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WPROWADZENIE 

 

Wzrost odsetka osób starszych wyst puj cy obecnie w Polsce, a zw aszcza 

przes dzone w niedalekiej przysz o ci przyspieszenie tempa tego procesu, poci ga 

za sob  ró norodne, aczkolwiek nie zawsze zawczasu u wiadamiane, konsekwen-

cje demograficzne, spo eczne, ekonomiczne, kulturowe, medyczne. Wzrastaj ca 

wiadomo  konsekwencji przemian ludno ciowych implikuje wzrost zaintereso-

wania procesem starzenia si  ludno ci badaczy zajmuj cych si  gerontologi , 

polityk  spo eczn , demografi , socjologi , medycyn , naukami przyrodniczymi  

i dyscyplinami pokrewnymi. 

Przedstawiony tom stanowi kolejny dowód potwierdzaj cy odnotowywany  

w ostatnich latach wzrost zainteresowania problematyk  staro ci i starzenia si . 

Przedstawione opracowanie zawiera 18 artyku ów po wi conych uwarunkowa-

niom spo ecznym, przestrzennym i zdrowotnym pomy lnego starzenia si . Gene-

ralnie przedstawione prace podzieli  mo na na trzy grupy.  

W cz ci pierwszej prezentowane s  teksty skoncentrowanych na planowaniu 

przestrzennym i problemach architektonicznych. Prezentowane opracowania uka-

zuj  ró ne sposoby zapewnienia godnych warunków bytowych oraz podniesienia 

jako ci ycia osób starszych, z punktu widzenia specjalistów zajmuj cych si  

kszta towaniem przestrzeni w skali mikro i mezo. 

Z kolei cz  druga obejmuje zagadnienia zwi zane z zagro eniami w okresie 

staro ci – prace g ownie o charakterze empirycznym. 

Ostatnia cz  niniejszego tomu odnosi si  do jako ci ycia seniorów ze 

szczególnym uwzgl dnieniem problematyki zdrowia, niepe nosprawno ci i umie-

ralno ci. 

Jak zatem z powy szego przegl du tematyki opracowa  zawartych w niniej-

szym tomie wynika, mamy tu do czynienia z interdyscyplinarnym uj ciem proce-

su starzenia si  ludno ci.  

Mamy nadziej , e ka dy czytelnik zainteresowany problematyk  staro ci  

i starzenia si  znajdzie w niniejszym publikacji jakie  interesuj ce opracowanie, 

którego lektura przyczyni si  do pog bienia wiedzy z zakresu starzenia si  ludno ci. 

Niniejszy tom ukaza  si  dzi ki wsparciu finansowemu Urz du Miasta odzi. 
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