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Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji  
Naukowej „Ontogeneza i promocja zdrowia  

w aspekcie medycyny, antropologii  
i wychowania fizycznego” 

Z inicjatywy kierownictwa Katedry Wychowania Fizycznego Wydziału Pe-
dagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 
20–21.09.2010 roku odbyła się konferencja naukowa pod auspicjami JM Rekto-
ra Uniwersytetu Zielonogórskiego, International Association of Sport Kinetics 
oraz przy współudziale Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Wojewódz-
kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie i Wydziału Nauk Biologicz-
nych UZ. 

Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń między specjali-
stami, promowanie kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć 
nauki wśród pracowników i studentów, działanie na rzecz społeczności lokalnej 
i regionalnej, a także ukazanie dorobku w 10-letniej działalności naukowej, dy-
daktycznej i organizacyjnej pracowników Katedry Wychowania Fizycznego UZ. 

Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowi ośrodków akademickich 
w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, Kielce, Częstochowa, 
Szczecin, Olsztyn, Słupsk, Radom) oraz z Czech (Ołomuniec), Rosji (Moskwa) 
i Białorusi (Brześć) zajmujący się antropologią ontogenetyczną, promocją zdro-
wia i sportem. 

Komitet honorowy konferencji reprezentowali: prof. zw. dr hab. Leonard 
Szymański i prof. zw. dr hab. Andrzej Malinowski. 

Komitet naukowy konferencji reprezentowali: 
— prof. UZ dr hab. Józef Tatarczuk (przewodniczący),  
— prof. zw. dr hab. Włodzimierz Starosta (wiceprzewodniczący), 
— prof. zw. dr hab. Maria Kaczmarek (wiceprzewodnicząca), 
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— prof. UZ dr hab. Ryszard Asienkiewicz (wiceprzewodniczący). 
Członkowie komitetu naukowego: 

— prof. dr hab. Elena Godina (Uniwersytet im. M.W. Łomonosowa w Moskwie), 
— prof. dr hab. Marina Negasheva (Uniwersytet im. M.W. Łomonosowa  

w Moskwie), 
— prof. UZ dr hab. Piotr Godlewski, 
— prof. UZ dr hab. Leszek Jerzak, 
— prof. UZ dr hab. Anatol Skrypko. 

W skład komitetu organizacyjnego konferencji wchodzili: dr Ewa Skorupka 
(sekretarz konferencji), dr Grażyna Biczysko, dr Michał Bajdziński, dr Andrzej 
Mroczkowski, dr Andrzej Mroczkowski, dr Marek Rokita, dr Artur Wandycz 
i mgr Paweł Kowalski.  

Uczestników i gości konferencji uroczyście powitał przewodniczący komite-
tu naukowego prof. UZ dr hab. Józef Tatarczuk, a otwarcia konferencji dokonał 
JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski. 

W wystąpieniu, Prezydent International Association of Sport Kinetics 
prof.zw.dr hab. Włodzimierz Starosta uroczyście wręczył honorowe członko-
stwo IASK prof. UZ Józefowi Tatarczukowi oraz powitał w gronie nowych 
członków Międzynarodowego Towarzystwa Motoryki Sportowej prof. UZ Ry-
szarda Asienkiewicza, doc. dr Anatola Gierasewicza (Dziekana Wydziału Peda-
gogicznego Państwowego Uniwersytetu w Brześciu) i doc. dr Alicję Danilenko 
(pracownika naukowego Uniwersytetu w Brześciu). 

Kierownik KWF prof. UZ dr hab. Ryszard Asienkiewicz przedstawił historię 
powołania Katedry, usytuowanie w strukturze Uczelni, skład osobowy pracow-
ników, główne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych  
w jednostce, osiągnięcia zespołu i priorytety związane z rozwojem kierunku 
Wychowanie fizyczne. 

Spotkanie było również okazją do podziękowania współtwórcom Katedry-
pierwszemu kierownikowi prof. zw. dr hab. Leonardowi Szymańskiemu, który 
w pierwszych latach działalności KWF tworzył zespół naukowo-dydaktyczny, 
nawiązywał współpracę naukową z ośrodkami akademickimi w Polsce i poza 
granicami, wspierał doktorów do uzyskania habilitacji, zabezpieczał obiekty 
sportowe, a także pozyskiwał przychylność władz miasta. Z tworzeniem i dzia-
łalnością Katedry od pierwszych lat jej funkcjonowania zaangażowany był prof. 
UZ Józef Tatarczuk, który kontynuował zamierzenia poprzedniego kierownika 
w latach 2002–2009 oraz rozwijał dalszą współpracę naukową, dydaktyczną 
i organizacyjną. Z działalnością KWF we wszystkich jej obszarach związany był 
prof.zw.dr hab. Andrzej Malinowski, inicjator wieloaspektowych badań aukso-
logicznych dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej, których pokłosiem były liczne 
monografie. Adresatami podziękowań za wspieranie inicjatyw i rozwój Katedry 
w zakresie naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym był Rektor Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego prof.zw.dr hab. Czesław Osękowski, dziekan Wydziału Pe-
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dagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu prof. UZ dr hab. Zbigniew Izdebski, Pre-
zydent i Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra (mgr inż. Janusz Kubicki 
i mgr Wioleta Haręźlak) oraz poseł RP inż. Bogusław Wontor. 

Sesję plenarną konferencji otworzył prof. Andrzej Malinowski referatem Ra-
sowe i etniczne problemy w międzywojennej antropologii polskiej.Kolejne wy-
stąpienia zaprezentowali prof. Włodzimierz Starosta Znaczenie niezbędnej porcji 
aktywności ruchowej człowieka dla jego zdrowia i komfortu życia oraz prof. 
Elena Godina Secular Trens in Russian Populations: Past, Prezent and Future. 

Główne obszary tematyczne konferencji obejmowały: 
1. Uwarukowania rozwoju biologicznego i motorycznego w różnych okre-

sach ontogenezy. W sesji tej zaprezentowano 18 prac, wśród których znala-
zły się między innymi: Zmiany parametrów somatycznych i motorycznych 
dzieci kieleckich na przestrzeni lat prof. Andrzeja Jopkiewicza (Kielce); 
Zmiany sekularne cech somatycznych populacji dzieci i młodzieży moskiew-
skiej na przestrzeni 80 lat prof. Mariny Negashevej (Moskwa); Wybrane 
wskaźniki dystrybucji tkanki tłuszczowej chłopców w wieku 7–15 lat z Re-
gionu Ołomunieckiego i Pomorza Środkowego dr Lidii Cymek, prof. Miro-
sława Kopeckiego, dra Jarosława Rożnowskiego (Słupsk, Ołomuniec); 
Wpływ aktywności ruchowej na skład ciała u kobiet prof. Mirosławy Prida-
lowej i mgr Teresy Rezkovej (Ołumuniec); Poziom otłuszczenia dzieci w wie-
ku szkolnym regionu brzeskiego doc. dra Anatola Gierasewicza i doc. dr Ałły 
Danilenko (Brześć); Ocena antropometryczna studentów Wyższej Szkoły Po-
żarnictwa w Częstochowie dr Joanny Rodziewicz-Gruhn (Częstochowa); 
Społeczno-środowiskowe uwarunkowania rozwoju fizycznego młodzieży 
akademickiej mgr Justyny Jasik (Zielona Góra); Poziom zdolności siłowych 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz Ocena rozwoju biologicznego 6-letnich 
dzieci z przedszkoli publicznych i niepublicznych dra Roberta Podstawskiego 
(Olsztyn); Miary otłuszczenia a wiek kobiet uczęszczających na zajęcia fit-
ness dr Ewy Nowackiej-Chiari i mgr Joanny Solan (Zielona Góra). 

2. Humanistyczno-społeczne problemy wychowania fizycznego. Wśród 11 
wygłoszonych prac, znalazły się między innymi: Motoryczność człowieka 
w procesie ewolucji (od pragmatyzmu do bezużyteczności) oraz Nauki spo-
łeczne w badaniach aktywności fizycznej człowieka prof. Piotra Godlewskie-
go (Zielona Góra); Wychowanie seksualne w polskiej szkole dr Doroty 
Młyńskiej (Kalisz); Udział czynników psychicznych w rozwoju choroby so-
matycznej na przykładzie analizy „Ja cielesnego” u chorych ze zmianami 
zwyrodnieniowymi w odcinku lędźwiowym kręgosłupa dra Henryka Pędzi-
wiatra (Zielona Góra). 

3. Postępowanie korekcyjno-kompensacyjne w zaburzeniach rozwoju on-
togenetycznego. Z grupy 12 zgłoszonych prac, zaprezentowano między in-
nymi: Zaburzenia w obrębie postawy ciała u młodzieży uprawiającej pływa-
nie dr Anny Makarczyk (Łódź); Wpływ typu i stopnia otyłości na położenie  
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i ruchomość kompleksu biodrowo-miedniczno-lędźwiowego oraz kształt krzy-
wizn przednio-tylnych kręgosłupa u studentów WSEiT w Poznaniu dr Patry-
cji Rąglewskiej, dr Izy Kossowskiej i dra Karola Bobrowicza (Poznań); Po-
stawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej kobiet w wieku 18 lat z regionu war-
mińsko-mazurskiego. Zakresy normatywne parametrów krzywizn fizjologicz-
nych dra Mirosława Mrozkowiaka (Zielona Góra);  

4. Aspekty medyczne i paleologiczne w różnych okresach ontogenezy czło-
wieka. Z 7 zaprezentowanych prac, znalazły się: Zmiany inwolucyjne u ko-
biet w aspekcie paleologicznym mgr Joanny Rogóż (Kraków); Charaktery-
styka anatomo-morfologiczna szkieletów dziecięcych z okresu średniowiecza 
mgr Justyny Marchewki (Kraków); Pomiary antropometryczne miednic wy-
konanych na zdjęciach rtg u transseksualistów typu kobieta/mężczyzna dra 
Bogusława Antoszewskiego, dr Anety Sitek, prof. Elżbiety Żądzińskiej  
i dr Marty Fijałkowskiej (Łódź); Długość okresu płodowego a wartości pa-
rametrów antropometrycznych po urodzeniu i w drugim roku życia (na przy-
kładzie noworodków radomskich) dr Renaty Janiszewskiej (Radom); Wpływ 
wagi ciała na przebieg ciąży i rozwój dziecka u kobiet w województwie za-
chodniopomorskim dr Iwony Teul-Świniarskiej (Szczecin). 

5. Interdyscyplinarne problemy kultury fizycznej i sportu. Wśród prezen-
towanych prac znalazły się: Ocena dymorfizmu płciowego cech somatycz-
nych i skład ciała dzieci trenujących sporty wodne dr Marka Drozdowskiego 
i prof. Ewy Ziółkowskiej-Łajp (Poznań); Geneza i rozwój pięcioboju nowo-
czesnego na świecie i w Polsce mgr Barbary Kotowskiej (Zielona Góra); 
Organizacja czasu wolnego wśród gości hotelowych przez animatora i kre-
atora czasu wolnego w turystyce mgr Edyty Rozińskiej i prof. Józefa Tatar-
czuka (Zielona Góra); Asymetria ruchów odcinkowych kręgosłupa u czoło-
wych siatkarek Polski mgra Tomasza Elsnera, prof. Jacka Lewandowskiego  
i mgra Tomasza Mareckiego (Poznań); Poglądy wybitnych działaczy harcer-
skich II Rzeczypospolitej na wychowanie fizyczne i sport dr Grażyny Biczy-
sko (Zielona Góra). 
Podczas konferencji zaprezentowano 85 prac (w tym 60 referatów i 25 pla-

katów).W przerwie między sesjami odbył się pokaz akrobatycznego tańca (rock 
and roll) brązowych medalistów Mistrzostw Europy Seniorów, studentów wy-
chowania fizycznego UZ Anny Miadzielec i Jacka Tarczyło. 

Po zakończonych obradach, organizatorzy konferencji zaprosili uczestników 
na wspólny spacer po starówce Zielonej Góry, a następnie na kolację do pal-
miarni. 
 



 

 
Fot. Prof. UZ dr hab. Józef Tatarczuk po otrzymaniu honorowego członkostwa IASK, z lewej Pre-
zydent IASK prof. zw. dr hab. Włodzimierz Starosta 

 
Fot. Pierwszy kierownik KWF prof. zw. dr hab. Leonard Szymański, z prawej strony sekretarz 
konferencji dr Ewa Skorupka 



 

 
Fot. Prof. zw. dr hab. Andrzej Malinowski 

 
 


