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ADRES Z OKAZJI
JUBILEUSZU 70-LECIA URODZIN
I 47 LAT PRACY NAUKOWEJ

Pani Profesor Irena Elżbieta Kotowska jest wybitnym demografem, uznanym
autorytetem naukowym w środowisku badaczy problemów ludnościowych w Polsce
i w Europie. Kolejną kadencję jest Pani Profesor Przewodniczącą Komitetu Nauk
Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (KND PAN), osobą której zaangażowanie w prace KND i jego aktywność jest nie do przecenienia.
Dzisiaj świętujemy Jubileusz 70-lecia Urodzin Pani Profesor i 47 lat Pracy
Naukowej. Początki kariery naukowej Pani Profesor Ireny E. Kotowskiej związane
są z modelowaniem płodności. Zaprezentowała w tym względzie między innymi
wyniki estymacji dla Polski według modelu demo-ekonomicznego Bachue. Pani Profesor należy do grupy polskich demografów, którzy nie tylko inicjowali ten wątek
badawczy, ale zwracali także uwagę na użyteczność modelowania demograficznego
w badaniu procesów ludnościowych, czego przykładem jest praca Usefulness of
demographic modelling (red. Janina Jóźwiak, Irena E. Kotowska, SGH, Warszawa
1991). Jako jedna z pierwszych zajęła się Pani Profesor oceną przemian demograficznych w początkowym okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Świadectwem
tego jest książka powstała pod redakcją i przy współautorstwie prof. I.E. Kotowskiej
– Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego (SGH, Warszawa 1999). Wymienione problemy i tytuły stanowią zaledwie znikomą część dociekań badawczych Jubilatki. Wskazać tutaj trzeba
także kwestie demograficznych uwarunkowań sytuacji na rynku pracy, w szczególności sytuacji kobiet, demografię rodziny, politykę ludnościową, prognozowanie
demograficzne, konsekwencje procesu starzenia się ludności, system zabezpieczenia
społecznego, transfery międzygeneracyjne. Panią Profesor Irenę E. Kotowską cechuje
niezwykła dociekliwość i wyjątkowa rzetelność naukowa. Jest badaczem otwartym
na otaczającą nas rzeczywistość i pojawiające się nowe problemy, które wnikliwie
bada i analizuje poszukując ich rozwiązania. Dorobek Pani Profesor i Jej zainteresowania badawcze cechuje tak pożądana obecnie interdyscyplinarność. Problematyka
badawcza, która Ją pasjonuje leży na styku kilku dyscyplin naukowych: demografii,
statystyki społecznej, ekonomii pracy i polityki społecznej.
Pani Profesor Irena E. Kotowska jest niezmiernie cenionym naukowcem, Jej
prace stanowią trwały wkład do rozwoju badań demograficznych w Polsce począw17
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szy od przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jest
Pani Profesor wielce cenionym nauczycielem akademickim, który wykształcił przyszłe pokolenie demografów polskich. Jest Pani Profesor promotorem dziesięciu prac
doktorskich. Ogromną zasługą Pani Profesor jest to, że Jej uczniowie stanowią silny,
zgrany zespół młodych demografów, którzy już obecnie zyskali uznanie w kraju
i poza jego granicami. Pokolenie badaczy, którzy podjęli i z pewnością będą kontynuować badanie przeobrażeń procesów ludnościowych w Polsce i w Europie. Jest to
powód do dumy, wielkiej radości i satysfakcji.
Wśród wielu zasług Pani Profesor, na szczególną uwagę zasługuje niebywała
aktywność w organizacjach naukowych w Polsce i w Europie. Poczynając od Komitetu Nauk Demograficznych, dziękujemy za pełnienie funkcji Sekretarza naukowego
Komitetu w latach 1994–1999, za kierowanie w latach 1999–2011 jako Redaktor
Naczelny, pracami najważniejszego pisma polskich demografów, jakim są Studia
Demograficzne. Dziękujemy za przewodniczenie pracom Komitetu Nauk Demograficznych PAN od 2011 roku do chwili obecnej.
Komitet Nauk Demograficznych jest tylko jedną z wielu organizacji naukowych,
które czerpią z wiedzy i doświadczenia Pani Profesor. Pani Profesor jest wieloletnim członkiem Rządowej Rady Ludnościowej, członkiem European Association for
Population Studies (EAPS), członkiem Nominating Committee of EAPS, przedstawicielem Polski w European Statistical Advisory Committee (ESAC), ciała doradczego dla Eurostatu czy członkiem Expert Group on Social Investment for Growth
and Cohesion Komisji Europejskiej. Aktualnie, Pani Profesor Irena E. Kotowska
pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, jest
członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, uczestniczy w pracach zespołów specjalistycznych, interdyscyplinarnych, doradczych i zadaniowych
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Współpracy z Zagranicą, jest Członkiem Naukowej Rady Statystycznej przy Prezesie GUS i Członkiem-założycielem Rady Monitoringu Społecznego.
Z pewnością nie są to wszystkie aktywności Pani Profesor, ale ich wskazanie daje
wyobrażenie o niespotykanym zaangażowaniu Profesor I. E. Kotowskiej, o Jej rozległych kompetencjach, o Jej dalece nieobojętnym stosunku do problemów rozwoju
nauki w Polsce i w Europie.
Wieloletni kontakt z Panią Profesor, pozwala mi zwrócić uwagę także na pewne
cechy Jej charakteru i osobowości. Przede wszystkim Pani Profesor I.E. Kotowska
jest TYTANEM PRACY, pracy, której poświęca się bez względu na porę dnia i nocy,
która jest Jej życiem i pasją. Profesor Kotowska nie tylko kolekcjonuje sowy, ale tak
jak sowa jest symbolem, Pani Profesor jest uosobieniem wielkiej inteligencji, rozsądku i mądrości. Jest Pani Profesor niekwestionowanym autorytetem naukowym,
uznanym ekspertem w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności demografii, rynku pracy, polityki społecznej. Profesor I.E. Kotowska to
Niezłomny Orędownik na rzecz nauki polskiej.
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I na koniec jeszcze jeden drobiazg, ale z drobiazgów składa się nasze życie.
Pani Profesor Irena E. Kotowska jest dobrym przyjacielem, przyjacielem wszystkich
ludzi, a szczególnie tych, którzy potrzebują wsparcia. Dziękujemy.
Szanowna Pani Profesor, Droga Koleżanko, Kochana Irenko, Elżuniu,
Z okazji wspaniałego jubileuszu 70-lecia urodzin, w imieniu Komitetu Nauk
Demograficznych PAN, składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy szacunku.
Życzymy Pani Profesor wielu dalszych sukcesów, satysfakcji płynącej z efektów zaangażowania dla nauki, pogody ducha, zdrowia i sił dla realizacji przyszłych
wyzwań. Żywimy głębokie przekonanie, iż olbrzymia charyzma Pani Profesor,
pasja twórcza i umiłowanie nauki, przez wiele lat będą służyć środowisku demografów w Polsce i poza jej granicami. A nam wszystkim dane będzie korzystać
z wiedzy i doświadczenia Pani Profesor oraz wspólnie przemierzać nieznane horyzonty nauki.
W imieniu Członków Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk
i własnym
Elżbieta Gołata
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