IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka”

PROGRAM KONFERENCJI
9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników konferencji 10.00 – 10.30 – Uroczyste otwarcie
konferencji: prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając – Dziekan Wydziału Nauk
o Wychowaniu UŁ
OBRADY PLENARNE część I
Przewodniczą: prof. dr hab. Grzegorz Michalski, dr Arkadiusz Kaźmierczak

10.30 - 10.50

doc. dr Kajetan Hądzelek (Polski Komitet Olimpijski)
O początkach i rozwoju akademickiego kształcenia nauczycieli wychowania
fizycznego i zdrowotnego w Łodzi

10.50- 11.10

prof. dr hab. Ryszard Żukowski (AWF Biała Podlaska)
Współczesna kultura fizyczna i jej kreatorzy

11.10 -11.30

prof. dr hab. Bożena Zawadzka (UJK w Kielcach)
Od edukacji zdrowotnej do kultury fizycznej

11:30-11:50

przerwa kawowa
OBRADY PLENARNE część II
Przewodniczą: doc. dr Kajetan Hądzelek, prof. dr hab. Bożena Zawadzka

11:50-12:10

prof.dr hab. Zbigniew Dziubiński (AWF Warszawa)
Zmiana społeczno-kulturowa a renesans sportu powszechnego w Polsce

12:10-12:30

prof.dr hab. Danuta Umiastowska (Uniwersytet Szczeciński)
Czy podstawa programowa może być inspiracją dla nauczyciela wychowania
fizycznego?

12.30-12.50

doc. dr Krzysztof Zuchora (AWF Warszawa)
Olimpizm a edukacja na przykładzie dorobku Polskiego Komitetu Olimpijskiego

12.50-13.00

dr Paweł Ławniczak (Uniwersytet Łódzki)
XXX lat kształcenia kadr kultury fizycznej w Łodzi

13.10-14.00

Obiad

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka”

OBRADY REFERATOWO – DYSKUSYJNE W SEKCJACH (14.00. – 16.30)
Sekcja I

Zachowania zdrowotne, aktywność i sprawność fizyczna wyzwaniem
dla współczesnej kultury fizycznej
Przewodniczą: prof. dr hab. Danuta Umiastowska, dr Anna Maszorek-Szymala

1. mgr Jadwiga Zapała, prof. dr hab. Bożena Zawadzka (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)
Strategie w edukacji onkologicznej młodzieży w szkołach województwa świętokrzyskiego
2. mgr Nela Klimas (AWF Poznań) - Społeczne i ekonomiczne determinanty zachowań zdrowotnych
młodzieży – przegląd wybranych koncepcji
3. dr Joanna Leek (Uniwersytet Łódzki) - Edukacja zdrowotna – globalne wyzwania, lokalne
rozwiązania. Przykłady dobrych praktyk w angielskich szkołach
4. dr Małgorzata Majewska, dr Barbara Pietrzykowska, dr Dorota Szyszka (AWF Poznań)
Rola ćwiczeń i przyborów wykorzystywanych na zajęciach ruchowych z osobami starszymi
5. dr Wojciech Zieliński, dr Roman Celka, dr Tadeusz Wojtkowiak, dr Dorota Szyszka
(AWF Poznań) - Aktywność ruchowa polskich seniorów w okresie życia
6. mgr Katarzyna Gumola (Uniwersytet Łódzki) - Uczestnictwo ludzi starszych w rekreacji ruchowej
7. mgr Jana Juříková (Uniwersytet Masaryka w Brnie) Stosunek do sportu osób prowadzących siedzący
tryb życia
8. dr Beata Rogo (Uniwersytet Gdański) - Styl życia studentek a ich przekonania zdrowotne
i preferowane wartości
9. dr Beata Szczepańska (Uniwersytet Łódzki) - Szkolny wymiar kultury zdrowotnej w społecznym
dyskursie lekarzy w Drugiej Rzeczypospolitej
10. dr Tadeusz Wojtkowiak, dr Wojciech Zieliński, mgr Jan Adamczyk, dr Małgorzata Stanoch
(AWF Poznań) - Zmiany siły mięśni kończyn dolnych u kobiet i mężczyzn w wieku 15 – 65 lat
11. dr Józef Szubert, dr Sławomir Szubert, dr Wojciech Wieczorek, mgr Alicja Szymańska –
Paszczuk, dr Włodzimierz Ziółkowski, Marietta Szubert (Wyższa Szkoła Informatyki
i Umiejętności w Łodzi) - Alternatywna metoda wyznaczania maksymalnego poboru tlenu przez
organizm człowieka
12. mgr Jan Adamczyk, dr Roman Celka, dr Tadeusz Wojtkowiak, dr Wojciech Zieliński (AWF
Poznań) - Ocena zmian wyników prób w testach wstań – idź oraz wstań – usiądź u kobiet po
sześćdziesiątym roku życia
13. dr Józef Szubert, dr Sławomir Szubert, dr Wojciech Wieczorek, mgr Alicja Szymańska Paszczuk, dr Włodzimierz Ziółkowski, Marietta Szubert (Wyższa Szkoła Informatyki
i Umiejętności w Łodzi) - Własna, nieinwazyjna metoda wyznaczania pojemności minutowej
i objętości wyrzutowej serca dziewcząt i chłopców w wieku 7-9 lat podczas wysiłku fizycznego
14. mgr Paweł Kalinowski, mgr Dariusz Pietranis (AWF Poznań) - Charakterystyka zdolności
motorycznych w aspekcie wysiłków anaerobowych na podstawie testów sprawności fizycznej dzieci
w przedziale wiekowym 9 lat do 17 lat
15. dr Wojciech Wieczorek, mgr Justyna Małek, mgr Adam Marciniak (Uniwersytet Łódzki)
Poziom kinezjofobii na przykładzie młodzieży akademickiej w Łodzi
16. dr Anna Maszorek – Szymala (Uniwersytet Łódzki) - Zachowania wolnoczasowe młodzieży
gimnazjalnej województwa łódzkiego

16.30. – 16.45. – Dyskusja

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka”

OBRADY REFERATOWO – DYSKUSYJNE W SEKCJACH (14.00. – 16.30)
Sekcja II

Problemy współczesnego wychowania fizycznego, sportu i widowiska sportowego
Przewodniczą: prof. dr hab. Ryszard Żukowski, dr Anna Makarczuk

17. dr Ryszard Stefanik (Uniwersytet Szczeciński) - Zjawiska demoralizacji w szczecińskim sporcie
w latach 1945 – 1956
18. dr Małgorzata Ostrowska (Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy) -Realizacja zajęć
wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela w aspekcie zróżnicowania form aktywności fizycznej
19. dr Jolanta Kowalska (Uniwersytet Łódzki) - Stosunek kibiców z łódzkich gimnazjów wobec stosowania
przemocy w walce sportowej
20. dr Małgorzata Stanoch, dr Dorota Szyszka, dr Małgorzata Majewska, dr Roman Celka (AWF
Poznań) - Oczekiwania uczestników zajęć dotyczące kompetencji zawodowych instruktorów fitness
21. dr Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) - Czy doping genetyczny zmieni sportowe prawa?
22. dr Marek Zawartka (AWF Katowice) - Edukacja dla bezpieczeństwa widowisk sportowych
23. dr Anna Bodasińska (AWF Biała Podlaska) - Widowisko sportowe postrzegane w kategoriach wartości
fair play na przykładzie meczu piłki siatkowej
24. dr Marcin Czechowski (AWF Warszawa) - Edukacja olimpijska szansą na zmniejszenie zjawiska
wypadania dzieci i młodzieży z systemu oświaty
25. dr Paweł Ławniczak (Uniwersytet Łódzki) - Społeczno-ekonomiczny i kulturowy wymiar imprez
sportowych
26. dr Roman Celka, , mgr Jan Adamczyk, dr Wojciech Zieliński, dr Małgorzata Stanoch (AWF
Poznań) - Poziom podstawowych cech budowy somatycznej oraz sprawności fizycznej młodych tancerek
klasycznych, na tle rówieśniczek uprawiających akrobatykę sportową – charakterystyka porównawcza
27. dr Michał Czaplicki (Uniwersytet Łódzki) - Kształcenie kadr kultury fizycznej w świetle
obowiązujących przepisów prawa
28. dr Dorota Szyszka, dr Małgorzata Stanoch, dr Małgorzata Majewska, dr Barbara
Pietrzykowska (AWF Poznań) - Dynamika zmian cech somatycznych i sprawności fizycznej u dzieci
uprawiających akrobatykę sportową
29. dr Marcin Czechowski (AWF Warszawa) - Edukacja olimpijska szansą na zmniejszenie zjawiska
wypadania dzieci i młodzieży z systemu oświaty
30. mgr Dariusz Pietranis, dr Jarosław Janowski (AWF Poznań) - Charakterystyka zdolności siłowych
zawodników rugby na poziomie mistrzowskim
31. dr Jadwiga Robacha (Uniwersytet Łódzki) - Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej zgodnie
z założeniami nowej podstawy programowej
32. mgr Piotr Kędzia (Uniwersytet Łódzki) – Idea olimpizmu i zasada fair play w działalności łódzkich
stowarzyszeń sportowych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
33. dr Arkadiusz Kaźmierczak (Uniwersytet Łódzki) Ku pedagogicznej koncepcji olimpizmu
34. dr Anna Makarczuk (Uniwersytet Łódzki) - Sporty ekstremalne w opinii łódzkich gimnazjalistów

16.30– 16.45. – Dyskusja

DYSKUSJA PANELOWA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI 16.45-17.30
Prowadzenie: prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński, dr Jolanta Kowalska

