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Komunikaty o konferencjach naukowych / Reports about conferences

W terminie 18-20.03.2004 na Uniwersytecie Sportowym w Kolonii (Niemcy) odbyła się 
interesująca konferencja LED U  2004 -  In ternational C onference on Leisure, Tourism  & Sport 
-  Education, Integration, Innovation . Przewidziano aż 7 głównych tem atów ujmowanych 
w perspektywach edukacji, integracji i innowacji.

W Córdobie (Argentyna) odbyła się w terminie 9—13.07.2004 IX konferencja FIEP 
(Federación Internacional de Educación Fisica). Z pewnych względów udział okazał się 
niemożliwy -  pomimo zaproszenia -  i tym razem.

W dniach 27-30 maja 2004 w Rzeszowie 
i Łańcucie odbył się zjazd i II konferencja 
E uropean  Asociation fo r Sociology of 
Sport (EASS) nt. S p ort Involvem ent in 
a C hanging E urope. Organizatorami tej 
dużej międzynarodowej imprezy byli 
działacze EASS (prof. Jerzy Kosiewicz, 
prof. Otmar Weiss), PTNKF (prof. 
K. Obodyński) i pracownicy UR. Uczestnicy 
otrzymali m.in. wydawnictwo typu 
proceedings: Cynarski W. J., Kosiewicz J., 
Obodyński K. [eds.], Sport Involvement in 
a Changing Europe. Proceedings o f the 2nd 
Conference o f the EASS, Edn. UR, 
Rzeszów, May 27-30,2004. 66 pp.

W ybitny polski humanista prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk został pierwszym, w historii 
EASS, członkiem honorowym tego stowarzyszenia.

M iędzynarodowa Konferencja Regionalna Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. 
Spojrzenie m iędzykulturow e  odbyła się w dniach 26-29 września 2004 w Czudcu i Rzeszowie 
pod patronatem ISATT (The International Study Association for Teachers and Teahing) we 
współpracy UR i UAM w Poznaniu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkunastu 
krajów Europy. W tym m iędzynarodowym towarzystwie pojawiło się tylko dwa referaty 
reprezentantów nauk o kulturze fizycznej: prof. dr. hab. Tomasza Frołowicz (AW FiS w Gdańs
ku) nt. (Przed)nowoczesny nauczyciel wychowania fizycznego wobec ponow oczesnego zainte
resowania ciałem  i pary autorów z  IW FiZ UR (W. J. Cynarski i K. Obodyński) pt. Kształcenie  
nauczycieli -  wychowawców w dobie kulturowej globalizacji.

Bardzo interesujący i inspirujący był wykład podsumowujący konferencję wygłoszony przez 
prof. S. Dylaka (UAM) -  Nauczyciel w kontekście polityki oświatowej -  niezależny pro fe
sjonalista czy najemnik?  Referent przedstawił swój wywód zgodnie z nowym systemowym 
paradygmatem, określając edukację jako proces dochodzenia do prawdy, ujmując zagadnienia 
interdyscyplinarnie i we wzajemnych zależnościach. Zwrócił więc uwagę na fakt wpływu 
polityki i dominujących ideologii na programy nauczania, korzystny wpływ praktyki religijnej na 
karierę szkolną i zawodową, związki pedagogiki z neurobiologią (proces uczenia się, dosko
nalenia mózgu, jes t ważniejszy od samej wiedzy).

Katedra Nauk Społecznych AWF w Warszawie, a konkretnie profesorowie J. Kosiewicz 
i L. Jaczynowski zorganizowali w terminie 10-12.09.2004 międzynarodową konferencję naukową nt. 
Aktyw ność fizyczna w integrującej się Europie. W tej ważnej dla humanistycznych nauk o kulturze 
fizycznej konferencji uczestniczyli naukowcy z Czech, Polski i Słowacji, w tym specjaliści w dziedzi
nie sztuk i sportów walki, jak  profesorowie S. Tokarski, J. Kosiewicz, K. Obodyński i dr W. Sikorski. 
Dr W. J. Cynarski wyjaśnił istotę filozofii drogi sztuk walki i jej intuicyjny sens, nawiązując do 
intuicyjnego pojęcia ‘słowiańskiej duszy’ i rycerskiego etosu. Prof. Tokarski zaproponował 
uwzględnienie tematu dsw w prowadzonym przez niego projekcie badań dialogu kultur.

Niezwykle inspirujące były referaty profesorów S. Kowalczyka, Z. Krawczyka, B. Hodana 
i doc. D. Leśki, a ponadto poprowadzona przez prof. Kosiewicza dyskusja przy okrągłym stole.

Fot. 1. Prof. Zbigniew K rawczyk podczas konferencji Aktywność 
fizyczna w integrującej się Europie (fot. K. Obodyński)
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W dniach 24-25.09.2004 zorganizowana została w Rzeszowie (z okazji 650-Iecia lokacji miasta 
i 100-lecia KS „Resovia”) przez IWFiZ UR i PTNKF III Ogólnopolska Konferencja historyków 
kultury fizycznej nt. Początki rozwoju sportu, dyscyplin sportowych i  działalności klubów  
w Polsce. Sesję II w sekcji IV, która odbyła się w ratuszu miejskim na Rynku w Rzeszowie, 
poprowadził W. J. Cynarski. Przewodniczący sesji wygłosił referat pt. Jüjutsu  w Rzeszowie i na 
Podkarpaciu (w latach 1990-2004) a następnie przedstawił wnioski z  obrad, wśród których znalazł 
się następujący postulat: „Jüjutsu kwalifikuje się, aby zaliczyć je  do wspieranych przez programy 
rządowe sportów obronnych, a także upowszechnić przez wprowadzenie do programów szkolnego, 
czy przynajmniej akademickiego wychowania fizycznego.”

E dukacja  poprzez sport, SALOS RP, W arszawa, 9.10.2004
Odbyło się już  XII interdyscyplinarne sympozjum naukowe zorganizowane przez Salezjańską 

Organizację Sportową RP i dr. Zbigniewa Dziubińskiego. W budynku Centralnego Ośrodka 
Sportu spotkali się liczni badacze z obszaru humanistyki kultury fizycznej. W śród wielu 
świetnych lub niektórych kontrowersyjnych wystąpień w toku sesji referatowych i dyskusji dwa 
głosy zostały przyjęte przez Redakcję IRK-MC jako zadanie lub zobowiązanie:

1. Prof. J. Lipiec zauważył, że nasz Rocznik powinien podąć się refleksji nad zagadnieniem 
‘olimpizm a wielokulturowość’;

2. Prof. W. Lipoński wskazał konieczność zwrócenia większej uwagi na problem atykę języka 
sportowego, co czynimy już  w niniejszym tomie.

Konferencję Przygotowanie psychofizyczne oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych 
w działaniach interwencyjnych i ratunkowych służb mundurowych  przygotowała Sekcja Kultury 
Fizycznej w Wojsku PTNKF i W yższa Szkoła Policji w Szczytnie (24-25.11.2004). Tę ciekaw ą 
imprezę naukową wysoko ocenił prof, dr hab. Ewaryst Jaskólski, który poprowadził w Szczytnie 
dyskusję okrągłego stołu.

Dnia 11.12.2004 w Jaworznie odbyła 
się przy okazji ogólnopolskiego Konwentu 
[o którym informujemy w innym miejscu] 
konferencja naukowa 100 lat ju ju tsu  na 
ziemiach polskich. Jubileusz wynika z fak
tu zamieszczenia pierwszej informacji 
o „dżuditsu” i „kenditsu” (jüjutsu i ken- 
jutsu) w książce G. Weulersse [1904, 
s. 125-126; por.: Cynarski 2000] w tłu
maczeniu Jana Lorentowicza. Sztuk tych 
nauczano na początku XX wieku w japońs
kiej Szkole Szlacheckiej.

Po raz drugi w Polsce odbyła się 
konferencja naukowa poświęcona te
matycznie jüjutsu [zob.: Cynarski 1992].
Przedstawiono 7 referatów i liczne głosy 
w dyskusji, których autorzy reprezentowali AW F w Katowicach, AW F w Krakowie, AWF 
w W arszawie, UR i UW. Tematyka rozciągała się od historii i teorii sportu po refleksje 
pedagogiczne i socjologiczne. Gościem zagranicznym konferencji był mgr S. Lansky z Czech. 
Obrady poprowadził dr W. J. Cynarski. W podsumowaniu prof, dr hab. Henryk Ćwięk (AW F 
Katowice) wysoko ocenił to interesujące sympozjum.
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jutsu na  ziemiach po lsk ich” (Jaworzno, grudzień 2004) 
[fot. T. Guja]
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