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Zebranie 

Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 

1. Powitanie oraz przedstawienie agendy spotkania dr Marcin Muszyński  

2. Przegląd wybranych stanowisk dotyczących teorii gerotranscendencji - referent dr Marcin 

Muszyński  

Prelegent w swoim wystąpieniu zaprezentował dwa odrębne zbiory założeń ontologicznych 

wokół których budowana jest wiedza na temat starości i starzenia się – postpozytywizm i tzw. 

odwrócony paradygmat (reverse paradigm). Przedstawiona została paradygmatyczna zmiana, którą 

Lars Tornstam określa przejściem od materialistycznej i racjonalnej wizji procesu rozwoju człowieka, 

w kierunku bardziej kosmicznej i transcendentnej, związanej ze zwiększeniem poziomu satysfakcji 

życiowej. Omówione zostały także twierdzenia wraz z siatką pojęć teorii gerotranscendencji. W 

centrum rozważań znalazły się wybrane stanowiska oceniające teoretyczny dorobek Larsa Tornstama. 

W podsumowaniu prelegent podkreślił, że pomimo swoich ograniczeń teoria gerotranscendencji 

wywarła ogromny wpływ na środowisko badaczy procesów starzenia się i starości ale przede 

wszystkim największą rolę odegrała na gruncie skandynawskiej gerontologii. Poprzez tę perspektywę 

następuje akceptacja pomyślnego starzenia się bez odrzucania zależności, rozkładu i finalności 

ludzkiej egzystencji.  

3. Przygotowania do Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego - Instytucjonalne i 

pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki – prowadzący dr Marcin 

Muszyński i dr Anna Gutowska  

Uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że seminarium powinno koncentrować się na następujących 

pytaniach: Jak organizować pomoc dla osób starszych w tym również osób z demencją?, Jakie 

czynniki odgrywają kluczową rolę w organizowaniu tej pomocy? 

i zagadnieniach:  

• Polityka społeczna i zabezpieczenie społeczne wobec osób starszych. 

• Instytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki.  

• Opieka domowa nad osobami starszymi.  

• Rynek usług opiekuńczych nad osobami starszymi.  

• Opieka paliatywna nad osobami starszymi.  



Organizację seminarium powierzono dr Annie Gutowskiej oraz dr Marcinowi Muszyńskiemu.  

4.Sprawy bieżące. 

• Plan wystąpień na rok 2016. 

• Komunikacja elektroniczna – strona WWW oraz Facebook.  

• Aktualizacja list – finalizacja.  

• Dokumentacja OŁPTG. 

• Przygotowanie sprawozdań merytorycznych za rok 2015. 

• Zebranie Zarządu Głównego PTG. 

• Opłata składki członkowskiej za rok 2015/2016. 

5. Wolne wnioski 


