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NOTA REDAKCYJNA

W dniu 26 czerwca 2017 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła 
się konferencja przedstawiająca główne wyniki badania „Generacje i Rodziny 
(GGS-PL)” koordynowanego przez Profesor Irenę E. Kotowską. Wydarzenie to stało 
się również okazją ku temu, aby współpracownicy, wychowankowie i przyjaciele 
Pani Profesor Kotowskiej uczcili Jej 70 urodziny. Niniejszy numer Studiów Demo-
graficznych jest swoistą kontynuacją tego ważnego jubileuszu. 

Profesor Irena E. Kotowska jest osobą niezmiennie ważną nie tylko dla Stu-
diów Demograficznych (jest z pismem blisko związana od ponad 20 lat a w latach 
 1999–2012 była jego redaktor naczelną) ale także dla polskiego i międzynarodowego 
środowiska badawczego. Na kolejnych stronach dr Anita Abramowska-Kmon zebrała 
najważniejsze osiągnięcia naukowe Pani Profesor i podsumowała najważniejsze 
funkcje pełnione przez Nią w rozmaitych polskich i międzynarodowych gremiach. 
Jest to lista zaiste imponująca! Wkład Pani Profesor Ireny E. Kotowskiej w roz-
wój polskiego środowiska demografów został również podkreślony w laudacjach 
i wystąpieniach, przygotowanych na wspomnianą czerwcową uroczystość, których 
treść przytaczamy na dalszych stronach niniejszego numeru. Zostały one przygoto-
wane przez Profesor Marię Cieślak, dr hab. Elżbietę Gołatę, prof. UE w Poznaniu, 
oraz dr hab. Annę Matysiak. Mamy nadzieję, że materiały te nie tylko przybliżą 
Państwu postać Szanownej Jubilatki, ale też skłonią do refleksji nad bogactwem 
i znaczeniem badań demograficznych. Badania procesów ludnościowych są bowiem 
nie tylko obszarem fascynującym, ale także kluczowym z punktu widzenia wspie-
rania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. A przede wszystkim pozwalają lepiej 
zrozumieć otaczający nas świat. 

Profesor Irena E. Kotowska od lat koordynuje i uczestniczy w projektach badaw-
czych, które pozwalają lepiej zrozumieć demograficzny portret Polski i Europy. 
Między innymi, od dziesięciu lat jest zaangażowana w międzynarodowy program 
badań demograficznych „Generations and Gender”, którego polską częścią jest pro-
jekt „Generacje i Rodziny (GGS-PL)”. W informacji przygotowanej na potrzeby 
niniejszego numeru Profesor Kotowska przedstawia pokrótce ten projekt, ukazując 
jego znaczenie dla rozwoju badań demograficznych w Polsce. W tekście tym akcen-
tuje Ona to, co widoczne jest w całej Jej pracy naukowej: konieczność pogłębionego 
i wielowątkowego podejścia do analizowanych zagadnień ludnościowych. Wagę 
pogłębionych analiz demograficznych podkreśla również tekst Agnieszki Fihel, 
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Marty Kiełkowskiej, Agnieszki Radziwinowiczówny i Anny Rosińskiej które pod-
jęły próbę syntezy uwarunkowań spadku płodności w Polsce. Opracowanie to 
wyraźnie pokazuje, jak wiele czynników musi być brane pod uwagę w analizach 
procesów demograficznych. 

Kolejne cztery teksty to publikacje wykorzystujące dane zgromadzone właśnie 
w ramach projektu „Generacje i Rodziny (GGS-PL)”, ilustrujące wybrane przyczyny 
i konsekwencje przemian demograficznych w Polsce. Publikacje te nie mogłyby 
powstać bez zaangażowania Profesor Ireny E. Kotowskiej w koordynację ogrom-
nego przedsięwzięcia, jakim jest GGS-PL. Stanowią one zaledwie niewielką próbkę 
możliwości badawczych, jakie stwarza polskim badaczom ten projekt. W pierwszym 
tekście Beata Osiewalska analizuje rolę wykształcenia partnerów dla ich zachowań 
prokreacyjnych. W kolejnym artykule Izabela Grabowska i Ewelina Słotwińska-
Rosłanowska analizują z kolei determinanty konfliktu pomiędzy pracą zawodową 
a obowiązkami rodzinnymi u rodziców dzieci do lat 14. Dwa ostatnie teksy poświę-
cone są późniejszym etapom życia Polek i Polaków. Sylwia Timoszuk koncentruje 
się na sytuacji finansowej wdów i doświadczaniu przez nie deprywacji materialnej. 
Anita Abramowska-Kmon podejmuje natomiast ważny wątek poczucia osamotnie-
nia i zadowolenia z życia u osób wieku 50 lat lub więcej. 

Badania Anity Abramowskiej-Kmon wyraźnie pokazują, jak ważne dla zadowo-
lenia z życia są kontakty społeczne. Biorąc pod uwagę liczbę osób, które całym ser-
cem zaangażowały się w uczczenie jubileuszu Profesor Ireny E. Kotowskiej można 
śmiało powiedzieć, że Pani Profesor stanowi centrum bardzo rozbudowanej sieci 
społecznej i wyrażam głęboką nadzieję, że nigdy nie będzie Jej groziło poczucie 
osamotnienia. Mamy nadzieję, że niniejszy numer pozwoli Państwu lepiej poznać 
Panią Profesor Kotowską i zobaczyć, jak dzięki Niej rozwija się polska demografia. 
Przyłączam się równocześnie do najserdeczniejszych życzeń urodzinowych dla Sza-
nownej Jubilatki w imieniu własnym jak i całej Redakcji Studiów Demograficznych. 
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