∏o na Êcie˝k´ Wielkiej Demografii, odnoszàc sukcesy nie
tylko w kraju, ale te˝ na arenie europejskiej i Êwiatowej [Tabeau, Bijak, 2001,
s. 35). Dotyczy to tak˝e mnie – dzi´ki Jego zach´cie zainteresowa∏am si´ demografià i poj´∏am atrakcyjnoÊç poszukiwaƒ naukowych mimo towarzyszàcym im
zwykle pora˝kom i pu∏apkom zniech´cenia [Kotowska, 2001, s. 90].
UczestniczyliÊmy w mi´dzynarodowych projektach badawczych, jeêdziliÊmy na
konferencje i pod czujnym i ˝yczliwym okiem Pana Profesora wyg∏aszaliÊmy referaty – liczàc na jego pochwa∏´. Profesor na wyjazdach zagranicznych zachowywa∏ si´ wobec nas jak opiekuƒcza kwoka, a my byliÊmy dumni przedstawiajàc si´ jako cz∏onkowie zespo∏u Holzera [Jóêwiak, 2001, s. 49].
Z refleksji o Profesorze wy∏ania si´ postaç, której wiele osób zawdzi´cza
swój start i rozwój naukowy, poczucie bezpieczeƒstwa i sens swego wysi∏ku
w zdobywaniu kolejnych stopni naukowych, pokonywania barier j´zykowych,
a zw∏aszcza w∏asnych ograniczeƒ. Prof. Janina Jóêwiak, której Profesor przekaza∏ Instytut w 1999 r., podkreÊla Ja osobiÊcie zawdzi´czam mu wiele i niewàtpliwie by∏ jednà z dwóch (ta druga to Pani Profesor Ira Koêniewska) najwa˝niejszych dla mojej kariery naukowej osób. To Profesor Holzer przekona∏ mnie,
˝e demografia jest interesujàcà dyscyplinà nauki, tak˝e dla kogoÊ, kto (jak ja) zajmuje si´ raczej formalnymi metodami modelowania zjawisk i ˝e mo˝e byç bardzo wdzi´cznym polem zastosowaƒ dla tych metod. Jestem g∏´boko przekonana,
˝e nie osiàgn´∏abym swojej obecnej pozycji, gdyby nie Profesor Holzer, który wspiera∏ mnie i promowa∏ w wielu miejscach mojej naukowej drogi. Mog´ tylko dzi´kowaç losowi za to, ˝e zetknà∏ nasze ˝yciowe Êcie˝ki i za mo˝liwoÊç wspó∏pracy
z Profesorem Holzerem przez ponad 20 lat [Jóêwiak, 2001, s. 49-50].
Wdzi´cznoÊç osób, które mia∏y mo˝liwoÊç przygotowywania pod jego opiekà swe prace doktorskie ilustrujà najlepiej s∏owa prof. Ewy Fràtczak sformu∏owane w imieniu doktorantów Profesora dzi´kujemy za Pana màdroÊç, dobroç,
pomoc naukowà i wspieranie nas wtedy, kiedy pod Pana kierunkiem stawialiÊmy
pierwsze kroki prawdziwej pracy naukowej. Dzi´kujemy za to, ˝e otwiera∏ Pan
nam szeroko drzwi zarówno w kraju, jak i za granicà i wtedy, kiedy byliÊmy nie-
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pewni siebie, kiedy mówiliÊmy niesk∏adnà angielszczyznà Pan dodawa∏ nam otuchy i zdawa∏o nam si´, ˝e mówi∏ Pan do nas, nie l´kajcie si´, bo nie jesteÊcie
gorsi od innych. A my – mo˝e troch´ zauroczeni na wyrost nowà sytuacjà odp∏acaliÊmy Panu naszà rzetelnà i ci´˝kà pracà... Staramy si´ naÊladowaç Pana
tak, jak umiemy, ale nie jest to ∏atwe. Obiecujemy, ˝e wytrwale b´dziemy pracowaç tak, aby szko∏a demografii, którà Pan stworzy∏ w Szkole G∏ównej Handlowej by∏a godnie kontynuowana [Fràtczak, 2001, s. 33].
Profesor J.Z. Holzer ca∏y swój wysi∏ek organizacyjny, a w póêniejszym okresie dodatkowe mo˝liwoÊci promocyjne, jakie dawa∏y Mu liczne kontakty mi´dzynarodowe, koncentrowa∏ na rozwoju naukowo-badawczym Instytutu Statystyki
i Demografii, którym kierowa∏, i na promowaniu osób najbardziej wartoÊciowych naukowo [Nykowski, 2001, s. 78].
Swoje kontakty mi´dzynarodowe Profesor Holzer przenosi∏ na Instytut, wyrabia∏ w nas przekonanie o koniecznoÊci uczestnictwa w mi´dzynarodowym Êrodowisku naukowym, promowa∏ nas w ró˝nych oÊrodkach za granicà, oswaja∏ z naukowà angielszczyznà, organizujàc w Instytucie seminarium demograficzne
w j´zyku angielskim. Ju˝ w latach 80., kiedy kontakty naukowe z Europà Zachodnià nie by∏y powszechne, nasz Instytut wspó∏pracowa∏ z najbardziej znaczàcymi
europejskimi oÊrodkami demograficznymi, jak chocia˝by s∏ynne NIDI (The Netherlands Interdisciplinary Demografhic Institute), czy te˝ IIASA (International
Institute for Applied Systems Analysis) w Laxenburgu k. Wiednia [Jóêwiak,
2001, s. 49].
Profesor dba∏ o rozwój m∏odych naukowców... ch´tnie pomaga∏ innym. Specjalnie dla mnie przywióz∏ z ONZ pewien working paper, który chcia∏am przeczytaç [Perek-Bia∏as, 2001, s. 84].
Potwierdzeniem tego uporczywego promowania swoich m∏odych wspó∏pracowników sà s∏owa znamienitego demografa, doctora honoris causa SGH,
prof. D. van de Kaa: It was characteristic of Jerzy that he never sought help or
support for himself. Whenever he asked a favour or wanted some assistance he
did so for others, most commonly for a member of his staff. He was very keen
to give them international exposure and experience [van de Kaa, 2001, 38].
Innà cechà Profesora, tak wa˝nà zarówno w pracy badawczej, jak i dzia∏alnoÊci organizacyjnej, by∏o Jego konstruktywne podejÊcie do wszelkim spraw,
którymi si´ zajmowa∏. Wysokie wymagania i krytyczna ocena stanowi∏y dla Niego przes∏anki poprawy, doskonalenia a nie destrukcji. Jego g∏os w dyskusjach
wiele znaczy∏. PodkreÊlajà to tak˝e nasi koledzy, wspó∏pracujàcy z nim w ró˝nych gremiach mi´dzynarodowych [Höhn, 2001, s. 42-43]; [van de Kaa, 2001,
s. 37-38]; [Macura, 2001, s. 44]; [Avramov, Cliquet, 2001, s. 46].
Profesor by∏ postrzegany jako osoba wyjàtkowa nie tylko przez swych polskich uczniów i wspó∏pracowników. Jeden z najznamienitszych wspó∏czesnych
demografów napisa∏ o nim we wspomnieniu Professor J.Z. Holzer was an exceptional person. He was a great scholar, a true leader and he was like a father to
many of us. He inspired, provided guidance, and opened doors... I learned a lot
from Professor Holzer. His approach to build and maintain a group of motivated colleagues and young scholars provided guidance in my own work. ...He le-
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aves a strong group of scholars in demography that is valued highly internationally. He showed the way and many in Poland and outside are currently continuing along that road. That is a legacy few people can claim [Willekens, 2001,
s. 47-48].
By∏ nazywany Mr. Polish Demography, który przyczyni∏ si´ znaczàco do
wspó∏pracy i wzajemnego rozumienia si´ demografów z obu stron ˝elaznej
kurtyny [Höhn, 2001, s. 41]; [Macura, 2001, s. 44], zach´cajàc skutecznie innych do podobnych wysi∏ków [Avramov, Cliquet, 2001, s. 46].
W ostatnich latach studenci SGH mieli okazj´ zetknàç si´ z Profesorem,
bowiem demografia jako przedmiot z czwartego poziomu zacz´∏a byç przez
nich wybierana. Po uruchomieniu wyk∏adu wzros∏o zainteresowanie demografià, studenci nie tylko wys∏uchiwali jego wyk∏adów prowadzonych wspólnie
z prof. I.E. Kotowskà, ale tak˝e zg∏aszali si´ na seminarium magisterskie, by
pisaç prace pod jego opiekà. Natychmiast dostrzegli jego wyjàtkowoÊç. W swoich wspomnieniach o nim wyra˝ali wdzi´cznoÊç za indywidualne podejÊcie do
studenta, za Êlady, jakie pozostawi∏ w ich umys∏ach, za osobowoÊç wzbudzajàcà szacunek, za wzór odnoszenia si´ do innych, niezale˝ny od zajmowanych
stanowisk i dorobku naukowego s∏uchaczy [Wspomnienia studentów, 2001,
s. 86-87]. Profesor czu∏, ˝e jest przez nich lubiany i powa˝any, co sprawia∏o
mu wiele radoÊci. Kilkoro z tej grupy pozosta∏o w Instytucie, inni sà zwiàzani z Instytutem poprzez przygotowywanie prac doktorskich.
Pami´tajàc o doÊwiadczeniu wspólnej pracy, kapitale, jaki powsta∏ dzi´ki
niemu, jesteÊmy wdzi´czni losowi za to, ˝e pracowaliÊmy z tak niezwyk∏ym
cz∏owiekiem, któremu przyÊwieca∏o nieodmiennie to, co jest etosem prawdziwego uczonego – dà˝enie do zrozumienia rzeczywistoÊci, do prawdy [Okólski, 2001,
s. 73]. Rozleg∏oÊç jego zainteresowaƒ sprawia∏a, ˝e by∏ w∏aÊnie takim demografem, który by∏ w stanie spojrzeç na procesy demograficzne poprzez wszystkie
informacje o nich, dostarczane przez ró˝ne dyscypliny naukowe, wyniki badaƒ
iloÊciowych, oglàd w∏asny i prowadziç syntetyzujàce wnioskowanie natury jakoÊciowej. To szerokie spojrzenie, mo˝liwe dzi´ki wiedzy tak˝e z innych ni˝ demografia dyscyplin, bogatemu wykszta∏ceniu ogólnemu i cechom osobowoÊciowym
sprawi∏y, ˝e przysz∏o Mu przewodziç polskiej demografii przez wiele lat i d∏ugo
b´dzie tym niezastàpionym [CieÊlak, 2001, s. 70].
Profesor niestrudzenie propagowa∏ wiedz´ o procesach demograficznych,
przygotowujàc ekspertyzy, wyst´pujàc z referatami o tematyce demograficznej
na spotkaniach poÊwi´conych innym kwestiom, cierpliwie udzielajàc wywiadów
i uczestniczàc w ró˝nych dyskusjach, popularyzujàcych problematyk´ ludnoÊciowà. Dawa∏ znakomity przyk∏ad wype∏niania podstawowej zasady etycznej pracownika nauki jako cz∏onka spo∏eczeƒstwa mówiàcej, i˝ w miar´ swoich zainteresowaƒ i mo˝liwoÊci powinien on wykorzystywaç swà wiedz´, intelekt i autorytet
w praktycznej dzia∏alnoÊci dla dobra spo∏eczeƒstwa [Strzelecki, 2001, s. 65].
Chcàc utrwaliç pami´ç o Profesorze i jego dokonaniach, Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, zaproponowa∏ ustanowienie Medalu
Profesora J.Z. Holzera jako wyró˝nienie za dwojakiego rodzaju osiàgni´cia:
wybitne prace naukowe oraz dzia∏alnoÊç naukowà i organizacyjnà, która przy-
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czynia si´ do rozwoju demografii i badaƒ demograficznych w Polsce. Realizacja tego zamierzenia by∏a mo˝liwa dzi´ki Êrodkom, które pochodzi∏y z honorariów autorskich za przygotowanie kolejnego wydania ksià˝ki „Demografia”
J.Z. Holzera, które przygotowano w Instytucie Statystyki i Demografii na
proÊb´ wydawcy. Ksià˝ka ukaza∏a si´ w czerwcu 2003 r. Cz∏onkowie zespo∏u,
którzy pracowali nad nowym wydaniem VI podr´cznika, przekazali swe honoraria córce Profesora3.
Medal Profesora J.Z. Holzera zosta∏ wr´czony po raz pierwszy na Europejskiej Konferencji LudnoÊciowej organizowanej pod auspicjami Europejskiego
Stowarzyszenia Badaƒ LudnoÊciowych (European Association for Population
Studies-EAPS) w Warszawie w dniach 26-30 sierpnia 2003 r. Medal dla m∏odego naukowca otrzyma∏a mgr Aneta Ptak-Chmielewska z Instytutu Statystyki i Demografii SGH za prac´ doktorskà „Studia karier równoleg∏ych w demografii” przygotowanà pod opiekà naukowà prof. dr hab. Ewy Fràtczak.
Ponadto, chcàc podkreÊliç wieloletnià wspó∏prac´ demografów polskich z naukowcami z innych krajów europejskich, w której rozwoju szczególnà rol´
odegra∏ EAPS, przyznano Medal honorowym prezydentom EAPS: prof. Dirk
van de Kaa z Holandii (doctor honoris causa SGH, 2003), prof. Charlotte
Höhn z Niemiec, prof. Graziella Casselli z W∏och i prof. Guillaume Wunsch
z Belgii. Nagrodzono tak˝e prof. Fransa Willekensa, dyrektora Holenderskiego Interdyscyplinarnego Instytutu Demograficznego, od lat zwiàzanego z polskim Êrodowiskiem demograficznym, a w szczególnoÊci z Instytutem Statystyki i Demografii.
Mimo tego, ˝e jako jego wychowankowie, najpierw uczniowie, a potem wspó∏pracownicy straciliÊmy w nim przewodnika, straciliÊmy naszego Mistrza, cz∏owieka, który doradza∏ nam i wspiera∏ nas w naszych wyzwaniach zawodowych,
a cz´sto tak˝e i prywatnych [Tabeau, Bijak, 2001, s. 35], pami´tamy, jak wiele
Profesor nam przekaza∏. Zosta∏o nie tylko poczucie straty, ale tak˝e wdzi´cznoÊci i zobowiàzania. B´dziemy korzystaç z jego nauk i postaramy si´ byç
wierni tym zasadom i wartoÊciom, które wynieÊliÊmy ze wspó∏pracy z Profesorem, przekazujàc je naszym m∏odszym kolegom. Wiemy bowiem, ˝e mo˝na
i warto tak ˝yç jak on: nie k∏aniajàc si´ okolicznoÊciom i nie ka˝àc prawdom,
by za drzwiami sta∏y, jak mawia∏ Norwid. JesteÊmy wdzi´czni za wszystko, co
otrzymaliÊmy od Profesora J.Z. Holzera, nade wszystko za wzór godnego ˝ycia. To poczucie wdzi´cznoÊci dzielimy z naszymi kolegami ze wspólnoty demografów europejskich: Thank you Jerzy, for your kindness, your courage, and
your humanity. European demography owes you a lot [Wunsch, 2001, s. 40].
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PROFESSOR JERZY ZDZIS¸AW HOLZER (1930-2001)
Summary
Prof. Jerzy Zdzis∏aw Holzer, through his studies and academic career, was linked
with the Warsaw School of Economics (SGH) for more than 50 years. He worked at
SGH from September 1950, when he became a junior assistant at the Faculty of Statistics,
until his sudden death on Sept. 29, 2001.
The author presents the professor’s biography and scientific achievements, both at
home and abroad, and his contribution to the academic community, including his
work as director of the Institute of Statistics and Demography in 1978-1999. Prof.
Holzer set up a team of demographers and prepared them for work on the international
arena. Managing demographic research in Poland and establishing ties with international
researchers, Prof. Holzer contributed to the development of Polish demography and
its international acclaim.
The article sheds new light on the life of this internationally-renowned scholar,
showing him as a wonderful man loved and admired by his students, colleagues and
friends. These warm feelings climaxed after the professor’s death. In a series of
recollections published in a special issue of Studia Demograficzne (No. 2/140 of 2001),
Holzer is portrayed as a “humanist sensu largo”, as Prof. J. Tazbir put it. He was
a man of extensive scientific interests, profound knowledge and wisdom, concerned
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about the common good, well-wishing and showing respect for everyone around him.
These accounts yield the image of a steadfast man of indomitable spirit, faithful to his
value system and principles. His reliability and responsible treatment of his duties met
with general appreciation and admiration. He always set high requirements not only
for others but first of all for himself. As a result, whatever he turned his hand to was
remarkably proficient. Statements by various people from both the Polish and European
demographic communities – representing different disciplines of the professor’s endeavor
– add up to a surprisingly uniform image of Prof. Holzer as a truly exceptional figure.

