
Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie 

 

ul. Jedności Robotniczej 10                  e-mail: bpglo@o2.pl; 

67-200 Głogów                                     glogow@dbp.wroc.pl 

www.bpglogow.blogspot.com                tel./fax 076 72-72-598 

 

 

Ludzie starzy w społeczeństwie 

2010-2020 
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Wydawnictwa zwarte: 

1. Aktywne starzenie się: przeciwdziałanie barierom /pod red. Piotra Szukalskiego, Barbary Szatur-

Jaworskiej - Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014.  

Dostęp: https://libra.ibuk.pl/book/110803 

2. Beck Oliwia 

Zaburzenia funkcji poznawczych – wyzwaniem dla starzejących się społeczeństw /Oliwia Beck, 

Kornelia Kędziora-Kornatowska, Ewelina Monastyrska W: Współcześni ludzie wobec wyzwań i 

zagrożeń XXI wieku /pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. -  

Warszawa : Difin, 2014. – S.309-316. Sygnatura: 59331. 

3. Bieńkowska Daria  

Ludzie starzy jako osoby doznające przemocy i jako jej sprawcy /Daria Bieńkowska. W: Przemoc w 

rodzinie: ujęcie interdyscyplinarne /pod redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. 

- Wydanie I. -  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - S.   

Sygnatura: 60794. 

4. Błachnio, Aleksandra  

Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia /Aleksandra Błachnio, Karolina Kuryś-Szyncel, 

Emilia Martynowicz, Aldona Molesztak. -  Warszawa : Difin, 2017.  

Sygnatura: Czytelnia 159.9. 

5. Brzezińska, Małgorzata. 

Aktywizator seniorów: scenariusze zajęć /Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska, Anna 

Kwaśniewska. - Warszawa : Difin, 2015. 

Sygnatura: 59840. 

6. Brzezińska, Małgorzata. 

Proaktywna starość: strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości /Małgorzata 

Brzezińska. - Warszawa : Difin, 2011. Sygnatura: Czytelnia 159.9 

7. Brzezińska, Małgorzata. 

Zaradnik terapeutyczny: jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej? /Małgorzata 

Brzezińska, Małgorzata Graczkowska. - Warszawa : Difin, 2012.  

Sygnatura: Czytelnia: 36. 

8. Bukowska, Anna.  

Sprawny senior: jak być aktywnym mimo problemów zdrowotnych /Anna Bukowska, Katarzyna Filar-

Mierzwa. - Wydanie I. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. Sygnatura: 61182, 61974. 

 

 



9. Chabior, Agata. 

Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych: między powinnością a profesją 

/Agata Chabior. - Kraków : Impuls, 2017. Sygnatura: Czytelnia 316. 

10. Czernecka, Maria. 

Domy opieki, domy seniora, ZOL, ZPO: zasady funkcjonowania /Maria Czernecka, Magdalena 

Stawiarska. - Kraków : Forum Doradców Podatkowych : Wszechnica Podatkowa, 2013. Sygnatura: 

Czytelnia 36. 

11. Fabiś, Artur. 

Ludzka starość: wybrane zagadnienia gerontologii społecznej /Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, 

Agata Chabior. --  Wyd. 2. --  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. 

Sygnatura: Czytelnia 61. 

12. Fizjologia starzenia się: profilaktyka i rehabilitacja /red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, 

Jerzy A. Żołądź. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Sygnatura: 60737. 

13. Gauthier, Jacques. 

Po pięćdziesiątce /Jacques Gauthier ; przeł. Marta Harat. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji 

Dominikanów W drodze, 2010.  

Sygnatura: 59573/UE. 

14. Gerontologopedia /red. nauk. Waldemar Tłokiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. 

- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. Sygnatura: Czytelnia 376. 

15. Goldberg, Elkhonon  

Jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje /Elkhonon Goldberg ; przeł. Małgorzata Guzowska ; red. 

nauk. pol. wyd. Michał Harciarek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Sygnatura: 

58928/UE, 58929/UE. 

16. Grzelak-Kostulska, Elżbieta  

Seniorzy w Polsce w świetle procesów modernizacyjnych /Elżbieta Grzelak-Kostulska. - Toruń : 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. Sygnatura: 60342. 

17. Grzesiak, Sławomir 

Człowiek stary w placówce penitencjarnej /Sławomir Grzesiak. W: Leksykon resocjalizacji /Anetta 

Jaworska. - Kraków : Impuls, 2012. – S.247-257.  

Sygnatura: Czytelnia: 376. 

18. Grzesiak, Sławomir. 

Praca penitencjarna z więźniami seniorami /Sławomir Grzesiak. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza 

ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013.  

Sygnatura: 58235. 

19. Jakimowicz-Klein, Barbara. 

Opieka nad seniorem /Barbara Jakimowicz-Klein. -  Warszawa : Świat Książki, 2014.  

Sygnatura: 59257/UE.  

20. Jankowska Dagmara 

Mobilność seniorów w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności 

Międzypokoleniowej /Dagmara Jankowska, Ida Leśnikowska-Matusiak, Aneta Wnuk. W: Współcześni 

ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku /pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty 

Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 299-308.  

Sygnatura: 59331. 

21. Janus, Edyta 

Terapia zajęciowa w geriatrii /Edyta Janus, Aneta Bac, Aleksandra Kulis, Agnieszka Smrokowska-

Reichmann ; patronat merytoryczny Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej 

PAN. -  Wydanie I - 1 dodruk. -  Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019. Sygnatura: 61967. 

 

 



22. Jaroszewska, Anna  

Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce: analiza potrzeb i możliwości w aspekcie 

międzykulturowym /Anna Jaroszewska. - Kraków : Impuls, 2013.  

Sygnatura: 61181. 

23. Kielar-Turska, Maria 

Specyficzne właściwości posługiwania się językiem przez osoby w wieku senioralnym /Maria Kielar-

Turska, Karolina Byczewska-Konieczny. W: Biomedyczne podstawy logopedii /red. nauk.: Stanisław 

Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Wyd. 2 popr. - Gdańsk : Harmonia 

Universalis, 2017. – S.429-443. Sygnatura: Czytelnia: 376. 

24. Kiełb-Grabarczyk, Dorota 

Ludzie starzy jako osoby doznające przemocy i jako jej sprawcy /Dorota Kiełb-Grabarczyk. W:  

Przemoc w rodzinie: ujęcie interdyscyplinarne /pod red. nauk. Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. 

-  Wydanie I. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. – S. 197-223. Sygnatura: 60794. 

25. Kilian, Marlena.  

Funkcjonowanie osób w starszym wieku /Marlena Kilian. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 

2020.  

Sygnatura: Czytelnia 61. 

26. Kliszcz, Joanna.  

Psychologia potrzeb osób starszych: potrzeby psychospołeczne po 65. roku życia /Joanna Kliszcz. - 

Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019.  

Sygnatura: Czytelnia 159.9. 

27. Konieczna, Ewelina 

Senior w kulturze filmowej /Ewelina Konieczna. W: Pedagogika kultury popularnej: teorie, metody i 

obszary badań /pod redakcją naukową Witolda Jakubowskiego. - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna 

Wydawnicza "Impuls", 2017. – S.209-224. Sygnatura: Czytelnia 37. 

28. Korycki, Arkadiusz Mateusz 

Potrzeby opiekuńcze i pielęgnacyjne seniorów. Wspieranie aktywności i niezależności osób 

starszych wyzwaniem dla współczesnej polityki społecznej /Arkadiusz Mateusz Korycki. W: Praktyka 

pracy socjalnej /redakcja naukowa Ewa Grudziewska, Mieczysław Sędzicki. - Warszawa : Difin, 2018. – 

S.128-144. Sygnatura: Czytelnia 37.018. 

29. Krzysztofiak, Danuta. 

Oblicza starości w perspektywie lokalnej: studium socjopedagogiczne /Danuta Krzysztofiak. - Kraków 

: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. Sygnatura: 60398. 

30. Modrak, Małgorzata 

Porozumienie ponad pokoleniami: rodzinny uniwersytet trzeciego wieku /Małgorzata Modrak. - 

Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2018. Sygnatura: 61193. 

31. Nóżka, Marcjanna 

Dzieci i młodzież w opiniach oraz praktykach seniorów. Przyczynek do rewizji międzypokoleniowych 

relacji /Marcjanna Nóżka. W: Współczesny świat dziecka: media i konsumpcja /pod red. Małgorzaty 

Boguni-Borowskiej. -  Wydanie I. -  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copy. 2019. 

– S.131-157. Sygnatura: Czytelnia 316. 

32. Nyce, Steven A. 

Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw /Steven A. Nyce, Sylvester J. Schieber ; tł. 

Agata i Paweł Kliberowie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Sygnatura: 57821. 

33. Osiński, Wiesław  

Gerokinezjologia: nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym /Wiesław Osiński ; 

patronat merytoryczny Komitet Rehabilitacji i Integracji Społecznej PAN. - Wydanie 1, 1 dodruk - 

Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Sygnatura: czytelnia 61. 

 



34. Paleczna, Monika (i in.) 

Znaczenie aktywności własnej seniorów dla ich kondycji intelektualnej /Monika Paleczna, Karolina 

Byczewska-Konieczny, Magdalena Król, Maria Kielar-Turska. W: Współcześni ludzie wobec wyzwań i 

zagrożeń XXI wieku /pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - 

Warszawa : Difin, 2014. – S. 328-336. 

Sygnatura: 59331 

35. Piatczyc Elżbieta 

Potrzeby i oczekiwania osób starszych na przykładzie mieszkańców Gdańska /Elżbieta Piatczyc. W: 

Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku /pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, 

Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : Difin, 2014. – S. 317-327. Sygnatura: 59331 

36. Piekarska, Jolanta  

Aktywny senior: jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku /Jolanta Piekarska, 

Wiesław Piekarski. - Warszawa : Difin, 2017. 

Sygnatura: 60862. 

37. Piekarska, Jolanta  

Senior sprawny intelektualnie: ćwiczenia, zadania, gra edukacyjna /Jolanta Piekarska, Wiesław 

Piekarski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019.  

Sygnatura: 61973. 

38. Pikuła, Norbert  

Senior w przestrzeni społecznej /Norbert Pikuła. - Warszawa : Wydawnictwo Borgis, 2013.  

Sygnatura: Czytelnia 316. 

39. Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość: wybór materiałów konferencyjnych /red. nauk. Adam A. 

Zych ; [aut. tego zbioru: Katarzyna Białożyt [et al.]. --  Łask : Over Group, 2012.  

Sygnatura: 58233. 

40. Starość w nurcie życia /pod red. Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego. – Łódź: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego. – 2019. Dostęp: https://libra.ibuk.pl/book/208601 

41. Steuden, Stanisława  

Psychologia starzenia się i starości /Stanisława Steuden. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2011. Sygnatura: Czytelnia 159.9 

42. Tłokiński, Waldemar 

Praktyczna ocena mowy osób w wieku senioralnym: aspekty metodologiczne /Waldemar Tłokiński. 

W: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki /red. nauk.: Stanisław Milewski, 

Katarzyna Kaczorowska-Bray ; [recenzja: Jan Ożdżyński]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. –S. 

237-247.  

Sygnatura: Czytelnia 376. 

43. Tłokiński, Waldemar 

Zaburzenia mowy związane z wiekiem /Waldemar Tłokiński. W: Biomedyczne podstawy logopedii 

/red. nauk.: Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. -  Wyd. 2 popr. -  

Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. – S. 410-428. Sygnatura: Czytelnia 376. 

44. Wrońska, Marta 

Edukacja cyfrowa seniorów – luksus dla nielicznych czy konieczność dla wszystkich? /Marta 

Wrońska. W: Edukacja jutra: nowe technologie w kształceniu /red. Kazimierz Denek, Aleksandra 

Kamińska, Piotr Oleśniewicz --  Sosnowiec Wyższa Szkoła Humanitas 2015. – S. 113-125.  

Dostęp: https://libra.ibuk.pl/book/148352 

45. Zięba-Kołodziej, Beata 

Rodzinne problemy opieki nad niesamodzielnym seniorem /Beata Zięba-Kołodziej. W: Pedagogika 

opiekuńcza: perspektywy myślenia o rodzinie /redakcja naukowa Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej 

; [autorzy: Sylwia Badora, Marta Darowska, Stanisław Lis, Halina Mielicka, Małgorzata Ogorzałek, 



Monika Piątek, Joanna Smyła, Renata Stojecka-Zuber, Anna Szylar, Beata Zięba-Kołodziej]. - Warszawa 

: Difin, 2015. – S. 71-101.  

Sygnatura: Czytelnia 37.018 

46. Ziębińska, Beata.  

Polityczne, społeczno-demograficzne i zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi 

:studium porównawcze wybranych państw Europy Północnej i Południowej /Beata Ziębińska. -  

Katowice : Śląsk, 2019.  

Sygnatura: Czytelnia 36. 

47. Ziomek-Michalak, Katarzyna 

Praca z osobami starszymi w kontekście wsparcia edukacyjnego /Katarzyna Ziomek-Michalak. W: 

Praktyka pracy socjalnej /redakcja naukowa Ewa Grudziewska, Mieczysław Sędzicki. - Warszawa : Difin, 

2018. – S. 161-170. Sygnatura: Czytelnia: 37.018. 

 

Wydawnictwa ciągłe: 

 

1. Białachowska, Agata 

Lekcja szacunku /Agata Białachowska //Sygnał. - 2015, nr 9, s. 7-10. 

Sposoby zwalczania przejawów dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie. 

2. Brzezińska, Małgorzata 

Licealiści o osobach starszych / Małgorzata Brzezińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 

2011, nr 2, s. 26-31. 
Relacje międzypokoleniowe w deklaracjach licealistów. Badania. 

3. Brzeziński, Artur 

Metody nauczania języka angielskiego w wieku senioralnym /Artur Brzeziński //Zeszyty Naukowe 

KSW. Seria C. Nauki Pedagogiczne / Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku" T. 44 (2017), s. 129-[137]. 
Wykorzystanie potencjału seniorów w kierunku rozwoju ich umiejętności językowych. 

4. Brzyska, Monika 

Dostępność usług środowiskowych dla osób starszych / Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk // 

Polityka Społeczna. - 2012, nr 4, s. 14-19. 
Funkcjonowanie systemu usług środowiskowych, jego ocena, a także dostępności do różnego rodzaju usług oferowanych w 

ramach systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej osobom starszym. Analiza literatury. 

5. Brzyska, Monika 

Rekomendacje: środowiskowe formy opieki dla osób starszych mieszkających w gospodarstwach 

domowych /Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk, Tomasz Ocetkiewicz //Polityka Społeczna. - 

2013, nr 1, s. 16-20. 
Przemiany demograficzne społeczeństw europejskich powodują, że znacznie wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w populacji 

seniorów, stąd bardzo istotną sprawą jest rozwój poradnictwa w tym zakresie. Międzynarodowy projekt „Zwiększenie dostępu do 

środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszkających w gospodarstwach domowych” miał za zadanie uświadomić osobom 

starszym i ich opiekunom dostępne formy pomocy oraz zachęcić ich do korzystania z nich. 

6. Brzyska, Monika 

Współpraca pracowników socjalnych ze środowiskiem lokalnym - korzyści i wyzwania /Monika 

Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk //Polityka Społeczna. - 2013, nr 5/6, s. 1-7. 
Przedstawienie potencjalnych korzyści, szans i zagrożeń związanych z zaangażowaniem przedstawicieli środowiska 

lokalnego (w tym osób starszych) we współpracę z pracownikami ośrodka pomocy społecznej i działania na rzecz seniorów. 

7. Buczak, Agata 

Społeczeństwo 55+ jako nowy odbiorca innowacji w wirtualnym świecie portali społecznościowych 

i informacyjnych /Agata Buczak //Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i 

Przedsiębiorczości. - T. 25 (2013), s. [449]-459. 
Sytuacja pokolenia 55+ wobec innowacji mających miejsce w wirtualnym świecie Internetu. Analiza porównawcza, której 

zostali poddani seniorzy z Polski, krajów Europy Zachodniej i ze Stanów Zjednoczonych. 

 



8. Bula, Danuta 

Wzmocnienie więzi seniorów i dzieci /Danuta Bula //Wychowawca. - 2017, nr 12, s. 18-20. 
Wypowiedzi dzieci, nastolatków i osób dorosłych na temat ich relacji z dziadkami. 

9. Bunda, Martyna 

Starość : problem młodych /Martyna Bunda, Paweł Walewski //Polityka.- 2012, nr 35, s. 24-[27]. 
Opieka nad starymi, schorowanymi ludźmi rodziny i państwa. 

10. Chabros, Eliza 

Senior w grupie nierówieśniczej : jak go wspierać i motywować /Eliza Chabros //Języki Obce w Szkole 

(Czasopismo elektroniczne). - 2019, nr 1, s. 75-80. 
Motywacje edukacyjne seniorów. Charakter i przebieg procesu dydaktycznego osób starszych. Czynniki demotywujące 

naukę języka obcego. 

11. Cichosz, Adam 

Kilka codziennych ćwiczeń /Adam Cichosz //Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2013, nr 3, s. 17. 
Zestaw ćwiczeń, które opóźniają proces starzenia się i oddalają zagrożenia zdrowotne. 

12. Ciszewska, Katarzyna 

Ciao seniorzy! /Katarzyna Ciszewska //Języki Obce w Szkole (czasopismo elektroniczne). - 2013, nr 2, 

s. 114-118. 
Nauczanie seniorów języka obcego na przykładzie języka włoskiego - omówienie typowych problemów. 

13. Ćwięk, Aleksandra 

Kiedy życie wchodzi w jesień /Aleksandra Ćwięk //Charaktery. - 2016, nr 10, s. 52-55. 
Wspieranie starzejących się rodziców. 

14. Dobrowolska, Mirosława 

O klubach seniora - na przykładzie wolskich bibliotek publicznych /Mirosława Dobrowolska - 

(Biblioteka środowisko ) //Poradnik Bibliotekarza. - 2010, [nr] 11, s. 24-26. 
Sieć bibliotek publicznych działających na terenie warszawskiej dzielnicy Wola. Wolscy seniorzy znaleźli w bibliotece swoje 

miejsce, do którego z chęcią powracają. 

15. Dobrowolska, Mirosława 

Senior w mieście, czyli "Ochota na życie" /Mirosława Dobrowolska - (Relacje) //Poradnik 

Bibliotekarza. - 2010, [nr] 3, s. 17-19. 

16. Dolata, Dorota 

Współpraca międzypokoleniowa przeciwko stereotypom /Dorota Dolata //Niebieska Linia.- 2016, nr 

2, s. 16-18. 
Artykuł przedstawia najpopularniejsze stereotypy dotyczące starości. 

17. Dudziak, Bronisława 

Opinie seniorów o jakości i zadowoleniu z życia /Bronisława Dudziak //Praca Socjalna. - 2010, [nr] 4, 

s. [69]-85. 

18. Dzienniak, Małgorzata 

Kiedy bezsilność rodzi przemoc /Małgorzata Dzienniak //Niebieska Linia. - 2014, [nr] 3, s. 1-3. 

Przemoc w stosunku do osób starszych z zespołem otępiennym. 

19. Elsner, Danuta 

Seniorzy szkole - szkoła seniorom /Danuta Elsner - (Wolontariat w szkole ) //Dyrektor Szkoły. - 2014, 

nr 3.  dod. Niezbędnik Dyrektora s. 72-74. 

Integracja seniorów ze szkołą. 

20. Fiema, Mariola 

Kształcenie językowe osób w wieku późnej dorosłości – proces standardowy czy wyzwanie? /Mariola 

Fiema //Języki Obce w Szkole (czasopismo elektroniczne). - 2016, nr 4, s. 24-31. 
Idea edukacji ustawicznej a problemy współczesnego świata. Rozważania na temat kompetencji nauczycieli języków obcych 

podejmujących pracę z osobami w wieku późnej dorosłości. Profil osoby uczącej seniorów języków obcych. 

21. Foks, Ewa 

Zauważać, reagować, skutecznie pomagać /Ewa Foks //Niebieska Linia" 2016, nr 2, s. 12-14. 
Pomoc ludziom starszym, które są ofiarami przemocy w rodzinach. 



22. Goetz, Magdalena 

Czym skorupka za młodu nasiąknie... : jak rozwijać w dzieciach szacunek wobec starszych 

/Magdalena Goetz //Głos Pedagogiczny. - 2016, nr [4] (78), s. 16-20. 
Rozbudzanie u uczniów empatii, zrozumienia i szacunku wobec osób starszych - scenariusze lekcji wychowawczych. 

 

 

23. Górnicka-Kalinowska, Joanna 

Moralne zobowiązania społeczeństwa wobec ludzi starszych /Joanna Górnicka-Kalinowska //Zeszyty 

Naukowe KSW. Seria C. Nauki Pedagogiczne / Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku" T. 44 (2017), s. 

13-[23]. 
Autorka zajmuje się zjawiskiem starości widzianym z różnych perspektyw: etycznej, psychologicznej i filozoficznej. 

Prezentuje różne systemy wartości, w których problem starości jest obecny oraz wskazuje moralne racje przemawiające za 

otoczeniem ludzi starych jako opieką oraz szczególnym szacunkiem. 

24. Grochoła, Adam 

Przemoc wobec osób starszych i z niepełnosprawnościami - zagadnienia prawne /Adam Grochoła 

//Niebieska Linia. - 2016, nr 2, s. 18-22. 
Przybliżenie odmienności , jakie są związane ze sposobem praktycznej realizacji prawnokarnej ochrony osób starszych i z 

niepełnosprawnościami przed dalszym krzywdzeniem. Sugestie w jaki sposób korzystać z możliwości jakie daje Kodeks 

postępowania karnego i ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

25. Gurczyńska, Paulina 

Psychospołeczne i ekonomiczne determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych /Paulina 

Gurczyńska //Wychowanie na Co Dzień. - 2014, nr 3, s. 38-42. 
Psychospołeczne aspekty aktywności zawodowej seniorów, polityka społeczna państwa wobec aktywizacji zawodowej osób 

starszych. 

26. Halicka, Małgorzata 

Stan badań na temat przemocy wobec kobiet w starszym wieku w Polsce /Małgorzata Halicka, Jerzy 

Halicki //Praca Socjalna. - 2012, [nr] 5, s. [18]-31. 
Informacje na temat przemocy wobec osób starszych, problemy z dotarciem do materiałów źródłowych oraz ich 

wykorzystaniem. Stan badań na temat przemocy wobec osób starszych (w tym wobec starszych kobiet) w Polsce oraz w 

województwie podlaskim, w statystykach policyjnych oraz statystykach instytucji pomocy społecznej. Regulacje prawne 

dotyczące problemu przemocy w Polsce. 

27. Halicki, Jerzy 

Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów / Jerzy Halicki // Chowanna. - 

2010, T. 2, s. 203-212. 
Edukacja do starości i w starości jako warunek podniesienia poziomu jakości życia seniorów. 

28. Hofman, Zdzisław 

Wyścig pokoleń czy czas współpracy? : seniorzy w pracy /Zdzisław Hofman //Edukacja i Dialog. - 2015, 

nr 11/12, s. 18-20. 
Przejawy konfliktu pokoleń na rynku pracy. Potencjał osób starszych jako podstawa współpracy międzypokoleniowej. 

29. Jaroszewska, Anna 

Edukacja obcojęzyczna polskich seniorów : zarys problematyki w kontekście działalności 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku /Anna Jaroszewska //Języki Obce w Szkole (czasopismo 

elektroniczne). - 2012, nr 2, s. 8-15. 
Społeczno-kulturalna aktywizacja seniorów w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku - edukacja obcojęzyczna. 

30. Jaworska-Wieloch, Anna 

Zaniedbanie osób starszych a prawo karne /Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz //Niebieska Linia. -

2019, nr 5, s.24-27. 
Konsekwencje prawne w stosunku do rodziny zaniedbującej osobę starszą. 

31. Jedlińska, Lidia Maria 

E-integracja - nowatorskie rozwiązania WBP w Krakowie w stymulowaniu aktywności osób starszych 

/Lidia Maria Jedlińska, Anna Wiśniewska - (Problemy doświadczenia opinie ) //Poradnik Bibliotekarza. 

- 2010, [nr] 7/8, s. 7-11. 



Program: Szkoła @ktywnego Seniora - S@S. Projekty krajowe. Projekty międzynarodowe realizowane w ramach Programu 

Grundtvig. 

32. Jurek, Łukasz 

"Aktywne starzenie się" jako paradygmat w polityce społecznej / Łukasz Jurek // Polityka Społeczna. 

- 2012, nr 3, s. 8-12. 
Aktywne starzenie się - ewolucja pojęcia w polityce społecznej. 

33. Kaiser, Alicja 

Nawyki żywieniowe seniorek - w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży /Alicja Kaiser, Marek 

Sokołowski //Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 3, s. 26-31. 
Problem preferencji żywieniowych kobiet w wieku senioralnym - w kontekście dbałości o zdrowie rodziny. 

34. Kirkwood, Thomas 

Dlaczego nie możemy żyć wiecznie? /Thomas Kirkwood //Świat Nauki.- 2010, nr 10, s. 32-39. 
Naukowcy starają się rozwinąć zagadkę starzenia się i przedłużyć średnią długość życia człowieka. 

35. Konieczna-Woźniak, Renata 

Aktywność i twórczość w starości /Renata Konieczna-Woźniak, Astrid Tokaj //Studia Edukacyjne. -

2012, nr 20, s. [137]-152. 
Aktywność seniorów. Między aktywnością a twórczością w późnej dorosłości. Instytucjonalne wspieranie aktywności 

seniorów. 

36. Kościńska, Elżbieta 

Czynniki wpływające na satysfakcję życiową seniorów /Elżbieta Kościńska //Wychowanie na Co 

Dzień. - 2014, nr 1, s. 38-43. 
Opis różnych sposobów rozumienia pojęcia "satysfakcja z życia", jakie są determinanty satysfakcji z życia. Przedstawienie 

wyników badań. 

37. Kościńska, Elżbieta 

Metody pracy z seniorami - kilka propozycji zajęć /Elżbieta Kościńska //Wychowanie na Co Dzień. - 

2015, nr 5. s. VI-VIII. 
Zajęcia mają na celu podnieść aktywizację osób starszych. 

38. Kraus, Stefan 

Poradnictwo psychologiczne dla seniorów - znaczenie i cele /Stefan Kraus //Wspólne Tematy. - 2011, 

nr 11/12, s. 75-86. 
Rozwój psychologii wieku podeszłego oraz zainteresowania naukowego tą grupą wiekową. 

39. Kryńska, Elżbieta 

Srebrny rynek pracy, czyli o sposobach podtrzymywania i przywracania aktywności zawodowej 

starzejących się zasobów pracy /Elżbieta Kryńska //Polityka Społeczna.- 2015, nr 7, s. 10-16. 
Osoby starsze na polskim i europejskim rynku pracy. Definicja "osoby starszej". 

40. Kubicki, Paweł 

Przedsiębiorczość osób w wieku 50+ - perspektywy i bariery /Paweł Kubicki //Polityka Społeczna. - 

2013, nr 1, s. 21-25. 
Omówiono wyniki badań poświęconych przedsiębiorczości osób w wieku 50+, przede wszystkim z perspektywy działań 

wspierających świadczonych przez doradców zawodowych. Wnioski: większość osób 50+, które myślą o założeniu własnej 

firmy robi to ze względu na brak perspektyw zatrudnienia. Oznacza to, że własna firma jest - w ich mniemaniu - ostatnią 

szansą na aktywność zawodową, a celem przedsiębiorców jest przede wszystkim zarobienie na własne utrzymanie. 

41. Lajkó, Dóra 

Opieka nad osobami starszymi na Węgrzech /Dóra Lajkó //Polityka Społeczna. - 2013, nr 11/12, s. 32-

37. 
Definicja opieki nad osobami starszymi. Społeczne ryzyka związane z opieką nad osobami starszymi na Węgrzech. Struktura 

węgierskiej opieki nad osobami starszymi. 

42. Leszczyńska-Rejchert, Anna 

Starość wobec wyzwań i zadań dla pracy socjalnej /Anna Leszczyńska-Rejchert //Praca Socjalna.- 

2011, [nr] 5, s. [19]-31. 
Wspomaganie seniorów w rozwoju. Aktywizacja osób starszych. Zapobieganie marginalizacji społecznej oraz polepszenie 

jakości życia seniorów. Przygotowanie do starości-wychowanie do starości. 



43. Lohe, Markus 

Kontakt ze zwierzętami jako sposób normalizacji demencyjnej rzeczywistości /Markus Lohe - 

(Terapeutyczne znaczenie zwierząt w relacjach z pacjentami demencyjnymi ; cz. 1 ) //Wspólne Tematy. 

- 2014, nr 7/8, s. 43-52. 
Wpływ regularnych kontaktów ze zwierzętami na podniesienie jakości życia codziennego seniorów z demencją. Zalecenia 

higieniczne. Terapeutyczne znaczenie zwierząt domowych z perspektywy oddziaływania na seniora z demencją - przykłady 

analiz z literatury przedmiotu. Tworzenie teoretycznych podstaw opisujących i regulujących terapeutyczne stosowanie 

zwierząt. Formy pracy. 

44. Łuszczyńska, Maria 

Rola pracownika socjalnego we wsparciu osób starszych - teoria, praktyka, postulaty /Maria 

Łuszczyńska //Praca Socjalna. - 2012, [nr] 4, s. [57]-75. 
Praca socjalna jako realizacja potrzeb w kontekście polityki społecznej. "Podejście samostanowienia" jako postulat pracy 

socjalnej z seniorami. 

45. Maćkiewicz, Jolanta 

Sponiewierana starość /Jolanta Maćkiewicz //Niebieska Linia.- 2016, nr 5, s. 13-16. 
Omówienie badań nad zjawiskiem przemocy wobec osób starszych. 

46. Makara-Studzińska, Marta 

Przemoc wobec osób starszych - przegląd badań /Marta Makara-Studzińska, Katarzyna Sosnowska 

//Psychiatria i Psychologia Kliniczna. - 2012, nr 1, s. 57-61. 
Analiza aktualnego piśmiennictwa oraz prezentacja poglądów różnych autorów na temat rodzajów stosowanej przemocy 

wobec osób starszych, jej rozpowszechnienia w Polsce i na świecie oraz czynników ryzyka, które mogą zwiększyć 

występowanie nadużyć wobec seniorów. 

47. Makuła, Waldemar 

Aktywne starzenie się - dlaczego nie /Waldemar Makuła //Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2013, 

nr 7, s. 4-11. 
Starzenie się w świetle demograficznych prognoz. Uwarunkowania aktywności fizycznej seniorów. Charakterystyka 

aktywnego wypoczynku starzejących się osób. Wychowanie młodych pokoleń dla zdrowego stylu życia. 

48. Matysiak, Olga 

Skuteczność treningów poznawczych w grupie osób starszych - przegląd badań /Olga Matysiak, 

Aneta Brzezicka //Studia Psychologica (czasopismo elektroniczne). - Nr 17, t. 2 (2017), s. [5]-21. 
Systematyzacja doniesień z dziedziny usprawniania funkcjonowania poznawczego osób starszych. Zwrócenie uwagi na 

odczuwalny problem weryfikacji efektywności treningów poznawczych seniorów. Rodzaje i miary skuteczności treningów 

poznawczych. Omówienie metaanaliz i prac przeglądowych (treningi strategiczne vs oparte na procesie, treningi 

wielomodalne i jednomodalne, treningi grupowe vs indywidualne, treningi komputerowe vs klasyczne). Niedostatki 

treningów poznawczych seniorów. 

49. Mazur, Anna 

Klub seniora "SYBARYCI" w Janowie Lubelskim /Anna Mazur //Praca Socjalna" 2011, [nr] 6, s. [76]-

80. 
Klub seniora to nie tylko działalność kulturalna, ale również zdrowotna. Klub seniora "Sybaryci" jest odpowiedzią na duży 

problem starzenia się społeczeństwa janowskiego. 

50. Michnal, Władysław 

Bibliotekarze seniorzy - każda pora roku ma swoje uroki /Władysław Michnal - (Biblioteka 

środowisko) //Poradnik Bibliotekarza. - 2010, [nr] 7/8, s. 30-31. 
Działalność sekcji seniorów przy Kole SBP nr w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. 

51. Mielczarek, Andrzej 

Specyfika psychologii gerontologicznej /Andrzej Mielczarek //Praca Socjalna. - 2011, [nr] 5, s. [32]-38. 
Psychologia gerontologiczna bada stopień wydajności organizmu seniora i możliwości jego obciążenia, poszukuje 

możliwości terapeutycznych celem zahamowania negatywnych skutków starzenia, zajmuje się kształtowaniem 

odpowiedniego otoczenia dla osób w podeszłym wieku. 

52. Modrzewski, Jerzy 

Pedagogika społeczna wobec bierności, bezczynności i bezradności w doświadczeniu 

indywidualnym i społecznym /Jerzy Modrzewski //Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 2, s. 9-[23]. 



Problem osamotnienia i izolacji społecznej osób, które z przyczyn zdrowotnych i starzenia się mają coraz bardziej 

ograniczony dostęp do aktywności społecznej. 

53. Molesztak, Aldona 

Obraz osób starszych w opinii młodzieży /Aldona Molesztak //Zeszyty Naukowe KSW. Seria C. Nauki 

Pedagogiczne / Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku. - T. 44 (2017), s. 63-[78]. 
Badania analizujące charakterystyczne postawy młodzieży wobec seniorów oraz obraz ich własnej antycypowanej starości. 

 

54. Molicka, Monika 

Najpiękniejszy wiek to ten, w którym się jest - starość jako pozytywny etap życia /Monika Molicka 

//Praca Socjalna.- 2010, [nr] 1, s. [107]-117. 

55. Olejniczak-Pachulska, Izabela 

Radość uczenia się przez całe życie: metoda Marii Montessori jako element terapii 

gerontologopedycznej /Izabela Olejniczak-Pachulska, Katarzyna Urbańska //Forum Logopedy" 2016, 

nr 13, s. 50-53. 
Metoda Marii Montessori pomocna w terapii osób starszych z demencją, afazją czy chorobą Alzheimera. 

56. Palica, Danuta 

Ćwiczenia hatha jogi rekreacją i edukacją zdrowotną dla seniorów /Danuta Palica //Wychowanie 

Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 11, s. 4-7. 
Prezentacja wybranych pozycji hatha jogi przystosowanych dla osób w wieku senioralnym. 

57. Pinczewska, Izabela 

Muzykoterapia osób starszych /Izabela Pinczewska //Arteterapia. - 2013, nr 3, s. 10-12. 
Śpiew. Słuchanie muzyki. Improwizacje ruchowe oraz elementy choreoterapii. 

 

58. Podkański, Marcin 

Aktywizacja zawodowa osób starszych na tle dokumentów UE / Marcin Podkański // Polityka 

Społeczna. - 2012, nr 5/6, s. 11-19. 
Celem artykułu jest analiza procesu kształtowania się europejskiej polityki zatrudnienia, w szczególności w kontekście 

aktywizacji grupy osób starszych (w wieku 50+). 

59. Pokrzycka, Lidia 

Aktywność przez całe życie /Lidia Pokrzycka //Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s. 36-39. 
Rok 2012 został ustanowiony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej - przykłady 

projektów skierowanych do osób starszych. Przydatne adresy stron internetowych. 

60. Pruszyński Jacek J. 

Sieć wsparcia a poczucie bezpieczeństwa osób starszych /Jacek J. Pruszyński, Jacek Putz //Niebieska 

Linia.- 2017, nr 2, s. 30-32. 

61. Ptak, Elżbieta 

Migracje międzynarodowe seniorów /Elżbieta Ptak //Polityka Społeczna. - 2012, nr 10, s. 21-26. 
Migracje zagraniczne osób starszych oraz społeczne i zdrowotne konsekwencje tych wyjazdów. 

62. Rogowski, Robert 

Wolontariat seniorów w instytucjach polityki społecznej /Robert Rogowski //Polityka Społeczna. - 

2015, nr 10, s. 30-35. 
Wolontariat seniorów w instytucjach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury. 

63. Roguska, Agnieszka 

Późna dorosłość w dyskursie teraźniejszym /Agnieszka Roguska //Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 

2015, [nr] 1, s. 143-159. 
Dane statystyczne dotyczące procesu starzenia się społeczeństw. Postrzeganie starości. Obraz starości w polityce społecznej 

Unii Europejskiej i w Polsce. 

64. Rudnik, Anna 

Edukacja w starości - życzenie czy szansa na przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych? /Anna 

Rudnik //Pedagogika Społeczna. - 2017, nr 1, s. 111-[128]. 
Artykuł porusza kwestię znaczenia edukacji w starości, jej roli w podnoszeniu kompetencji osób starszych, a także 

przeciwdziałaniu marginalności i marginalizacji społecznej. Edukacja w późnej dorosłości stanowi istotne zagadnienie 



szczególnie w obliczu starzenia się społeczeństwa oraz przemian dokonujących się we wszystkich sferach funkcjonowania 

człowieka. Pozwala na wszechstronny rozwój, zapewnia orientację w ciągle zmieniającej się rzeczywistości społecznej oraz 

stwarza szansę na osiąganie sukcesu w różnych obszarach życia. Osoba starsza poprzez proces uczenia się współtworzy 

warunki dla zmagania się z życiowymi kryzysami, co pozwala jej na funkcjonowanie w przestrzeni życia społecznego, a tym 

samym przeciwdziała marginalizacji osób starszych wiekiem. 

 

 

65. Rumińska-Szalska, Aldona 

Dialog miedzypokoleniowy - w trosce o jakość życia człowieka /Aldona Rumińska-Szalska 

//Remedium. - 2016, nr 12, s. 30-31. 
Wieloetapowe działania projektowe prowadzone przez Zespół Szkół Ogólnokształcacych Integracyjnych - podsumowanie 

realizacji autorskiego projektu "Aby senior brzmiało dumnie !". 

66. Rutkiewicz, Magdalena 

Niechciana starość /Magdalena Rutkiewicz //Niebieska Linia.- 2017, nr 5, s. 12-15. 
Zjawisko przemocy wobec osób starszych. 

67. Seredocha, Izabela 

Rola uniwersytetów trzeciego wieku w procesie pomyślnego starzenia się /Izabela Seredocha 

//Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, [nr] 2, s. 73-82. 
Stosunek do starości oraz teoria pomyślnego starzenia się. Cele uniwersytetów trzeciego wieku. Wyniki badań 

przeprowadzonych wśród słuchaczy Elbląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych (m. in. zasadność 

uczenia się, formy aktywności, wpływ na samoocenę). 

68. Skolimowska, Katarzyna 

Barwy jesieni życia: scenariusz zajęć np. z okazji Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych (1 

października) /Katarzyna Skolimowska //Sygnał. - 2016, nr 9, s. 30-35. 

Propozycja scenariusza zajęć dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z załącznikami. 

69. Skura, Piotr 

Starość z kalkulatorem /Piotr Skura //Głos Nauczycielski.- 2016, nr 17, s. 3. 
Zmiany obniżające wiek emerytalny a zmiany w przyznawaniu świadczeń kompensacyjnych. 

70. Sokołowska, Maria 

Budowanie więzi międzypokoleniowych / Maria Sokołowska // Remedium. - 2012, nr 5, s. 30-31. 
Projekt "Pozytywnie zakręcone - etniczne tańce w kręgu" jako przykład aktywności osób po 50 roku życia. 

71. Sowa, Agnieszka 

Lekarstwo na starość /Agnieszka Sowa //Polityka.- 2011, nr 44, s. 32-[36]. 
Formy opieki nad starzejącymi się rodzicami i dziadkami. 

72. Sowa, Józef 

Żyjemy dłużej - jak się zdrowo zestarzeć /Józef Sowa //Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2011, nr 

8, s. 4-9. 
Zdrowy styl życia na starość - na podstawie książki Andrew Weila "Jak się zdrowo zestarzeć ?". 

73. Szarota, Zofia 

Autopercepcja dojrzałych kobiet /Zofia Szarota, Joanna Łaszyn //Ruch Pedagogiczny.- 2012, [nr] 2, s. 

83-[101]. 
Omówienie badania będącego próbą spojrzenia na tożsamość kobiet znajdujących się w fazie późnej dojrzałości oraz 

starości przez pryzmat stereotypów społecznych. Określenie, w oparciu o deklaracje kobiet, zakresu ich aktywności, 

stosunku do własnej starości/starzenia się oraz zmian zachodzących w wyglądzie zewnętrznym. 

74. Szarota, Zofia 

Era trzeciego wieku - implikacje edukacyjne /Zofia Szarota //Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2014, 

[nr] 1, s. 7-18. 
Praktyka edukacyjna w obliczu starzenia się społeczeństwa (przegląd danych badawczych). Edukacja gerontologiczna. 

Znaczenie wychowania do starości i przez starość. 
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