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Problem starzenia się społeczeństw europejskich jest obecnie szeroko dys-
kutowany nie tylko przez naukowców (demografów, ekonomistów, socjologów, 
gerontologów, psychologów), lecz także przez polityków i publicystów. Malejące 
zasoby siły roboczej oraz zwiększająca się liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
stanowią istotne wyzwanie gospodarcze i polityczne; są to zarazem poważne 
kwestie społeczne. Zagadnienie starzenia się społeczeństwa dotyczy również 
Polski – opracowana przez Główny Urząd Statystyczny „Prognoza ludności na lata 
2008–2035” wyraźnie dokumentuje ten problem. Zgodnie z „Prognozą...” między 
2010 a 2035 r., liczba osób w wieku 65 plus wzrośnie z 5,1 mln do 8,4 mln, zaś 
w grupie wiekowej 85 plus odnotowany zostanie wzrost z 1,3 mln do 2,6 mln. 
W tym samym czasie liczba Polaków w wieku 15–64 lata zmniejszy się o 15%. 
Tak istotne zmiany dokonają się w ciągu zaledwie ćwierćwiecza! 

Wskazane przeobrażenia demograficzne oznaczają wyzwanie dla rynku 
pracy – zmniejszy się bowiem podaż pracy, rozumiana jako ogół osób w wieku 
produkcyjnym, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia [Kryńska 2004: 
13]. Przedsiębiorców czekają więc problemy z zapełnianiem wakatów. Często 
mówi się również o wyzwaniu dla systemu emerytalnego, który będzie musiał 
podołać obsłudze rosnącej liczby osób uprawnionych do świadczeń, podczas 
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gdy płatników składek będzie coraz mniej [Góra 2003: 13–14]. Starzenie się 
społeczeństwa (zwane też czasem jego „siwieniem”) jest wobec tego definiowane 
jako kwestia gospodarcza, ekonomiczna (a więc pośrednio – także polityczna). 
Nie powinno być jednak redukowane do tych aspektów. Niezwykle istotny jest 
bowiem również społeczny wymiar problemu liczebnościowego rozszerzania się 
kategorii seniorów. Chodzi tu o funkcjonowanie osób starszych w przestrzeni 
społecznej, o zagadnienia aktywnej starości i (przeciwnie) ekskluzji społecznej 
dotykającej osób starszych, a także – w perspektywie dynamicznej – o fenomen 
przemian dotychczasowego modelu przeżywania starości. Tym właśnie aktualnym 
i ważnym kwestiom poświęcona jest książka Aleksandry Błachnio pt. „Starość non 
profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie”.

Książka – będąca drugim, poszerzonym i zmienionym, wydaniem publikacji 
„Wolontariat w Uniwersytetach Trzeciego Wieku” [Błachnio 2008] – składa się 
z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich, najdłuższy (ponad 70 stron) i bardzo in-
teresujący, dotyczy natury starości i sposobów jej przeżywania. Relacjonowane 
są tutaj zajmujące wyniki badań realizowanych przez zespoły, których autorka 
była członkiem. Błachnio rozpoczyna analizę od konstatacji „odkrycia” zjawi-
ska starości przez współczesne media, marketing i politykę. Seniorzy zostali 
bowiem w ostatnich latach zidentyfikowani jako istotna kategoria konsumentów 
i wyborców, o których względy należy zabiegać. Te optymistyczne (choć kontro-
wersyjne [Synak 1991; Bauman 2000: 264–266]) tezy autorki (formułowane za 
Jeanem-Pierre’em Boise) konstytuują przedmiot jej analizy. „Odkrycie” starości 
sprawia bowiem, że osoby starsze są postrzegane inaczej niż do tej pory, a każdy 
człowiek może w nowy sposób oceniać i projektować własną „późną dorosłość”. 
Niemniej, tezy te nie są konfrontowane z polską rzeczywistością. Czy w wypadku 
polskiego społeczeństwa, polskiego rynku dóbr i usług oraz polskiej sceny poli-
tycznej te stwierdzenia wytrzymałyby test empiryczny? Czy seniorzy w naszym 
kraju są adresatami poważnej i kompleksowej oferty rynkowej i politycznej? 
Pytania te są ważne, gdyż przedmiot badań i analiz prezentowanych w książce 
„Starość non profit...” stanowią przecież działania polskich seniorów podejmo-
wane w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przebiegające w określonym 
społecznym kontekście. 

W rozdziale pierwszym autorka prezentuje niezwykle interesujące rezultaty 
własnych badań psychologicznych, dotyczących funkcjonowania polskich se-
niorów. Przytaczane są więc dane falsyfikujące popularny stereotyp dotyczący 
orientacji życiowej osób młodszych na przyszłość, zaś seniorów – na to, co już się 
zdarzyło. Jak pisze Błachnio, „rzeczywiste zorientowanie czasowe osób badanych 
odbiega od kulturowego prototypu [...]. Tylko 26% seniorów zaprezentowało 
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wyraźną orientację na przeszłość. Zdecydowana większość spośród przebadanych 
osób starszych okazała się prezentystami, swoje myśli i działania skupiając na 
chwili bieżącej” [2012: 58]. Autorka powołuje się również na wyniki swoich 
badań, wskazujących, że jakość życia osób starszych (w ich własnej ocenie) wcale 
nie musi być (i nie jest!) niska, wbrew obowiązującym stereotypom. Co więcej, 
samoocena jakości życia seniorów mieszkających samodzielnie lub w domach 
pomocy społecznej jest w znacznym stopniu zbliżona (mimo potocznego oglądu 
„DPS-ów” jako miejsca smutnej starości [Kotlarska-Michalska 2000: 156–157]). 
Błachnio dokumentuje też, że „przeżywanie własnej starości może być dobre, 
a zadowolenie z życia seniora może, w zdecydowanej większości obszarów, 
dorównywać zadowoleniu osób od niego młodszych” [2012: 74]. Powyższe 
tezy, empirycznie uzasadnione (ale nienowe – autorka rekapituluje i przypomina 
w rozdziale pierwszym swoje już wcześniej publikowane prace), są istotnym 
walorem książki i pozwalają w odpowiedni sposób przygotować czytelnika do 
dalszej lektury. Umożliwiają one również rzeczową konfrontację z funkcjonu-
jącymi stereotypami, opisującymi starość jako niechciany okres życia, nazna-
czony ograniczeniami, cierpieniami, smutkiem oraz brakiem planów i marzeń 
[Woszczyk 2008:136–137]. Warto tu jednak podkreślić, że ze wspomnianymi 
stereotypami starości badacze polemizowali już wcześniej [Kotlarska-Michalska 
2000: 152 i n.].

W rozdziale drugim książki „Starość non profit...” przedstawiona jest idea 
i czterdziestoletnia historia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW), przy 
uwzględnieniu zarówno doświadczeń francuskich Pierre’a Vellasa, jak i – in-
spirowanych nimi – polskich dokonań Haliny Szwarc. Oprócz zaprezentowania 
wykazu UTW istniejących obecnie w Polsce oraz rzeczowego omówienia celów 
ich działania autorka w rozdziale drugim opisuje także dobre praktyki z zakresu 
funkcjonowania UTW na całym świecie. Jest to chyba najciekawszy i najbar-
dziej inspirujący fragment tej części książki. Warto tu przywołać choćby ideę 
wirtualnego UTW utworzonego przez Australijczyków i Nowozelandczyków, 
z którego oferty mogą korzystać seniorzy z całego świata, a warunkiem udziału 
jest jedynie posiadanie dostępu do Internetu oraz znajomość języka angielskiego. 
Równie interesujący wydaje się przykład Chińskiego Stowarzyszenia Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku – w Chinach działa ponad 19 tys. UTW (!), zrzeszających 
ogółem 1,8 mln członków (!).

Trzeci rozdział książki jest poświęcony idei wolontariatu we współczesnych 
społeczeństwach. Autorka, będąca psychologiem, analizuje działania społeczni-
kowskie w perspektywie jednostkowych korzyści i zagrożeń, jakie przynosi ten 
rodzaj aktywności. Dla wolontariusza wspomniane profity to przede wszystkim 



184 RECENZJE

podniesienie własnej samooceny, zagwarantowanie poczucia sensu życia i dzia-
łania, pozyskanie nowych kompetencji, wzbogacenie osobowości, doświadczenie 
siebie w nowych sytuacjach. Autorka zdaje sobie również sprawę z określonego 
ryzyka, wiążącego się z aktywnością społecznikowską. Przede wszystkim chodzi 
tu o problem „wypalenia” wolontariusza, jak również o kwestię marginalizowania 
jego własnych spraw na rzecz działalności społecznej. Błachnio pisze: „osoba 
przygotowująca się do bycia wolontariuszem uczy się, jak umieć zachować 
równowagę w swoich działaniach, tak aby wybór zadań i sposób ich realizacji 
przynosił zysk zarówno «innym», jak i «sobie samemu» [...]. Brak należytej 
dbałości o zachowanie tego umiaru grozi z jednej strony niebezpieczeństwem 
zdominowania osoby otrzymującej pomoc, zniewoleniem jej i zaniżeniem jej 
własnej wartości, z drugiej przykrą dla osoby «dającej» deprywacją własnych 
potrzeb i pragnień” [2012: 146]. Podstawowa teza tego rozdziału mówi o potrzebie 
mobilizowania ludzi starszych do podejmowania aktywności wolontariackiej. 
W ocenie autorki powinno to umożliwić seniorom organizację nadmiaru czasu 
wolnego (pojawiającego się w okresie emerytalnym) oraz utrzymanie możliwie 
wysokiego poziomu sprawności fizycznej i intelektualnej. Powinno prowadzić 
także do podniesienia samooceny i wpłynąć na poczucie bycia potrzebnym. 

Kluczowe wątki książki „Starość non-profit...” łączą się w rozdziale czwar-
tym, ostatnim. Jest on poświęcony analizie wyników badań nad wolontariatem, 
w który włączają się słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku (KUTW) w Bydgoszczy. Rozdział ten stanowi zwieńczenie całej monografii 
i bezpośrednio nawiązuje do tytułu publikacji. Autorka omawia tu empiryczne 
dane dotyczące jakości życia wolontariuszy seniorów (w porównaniu z niewolon-
tariuszami) oraz ich cech osobowościowych. Uwagę zwraca skromność „oferty 
empirycznej” tej części pracy, która jest najkrótszą spośród wszystkich czterech 
rozdziałów (jedynie 17 stron, w tym 5 stron poświęconych kalendarium KUTW, 
a więc mających charakter pozabadawczy). Po lekturze bogatych treściowo 
i interesujących trzech poprzednich rozdziałów może to stanowić dla czytelnika 
pewne zaskoczenie, a właściwie rozczarowanie.

W rozdziale czwartym prezentowane są wyniki pochodzące z badań tylko 
jednego UTW, wykonane na grupie zaledwie 36 wolontariuszy (grupa kontrolna 
o takich samych rozmiarach). Wydaje się, że ten wkład badawczy jest niewspół-
miernie skromny przede wszystkim wobec tematycznego, ale i geograficznego 
(Polska, świat) spektrum pozostałych części książki. Zastrzeżenia może bo-
wiem budzić nie tylko niewystarczająca próba badawcza (można ją uznać za 
odpowiednią dla studium przypadku), lecz także skromność zaprezentowanych 
analiz statystycznych i merytorycznych, a przede wszystkim – niewielki zasięg 
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problemowy badania. Nie objęło ono (przynajmniej w zakresie zaprezentowa-
nym w recenzowanej książce) np. doświadczeń (negatywnych, pozytywnych) 
aktywistów UTW, treści podejmowanych działań społecznikowskich (czym 
seniorzy wolontariusze zajmują się w ramach wolontariatu?), napotykanych 
trudności, charakterystyk społeczno-demograficznych, poziomu profesjonalizmu 
realizowanych przedsięwzięć. Badanie uwzględnia więc jedynie kwestię jakości 
życia seniorów, ich motywacji do działań wolontariackich oraz wspomniane za-
gadnienie cech osobowościowych; przy dodatkowym braku analiz krzyżowych 
(jakie typy wolontariuszy cechują się poszczególnymi motywacjami dla działań 
społecznikowskich?) i braku szerszych eksplanacji. Tym samym uzyskane wyniki 
i wnioski prezentują się jako treściowo skromne, zaś możliwości ich uogólnia-
nia są raczej wątpliwe ze względu na wspomnianą niewielką próbę badawczą. 
Lektura wyników badania pozostawia czytelnika raczej z licznymi pytaniami niż 
poczuciem pozyskania interesujących informacji.

Książkę kończą: obszerna bibliografia zawierająca wykaz wykorzystanych 
polsko- i anglojęzycznych źródeł (w tym stron internetowych), aneks (z dokumen-
tami statutowymi KUTW) oraz indeks nazwisk pojawiających się w publikacji. 
Wskazując na obszerność wykorzystanej literatury, należy jednak podkreślić, iż 
niezbyt dobre wrażenie robi częste cytowanie przez autorkę polskojęzycznych 
źródeł „z drugiej ręki”, a więc za innymi autorami, i włączanie do wykazu lite-
ratury zarówno źródeł bazowych, jak i „pośredników”. Większość z pozycji, do 
których Błachnio nie dotarła osobiście, jest stosunkowo łatwo dostępna i wła-
ściwe byłoby chyba odwołanie wprost do nich przy rezygnacji z „pośrednictwa” 
innych autorów. Urealniłoby to przedstawiany czytelnikowi spis bibliograficzny. 

Już powyższa charakterystyka zawartości książki „Starość non profit...” 
wskazuje, że monografia ta charakteryzuje się zarówno istotnymi walorami 
naukowymi, jak i określonymi mankamentami. Do mocnych stron recenzowa-
nej publikacji zaliczyć należy – oprócz omówionych wyżej zalet poznawczych 
– niewątpliwie nienaganne przygotowanie książki pod względem językowym. 
Narracja jest prowadzona w starannej, eleganckiej i – co szczególnie ważne, gdyż 
coraz rzadziej w humanistyce spotykane – klarownej, zrozumiałej polszczyźnie. 
Ponadto, respektując standardy właściwe monografii naukowej, autorka nie waha 
się manifestować swojego osobistego zaangażowania w funkcjonowanie KUTW 
i utożsamiania się z analizowanymi problemami.

Walorem książki Błachnio jest również nienaganna prezentacja wykorzy-
stywanych w poszczególnych badaniach narzędzi pomiarowych. Z właściwą 
psychologowi kompetencją  autorka omawia konstrukcję poszczególnych kwe-
stionariuszy i skal, objaśniając cele ich stosowania oraz mierzone za ich pomocą 
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zmienne. Pozwala to czytelnikowi mniej obeznanemu z psychologicznym warsz-
tatem na swobodne podążanie za tokiem wywodu. Należy tu jednak stwierdzić, 
że dobrze wyjaśnionym zasadom tworzenia i użycia psychologicznych narzędzi 
badawczych towarzyszą niewspółmiernie skromne informacje na temat wyko-
rzystanych statystycznych sposobów analizy zebranego materiału (przykładowo: 
s. 55 i n., 62 i n., 169–170). Mniej kompetentny czytelnik może mieć zatem 
trudności z samodzielną interpretacją prezentowanych danych.

Problem niewystarczających informacji metodologicznych odnosi się także 
do wykorzystanych w badaniach prób badawczych. Błachnio ogranicza się do 
podawania ich wielkości, a pomija kwestie zasad doboru (próba losowa, celowa, 
kwotowa?), dopuszczalnego błędu maksymalnego, poziomu ufności, przyjętych 
rygorów reprezentatywności etc. Tymczasem wykorzystane w niektórych cyto-
wanych badaniach autorki kilkusetosobowe próby badawcze (patrz przykładowo 
s. 56) są statystycznie mało wiarygodne w odniesieniu do populacji całej Polski, 
nawet przy założeniu doboru losowego. Może to ograniczać prawomocność 
uzyskanych wyników.

Lektura książki skłania także do innych refleksji krytycznych. Przede 
wszystkim uwzględnianie wyłącznie psychologicznej perspektywy do opisu 
społecznych fenomenów istotnie ogranicza spektrum prowadzonej analizy oraz 
zakres dostępnych autorce ustaleń badawczych; wpływa także ujemnie na jakość 
formułowanych sądów. I tak, rozpatrując zadowolenie z życia seniorów, autorka 
pomija wyniki badań Centrum Badania Opinii Społecznej [Felisiak 2012; Wciór-
ka 2010] oraz rezultaty uzyskane przez zespół realizujący projekt „Diagnoza 
Społeczna” [Czapiński 2011]. Tymczasem włączenie do analizy przynajmniej 
ustaleń empirycznych CBOS byłoby z pewnością interesujące, tym bardziej że 
wyniki sondaży przynoszą informacje odmienne od uzyskanych przez Błachnio 
i wskazują jednak na występowanie odwrotnie proporcjonalnej zależności między 
wiekiem i poziomem zadowolenia z życia. 

Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku diagnozowanego przez autor-
kę rzekomo złego stanu badań nad społecznikostwem w naszym kraju. Błachnio 
pisze bowiem: „jak dotąd problem ten [rozwoju wolontariatu w Polsce – przyp. 
J.R.S.] nie stanowił przedmiotu systematycznych badań, a sam wolontariat nie 
skupił jeszcze należytej uwagi i zainteresowania szerokiego grona specjalistów. 
Brakuje publikacji prezentujących pogłębioną analizę uwarunkowań inter- i intra-
indywidualnych oddziałujących na chęć podejmowania, wytrwałość realizowania 
i jakość aktywności wolontariackiej” [2012: 161]. Tym samym autorka w cało-
ści ignoruje dorobek badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor [m.in. Przewłocka 
2011; Herbst, Gumkowska 2007; Dąbrowska, Gumkowska, Wygnański 2004; 
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Dąbrowska, Gumkowska 2002] oraz wyniki cyklicznych badań CBOS [m.in. 
Hipsz 2012; Makowski 2011; Boguszewski 2010], a także rezultaty niedawnych 
badań Głównego Urzędu Statystycznego [Nałęcz, Goś-Wójcicka 2011; Nałęcz, 
Goś-Wójcicka, Wilk 2010]. Pominięte są także dokonania licznych socjologów 
akademickich, zajmujących się badaniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
w Polsce. Wydaje się to zaskakujące i trudne do wytłumaczenia bez wskazania 
na poważne mankamenty w przeprowadzonej kwerendzie literaturowej.

Ponadto prymat przyznawany przez Błachnio perspektywie psychologicznej 
sprawia, że w analizie nie są uwzględnione istotne aspekty ekonomiczne dotyczące 
starości we współczesnych społeczeństwach. Przyjmowane jest przez autorkę 
– fundamentalne dla jej pracy – założenie, iż „rola wolontariusza szczególnie 
dobrze wpisuje się w sytuację życiową osób starych. W przeciwieństwie do osób 
młodych i w średnim wieku osoby powyżej 65. roku życia dysponują czasem 
wolnym” [2012: 137]. Otóż jest to założenie wysoce dyskusyjne. Liczne badania 
wskazują bowiem, że w krajach rozwiniętych (OECD) osoby w wieku przed-
emerytalnym chętnie planują kontynuację aktywności zawodowej i zarobkowej 
po osiągnięciu wieku emerytalnego [Heywood, Siebert 2009: 1; Dittrich, Busch, 
Micheel 2011: 3]. Co więcej, również wiele firm jest zainteresowanych kontynu-
owaniem współpracy z emerytami, tworzone są specjalne programy, poradniki 
usprawniające tę kooperację [Naegele, Walker 2006]. W odniesieniu do realiów 
polskich należy stwierdzić, że z badań CBOS wykonanych w 2007 r. wynika, iż 
prawie połowa aktywnych zawodowo dorosłych Polaków (44%) spodziewa się, 
że po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie nadal pracować [Szczepańska 2007: 
3–4]. Są to deklaracje wymuszone pesymistycznymi oczekiwaniami odnośnie do 
wysokości emerytur [Szczepańska 2007: 6]. Nie chodzi o to, że emeryci w ogóle 
nie będą dysponować czasem na działalność społecznikowską, lecz o to, że będą 
mieć tego czasu istotnie mniej niż zakłada Błachnio. Wolontariat nie tyle będzie 
wypełniać emerytom czas wolny i likwidować „pustkę życiową”, ile może sta-
nowić ewentualne spełnienie życiowych, obywatelskich powinności, realizację 
marzeń etc. Jego rola w społecznym i psychicznym życiu seniorów może być 
zatem znacząco mniejsza niż zakłada to autorka recenzowanej monografii. 

Podsumowując, książka „Starość non profit...” odnosi się do aktualnych 
i ważnych problemów społecznych. Łączy bowiem zainteresowanie kwestią sta-
rzenia się społeczeństw z perspektywą analizowania aktywności obywatelskich, 
właściwych współczesnym systemom demokratycznym. Te dwa procesy („siwie-
nie” społeczeństwa i rozwój społeczeństwa cywilnego oraz jego pozarządowych 
agend) zaliczyć można do grona najważniejszych procesów we współczesnej 
Polsce. Z drugiej strony te istotne zagadnienia są w wielu miejscach książki 
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traktowane w sposób co najmniej wątpliwy. Przyznawanie prymatu perspekty-
wie poznawczej i dorobkowi danej dyscypliny (w tym przypadku psychologii) 
jest oczywistym przywilejem każdego jej reprezentanta. Niemniej całkowite 
pomijanie przez autorkę ustaleń socjologicznych i ekonomicznych, bezpośrednio 
odnoszących się do omawianych zagadnień, poważnie zubaża wiele spośród for-
mułowanych wniosków, a także istotnie ogranicza ich prawomocność. Książka 
Aleksandry Błachnio może być więc traktowana jako – niepozbawiony meryto-
rycznych potknięć i empirycznych słabości – interesujący głos psychologa we 
współczesnej interdyscyplinarnej debacie poświęconej miejscu osób starszych 
w społeczeństwie obywatelskim. Zadaniem wartym podjęcia byłoby natomiast 
opracowanie kompleksowego ujęcia omawianych problemów, uwzględniającego 
i sumującego (nie zaś ignorującego) dorobek poszczególnych dyscyplin.

BIBLIOGRAFIA

B a u m a n  Z. [2000], Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
B ł a c h n i o  A. [2008], Wolontariat w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
B ł a c h n i o  A. [2012], Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku 

w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
B o g u s z e w s k i  R. [2010], Działalność społeczna Polaków, komunikat CBOS nr 4249.
C z a p i ń s k i  J. [2011], Waga wybranych wyznaczników warunków życia dla subiektywnej jako-

ści życia, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia 
Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.

D ą b r o w s k a  J., G u m k o w s k a  M. [2002], Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 
2002, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.

D ą b r o w s k a  J., G u m k o w s k a  M., W y g n a ń s k i  J. [2004], Wolontariat, filantropia i 1%. 
Raport z badań 2003, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.

D i t t r i c h  D., B u s c h  V., M i c h e e l  F. [2011], Working beyond retirement age in Germany: 
The employee’s perspective, [w:] R. Ennals, R. Salomon (red.), Older Workers in a Sustaina-
ble Society, Peter Lang, Frankfurt nad Menem.

F e l i s i a k  M. [2012], Zadowolenie z życia, komunikat CBOS nr 4759. 
G ó r a  M. [2003], System emerytalny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Herbst J., G u m k o w s k a  M. [2007], Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2006. Sto-

warzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
H e y w o o d  J.S., S i e b e r t  W.S. [2009], Understanding the Labour Market for Older Workers: 

A Survey, „IZA Discussion Paper” nr 4033.
H i p s z  N. [2012], Potencjał społecznikowski i zaangażowanie Polaków w wolontariat, komu-

nikat CBOS nr 4603.
K o t l a r s k a - M i c h a l s k a  A. [2000], Starość w aspekcie socjologicznym, „Roczniki Socjo-

logii Rodziny” nr 12.



 RECENZJE 189

K r y ń s k a  E. [2004], Niedopasowania podaży i popytu na pracę w Polsce, [w:] E. Kryńska 
(red.), Polski rynek pracy – niedopasowania strukturalne, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 
Warszawa.

M a k o w s k i  G. [2011], Młody, bogaty, wykształcony, religijny – mit polskiego wolontariusza, 
komunikat CBOS nr 4475.

N a e g e l e  G., Wa l k e r  A. [2006], A Guide to good practice in age management, European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Condition, Dublin.

N a ł ę c z  S., G o ś - W ó j c i c k a  K. [2011], Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domo-
wym w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

N a ł ę c z  S., G o ś - W ó j c i c k a  K., W i l k  R. [2010], Wstępna informacja na temat wyników 
badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) zrealizowanego w 2009 r. 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Prognoza ludności na lata 2008–2035 (2009), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
P r z e w ł o c k a  J. [2011], Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filan-

tropia, 1%, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
S y n a k  B. [1991], Starość w obliczu współczesnych przemian społeczno-kulturowych, [w:] 

W. Pałubicki (red.), Człowiek w obliczu starości, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk.

S z c z e p a ń s k a  J. [2007], Czy Polacy myślą o swoich przyszłych emeryturach?, komunikat 
CBOS nr 3823.

W c i ó r k a  B. [2010], Polacy o swoim zadowoleniu z życia, komunikat CBOS nr 4242.
Wo s z c z y k  P. [2008], Stereotypy o starości i ludziach starych w działaniach władz lokalnych 

i organizacji pozarządowych, [w:] E. Malinowska (red.), Stereotypy a rzeczywistość – na 
przykładzie wybranych kategorii społecznych, Katedra Socjologii Miasta i Wsi Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź.


	08_Recenzje_Erenkfeit
	Tylna okladka
	Okladki_do tomu 62_2_2013.pdf
	2: Okładka


