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NOTA REDAKCYJNA

Niniejszy numer Studiów Demograficznych poświęcamy Profesor Janinie Jóźwiak, 
która zmarła w dniu 19 lipca 2016 roku. Jej odejście było szokiem dla wielu osób, które 
zetknęły się z Profesor w Jej rozlicznych aktywnościach. Mimo tego, że wiedzieliśmy 
o zmaganiach Profesor z chorobą nowotworową, mieliśmy nadzieję, że uda się z tą 
chorobą żyć. Tyle jeszcze było do zrobienia! Postawa Profesor wobec choroby i lecze-
nia, Jej wola i umiejętność godzenia trudnych wymagań terapii z rozważną kontynuacją 
zobowiązań zawodowych, podtrzymywały nasze nadzieje. Jednak nie udało się… 

Liczne kondolencje, które napłynęły do Rektora SGH, prof. Tomasza Szapiro, 
a także do prof. Tomasza Panka i do mnie jako reprezentantów Instytutu Statystyki 
i Demografii, którym Profesor Janina Jóźwiak kierowała od 1999 roku, świadczą, 
jak wiele Profesor znaczyła dla środowiska naukowego w Polsce, dla naszych kole-
gów i przyjaciół z europejskiego środowiska demograficznego oraz dla wielu osób 
spoza świata nauki. Jesteśmy za nie głęboko wdzięczni. 

Spontaniczna reakcja przyjaciół i kolegów demografów spoza kraju, którzy prze-
syłali swe wyrazy współczucia pocztą elektroniczną, a także publikowali pożegnania 
na stronach swych instytucji, udokumentowała, że tworzymy wspólnotę demogra-
fów w Europie. Jej powstanie było – między innymi – celem powołania European 
Association of Population Studies (EAPS). Do wielu dowodów sukcesów działań 
EAPS możemy dołączyć także i ten. Do tych sukcesów przyczyniła się też Profesor 
Janina Jóźwiak – piszą o tym nasi przyjaciele i koledzy w swych wspomnieniach 
przygotowanych do tego numeru Studiów Demograficznych. Profesor była również 
zaangażowana w kolejne inicjatywy ‘wspólnotowe’ – European Doctoral School of 
Demography czy Population Europe. Zarówno ich teksty, jak i pożegnania demo-
grafów polskich, prezentujących różne generacje, są nie tylko wyrazem tego, kim 
była dla autorów, czy jak ważne są Jej dokonania na forum krajowym i międzyna-
rodowym. Pokazują także wieloletni wysiłek wspólnego działania, dzięki któremu 
powstała wspólnota demograficzna w Europie. Jej istnienie ma fundamentalne zna-
czenie dla nas demografów z Europy Środkowo-Wschodniej. 

Dziękuję za wszystkie teksty nadesłane do tego numeru Studiów Demograficznych. 
Wyrażają naszą wdzięczność wobec Profesor, hołd dla Jej życia i spuścizny, jaką pozo-
stawiła. To także zobowiązanie dla nas – Jej współpracowników, kolegów i przyjaciół.
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