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Oddział PTG w Łodzi  

 

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO 

za rok 2014 

 

1. Skład Zarządu na dzień 31.12.2014 r. 

Przewodniczący - dr Marcin Muszyński  

Wiceprzewodniczący - prof. UŁ dr hab. Elżbieta Kowalska Dubas 

Sekretarz - dr n. med. Joanna Kunert 

Skarbnik - dr Joanna Stelmaszczyk 

Członkowie - mgr Małgorzata Kospin 

 

2. Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału na dzień 31.12.2014 r. 

Przewodniczący - dr Małgorzata Dzięgielewska  

Wiceprzewodniczący - mgr Rafał Przybysz  

Członek - mgr Katarzyna Król  

 

3. Data ostatniego Walnego zebrania Wyborczego Członków Oddziału 

W 2014 roku nie odbyło się Walne zebranie członków Oddziału.  

 

4. Aktualna liczba członków Oddziału ogółem – 22 

A/ kobiety  -17 

B/ mężczyźni – 5 

C/ zawody medyczne – 3 

D/ zawody niemedyczne – 19 

 

5. W roku sprawozdawczym: 

Przybyły 2 osoby 

6. Liczba posiedzeń Zarządu Oddziału – 6 

7. Liczba posiedzeń naukowych Oddziału – 6 

8. Sympozja, zjazdy, konferencje organizowane przez Oddział  

(tematyka, data i miejsce imprezy liczba uczestników)  

W roku 2014 

9. Udział członków Oddziału w: 
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a/ konferencjach naukowych  

• dr Joanna Wawrzyniak: 15-16.06.2014, Społeczno-kulturowe aspekty czasu w 

kontekście uczenia się dorosłych, Plan na spędzanie emerytury i starości osób 

dorosłych pracujących z seniorami, Zakopane 

• prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: 3-5.06.2014, Łódzkie Dni Medycyny Pracy, 

Praca po 50 roku życia – konieczność czy szansa na lepsze życie?, Łódź.  

• prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: 29.09.2014, II Forum Społeczno-Naukowe o 

Zdrowym Starzeniu się, Refleksje nad przebiegiem i skutkami starzenia się ludzi w 

analizach pracowników UŁ wczoraj i dziś, Łódź. 

• prof. dr hab. Elżbieta Kowalska Dubas: Konferencja z okazji obchodów jubileuszu 

35-lecia ŁTW im. Heleny Kretz, Rola UTW w aktywizowaniu seniorów, Łódź.  

• prof. dr hab. Elżbieta Kowalska Dubas: 29.09.2014, II Forum Społeczno-Naukowe 

o Zdrowym Starzeniu się, Łódź. 

• prof. dr hab. Elżbieta Kowalska Dubas: 26-27.09.2014, Przewodnicząca komitetu 

naukowego I Konferencji Gerontologicznej z cyklu: Refleksje nad Starością, 

Obiektywny i subiektywny wymiar starości, referat -  Refleksje nad starością - starość 

jako dar, zadanie i wyzwania. Aspekty subiektywne i obiektywne, Łódź. 

• prof. dr hab. Halina Worach-Kardas: 16-18 06,2014 XXXII konferencja naukowa  

polityków  społecznych .Polityka  społeczna w cyklu życia. Teoria - badania- 

praktyka, referat : Późna  dorosłość  w cyklu  życia -paradygmat aktywnego starzenia 

się  w teorii i praktyce społecznej, Brzeziny 

• Prof. dr hab. Halina Worach-Kardas: 22-23 09 2014 Konferencja  PTPS 

Wdrazanie  aktywnej   polityki społecznej w środowisku  lokalnym, referat :Pomyślne 

i  produktywne  starzenie się  jako wyzwanie  dla  aktywnej  polityki 

społecznej,Radom 

• Prof. dr hab. Halina Worach-Kardas: 16-18 .10.2014 ,Dni  Medycyny Społecznej i  

Zdrowia  Publicznego, przewodniczenie sesji demograficzno-gerontologicznej, 

Uniejów-Poddębice 

• dr Anna Gutowska: 7-8.02. 2014, VIII Łódzka Konferencja Biograficzna Biografia i 

badanie biografii, Biografie edukacyjne w kontekście całożyciowego uczenia się”, 

Biografia edukacyjna i jej osobliwości – studium  jednego przypadku, Łódź. 
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• dr Anna Gutowska: 7-8.04.2014, Konferencja pod patronatem Marszałka 

Województwa Łódzkiego„Aktualne problemy społeczne a przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu”, Łódź. 

• dr Anna Gutowska: 26-27.09.2014, I Konferencji Gerontologicznej z cyklu: 

Refleksje nad Starością, Obiektywny i subiektywny wymiar starości, referat -  

Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia seniorów na przykładzie 

województwa łódzkiego, Łódź. 

• dr Anna Gutowska: 22.10.2014, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obszary 

Poradnictwa i Wsparcia Społecznego. Tradycyjne i alternatywne strategie, formy, 

metody pomocy”, Wsparcie społeczne w niepełnosprawności – między diagnozą a 

efektywnym działaniem, Poznań. 

• dr Małgorzata Dzięgielewska: 07-08.02.2014, VIII Łódzka Konferencja 

Biograficzna. Biografia i badanie biografii, Biografie edukacyjne w kontekście 

całożyciowego uczenia się, współprzewodniczenie sekcji Uczenie się w starości, Łódź.  

• dr Małgorzata Dzięgielewska: 26-27.09.2014, Sekretarz I Konferencji 

Gerontologicznej z cyklu: Refleksje nad Starością, Obiektywny i subiektywny wymiar 

starości, Prowadzenie sekcji – Człowiek starszy w środowisku społecznym, referat -  

Tożsamość osób starszych w oczach młodzieży, Łódź. 

• dr Marcin Muszyński: 26-27.09,2014, Sekretarz I Konferencji Gerontologicznej z 

cyklu: Refleksje nad Starością, Obiektywny i subiektywny wymiar starości, 

Prowadzenie sekcji - Rozwój w późnej dorosłości, referat -  Krytyczne odczytanie 

teorii gerotranscedencji, Łódź  

• dr El żbieta Woźnicka: Całożyciowe uczenie się w perspektywie biografii 

niesłyszących seniorów, VIII Łódzka Konferencja biograficzna Biografia i badanie 

biografii „Biografie edukacyjne w kontekście całożyciowego uczenia się”, 7-

8.02.2014 r  Uniwersytet Łódzki  

• dr El żbieta Woźnicka: Starość wczoraj, dziś i jutro w percepcji osób starszych, VIII 

Zakopiańska Konferencja Andrologiczna , Zakopane 15-16.05.2014 r ATA  

• dr El żbieta Woźnicka: Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia osób w wieku 

80+ , I Konferencja Gerontologiczna z cyklu Refleksje nad starością „Obiektywny i 

subiektywny wymiar starości” 26-27.09.2014 r  Uniwersytet Łódzki  

• dr Kaja Zap ędowska-Kling, 22. 05. 2014, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie. Różne oblicza 
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opieki nad osobami starszymi”, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, poster konferencyjny nagrodzony wyróżnieniem – Alternatywne metody 

opieki nad seniorami na przykładzie doświadczeń amerykańskich, Poznań.  

• dr Kaja Zap ędowska-Kling, 22-23. 09. 2014, Łódzkie Dni Gerontologii, referat – 

Nowe technologie w służbie seniorom, Łódź. 

• dr Kaja Zap ędowska-Kling, 26-27. 09. 2014, I Konferencja Gerontologiczna z 

cyklu: Refleksje nad Starością, Obiektywny i subiektywny wymiar starości, referat – 

Pasja dla życia – innowacyjny program aktywizacji osób starszych na przykładzie 

doświadczeń szwedzkich, Łódź. 

 

b/ międzynarodowych konferencjach naukowych 

• prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: 24.01.2014, International Conference: Between 

Work and Retirement: Transition to Retirement in Central and Eastern European 

Societies,  The predicted impacts of the pension reform on the labour market in 

Poland, Kraków.  

• prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: 24.02.2014, TAIEX Workshop on Integration 

and Participation of Elderly People in Economic and Social Development, Toward 

greater activity of people aged 50+ in the labour market:  How to  make older people 

more willing to take jobs?, Białoruś, Mińsk. 

• prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: 2-5.04.2014, 77th International Atlantic  

Economic Conference, Can the government support package offered under the 

„Solidarity of generations” project improve employment  among older people in 

Poland?, Hiszpania, Madryt.  

• prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: 24-27.06.2014, 13th International Human 

Resource Management Conference Uncertainty in a Flattening World: Challenges for 

IHRM, Polish and UK experiences  in managing aging workforce, Kraków.  

• dr Marcin Muszyński: 13-16.04.2014, Seminarium pt. Enhancing labour market 

integration of elderly family carers through skills improving, Seminarium poświęcone 

polepszeniu sytuacji zawodowej osób, które wcześniej niezawodowo zajmowały się 

opieką osób starych (np. nad członkiem rodziny ze szczególnym uwzględnieniem osób 

chorych na Alzhaimera) poprzez przygotowanie kursu e-learningowego 

wyposażającego w umiejętności pozwalające na opiekę nad osobami starymi,  

Włochy, Capri.  
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• dr Marcin Muszyński: 06-09.10.2014, Seminarium pt. Enhancing labour market 

integration of elderly family carers through skills improving, Semiarium poświęcone 

polepszeniu sytuacji zawodowej osób, które wcześniej niezawodowo zajmowały się 

opieką osób starych (np. nad członkiem rodziny ze szczególnym uwzględnieniem osób 

chorych na Alzhaimera) poprzez przygotowanie kursu e-learningowego 

wyposażającego w umiejętności pozwalające na opiekę nad osobami starymi,  

Rumunia, Bukareszt.  

• dr El żbieta Woźnicka: Poszukiwanie miejsc uczenia się na przykładzie biografii 

edukacyjnej animatorki pedagogiki zabawy, Międzynarodowa konferencja 

biograficzna, Drogi edukacyjne w czasach płynnej ponowoczesności, Dolnośląska 

Szkoła Wyższa, 24-25.04.2014 r  Wrocław  

• dr Kaja Zap ędowska-Kling, 2-4. 10. 2014, I Międzynarodowa Konferencja ESPAnet 

Polska, „Nowe horyzonty w polityce społecznej”, Uniwersytet Ekonomiczny w 

Poznaniu, prowadzenie panelu Social Services in Ageing Societies, oraz referat – 

Polityka aktywizacji zawodowej seniorów na przykładzie doświadczeń szwedzkich. 

 

c/działalność szkoleniowa  

• dr Joanna Wawrzyniak: Zajęcia warsztatowe – głównie warsztaty biograficzne z 

seniorami w domach dziennego pobytu w Opolu w czwartki : „Malinka” ul. 

Piotrkowska 2 (godz. 10.00-12.00), „Magda-Maria”  ul Barlickiego (godz. 12-14.00).  

• dr Marcin Muszyński: Poprowadzenie zajęć na studiach podyplomowych 

Propedeutyka psychologii klinicznej, organizowanych przez Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat - 

Psychospołeczne aspekty okresu późnej dorosłości. Przedstawienie dorobku 

naukowego pracowników Zakładu Andragogiki i Gerontologii Społecznej UŁ, ze 

szczególnym uwzględnieniem badań z zakresu gerontologii i geragogiki.   

• prof. dr hab. Elżbieta Kowalska Dubas: 25.03.2014, Comiesięczne spotkania 

słuchaczy, Sztuka starzenia się, Koluszki, Uniwersytet Dojrzałego Wieku. 

• prof. dr hab. Elżbieta Kowalska Dubas: 20.11.2014, Comiesięczne spotkania 

wolontariuszy hospicjum domowego, Towarzyszenie w drodze jako przykład relacji w 

wolontariacie hospicyjnym,  Łódź, Caritas. 
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• prof.dr hab. Halina Worach-Kardas ,29 06 2014,wykład  Wydłużanie się  życia  

ludzkiego –rys  historyczny  i wizja  przyszłości dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku 

przy  Uniwersytecie  Medycznym w  Łodzi 

• dr Anna Gutowska: grudzień 2014 – cztery 8-godzinne szkolenia dla Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej z zakresu orzecznictwa niepełnosprawności (dla studentów i 

pracowników pomocy społecznej) 

• dr Anna Gutowska: 13 maja 2014 – wykład "Co w starości piszczy?" dla 

uczestników Domu Dziennego Pobytu i członków Stowarzyszenia Polaków 

Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę w ramach współpracy z Uniwersytetem 

Trzeciego. 

• dr El żbieta Woźnicka: 9.06.2014 – wykład Senior w sieci, dla uczestników     

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w AHE w Łodzi  

 

d/inne  

• dr Joanna Wawrzyniak: 18.10.2014, Radio Doxa, Z rodziną mi do Twarzy, Udział 

w dwugodzinnej audycji z udziałem opiekunów osób starszych oraz pracowników 

socjalnych. 

• dr Joanna Wawrzyniak: 24.11.2014, Nowa Trybuna Opolska NTO, artykuł w 

lokalnej prasie codziennej, „Senior ma kompleksy, bo panuje moda na młodość i 

sprawność”  

• dr Marcin Muszyński: poprowadzenie wykładu dla studentów w ramach zadania 

realizowanego przez Oddział Łódzki PTG Studenci – seniorom, seniorzy – studentom. 

• dr Anna Gutowska: 24 października – 7 grudnia 2014 – Łódź, Kurs doskonalący 

„L3M Radość uczenia się przez całe życie wg M. Montessori” Przygotowanie do 

towarzyszenia seniorom w uczeniu się. 

• dr Anna Gutowska: Opracowanie i koordynacja projektu S&S (Student dla Seniora, 

Senior dla Studenta) realizowanego w Domu Pomocy Społecznej “Włókniarz” w 

Łodzi w ramach działalności PTG OŁ dotyczącego współpracy w obszarze praktyk 

studenckich studentów UŁ WNoW specjalności edukacja dorosłych z gerontologia i 

studentów UM Instytutu Stomatologii. 

 

10. Publikacje członków OŁ PTG 
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• dr Marcin Muszyński: Współautorstwo monografii naukowej - Fabiś A, Muszyński 

M., Tomczyk Ł., Zrałek M., 2014, Starość w Polsce. Aspekty społeczne i edukacyjne, 

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, Oświęcim. W 

przygotowaniu jest także anglojęzyczna wersja tej monografii.  

• dr Marcin Muszyński: Autorstwo rozdziału w monografii naukowej - Muszyński M., 

2014, Aktywność osób starszych na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, Oświęcim.  

• dr Marcin Muszyński: Autorstwo rozdziału w monografii naukowej - Muszyński M., 

2013, Older adults and work life in Poland, [w:] R. Kocianova, Analysis and 

Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 

Countries, Filozoficka Fakulta Univerzity Karlovy, Praga. (pozycja nie została 

wykazana w sprawozdaniu w roku 2013).  

• dr Marcin Muszyński: Redakcja naukowa monografii wielo-autorskiej - Muszyński 

M., 2014, Międzypokoleniowe uczenie się, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 

Łódź.  

• dr Marcin Muszyński: Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku 

polskim - Muszyński M., 2014, Międzypokoleniowe uczenie się – wprowadzenie, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 

• dr Joanna Wawrzyniak: Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej A. 

Fabiś, A. Chabior, J.K. Wawrzyniak, na stronie: stronie 

  http://www.nowatorskiemetodypracysocjalnej-szkolenie.gov.pl/publikacje.html. 

• dr Joanna Wawrzyniak: Socio-existential Activation of Seniors by Way of 

Autobiographic Workshop. Presentation of Original Program Assumption and 

practical Solutions, w: Situation, Education and Activation of Elderly People in 

Europe, M. Stawiak-Ososińska, S. Chrost (ed.), Kielce 2014, s. 291-300. 

• prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: Miejsce aktywizacji zawodowej osób starszych 

w dialogu społecznym (w) Studia  Ekonomiczne.  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  

Ekonomicznego  w  Katowicach, nr 167 

•  prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: Polskie i brytyjskie doświadczenia w 

zarządzaniu starzejącymi się zasobami pracy (w) Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 

6/2014 

• prof. dr hab. Elżbieta Kowalska Dubas: Starość znana i nieznana – wybrane 

refleksje nad współczesną starością, „Rocznik Andragogiczny 2013” (nie wykazana w 
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2013), słowa kluczowe: starość, refleksje, niedostatek wiedzy o starości, wartość 

starości; keywords: old age, reflections, inadequate knowledge about old age, the 

value of old age, s. 135-152. 

• prof. dr hab. Elżbieta Kowalska Dubas: Starość znana i nieznana – wybrane 

refleksje nad współczesną starością [w:] E. Skibińska, H. Solarczyk – Szwec, A. 

Stopińska-Pająk (red.) Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian, 

Materiały z II Zjazdu Andragogicznego Toruń 15-16.05.2013, Biblioteka Edukacji 

Dorosłych, tom 45, Warszawa-Bydgoszcz, 2014; słowa kluczowe: starość, refleksje, 

niedostatek wiedzy o starości, wartość starości; keywords: old age, reflections, 

inadequate knowledge about old age, the value of old age, s. 251-266. 

• E. Woźnicka: Seniorzy lubią blogi – międzypokoleniowy wymiar pisania pamiętników 

w Internecie, w. red M. Muszyński,  Międzypokoleniowe uczenie się,  Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014 s.75 – 87 

• E. Woźnicka: Miejsca uczenia się dorosłych na przykładzie biografii edukacyjnej 

animatorki pedagogiki zabawy, Studia Dydaktyczne Tom 26, Płock 2014 s. 459 – 475 

• dr Kaja Zap ędowska-Kling, Eldercare Services in Sweden and the United States: 

Comparative Perspective and Examples of Best Practice, Poznań University of 

Economics Review, vol. 14(2), key words: eldercare, long-term care, welfare state, 

ageing populations, best practice, s. 31-42. 

• dr Kaja Zap ędowska-Kling, Reformy emerytalne a międzypokoleniowy kontrakt, 

[w:] Starzenie się ludności a sprawiedliwość międzypokoleniowa, Acta Universitatis 

Lodziensis. Folia Oeconomica, red. P. Szukalski, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2014. 

• prof. dr hab. Halina Worach-Kardas :Aktywne starzenie się jako wyzwanie dla 

aktywnej polityki społecznej (w:) K. Głąbicka (red) Rola  aktywnej polityki 

społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych, 2014,Radom ,s.75-87. 

 

 

11. Udział w projektach  

• dr Marcin Muszyński: Tożsamość człowieka w starości  - projekt indywidualny.  

• dr Marcin Muszyński: Udział w projekcie - Miejsca w przestrzeni miasta i ich funcie 

w świetle biograficznych narracji – kierownik projektu (w projekcie uczestniczy kilka 
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ośrodków akademickich – Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 

Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Śląski).  

• dr Marcin Muszyński: Udział w międzynarodowym projekcie - Enhancing labour 

market integration of elderly family carers through skills improving 

• prof. dr hab. Elżbieta Kowalska Dubas: Udział w międzynarodowym projekcie 

finansowanym ze środków UE - program Leonardo da Vinci – Transfer of 

Innovation, project: Enhancing labour market integration of elderly family carers 

through skills improving, akronim ELMI, czas realizacji projektu: 01.03.2014 – 

28.02.2016; koordynator : Asociatia Habilitas Centru de Resurse si Formare 

Profesionala- Romania, partnerzy: Anziani e Non Solo Societa Cooperativa – Italy, 

Romanian Alzheimer Society – Romania, European Network for Transfer and 

Exploitation of EU Project Results – Austria,Caritas Confederation – Romania, Center 

for Family and Social Care – Czech Republic, University of Lodz- Zakład 

Andragogiki i Gerontologii Społecznej – Polska. Program zakłada przygotowanie 

szkolenia dla nieformalnych opiekunów osób chorych na Alzheimera, zamieszczenie 

go na platformie cyfrowej, a także jego przeprowadzenie i ewaluację, również  w 

kontakcie bezpośrednim z opiekunami. Funkcja – koordynator merytoryczny 

• dr Kaja Zap ędowska-Kling, projekt indywidualny Polityka społeczna wobec osób 

starszych w perspektywie międzynarodowej (do 07. 06. 2014), grant Narodowego 

Centrum Nauki dla młodych naukowców w ramach programu PRELUDIUM 


