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ROZPRAWY I ARTYKUŁY 

 
Vladimir Issurin, Gilad Lustig,  Jan Szopa 
Odziedziczalność a wytrenowalność sportowców      
 
Wstęp. Sprawność fizyczna zależy zarówno od nabytych umiejętności, jak i od uwarunkowa-
nego genetycznie potencjału motorycznego. W pewnym stopniu ogranicza on możliwości 
wytrenowania tego co określamy nazwą sprawność fizyczna. Wynika z tego, że węższym 
ujęciu sprawność fizyczną można rozumieć, jako możliwość doskonalenia na treningu poten-
cjału motorycznego sportowca.  
Cel badań: Podjęto próbę określenia talentu sportowego, na który składają się wymienione 
wcześniej potencjalne możliwości organizmu, w dużym stopniu odziedziczalne i tym samym 
stanowiące ograniczenia dla możliwości  
doskonalenia na treningu sportowym. Badania własne miały dać odpowiedź na następujące 
pytania:  
–  W jakim stopniu uwarunkowania genetyczne mogą wpływać na sukcesy na światowym 
poziomie zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe?  
–  Które cechy somatyczne i funkcjonalne (w różnym stopniu odziedziczalne) mogą ograni-
czać możliwości wytrenowania sprawności motorycznej? 
–  Czy można stwierdzić genetyczne uwarunkowania podatności zawodnika na trening spor-
towy?  
Materiały i metody. Poddano analizie przebieg kariery sportowej wybitnych zawodników 
świata. Badano ich pochodzenie i pokrewieństwa rodzinne pod kątem możliwości uprawiania 
sportu.  
Wyniki. Zebrane  materiały  i ich  analiza pozwoliły  stwierdzić,  że  czynniki  genetyczne  są 
bardzo ważne w osiąganiu  wysokich wyników. Pewne właściwości somatyczne  (typ soma-
tyczny) oraz metaboliczne  (jak maksymalny pobór tlenu) w dużym stopniu są odziedziczalne, 
podczas gdy inne (jak zdolności motoryczne)  
bardziej zależą od czynników środowiskowych. Sprawność fizyczna jest uwarunkowana śro-
dowiskowo. Oznacza to, że odpowiedni trening stymuluje jej rozwój.  
Wnioski. Wyniki badań własnych dają podstawę do stwierdzenia, że czynniki genetyczne są 
przesłanką do opracowania modelu mistrza olimpijskiego, natomiast rezultat ostateczny zale-
ży od racjonalnego treningu i cech osobowościowych. Sprawność fizyczna, jest słabo uwa-
runkowana genetycznie i można ją doskonalić  
poprzez dobrze zorganizowany trening sportowy.  
 
 
Marek Żak, Barbara Gryglewska, Edward Mleczko 
Ocena wyników usprawniania osób w starszym wieku    
 
Wprowadzenie. Zaburzenia chodu występują u ponad 15% ludzi starych, a aż 25% musi 
korzystać z pomocy technicznych lub sprzętu ortopedycznego w czasie chodzenia. Duża gru-
pa osób w podeszłym wieku uważa, że  zaburzenia  chodu  i ograniczenie  aktywności  są 
wyłącznie  skutkiem  przebytych  lub  trwających  chorób. Tymczasem przyczyną jego zabu-
rzeń mogą być zmiany patologiczne, a także (czy przede wszystkim) zmiany inwolucyjne na-
rastające z wiekiem. Ważne są także uwarunkowania środowiskowe tempa starzenia się.  
Cel badań. Mając na uwadze przedstawione powyżej problemy oraz odczuwalny brak w 
naszym kraju opracowań naukowych, dotyczących oceny pokonywania różnych dystansów 
przez ludzi starszych, podjęto się zbadania wpływu dwóch metod usprawniania osób sędzi-
wych na wyniki testu marszu w czasie 6 minut (6MWT). 



Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 120 kobiet i mężczyzn w wieku 81–96 lat. Lo-
sowo podzielono ją na dwa zespoły po 60 osób. Nie stwierdzono między nimi różnic istotnych 
statystycznie pod względem wieku, poziomu rozwoju cech somatycznych  i wskaźników 
zdrowia. W każdym zespole realizowano inny program treningowy. Zajęcia (trwające 30 mi-
nut) odbywały się 2 razy w tygodniu przez okres 4 miesięcy. Po standardowej rozgrzewce 
osoby w jednym zespole wykonywały przez 15 minut ciągły marsz w miejscu z dowolną,  
submaksymalną intensywnością, a w drugim – obciążano na trenażerze (np. rotor) uczestni-
kom zajęć kończyny dolne w pozycji siedzącej (50% maksymalnego oporu w czasie pedało-
wania) przez 10 minut i po przerwie odbywały się z nimi przez 5 minut ćwiczenia równoważ-
ne na rehabilitacyjnej poduszce pneumatycznej. Przed eksperymentem i po jego zakończeniu 
przeprowadzono pomiar długości pokonanego dystansu w teście marszu w czasie 6 minut (6 
MWT).  
Wyniki. Przeprowadzony eksperyment pozwolił na stwierdzenie lepszych efektów potrenin-
gowych w grupie, w której wprowadzono połączenie ćwiczeń siłowych na rotorze i równo-
ważnych na rehabilitacyjnej poduszce pneumatycznej.  
Wnioski. Połączenie na zajęciach usprawniających ćwiczeń obciążających kończyny dolne i 
równoważnych na rehabilitacyjnej poduszce pneumatycznej daje lepsze efekty w przygoto-
waniu ludzi sędziwych do udziału w teście 6-minutowego marszu, niż wysiłki ciągłe o nie-
wielkiej intensywności (marsz w miejscu) i ze wspomaganiem utrzymywania postawy rów-
noważnej w czasie ćwiczeń. W związku z tym należy polecać do wykorzystywania  
trenażerów (takich jak: rotor i poduszka rehabilitacyjna) na zajęciach usprawniających osoby 
starsze.  
 
 
Ewa Dybińska 
Znaczenie informacji wizualnej w uczeniu się i nauczaniu technik sportowych      
 
Cel pracy. Zasadniczym celem opracowania było określenie, czy w nauczaniu i doskonaleniu 
technik sportowych trenerzy wybranych dyscyplin sportowych stosują zróżnicowane techniki 
przekazu informacji wizualnej oraz w jakim aspekcie postrzegają ich funkcję w procesie szko-
leniowym.  
Materiał i metoda.  Jako  podstawowe  narzędzie badawcze  zastosowano  kwestionariusz  
ankiety,  który skierowano do szkoleniowców objętych obserwacjami. Badaniami objęto 167 
trenerów reprezentujących 14 dyscyplin sportowych. Były to gry zespołowe: koszykówka, 
siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna oraz sporty indywidualne: pływanie,  taniec  towarzyski,  
kajakarstwo,  kolarstwo,  łucznictwo,  lekkoatletyka,  sporty  walki, gimnastyka, narciarstwo i 
wioślarstwo.  
Wyniki i wnioski. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić m.in., iż badani trenerzy doceniają 
znaczenie przekazu informacji  wizualnej  w skuteczności  opanowania  technik  sportowych,  
lecz  w niewielkim  stopniu  stosują zróżnicowane metody obrazowe wspomagające kształ-
towanie wyobrażenia motorycznego o nauczanej technice ruchu.  
 
 
Kinga Tucholska, Marian Fiedor 
Motor and Sports Activity Outside School and Structure of Temperamental Characteristics 
School Children    
 
Cel pracy. Celem badań było określenie współzależności pomiędzy cechami temperamental-
nymi uczniów a deklarowaną pozaszkolną aktywnością ruchowo-sportową.  
Materiał i metody. Badania dokonano w 2006 roku na grupie 111 osób (58 dziewcząt, 53 
chłopców) przy użyciu metody EAS-TS A. H. Bussa i R.  Plomina  [9], tj.  Kwestionariusza 



Temperamentu EAS-C Wersja dla Rodziców oraz Kwestionariusza Temperamentu EAS-C 
Wersja dla Nauczycieli; w adaptacji Oniszczenki [10].  
Pozaszkolną aktywność ruchowo-sportową ustalono na podstawie Inwentarza Pozaszkolnej 
Aktywności Sportowej (IPAS) w opracowaniu własnym M. Fiedora. 
Wyniki i wnioski. Analiza wyników wskazuje na: brak zgodności w ocenie temperamentu 
dzieci ze strony ich rodziców oraz wychowawców szkolnych, niedostrzeganie przez nauczycie-
li różnic w nasileniu poszczególnych cech temperamentalnych pomiędzy dziewczętami i 
chłopcami, postrzeganie przez rodziców córek jako bardziej nieśmiałych od synów, większy 
wigor i tempo działania oraz mniejszą nieśmiałość w kontaktach z innymi u osób bardziej 
aktywnych ruchowo. 
 
 
Ewa Dybińska, Marcin Kaca 
Efektywność uczenia się i nauczania czynności pływackich w świetle samooceny      
 
Cel pracy. Celem pracy była próba oceny skuteczności uczenia się i nauczania sportowych 
technik pływania w świetle samooceny w odniesieniu do  oceny dokonanej przez  eksperta. 
Badania  przeprowadzono wśród studentów i studentek I roku Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie.  
Materiał i metody. Podstawową metodą badawczą była obserwacja efektów procesu ucze-
nia się i nauczania czynności pływackich. W celu oceny poziomu umiejętności pływackich 
zastosowano „Kryterialny Testu Umiejętności”, polegający na przepłynięciu każdą nauczaną 
techniką dystansu 50 m. Na podstawie nagrania video  została dokonana  analiza  i ocena  
techniki  pływania  zarówno przez  eksperta  jak  i samego badanego (w postaci samooceny). 
Poszukując  zależności  między  uwzględnianymi  zmiennymi  posłużono się testem t-
Studenta oraz  analizą wariancji ANOVA.  
Wyniki i wnioski. Otrzymane  wyniki  obserwacji  pozwoliły  stwierdzić,  iż badani  w zbli-
żonym  stopniu, zarówno studentki jak i studenci, mieli świadomość popełnianych w czasie 
nauczania błędów techniki ruchu, lecz dokonując samooceny w zdecydowanej większości 
zawyżali swoje umiejętności. Mężczyźni oceniali swoje umiejętności pływackie znacznie wyżej 
aniżeli kobiety. 
 
 
Adam Haleczko, Juliusz Migasiewicz, Ryszard Jezierski, Leszek Korzewa, Urszula 
Włodarczyk, Ewa Misiołek, Zdzisław Paliga, Jacek Stodółka 
Tory przeszkód w ocenie sprawności fizycznej    
 
Wstęp. Propagowanie  i eksponowanie  z początkiem  lat  60.  treningu  siłowego  w sporcie  
nie  spełniło oczekiwań wielu trenerów. Część autorów prezentowała w tym czasie odmienne 
stanowisko, polegające na idei treningu kompleksowego łączącego rozwój zdolności moto-
rycznych z kształtowaniem nawyków ruchowych. Za podstawowe kryterium szkolenia uznano 
zdolność osobnika przejawiającą się w efektywnym wykorzystaniu zdolności motorycznych w 
konkretnym działaniu ruchowym, jednocześnie przestrzegając przed rozwijaniem siły w ode-
rwaniu od formy jej przejawiania. Spośród zdolności motorycznych szczególną rangę nadano 
kształtowaniu koordynacji ruchowej w tym czasie określanej zwinnością. Jako kryterium jej 
oceny w działaniach ruchowych przyjęto  współdziałanie  z pozostałymi  zdolnościami  moto-
rycznymi. Ten  postulat  spełniały  formy  ruchowe występujące przy pokonywaniu torów 
przeszkód. W opracowaniu omówiono testy zwinności powstałe w NRD, Czechosłowacji i 
Polsce. Przedstawiono również test syntetycznej oceny sprawności ogólnej (wszechstronnej)  
służący do naboru kandydatów na studia wychowania fizycznego. Podobne zadanie, lecz do 
kwalifikowania kandydatów do służby w policji, spełnia tor przeszkód wprowadzony w stycz-
niu 2006.  



Cel badań. Interesująca konstrukcja tego testu zachęca do bliższego jego poznania, szcze-
gólnie iż normy czasowe przeliczone na punkty są jednakowe dla kobiet i mężczyzn. 
Materiał i metody.  Dokładna instrukcja przeprowadzenia toru wraz z filmem instruktażo-
wym zamieszczona jest na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.policja.pl. W 
badaniach uczestniczyło 75 studentek i 95 studentów I roku Akademii Wychowania Fizyczne-
go we Wrocławiu.  
Wyniki. Wyniki opracowano statystycznie. Przeprowadzona analiza korelacyjna wykazała 
niezależność rezultatów od wieku i podstawowych cech somatycznych badanych. W grupie 
męskiej wszyscy badani uzyskali czasy lepsze od limitu obowiązującego przy kwalifikacji do 
pracy w policji (1,45,0). Spośród kobiet 15 (20%) przekroczyło czasowe minimum. Przeciętne 
wyniki kobiet były gorsze o 25% od rezultatów mężczyzn. Ponieważ w dołączonej do opisu 
toru tabeli punktacyjnej brak jest progresji w przeliczaniu na punkty wyższych osiągnięć,  
opracowano  trzy  skale  punktowe:  jedną wspólną,  bez  rozróżniania  płci,  oraz  dwie  
osobne  dla  kobiet  i dla mężczyzn. Do ich konstrukcji wykorzystano logarytmowanie i potę-
gowanie. 
Wnioski.  Biorąc pod uwagę  stosunkowo niezbyt wysoki poziom sprawności fizycznej  stu-
dentek  I roku, przyjęty limit czasowy kwalifikowania kobiet do służby w policji nie wydaje się 
wygórowany. Natomiast granicę czasu dla mężczyzn w świetle rezultatów studentów można 
uznać za zbyt niską. 
 
 
Stanisław Sterkowicz, Janusz Jaworski 
Ocena rzetelności własnego zestawu testów komputerowych do pomiaru wybranych koordy-
nacyjnych zdolności motorycznych (badania pilotażowe)    
 
Cel pracy. Zasadniczym celem niniejszego doniesienia jest określenie rzetelności testów 
koordynacyjnych zdolności motorycznych własnego pomysłu  wykonywanych na komputerze 
przenośnym typu „laptop” z ekranem dotykowym. Zastosowanie tego rodzaju sprzętu pozwo-
liło ograniczyć wpływ umiejętności posługiwania się klawiaturą oraz myszką komputerową na 
wynik próby. 
Materiał i metody. Materiał opracowania stanowiły wyniki badań 10-osobowej grupy 
dziewcząt w wieku 14  lat,  uczęszczających do gimnazjum  w Biórkowie Wielkim  (20 km od 
Krakowa) przeprowadzone  w 2006 roku. Każdy z testów wykonano 3-krotnie (przez kolejne 
3 dni) u każdej badanej z zachowaniem tych samych procedur testowania (sprzęt kompute-
rowy, pora dnia, warunki zewnętrzne). Uwzględniono w nich 27 różnych właściwości związa-
nych z koordynacją ruchową człowieka. Zebrany materiał opracowano podstawowymi meto-
dami statystycznymi obliczając: x–, SD, analizę wariancji ANOVA z powtarzanymi pomiarami 
dla prób zależnych, współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy wynikami testów z 3 kolej-
nych badań, błąd typowy pomiaru. 
Wyniki i wnioski.  Stwierdzono,  że  w większości  przypadków  zaproponowane  testy  
komputerowe charakteryzują się odpowiednią rzetelnością – mogą więc być przydatne dla 
praktyki wychowania fizycznego i sportu. Podkreślić należy również fakt, iż do ich wykonania 
potrzebny jest jedynie oprogramowany komputer, co przemawia za ich popularyzacją i wdro-
żeniem do badań populacyjnych.  
 
 
PRACE PRZEGLĄDOWE 
 
Wacław Petryński 
Przetwarzanie informacji przez człowieka w trakcie czynności czuciowo-ruchowych     
 



W sterowaniu  ruchami  człowieka ogromną  rolę  odgrywają  zachodzące  w pamięci  proce-
sy  przetwarzania  informacji.  Jednakże  istniejące  obecnie  teorie  i modele  pamięci 
uwzględniają  jedynie  procesy  czysto umysłowe, pomijając zupełnie sterowanie ruchami. W 
pracy podjęto więc próbę zbudowania modelu pamięci uwzględniającego przetwarzanie rów-
nież informacji typu czuciowo-ruchowego. Model taki miałby cztery piętra: czynników fizycz-
nych, doznań zmysłowych, odwzorowań czuciowych i odwzorowań symbolicznych oraz dwa 
tory: wstępujący  (czuciowy,  aferentny)  oraz  zstępujący  (ruchowy,  eferentny). Na  każ-
dym  z pięter  zjawiska i procesy  opisane  są  innym kodem,  więc  przekaz  między  piętra-
mi  wymaga  przekodowania,  które  można matematycznie opisać za pomocą homeomorfi-
zmów. Jeden z takich homeomorfizmów na torze zstępującym można utożsamić z hipotezą 
punktu równowagi (equilibrium point hypothesis – EPH), jedną z rozmaitości zaś – rozmaito-
ścią równoważną celowi (goal equivalent manifold – GEM). Do opisu sterowania wykorzystuje 
się rozmaitości niesterowane (uncontrolled manifold – UCM). W niniejszej pracy wyróżniono 
dwa rodzaje takich rozmaitości. Z proponowanym  modelem  przetwarzania  informacji  po-
wiązano  istniejące  teorie  sterowania ruchami oraz niektóre zagadnienia z zakresu uczenia 
się i nauczania ruchów. 
 
 
RECENZJE 
 
Janusz M. Morawski 
O książce Wacława Petryńskiego: Barbarzyńca w pałacu nauki  
 
Zbiór felietonów Wacława Petryńskiego, publikowanych na łamach miesięcznika naukowo-
metodycznego „Sport Wyczynowy” doczekał się wydania książkowego. Każdy z felietonów 
zawiera głęboką refleksję, wynikającą z działalności autora (tytułowego „barbarzyńcy”) na 
polu antropomotoryki (antropokinetyki, psychomotoryki – jeśli ktoś woli), owego tytułowego  
„pałacu nauki”. 
Swój zbiór autor dzieli na cztery części: O języku, O antropokinetyce,  O uczonych  i O nauce.  
Felieton, z natury tej formy, stanowi mały fragment refleksji, rzadko  zawiera istotną porcję 
wiedzy. Czytelnicy „Sportu Wyczynowego”: badacze, trenerzy i zawodnicy, którym Autor 
kwantował przekazywaną wiedzę w kolejnych regularnie dostarczanych felietonach, pewnie 
oswoili się z formą przekazu i bez trudu znajdowali pewną ciągłość. 
Przed czytelnikiem książki stawiane są jednak nieco wyższe wymagania. Grozi mu bowiem 
zagubienie w morzu  cytatów i nazwisk autorów,  przytaczanych w różnych miejscach, w 
bardzo różnych kontekstach. Dodatkową  trudność może stanowić wyodrębnienie warstwy 
sedna od półżartobliwego podkładu-tła. Myślę, że w imieniu wszystkich zainteresowanych, 
także czytelników Antropomotoryki, mogę wyrazić nadzieję na ukazanie się w niedługim cza-
sie opracowania przez Wacława Petryńskiego bardziej spójnego dzieła. 
 
 
Wacław Petryński 
Impact of aging on physical activity, fitness and health. Selected results of scientific research 
– nowa książka uczonych poznańskich    
 
Nakładem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu ukazała się książka Impact of Aging 
on Physical Activity, Fitness and Health. Selected Results of Scientific Research  (Wpływ sta-
rzenia się na aktywność  ruchową,  sprawność  i zdrowie. Wybrane wyniki badań  nauko-
wych).  Jej  redaktorem  jest prof. Wiesław Osiński, który w przedmowie zwraca uwagę na  
fakt,  że  we  współczesnych społeczeństwach na całym świecie rośnie udział ludzi w star- 



szym wieku,  a następnie  tak uzasadnia celowość zapoznania czytelników z przedstawianą 
tematyką. 
W 1996  roku, w Heidelbergu, Światowa Organizacja  Zdrowia  (World  Health  Organisation  
– WHO) wydała Przewodnik propagowania aktywności fizycznej wśród ludzi starszych (Gu-
idelines for promoting physical activity among older persons, 1997). Wskazano na następują-
ce społeczne uzasadnienie celowości zwiększenia aktywności fizycznej. 
Obniżenie kosztów opieki zdrowotnej i społecznej. Brak aktywności fizycznej i siedzący tryb 
życia zmniejszają niezależność i mogą powodować wiele chorób chronicznych. Czynny styl 
życia może przyczynić się do opóźnienia pojawienia się osłabienia fizycznego  i chorób,  zna-
cząco  zmniejszając koszty opieki zdrowotnej i społecznej. 
Zwiększenie zdolności do pracy ludzi w zaawansowanym wieku. Osoby starsze mogą w 
znacznym stopniu uczestniczyć w życiu społecznym. Aktywność fizyczna w życiu  pomaga  
osobom starszym  zachować niezależność funkcjonalną i optymalizować poziom ich uczest-
nictwa w życiu społecznym. 
Upowszechnianie dodatniego  i czynnego  obrazu  ludzi starszych.  Społeczeństwo,  które  
wspiera czynny styl  życia  ludzi starszych, może  odnosić większe korzyści z bogactwa wie-
dzy i doświadczenia starszych członków społeczeństwa.  
Niestety,  nie wskazano  dowodów na  poparcie twierdzenia,  że  aktywność  fizyczna może 
w istotny sposób wpływać na opisane powyżej procesy związane ze starzeniem. Jednakże 
aktywność ruchowa pozwala  lepiej spożytkować dany potencjał biologiczny (genetyczny), 
który określa długość i jakość życia. 
Zebrane w omawianej  książce  prace w pewnym stopniu wypełniają  tę  lukę. W zakończe-
niu przedmowy prof. Osiński pisze: Niniejsza monografia zwraca uwagę na bardzo ważny  
problem ochrony zdrowia i jakości życia  ludzi starszych przez ich uczestnictwo  w aktywności 
ruchowej.  Osoby odpowiedzialne za tworzenie odpowiednich warunków, to nie tylko pra-
cownicy opieki społecznej, fizjoterapeuci oraz instruktorzy rekreacji ruchowej, ale przede 
wszystkim rządy  poszczególnych państw, politycy i samorządy poszczególnych społeczności 
lokalnych. 
Przytoczone dwa cytaty z przedmowy określają cel  i zakres  prac  przedstawionych w książce.  
W zasadzie tytuł mógłby być odwrócony logicznie i brzmieć: „Wpływ aktywności  fizycznej  
na  proces starzenia się i jego  oddziaływanie na sprawność i zdrowie”. Przedstawione w 
zbiorze prace prowadzono  w ramach dwóch  problemów  finansowanych przez Komitet Ba-
dań Naukowych KBN, mianowicie:  
Upadki  osób starszych  oraz  parametry statycznej  równowagi ciała,  cechy somatyczne,  
znaczniki zmian kostnych i poziom aktywności ruchowej (KBN,  6PO5D  020 20,  finansowa-
nie  przyznane w dniu 9 maja 2001). 
Wpływ ukierunkowanego  treningu  fizycznego na  obniżenie czynników ryzyka u osób w 
wieku ponad  60  lat (KBN, 6PO5D  020 20,  finansowanie przyznane w dniu 14 marca 2004). 
 
 
Jan Jaszczanin 
Recenzja czasopisma naukowego „Antropomotoryka”  ze szczególnym Uwzględnieniem vol. 
15, nr 32 (2005), vol. 16, nr 33, 34, 35 (2006)    
 
„Antropomotoryka” jest czasopismem naukowym posiadającym już ugruntowaną pozycję w 
kręgu nauk kultury fizycznej w Polsce, a także na arenie międzynarodowej.  Nie można mieć 
wątpliwości, że od szeregu już lat naukowcom, którzy są zainteresowani  zjawiskami związa-
nymi z człowiekiem w działaniu (man in action), a także zagadnieniami dotyczącymi proble-
matyki uczenia się i nauczania czynności ruchowych  (motor  learning)  znany jest nie tylko 
jej tytuł, ale także zawartość treściowa.  



Należę do nich i według mojej opinii publikacje zamieszczone w „Antropomotoryce” koncen-
trują się na przekazywaniu wyników badań odnoszących się do szeroko pojętej ludzkiej mo-
toryczności.  
Krakowski periodyk naukowy od początku swojego istnienia (tj. od  1989  r.)  był pierwszym  
w polskim języku czasopismem naukowym, zaspokajającym kiedyś, – podobnie jak i dzisiaj 
zaspokaja potrzeby liczących  się krajowych  i zagranicznych ośrodków naukowych pracują-
cych na rzecz kultury fizycznej. Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymienić akademie 
wychowania fizycznego i placówki badawcze pracujące na rzecz sportu wyczynowego, rekre-
acji  ruchowej, fizjoterapii, turystyki czynnej. Od kilku już lat z tego czasopisma naukowego 
korzystają przedstawiciele różnych  dziedzin naukowych w Polsce i poza jej granicami:  bio-
mechanicy,  ergonomiści,  auksolodzy, fizykoterapeuci, lekarze i pedagodzy,  w tym  przede 
wszystkim:  instruktorzy i trenerzy sportowi, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy 
choreografii.  
Na podstawie wyników analizy treści „Antropomotoryki” nr 32, 33, 34, 35 można stwierdzić, 
że w niniejszej recenzji zostały przeze mnie poczynione uwagi, które w większości  są po-
chwalne, a nawet pochlebne.  Czynię to jednak z pełną świadomością. Czasopismo utrzymuje 
wysoki poziom naukowy z wyraźną tendencją do podnoszenia wymagań stawianym autorom. 
Zwraca uwagę troska o dostosowanie edycji czasopisma do standardów międzynarodowych. 
Dzięki przekazywaniu informacji w języku polskim i angielskim pismo stało się dostępne dla 
czytelników spoza Polski. Gwarantem utrzymywania wysokiego poziomu naukowego jest pa-
tronat Komitetu,  Kultury  Fizycznej i Integracji  Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz  In-
ternationale Association  Sport  Kinetics (IASK). Przyczynia się do tego dobór dwóch recen-
zentów, którzy sporządzają anonimowo recenzje każdej pracy.  
Nie tylko z tego powodu należy wysoko ocenić poziom i użyteczność recenzowanego czasopi- 
sma. W polskich naukach o kulturze fizycznej jego obecność jest zauważalna, doceniana i 
potrzebna.  
Pismo pełni ważną rolę w kształtowaniu tożsamości naukowej  subdyscypliny nazywanej teo-
rią motoryczności lub synonimicznie antropomotoryką oraz w stymulowaniu  rozwoju  badań  
naukowych, jak i dydaktyki  akademickiej. „Antropomotoryka” ma bardzo wyraźnie sprecy-
zowany profil, jest starannie redagowana, odznacza się ciekawą szatą graficzną, posiada już 
stały zespół twórców i odbiorców publikacji naukowych. 
Jeżeli można mieć uwagi krytyczne, to sprowadzają się one raczej do spraw drugorzędnych. 
Być może pewne sugestie odnośnie do spraw edytorsko-wydawniczych mogą się przydać na 
przyszłość redakcji i zespołowi recenzentów, aby dopuszczać do druku materiały inne niż 
doskonałe. Uważam, że istnieją podstawy do przyznania „Antropomotoryce” zdecydowanie 
wyższej punktacji niż 4 pkt na Liście Index Copernicus.  
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Rafał Stęplewski 
Międzynarodowa konferencja naukowa: “Aging and Physical Activity 2006: Application to 
Fitness, Sport and Health”    
 
W dniach 15–17 września bieżącego roku, w pięknym Zamku w Rydzynie (koło Leszna) od- 
była się międzynarodowa konferencja  naukowa „AGING AND PHYSICAL  ACTIVITY 2006:  
Application to fitness, sport and health”. Patronat nad konferencją objął Komitet Rehabilitacji, 
Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz International Associa-
tion of Sport Kinetics (IASK). Organizacji podjęły się solidarnie Akademia Wychowania Fi-
zycznego w Poznaniu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie. W konferencji  
uczestniczyło reprezentatywne grono osób z Australii, USA i wielu krajów europejskich. Funk-



cję przewodniczącego komitetu naukowego  i organizacyjnego konferencji  pełnił prof. Wie-
sław Osiński. 
Pierwszy w sesji plenarnej wykład przedstawił Prezydent International Society for Aging and  
Physical Activity (ISAPA), prof. W. Chodzko-Zajko (USA) –  The USA National Blueprint: a 
strategy to promote healthy and active aging in America.  
Kolejne wykłady wygłosili: prof.  J.  Błaszczyk (Polska)  –  Ageing and postural stability, prof. 
L. Dworak (Polska) – Aging of human being within the biomechanical parameters, prof. J.S. 
Skinner (USA) – Exercise prescription for trainability of the elderly, prof.  H.C.G. Kemper 
(Holandia) –  The areobic fitness and physical activity paradox: are we fit because we are 
active, or are we active because we are fit?, prof. W. Starosta  – Level of movement coordi-
nation in persons of different ages with particular focus on the aging proces, prof. R.M. Ma-
lina (USA) – Youth physical activity: Implications for adult physical activity and health, prof. 
M. Kaczmarek (Polska) – Ageing and gender.  
Oprócz specjalnie zaproszonych wykładowców swoje prace, w trakcie czterech sesji refera-
towych i dwóch posterowych, prezentowali badacze z Australii, Czech, Grecji, Niemiec, Polski,  
Rosji, Słowacji, Słowenii i Włoch.  Łącznie zaprezentowano 27 wystąpień oraz 58 plakatów. 
 
 
Errata: „Antropomotoryka”, vol. 16, nr 33  
 
Birute Gaigaliene, Elena Čeremnych, Vydmantas Alekna, Rima Filipavičiute, Juozas Saplin-
skas:  
The sociodemographic situation, health and physical functions of very elderly cohort in Vil-
nius (Lithuania) 
Birute Gaigaliene, Elena Čeremnych, Vydmantas Alekna, Rima Filipavičiute, Juozas Saplin-
skas:  
Warunki bytowe, zdrowotne, sprawność ruchowa ludzi sędziwych w Wilnie (Litwa) 
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