
 
 

25 WRZEŚNIA 2013, ŚRODA 
 

12.00  Rejestracja uczestników (hol Gmachu Głównego OSW) 
 

14.00  Lunch (sala 102 E) 
 

Sesja Plenarna               Aula im. prof. Wiesława Ciczkowskiego 
  

Przewodniczący: prof. Henryk Kostyra i dr hab. prof. nadzw. Bartosz Molik 
 

14.45 Otwarcie konferencji i wręczenie nagrody w III edycji Konkursu PTN-AAF na najlepszą pracę magisterską z 
dziedziny APA  

15.05 prof. Andrzej Kosmol „Podstawowe założenia adaptowanej aktywności fizycznej (APA)” 
15.20 mgr Ursula Barrett (Irlandia) „Making Inclusion in Physical Activity a Reality – what can you do?” 

15.50 dr Tomasz Boraczyński „Wpływ treningu Hatha-jogi na sprawność fizyczną dorosłych kobiet” 
16.10 prof. Daniel Daly (Belgia) „Aquatic activities for persons with a disability: Competition, Recreation, Therapy” 
16.40 dr Lucyna Górska-Kłęk „Zielona opieka w działaniach prozdrowotnych i terapeutycznych” 
 

17.00 - 17.20 przerwa kawowa (sala 102 E) 
 
 

Sesja 1 – równolegle z Sesją Plakatową          Aula im. prof. Wiesława Ciczkowskiego 
 

Przewodniczący: prof. Eugeniusz Bolach i dr Dariusz Czaprowski  
 

17.20 prof. Hana Valkova (Czechy) „Physical activity of sportsmen with mental disability during Special Olympics 
athletics competition” 

17.30 prof. Ornella Carella (Włochy) „Autism and sports activities...a possible challenge!” 
17.40 dr Iva Klimešová (Czechy) „Eating habits and subjective reporting of chronic disease in relation to Body Mass 

Index in free-living elderly people” 
17.50 dr Aivars Kaupuzs (Łotwa) „Effects of isokinetic rehabilitation program on Achilles tendon rupture treatment: 

the case study”  
18.00 dr Julie Wittmannová (Czechy) „Indicators of quality of life (QOL) and active lifestyle: elderly living in 

institutions” 
18.10 mgr Elaine Banville (Irlandia) „The role of Special Needs Assistants (SNA) in increasing inclusion in PE class”   
18.20 Dyskusja 

 

Sesja Plakatowa – równolegle z Sesją 1             Hol przy Auli  
 

Przewodniczący: dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna i dr hab. Ryszard Plinta 
 

17.20 – 18.30  
 

mgr Kamila Adamczyk „Całoroczny ogród terapeutyczny – przykłady rozwiązań” 
dr Grzegorz Bednarczuk „Trening lekkoatletów z niepełnosprawnością narządu wzroku w biegach średnich w ujęciu 

modelu konkurencji” 
mgr Łukasz Koper „Cechy oraz wartości charakteryzujące nauczyciela wychowania fizycznego w opinii uczniów w różnym 

wieku” 
dr Magdalena Koper „Psychospołeczne uwarunkowania podejmowania wyczynowej aktywności sportowej przez osoby 

niepełnosprawne fizycznie” 
mgr Judit Lencse-Mucha „Ocena wydolności w wysiłkach krótkotrwałych o maksymalnej intensywności osób z 

niepełnosprawnością intelektualną - badania pilotażowe” 
dr Dagmar Nemcek (Słowacja) „Life satisfaction of people with disabilities” 
dr hab. prof. nadzw. Bartosz Molik „Opinia polskich i amerykańskich zawodników niepełnosprawnych na temat 

systemów klasyfikacyjnych w koszykówce na wózkach” 
dr hab. Natalia Morgulec-Adamowicz „Wpływ zmiany przepisów w rugby na wózkach na udział zawodników z 

poszczególnych klas w Igrzyskach Paraolimpijskich Londyn 2012” 
mgr Anna Ogonowska-Słodownik „Ocena wysiłku w treningu funkcjonalnym osób starszych” 



mgr Grzegorz Prokopowicz „Przyczyny uczestnictwa w żeglarstwie niepełnosprawnych na przykładzie zawodników 
reprezentacji Polski” 

dr Izabela Rutkowska „Ocena koordynacji obustronnej dzieci niewidomych” 
dr Waldemar Skowroński „Praktyki inkluzyjne w szkołach podstawowych w opinii zawodników i zawodniczek uczestników 

IV Onkoolimpiady w Warszawie” 
mgr Michał Starczewski „Poziom wydolności beztlenowej polskich parakajakarzy” 

 
18.30 – 19.00 zwiedzanie laboratoriów badawczych OSW  

 

19.15    wyjazd na kolację (wejście główne OSW) 
 

19.30   kolacja w Gospodarstwie Agroturystycznym „Janczary”  
 
 

26 WRZEŚNIA 2013, CZWARTEK 
 

8.00 - 9.30 śniadanie (kawiarnia Syntonia)  
 

Sesja 2                  Aula im. prof. Wiesława Ciczkowskiego 
 

Przewodniczący: dr Ryszard Biernat i prof. Hana Valkova 
 

9.30 prof. Eugeniusz Bolach „Ocena sprawności fizycznej osób po 65-tym roku życia” 
9.40 mgr Jan Mieszkowski „Wioślarstwo osób z niepełnosprawnością – forma rehabilitacji czy sposób na życie” 
9.50 dr Marta Wieczorek „Poziom koordynacji wzrokowo – ruchowej a skuteczność uczenia się  motorycznego 

seniorów (+60)” 
10.00 mgr Jolanta Marszałek „Wykorzystanie podejścia chwilowej oceny ekologicznej do ewaluacji bieżącej 

aktywności - przegląd piśmiennictwa” 
10.10 Dyskusja 
10.20 mgr Javier Gueita (Hiszpania) „Fall prevention through aquatic therapy” 

 

11.00 - 11.30 przerwa kawowa (sala 102 E) 
 

Sesja pokazowa                         Pływalnia 
 

Przewodniczący: prof. Daniel Daly i mgr Anna Ogonowska-Słodownik 
 

11.30 – 12.30 mgr Javier Gueita (Hiszpania) poprowadzi zajęcia terapii w wodzie związanej z prewencją upadków 

 
Sesja 3                  Aula im. prof. Wiesława Ciczkowskiego 
 

Przewodniczący: prof. Andrzej Kosmol i dr Joanna Sobiecka  
 

12.40 dr hab. Ryszard Plinta „Jakość życia polskich paraolimpijczyków”  
12.50 dr Danuta Zwolińska „Społeczne wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną” 
13.00 mgr Marta Głowacz „Weryfikacja wskaźników BMI i WC jako predyktorów oceny składu ciała osób po URK” 
13.10 mgr Sergiusz Urban „Sprawność motoryczna młodzieży z zespołem Downa z umiarkowaną 

niepełnosprawnością intelektualną” 
13.20 mgr Anna Kamelska „Nieinwazyjne oznaczanie objętości wyrzutowej oraz pojemności minutowej podczas 

testu wysiłkowego do odmowy wśród niewidomych oraz niedowidzących kolarzy tandemowych” 
13.30 dr Wojciech Wiliński „Tożsamość sportowa zawodników Olimpiad Specjalnych” 
13.40 mgr Wojciech Woźnica „Zarys historii narciarstwa adaptowanego w Polsce” 
13.50 dr Beata Blachura „Zastosowanie metod nauczania ruchu osób niewidomych w doskonaleniu techniki 

narciarskiej osób widzących” 
14.00 dr Beata Kuriata „Metoda Ruchu Rozwijającego jako forma wspomagania w terapii dzieci ze spektrum 

autyzmu” 
14.10 Dyskusja 
  

Zakończenie konferencji                  Aula im. prof. Wiesława Ciczkowskiego  

 

Przewodniczący: prof. Andrzej Kosmol i dr hab. Natalia Morgulec-Adamowicz 

 
14.30 – 15.30 obiad (kawiarnia Syntonia)  
 

 


