
 

Szanowni Państwo! 

Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy informacje i zaproszenie na kolejną konferencję  

STAROŚĆ   JAK   JĄ  WIDZI   PSYCHOLOGIA  

ZAGROŻENIA,  MOŻLIWOŚCI, WSPOMAGANIE 

Kraków, 21 – 22. 04. 2022 roku 

Konferencja poświęcona będzie  rozważaniom  prowadzonym w trzech obszarach 

tematycznych.  

Pierwszy obszar rozważań związany jest z zagrożeniami, jakie mogą pojawiać się w okresie 

późnej dorosłości i dotyczyć różnych sfer życia. Zagrożenia mogą dotyczyć kondycji fizycznej 

i być związane z różnego rodzaju schorzeniami typowymi dla starzejącego się organizmu. 

Mogą także zaznaczać się w sferze psychicznej i dotyczyć procesów poznawczych, 

emocjonalnych, osobowości. Nie mniej dotkliwe zagrożenia mogą pojawić się w sferze 

społecznej, naruszając dotychczasowe związki z osobami czy grupami. 

Po drugie, chodzi o przedstawienie różnych możliwości, jakimi dysponują osoby w okresie 

późnej dorosłości. Ciągle zmieniająca się kondycja starszych ludzi dzięki korzystaniu z 

osiągnięć medycyny, biologii czy ekologii, skłania do optymistycznego postrzegania ich 

możliwości. Teoretyczne rozważania, jak i wyniki empirycznych poszukiwań mogą dostarczyć 

danych o różnorodnych możliwościach osób po przejściu na emeryturę. Interesujące będzie 

pokazanie zarówno osiągnięć wyjątkowych (np. Aleksander Doba, podróżnik, kajakarz czy 

Adam Zagajewski, poeta), a także powszechnych osiągnięć osób w wieku senioralnym. 

Trzeci obszar rozważań ma na celu pokazać zarówno możliwości różnorodnego wspomagania 

starszych osób, jak i odsłonić stan zorganizowanych działań związanych ze wspomaganiem, 

oferowanych w naszym społeczeństwie. Chodziłoby także o pokazanie oczekiwań społecznych 

w zakresie wspomagania osób starszych. 

Organizatorami konferencji są: Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Komisja 

Psychologii Polskiej Akademii Nauk, oddział w Krakowie. 

 

 



 

Termin konferencji: 21 – 22.04. 2022 r. (czwartek i piątek). 

Przewidujemy zorganizowanie konferencji w trybie online, na platformie Microsoft Teams 

Polskiej Akademii Nauk, oddział w Krakowie. 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń i streszczeń wystąpień do dnia: 20.02.2022 r. na adres: 

konferencja.starosc@uj.edu.pl  

Szczegółowe informacje na temat rejestracji na konferencję oraz opłaty konferencyjnej zostaną 

przekazane w następnym komunikacie.  

 

Organizatorzy konferencji planują przygotowanie zbiorowej monografii na podstawie tekstów 

opracowanych przez autorów wystąpień. 

  

Serdecznie zapraszamy! 

 

Komitet Naukowy:             Komitet Organizacyjny: 

dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ                              dr Małgorzata Stępień-Nycz 

dr hab. Aleksandra Gruszka Gosiewska, prof. UJ       mgr Gabriela Gore-Gorszewska                                                      

prof. dr hab. Maria Kielar-Turska         mgr Anna Wendołowska 

prof. dr hab. Władysława Pilecka 

prof. dr hab. Michał Wierzchoń 
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