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Zebranie  

Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 
1.Powitanie oraz przedstawienie agendy spotkania dr Marcin Muszyński  

2. Referat naukowy  Jakość życia niesłyszących seniorów dr Elżbieta Woźnicka  

Referentka przedstawiła szkic projektu badawczego dotyczącego jakości życia niesłyszących 
seniorów. W ramach projektu zaprezentowana została część teoretyczna (analiza różnych koncepcji i 
podejść związanych z pojęciem „jakość życia”) a także fragment badań własnych. W dyskusji podjęto 
między innymi wątki dotyczące metodologicznych wyzwań związanych z badaniem osób 
niesłyszących.    

3. Przedstawienie szkicu projektu (sekcja praktyczna) mgr Ewa Czernik, dr Anna Gutowska 

Referentki przedstawiły szczegółowy opis projektu Studenci – seniorom, seniorzy – studentom, który 
rozpoczął się z nowym rokiem akademickim. Główne cele projektu to: 

a. Zainicjowanie kontaktów międzyuczelnianych na poziomie studentów i pracowników 
naukowych. 

b. Stworzenie możliwości rozwoju relacji międzypokoleniowych o wysokim poziomie jakości. 
c. Pozyskanie przez studentów Uniwersytetu Medycznego wiedzy, umiejętności i kompetencji z 

zakresu edukacji dorosłych i gerontologii społecznej. 
d. Pozyskanie przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego wiedzy, umiejętności i kompetencji z 

zakresu gerostomatologii, ze szczególnym uwzględnieniem zasad profilaktyki.  
e. Poprawa stanu psychofizycznego pensjonariuszy domów pomocy społecznej, szczególnie w 

zakresie  zdrowia jamy ustnej.  
f. Doskonalenie przez studentów umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, 

współpracy w grupie, pracy projektowej. 
Beneficjentami projektu są Pensjonariusze wybranych domów pomocy społecznej na terenie Łodzi (6 
osób), studenci  stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (6 osób), studenci Uniwersytetu 
Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja dorosłych z 
gerontologią (6 osób) 

4. Dyskusja nad wspólnym projektem  (sekcja teoretyczna) prof. Elżbieta Dubas 

W tracie dyskusji przedstawiona została propozycja nawiązania współpracy z Wydawnictwem 
Łódzkim UŁ w zakresie przygotowania publikacji o charakterze teoretycznym, empirycznym, lub 
poradnikowym. Pierwsze robocze spotkanie zespołu odbędzie się 26.11.2014 o godzinie 15:00. Do 
projektu zgłosili swój udział między innymi prof. Elżbieta Dubas, prof. Bogusława Urbaniak, prof. 
Halina Worach-Kardas, dr Kaja Zapędowska-Kling oraz dr Marcin Muszyński.  

5. Sprawozdanie z I Konferencji naukowej z cyklu Refleksje nad starością Obiektywne i subiektywne 
wymiary starości współorganizowanej przez OŁPTG, która odbyła się 26-27.09.2014 roku 
(szczegółowe sprawozdanie znajduje się na stronie www.) 

6. Sprawozdanie z II Forum Społeczno-naukowego o zdrowym starzeniu się prof. Bogusława 
Urbaniak,  prof. Elżbieta Kowalska-Dubas 



Referentki omówiły ideę Forum, które organizowane jest wspólnie przez Uniwersytet Medyczny w 
Łodzi oraz Uniwersytet Łódzki. Ma ono być platformą do dyskusji o starzeniu się i starości. W trakcie 
forum przedstawione zostały, między innymi, sylwetki łódzkich badaczy, którzy przyczynili się do 
rozwoju wiedzy gerontologicznej. Uwypuklona została także rola OŁPTG.   

7. Sprawozdanie ze spotkania ZGPTG dr Marcin Muszyński  

 

 
                            

                


