
 
 

 
8.00  Rejestracja uczestników (hol Gmachu Głównego) 

 

Sesja Plenarna                      Aula 
  
9.00 Otwarcie konferencji i wręczenie nagrody w I edycji Konkursu PTN-AAF na najlepszą pracę magisterską z 

dziedziny APA 
9.10 prof. Barbara Woynarowska „Kwalifikacja dzieci i młodziezy ze specjalnymi potrzebami do zajęć wychowania 

fizycznego w szkole” 
9.30 prof. Jose Pedro Fereirra (Portugalia) „Anxiety and motivation in basketball athletes with and without 

disability” 

10.00 dr hab. prof. nadzw. Andrzej Dąbrowski „Rola prozdrowotnej aktywności ruchowej w utrzymaniu 
sprawności fizycznej Polaków w wieku 65 lat i więcej” 

10.20 prof. Daniel Daly (Belgia)  „Biomechanics in Paralympic swimming: Past, Present and Future” 
10.50 dr hab. prof. nadzw. Tomasz Tasiemski „Aktywność sportowa a jakość życia osób po urazach rdzenia 

kręgowego. Badania porównawcze polsko-brytyjskie” 
11.10 prof. Hanna Valkova (Czechy) „Education standards of APA: example of Palacky University in Olomouc” 
11.40 dr Mariusz Damentko „Nowe Globalne Inicjatywy w Ruchu Special Olympics” 
12.00 prof. Vojko Strojnik (Słowenia) „Resistance training in the elderly” 
 

12.30 - 12.50 przerwa kawowa (hol Auli) 
 

Seminarium WOLONTARIAT w APA - równolegle z Sesją 1          SW 2 
 

12.50 Otwarcie Seminarium 
12.55 mgr Dariusz Pietrowski „Formalne aspekty wolontariatu” 
13.40 Panel dyskusyjny „Wolontariat w róznych obszarach adaptowanej aktywności fizycznej” z udziałem 

przedstawicieli organizacji korzystających z wolontariatu. 

  

Sesja 1 – równolegle z Seminarium WOLONTARIAT w APA            Aula 
 

12.50 dr Elena Kalenik (Rosja) „Physical activity as a mean of functional state of students with mild mental 
retardation” 

13.00 mgr Aivars Kaupuzs (Łotwa) „A cross-sectional analysis of physical activity, psychological determinants and 
health related variables of Latvian older adults” 

13.10 dr Dariusz Pośpiech „Poziom aktywności ruchowej a cechy somatyczne związane ze zdrowiem osób w średnim 
i starszym wieku” 

13.20 dr Sylwia Mętel „Wpływ treningu sensomotorycznego na kształtowanie gibkości starszych kobiet”  
13.30 dr Marta Wieczorek „Poziom oraz tendencje zmian w zakresie asymetrii funkcji ciała u młodzieży głuchej w 

wieku 14 – 16 lat” 
13.40 dr Tatiana Poliszczuk „Indywidualizacja treningu zdrowotnego przy zastosowaniu profilu wydolności 

prozdrowotnej kobiet w wieku 60+” 
13.50 dr Thomas Kourtessis (Grecja)  „Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Developmental Coordination  

Disorder in Greek 5-9 year-old children” 
 

14.00 Dyskusja 

 
14.15 – 14.45 Otwarte zebranie członków PTN-AAF            Aula 

 
14.45 – 15.30 przerwa obiadowa (Klub RELAX)  
 
Sesja pokazowa                          SG 4 

 
15.30 – 16.15 mgr Zdzisława Dzierzbicka poprowadzi zajęcia wychowania fizycznego z młodzieżą z niepełnosprawnością 

intelektualną z Sekcji Ollimpiad Specjalnych. 



Sesja 2 – równolegle z Sesja plakatową                 Aula 
 

16.15 mgr Wojciech Wiliński ”Paralelność sportu olimpijskiego i paraolimpijskiego w świetle stereotypów rodzaju” 
16.25 dr hab. prof. nadzw. Krystyna Gawlik „Stymulacja ukierunkowana a sprawność fizyczna osoby 

niepełnosprawnej intelektualnie. Studium przypadku” 
16.35 dr Jakub Adamczyk „Ocena wybranych zachowań zdrowotnych niepełnosprawnych sportowców” 
16.45 dr Bartosz Bolach „Wpływ aktywności ruchowej na sprawność fizyczną ogólną dzieci z upośledzeniem 

umysłowym w stopniach lekkim i umiarkowanym” 
16.55 mgr Monika Brzostek „Poczucie koherencji u narciarzy niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Stanach 

Zjednoczonych i w Polsce” 
17.05 mgr Łukasz Koper „Przeżycia emocjonalne uczniów niepełnosprawnych intelektualnie podczas lekcji 

wychowania fizycznego” 
17.15 prof. Andrzej Kosmol „Rola i zadania konsultanta adaptowanej aktywności fizycznej” 

 
17.25 Dyskusja 

 

Sesja Plakatowa – równolegle z Sesją 2             Hol przy Auli  
 

16.15 – 17.35 
 

mgr Grzegorz Bednarczuk „Ocena szkolenia lekkoatletów z uszkodzeniem narządu wzroku uprawiających biegi średnie, w 
przygotowaniach do Igrzysk Paraolimpijskich w Atenach w 2004 i w Pekinie w 2008 roku” 

dr Beata Blachura „Możliwości uprawiania rekreacyjnego narciarstwa zjazdowego osób z dysfunkcją układu ruchu” 
dr Dariusz Boguszewski „Podatność na uszkodzenia ciała podczas upadków niewidomych dzieci” 
Maria Campos (Portugalia) „Validity and reliability of the Children‟s Attitudes towards Integrated Physical Education-

revised (CAIPE-R)” 
mgr Katarzyna Dangel “Stopień zaangażowania w aktywność sportową partnerów i sportowców w drużynach 

zunifikowanej piłki nożnej olimpiad specjalnych” 
dr Jarosław Gabryelski „Wpływ treningu Rugby na Wózkach na kształtowanie wybranych parametrów sprawności 

fizycznej” 
dr Bogusława Graczykowska „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych na przykładzie mieszkanek „Domu Pomocy 

Społecznej‟ w Szklarskiej Porębie” 
mgr Kalina Kaźmierska „Analiza porównawcza dużej motoryki dziewcząt i chłopców w wieku od 3 do 10 lat ocenianej 

testem TGMD” 
mgr Krzysztof Koc „Porównanie mocy maksymalnej niewidomej młodzieży aktywnej i nieaktywnej sportowo” 
dr hab. prof. nadzw. Bartosz Molik „Sprawność fizyczna zawodników Polskiej Ligi Koszykówki na Wózkach w latach 1998 

– 2006” 
dr Tony Moreno (USA) „Influence of „Resistance Gaming‟ on Physical Performance among Disabled Youth” 
dr Natalia Morgulec-Adamowicz “Praktyka oparta na dowodach naukowych w terapii zajęciowej – przegląd 

piśmiennictwa” 
mgr Anna Nadolska „Środowiskowe determinanty podejmowania aktywności sportowej przez dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym” 
mgr Anna Ogonowska „Ocena wybranych form aktywności fizycznej osób starszych - badania pilotażowe” 
dr Małgorzata Pasławska „Narciarstwo zjazdowe jako prozdrowotna forma aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych” 
dr Jacek Polechoński „Organizacja gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach Zagłębia Dąbrowskiego” 
dr Rafał Rowinski „Wpływ systematycznej aktywności ruchowej seniorek na ich sprawność fizyczną i funkcjonalną, w 

badaniu testem Fullerton Functional Fitness Test” 
dr Izabela Rutkowska „Ocena sprawności funkcjonalnej słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie” 
dr Izabela Rutkowska „Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie dzieci młodzieży z dysfunkcją wzroku oraz 

pełnosprawnych rówieśników” 
dr Waldemar Skowroński „Charakterystyka sportowych, organizacyjnych i medycznych aspektów przygotowań 

zawodników do startu w Onko-Olimpiadzie Warszawa 2010” 
dr Joanna Sobiecka „Opinie polskich zawodników na temat warunków przygotowań do Igrzysk Paraolimpijskich Pekin 

2008” 
mgr Michał Starczewski „Parakajakarstwo – nowy sport na Igrzyskach Paraolimpijskich” 
mgr Rafał Tabęcki „Wpływ treningu siłowego kończyn górnych na usprawnianie osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego 

w odcinku szyjnym - analiza przypadku” 
dr Beata Wojtyczek „Narciarstwo zjazdowe jako forma adaptowanej aktywności fizycznej osób starszych” 
dr hab. prof. nadzw. Anna Zwierzchowska „Hatha joga – alternatywna forma ruchu we wspomaganiu zdrowia dla 

aktywności ruchowej adaptowanej (APA)” 
dr Danuta Zwolińska „Oddziaływanie osób towarzyszących na dzieci z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w 

terapii ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne” 
dr Paweł Żychowicz „Zależność między wysokością i masą ciała a poziomem sprawności motorycznej młodzieży z lekką 

oraz umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną” 
 

17.35 – 17.45 Zakończenie konferencji                 Aula  


