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POŻEGNANIE PROFESORA 
ZBIGNIEWA STRZELECKIEGO
1949–2016

W styczniu 2016 r. pożegnaliśmy Profesora Zbigniewa Strzeleckiego, członka 
Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN, przewodniczącego Rządowej 
Rady Ludnościowej. W imieniu członków Komitetu pragniemy wyrazić głęboką 
wdzięczność za to, czego Profesor dokonał na rzecz rozwoju badań demograficz-
nych i polityki społecznej oraz kształtowania świadomości szerokiego kręgu odbior-
ców dotyczącej znaczenia zmian demograficznych dla perspektyw rozwoju Polski. 
Profesor czynił to konsekwentnie przez wiele lat, pracując na uczelni oraz pełniąc 
ważne funkcje w administracji państwowej i służbie publicznej, a także angażu-
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jąc się społecznie poprzez aktywność w licznych komitetach naukowych i ciałach 
doradczych. 

Od początku transformacji Polski, bezpośrednio po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora habilitowanego, Profesor zajmował kierownicze stanowiska w urzędach 
centralnych. W przygotowanych pod jego kierunkiem dokumentach strategicznych 
dla rozwoju naszego kraju zagadnienia ludnościowego były ujęte z należytą uwagą. 
W 1999 roku został powołany na przewodniczącego Rządowej Rady Ludnościowej. 
Od 2003 roku zajmował stanowisko dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania 
Regionalnego w Warszawie, pracując jednocześnie jako profesor Kolegium Ekono-
miczno-Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie kierował 
Katedrą Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego.

Jako przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej Profesor Zbigniew Strze-
lecki stał się promotorem działań na rzecz wzrostu świadomości o zmianach demo-
graficznych dokonujących się w Polsce, Europie i w skali globalnej oraz o znaczeniu 
polityki ludnościowej dla perspektyw rozwojowych krajów i regionów. To dzięki 
Jego idei organizacji kongresów demograficznych w Polsce według formuły angażu-
jącej szerokie forum przedstawicieli różnych grup społecznych do wspólnej debaty 
o zmianach demograficznych w Polsce udało się zmobilizować środowisko demo-
graficznego wokół transferu wiedzy demograficznej do szerokiego grona odbiorców. 
Oprócz I Kongresu Demograficznego (2002) i II Kongresu Demograficznego (2012) 
zorganizowano liczne konferencje towarzyszące i wydano cykl publikacji konfe-
rencyjnych. Zasługą Profesora jest także zaangażowanie przedstawicieli różnych 
dyscyplin naukowych do wspólnej pracy nad strategicznym dokumentem, jakim są 
„Założenia polityki ludnościowej Polski” (2013) oraz „Rekomendacje Rządowej 
Rady Ludnościowej w zakresie polityki ludnościowej Polski” (2014). Nieustannie 
starał się też przekazywać ważne ustalenia dotyczące sytuacji demograficznej Polski 
do rządu RP i administracji centralnej, a także do innych grup społecznych takich 
jak administracja regionalna, związki zawodowe, konfederacje pracodawców, czy 
organizacje pozarządowe. 

Oprócz tego Profesor inspirował wiele prac i aktywności podejmowanych przez 
KND. Czuwał nad nadawaniem właściwej rangi problematyce ludnościowej w pra-
cach Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”. Jako prezes przewodniczył pracom Pol-
skiego Towarzystwa Demograficznego.

Skalę dokonań Profesora w zakresie transformacji świadomości społecznej 
w Polsce dotyczącej dokonujących się zmian demograficznych uwidoczniły w pełni 
refleksje z okazji czterdziestej rocznicy utworzenia Rządowej Rady Ludnościowej 
obchodzonej w październiku 2014 roku. 

Wielostronne dokonania Profesora Zbigniewa Strzeleckiego zostały uhonoro-
wane w styczniu 2015 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Medalem Polskiej Akademii Nauk.

Podziwialiśmy determinację Profesora w zmaganiach z chorobą, Jego wolę pracy 
i działania mimo pogarszającego się stanu zdrowia. Lękaliśmy się niejednokrotnie, 
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że podejmuje zadania ponad swoje siły. A On zaskakiwał uporem i umiejętnością 
pokonywania słabości. 

Profesor Zbigniew Strzelecki należy do grona osób niezastąpionych – Jego brak 
będziemy stale odczuwać zarówno w naszym środowisku demograficznym jak 
i w wymiarze indywidualnym – lata współpracy zaowocowały bowiem dla wielu 
z nas serdecznym koleżeństwem i przyjaźniami. 

Pełne wdzięczności i podziwu żegnamy Profesora z głębokim smutkiem i żalem, 

Irena E. Kotowska
przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN

Elżbieta Gołata
wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN




