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pień szczególne ważne dla autora sprawozdania były referaty dr hab. Barbary Stańdo-Kaweckiej, prof. UJ, na temat odpowiedzialności nieletnich i dr
hab. Jarosława Utrata-Mileckiego, prof. UW, konsekwentnie od wielu już lat
zajmującego się etosem pracy kuratora sądowego. Poszczególne sesje podsumowane zostały dyskusjami, w których wymieniano opinie między środowiskiem akademickim, urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz
kuratorami zawodowymi. Aktywnymi uczestnikami konferencyjnych obrad
byli również przedstawiciele środowiska kuratorskiego związani z krajowymi uczelniami wyższymi.
II Kongres Kuratorski odbywał się w specyficznym okresie, kiedy to
trwały intensywne prace nad zmianą Konstytucji Kuratorskiej. Należy jednoznacznie zauważyć, że obrady konferencyjne i zaangażowanie kuratorów,
przedstawiane w czasie ekspozycji kuluarowych, potwierdzają, że jest to środowisko przygotowane do zajmowania niezależnego stanowiska w krajowej
debacie na temat transformacji kurateli sądowej.
Michał Szykut

I Konferencja Gerontologiczna
„Refleksje nad starością –
Obiektywny i subiektywny wymiar starości”,
Łódź, 26–27 września 2014 r.
W dniach 26–27 września 2014 roku w Łodzi odbyła się pierwsza cykliczna
ogólnopolska konferencja gerontologiczna poruszająca problematykę starości i starzenia się, zorganizowana przez Zakład Andragogiki i Gerontologii
Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Konferencja zgromadziła wybitne osobistości,
reprezentujące zarówno ośrodki uniwersyteckie, jak i uczelnie prywatne,
a także liczną grupę studentów UŁ. Obrady toczyły się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ na ul. Rogowskiej 26. Konferencję swoim patronatem objął Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,
w imieniu którego głos zabrała prof. dr hab. Małgorzata Halicka. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu
Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, która wprowadziła zgromadzonych w tematykę spotkania oraz życzyła owocnych obrad
i satysfakcji z pobytu w Łodzi.
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Rozpoczynając ten cykl spotkań naukowych, przywołana została tradycja łódzkich badań i konferencji gerontologicznych, realizowanych w Zakładzie Oświaty Dorosłych UŁ w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
XX wieku. Przedmiotem tej pierwszej z cyklu konferencji był teoretyczny
namysł i badania empiryczne nad obiektywnymi i subiektywnymi wymiarami życia człowieka w starości. W ramach konferencji poruszone zostały między innymi zagadnienia związane ze zdrowiem, aktywnością fizyczną osób
starszych, opieką i wsparciem w starości, biograficznością, starością trudną, pracą, uczeniem się w starości, człowiekiem starszym w środowisku społecznym, rozwojem w późnej dorosłości oraz jakością życia w starości. W ramach ośmiu sekcji wygłoszono 54 referaty. W trakcie trzech sesji plenarnych
głos zabrało 15 prelegentów. Konferencja ta nie tylko pozwoliła na postawienie diagnozy związanej z obiektywnymi uwarunkowaniami życia w starości, ale także zaakcentowała bogate subiektywne tło życia starego człowieka, uwidocznione między innymi w badaniach biograficznych. I Konferencja
Gerontologiczna „Refleksje nad starością – Obiektywny i subiektywny wymiar starości” stworzyła uczestnikom okazję do namysłu nad teorią i praktyką, co niewątpliwie przyczyniło się do pogłębienia obrazu starości i starzenia się oraz pełniejszego zrozumienia tych aspektów ludzkiego życia. Pod
koniec roku ukaże się publikacja, która jest aktualnie w przygotowaniu. Kolejna konferencja z tego cyklu planowana jest na rok 2016.
Marcin Muszyński

Konferencja
„Nowy model kształcenia przez całe życie w budowaniu
potencjału rozwojowego uczelni”
Bydgoszcz, 10–11 grudnia 2014 r.
Dnia 11 grudnia 2014 roku w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty innowacyjnego projektu pt.
Nowy model kształcenia przez całe życie w budowaniu potencjału rozwojowego
uczelni, realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile. Miejscem realizacji konferencji była nie – jak mogłoby się wydawać – konkurencyjna uczelnia wyższa, lecz partnerska dla WSB w Pile – Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy, która testowała wśród swoich studentów oraz słuchaczy uniRocznik Andragogiczny t. 21 (2014)

