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Pożegnanie Pana Profesora Tadeusza Walczaka 

Wielce Szanowny Panie Profesorze, Panie Prezesie, 
Drogi Tadeuszu i Przyjacielu 

 Z wielkim zaskoczeniem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Profesora Tadeusza Walczaka, która jest niezwykle przygnębiająca i przepełnia 
nas wielkim żalem. To bardzo smutny dzień dla naszej statystycznej rodziny, do 
której Profesor należał od tak dawna. 
 Wiadomość nieoczekiwana, gdyż praktycznie do ostatniej chwili Profesor był 
z nami, pracował intensywnie i wspólnie planowaliśmy dalszą współpracę nad 
kolejnymi ważnymi zadaniami. Przez całe życie zawodowe Profesor realizował 
zadania pionierskie, niezwykle ważne dla sprawnego funkcjonowania statystyki. 
Dotyczyły one wielu obszarów, ale przede wszystkim zastosowania informatyki 
w praktyce badań statystycznych. Jako dyrektor Ośrodka Elektronicznego GUS 
oraz wieloletni wiceprezes GUS — Profesor organizował, wdrażał i odpowiadał 
za zastosowanie i sprawne funkcjonowanie informatyki w statystyce. Można 
powiedzieć, że Profesor był przy narodzinach informatyki w GUS i uczestniczył 
w kolejnych fazach jej rozwoju, aż do współczesnego znaczenia systemów in-
formatycznych. 
 Wiadomość o odejściu Profesora była dla nas niezwykle smutna i przygnębia-
jąca, gdyż straciliśmy nie tylko znakomitego statystyka, naukowca, badacza, 
informatyka i popularyzatora statystyki w kraju i za granicą, ale przede wszyst-
kim wspaniałego człowieka, kolegę i przyjaciela. Profesor był człowiekiem 
ogromnej życzliwości, niespotykanej skromności, wyróżniającym się niezwykłą 
kulturą osobistą, a jednocześnie otwartym na współpracę i gotowość pomocy 
innym. Doświadczaliśmy tego stale, a dla mnie postawa życiowa i zawodowa 
Profesora była nie tylko wzorem, ale również niezwykłym wsparciem. Wiedzia-
łem, że zawsze mogę na Profesora liczyć, że w potrzebie nie odmówi mi swoje-
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go wsparcia organizacyjnego, merytorycznego czy po prostu przyjacielskiej 
rady. To Jego zaangażowanie i obecność dodawała nam sił i pewności w działa-
niu. Był przecież osobistością statystyczną, naszym liderem i seniorem niezwy-
kle doświadczonym i obeznanym we wszystkich sprawach statystyki. 
 Przez blisko 60 lat pracy w GUS Profesor przeszedł kolejne szczeble kariery 
zawodowej i pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, dzięki czemu wniósł fun-
damentalny wkład w rozwój i popularyzację statystyki publicznej. Był aktyw-
nym członkiem Naukowej Rady Statystycznej, Międzynarodowego Instytutu 
Statystycznego, Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, Rady Głównej Pol-
skiego Towarzystwa Statystycznego oraz od 1992 r. redaktorem naczelnym mie-
sięcznika „Wiadomości Statystyczne”. 
 Profesor łączył pracę w statystyce z aktywnością naukową. Przez blisko 30 lat 
pracował w Szkole Głównej Handlowej. W dorobku Pana Profesora jest ponad 
200 publikacji — książek i artykułów z zakresu wykorzystania informatyki 
w gospodarce, historii statystyki i historii GUS. Profesor był jednym z najwy-
bitniejszych polskich autorytetów w dziedzinie metodologii i projektowania 
badań statystycznych, ochrony danych w systemach informacyjnych, zastoso-
wań informatyki w statystyce. Jego zaangażowanie w ochronę danych osobo-
wych mocno wspomagało obronę profesjonalnej niezależności statystyki 
w zakresie tajemnicy statystycznej, a publikacja dotycząca zasad projektowania 
i realizacji badań statystycznych służyła kolejnym generacjom młodych staty-
styków i porządkowała nasze myślenie oraz działanie w zakresie organizacji 
badań.  
 Imponująca była również aktywność Pana Profesora na forum międzynaro-
dowym. Od dziesiątków lat reprezentował polską statystykę w różnych gremiach 
międzynarodowych, a od 1989 r. był stałym członkiem Międzynarodowego In-
stytutu Statystycznego. Współpracował ze statystykami światowymi w ramach 
wielu inicjatyw ONZ i OECD, uczestniczył także w sesjach Konferencji Staty-
styków Europejskich. Angażował się mocno w problematykę tajemnicy staty-
stycznej na poziomie Europejskiego Systemu Statystycznego. Należy także pod-
kreślić udział Pana Profesora, zarówno jako inicjatora, jak również współorgani-
zatora i prelegenta, w wielu międzynarodowych konferencjach i seminariach 
naukowych. 
 Za ten ogromny dorobek Profesor został uhonorowany wieloma wysokimi 
odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  
 Dziś, przepełniony głębokim żalem, pragnę pożegnać Pana Profesora w imie-
niu własnym oraz społeczności polskich statystyków. Dzień pożegnania to czas 
zadumy i wspomnień, dla mnie szczególnie bolesny ze względu na łączącą nas 
przyjaźń, lata wspólnej pracy i doświadczeń związanych ze zmaganiami w reali-
zacji ambitnych celów w zakresie rozwoju statystyki. Jestem dumny, że dane mi 
było zetknąć się i współpracować z Człowiekiem o tak rozległej wiedzy, pełnym 



zaangażowania, inicjatywy i stałej gotowości do mierzenia się z wszelkimi prze-
ciwnościami. Ale przede wszystkim z Człowiekiem niezwykle skromnym, któ-
rego postawa przepełniona była szacunkiem, troską i otwartością na problemy 
innych. 
 Drogi Profesorze, zapisałeś się w historii GUS jako wybitny statystyk, służący 
przez wiele lat swoją wiedzą i doświadczeniem. Twoje odejście to niepowetowa-
na strata dla statystyki i wszystkich, którzy Cię znali i z Tobą współpracowali.  
 Żegnamy Wybitnego Naukowca, Znakomitego Statystyka, żegnamy prawego 
Człowieka o wielkim sercu, niezawodnie życzliwego i służącego pomocą. 
 Takiego Cię zapamiętamy. Będzie nam Ciebie brakowało, a Twoja nieobec-
ność w naszej rodzinie statystycznej będzie niezwykle dotkliwa.  

Dzisiaj żegnamy Cię Szanowny Profesorze i Przyjacielu, 
ale pozostaniesz w naszej pamięci i w naszych sercach. 

Janusz Witkowski 
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