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Dr Cynarski i dr Blach opisują międzynarodową konferencję IASK, w której uczestniczyli. Autorzy 
przedstawiają cele zakładane przez organizatorów, program oraz podsumowanie, w którym dokonują oceny tej 
interesującej imprezy naukowej.
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Sport Kinetics 2003 -  8th International Scientific Conference, 
Rydzyna 2003

Główna idea

Ponieważ konferencja nie mogła się odbyć tego roku we Włoszech, jak było planowane, 
na wysokości zadania stanął prof. Wiesław Osiński, organizując tę dużą międzynarodową 
imprezę naukową w terminie 19-21 września 2003 w Rydzynie koło Leszna, na zamku króla 
Leszczyńskiego. Była to ósma międzynarodowa, a jednocześnie 11 z cyklu „Physical 
education and sport in scientific researches” .

Celem konferencji było spotkanie i wymiana najnowszych wyników badań, dyskusja nad 
nowymi ideami i wprowadzanie nowych projektów na obszar nauk o sporcie, z zakresu 
nowych metod treningowych, nauczania motoryczności, fizycznej aktywności, sprawności 
i zdrowia. Chodziło także o to, aby działalność naukowa przyczyniała się do upow
szechnienia wiedzy dla ogólnego, społecznego dobra. Zaproponowano dwa główne tematy 
konferencyjnych obrad: (1) „A new idea in sport science: current issues and perspectives” , 
(2) „Aging and physical activity: application to fitness, sport and health”.

Patronat objęły: International Association of Sport Kinetics (IASK) z siedzibą 
w Warszawie, AWF Poznań i PWSZ w Lesznie, a także przedstawiciele wiadz państwowych 
(ministerialnych), samorządowych, instytucji naukowych wymienieni w komitetach nau
kowym i honorowym konferencji.

Program  konferencji

Ceremonię otwarcia konferencji uświetnił akademicki chór. Gospodarze -  organizatorzy, 
w osobach W. Osińskiego i W. Starosty dokonali oficjalnego otwarcia. Odczytany został list 
minister K. Łybackiej z pozdrowieniami dla uczestników.

Pierwszą sesję plenarną w piątek 19 września rozpoczęli P. Hirtz (Niemcy) i R. Stupnicki 
(Polska). Przewidziano dwa wykłady: T. Reilly (W. Brytania) wygłosił obszerny referat 
pt. Contemporary issues in sport -  specific training , a T. Jiirimäe (Estonia) nt. M easurement 
o f  m otor abilities in older people.

Drugą plenarną sesję, rozpoczętą o godzinie 9 następnego dnia, poprowadzili A. Barabas 
(Węgry) i S. Drozdowski (Polska). I tutaj przewidziano dwa wykłady. Lider IASK 
W. Starosta przedstawił własną koncepcję rozwijania zdolności motorycznych u dzieci 
i młodzieży, zwracając uwagę na zależności psychomotoryczne -  związki koordynacji 
z pracą systemu nerwowego. Drugi wykład kluczowy wygłosił F. Memi z Bolonii (Włochy), 
który zaprezentował szczegółową analizę ruchu w kombinacjach gimnastycznych.

Dalsze obrady odbywały się w trzech grupach, przy czym autorzy uczestniczyli w sesji 
referatowej sekcji prowadzonej przez P. Blaser (Niemcy) i T. Sławińską-Ochlę (Polska). 
Pierwszym referatem był materiał przygotowany przez Franceschetti’ego i współpracowników -  
The effect o f  physical activity on pre-adolescent motor development. A. Hökelmann i P. Blaser 
(Niemcy) przedstawili wyniki interesującego eksperymentu dotyczącego pamięci ruchowej. 
Następnie wystąpiło kolejnych dwóch referentów z Iranu (M. Ghanbarzadeh i M. Nikbakht). 
Sesję zakończyło wystąpienie A. Paeglitis (Litwa) pt. Dynamie stability o f  the shoulder joint.



Po przerwie obrady w tej sesji poprowadził F. Memi. Ponieważ nie pojawili się referenci 
z Rosji i Ukrainy, jedynym referentem był W, J. Cynarski. Mógł dzięki temu przedłużyć swe 
dwa wystąpienia przygotowane wspólnie z K. Obodyńskim -  stanowiące efekt 
przeprowadzonych badań empirycznych -  Humanistic theory o f  Far-Eastern martial arts 
training -  introduction into the problem o f  moral and spiritual dimension  oraz Recreational 
values o f  m artial arts idokan budo. Tematyka zainteresowała najbardziej obecnych na 
konferencji trenerów sportów walki (W. Błach -  trener kadry seniorów jüdö PZJ mężczyzn, 
6 dan; M. Baić -  trener kadry kadetów Chorwacji w zapasach; Z. Borysiuk -  trener 
szermierki).

W pierwszej sesji plakatowej zostały przedstawione 73 postery. Autorów zainteresował 
zwłaszcza wynik badań W. Starosty, P. Hirtza i H. Kosa: Relationship between selected  
global co-ordination abilities in athletes practising various sport disciplines. Najlepsze 
wyniki w zakresie ogólnej koordynacji były udziałem zawodników jüdö, którzy okazali się 
lepsi np. od hokeistów.

Tego wieczora organizatorzy zaproponowali zwiedzanie zamku, mecz ringo (co 
dotyczyło wyłącznie profesorów) albo wyjazd na pływalnię do Leszna. Mecz ringo 
zwyciężył Władimir Ljach (AWF Kraków), uzyskując od reprezentującego władze 
Międzynarodowej Federacji Ringo W. Starosty wspaniały puchar. Na wieczornym bankiecie 
wręczono także honorowy dyplom IASK profesorowi Robertowi Malinie z USA.

Piąty wykład kluczowy w trzeciej sesji plenarnej (niedziela, 21.09.2003) zapre
zentował R. Malina (USA). Wypowiedź dotyczyła problemu selekcji i rozwoju młodych 
talentów w sporcie. Następnie przewidziano drugą sesję posterową (67 prezentacji) 
i ostatnią turę prezentacji referatowych. W sekcji na sali A z racji nieobecności profesorów 
K. Obodyńskiego (Polska) i J. Kasy (Słowacja) obrady poprowadził A. Lisovskiy (Rosja). 
On także przedstawił pierwszy referat dotyczący cech motorycznych narciarzy al
pejskich. T. D. Polyakova (Białoruś) podjęła zagadnienie M anaging shooter training  
process. Bardzo interesujący referat profesjonalnie przedstawił R. Stupnicki (Polska) 
nt. A pplication o f  tw o-dim ensional sets o f  data to selection. Uwzględnił on psychoemo- 
cjonalne oraz fizyczne wartości w dwuwymiarowym zestawie danych do selekcji. 
W ostatnim referacie P. Umierzyski (Polska) określał najważniejsze czynniki efektywności 
wynikowej w tenisie.

Odbyły się wybory do władz International Association of Sport Kinetics -  
stowarzyszenia patronującego konferencji. Prezydentem na następną kadencję pozostał 
założyciel tej dużej międzynarodowej organizacji -  Włodzimierz Starosta. W. J. Cynar- 
skiemu zaproponowano przystąpienie do tego dość ekskluzywnego grona1 (wpro
wadzającymi byli profesorowie Z. Szot i W. Starosta). Do IASK przystąpił także Z. Borysiuk 
(za poparciem W. Osińskiego i W. Ljacha). Na Walnym Zebraniu „IASK -  Polska” na 
przewodniczącego tej największej, polskiej sekcji wybrano J. Czerwińskiego (AWFiS 
Gdańsk).

Podsum ow anie

Podczas zakończenia wystąpili kolejno Salvatore Squatrino, Osiński, Malina i Starosta. 
Włoski reprezentant IASK zaprezentował film o Bolonii, gdzie ma się odbyć podobna 
konferencja za dwa lata (właściwie Bolonia -  Rimini’2005), zachęcając do uczestnictwa. 
W. Osiński zwrócił uwagę na szeroką perspektywę ujęć problemowych, które pojawiły się 
podczas obrad -  od antropomotoryki po społeczny wymiar motoryczności ludzkiej.

Rozdano nagrody dla młodych naukowców, oceniając najlepsze prezentacje plakatowe. 
Tychże zgłoszonych było aż 141. Miało miejsce 5 referatów plenarnych -  wykładów

' Drugi z autorów -  W. Błach -  przystąpił do IASK dwa lala wcześniej.



kluczowych. Natomiast z pośród 43 zgłoszonych wystąpień w ośmiu sesjach przedstawiono 
około 30 referatów. Merytoryczny poziom obrad był ogólnie wysoki. Najnowszymi 
wynikami badań podzieliło się i wymieniło poglądy ponad stu uczestników z licznych 
krajów europejskich i kilku pozaeuropejskich. Wydano na dzień konferencji m.in. dwu
tomową monografię, zawierającą zakwalifikowane i zrecenzowane teksty wystąpień. Cele 
konferencji zostały niewątpliwie zrealizowane.

Dodatkowo należy się pochwała za znakomitą sprawność organizacyjną i sympatyczną 
atmosferę.


