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Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzęszowie
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Fizycznego, Uniwe§}tetu Rzeszowskiego w Rzeszowie
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Świętokzyskim

Mój dorobek naŃorły po uzyskaniu §topnia naukowego doktora naŃ o kulturze

fizycznej obejmuje łącmie 98 prac oryginalrrych, w 3t jeśęm pierwszym autorcm, 11

komunikatów konferencyjnych prezentowanych na konferencjach naukowych kajowych
i międzynarodowych, 1 podręcznik, 2 monografie oraz 6 monografii \łspółautorskich. Swoją

wiedzę i warsztat badawczy pogłębiałem podczas odb},\łanych §taży w kraju i za granicą

(Ęznie 9). w cza§ie stźrży naŃowych plez€ntowałęm także w formie wystą)ień

seminaryjnych osiągnięcia własne i placę zespołowe z zakresu holistycznie ujętych zagadnień

historii rozwoju sportu W rcgionię Polski południowo-wschodniej. Łączna ilość punktów

łtórą uzyskałem wynosi 419 KBNMNisw w Ęm 3,697 IF i 21136 IC, liczba cy,towań

z rrykluczeniem autocytowań (I§I Web of Science); 5, Itrdek§ Hirsch'a (wg ISI Web of
§cience): 2

4. Wskazanie osiągnięcia łTnik jącego z ań. 16 u§t 2 ustawy z dnia 14 narca 2003 r.

o stopniach naukowych i Ętule naukovrym oraz o §topniach i tytule w zakre§i€ §ztuki

(Dz. U. Ir 65, poz. 595 ze zm.):



a) §tuł osiągnięaia naukowego:

Kultura Jiącz,rra w )Q(Jecia międłwojenn m na Krusach wschodnich, ze

s zr ze g Ó l ny m uw zg lę d niłnił m Lw ow a-

Publikacje wchodzące w skład osiągrięcia naŃowego:

r Monografia altorskai Lekkoatletyka w województwie lwowskiu (192a,I939),

Podkarpacke Towarzystwo NaŃovre Kultury F izy cznej, Rzęszó§l ż0l5,

. Cykl axtykułów:

b) (autor/autorzy, §,tuł/t}tuły publikacji, rok wydanią nazwa wyda.Wnictwa)

1. Król P., Zabomiak S.: Derelopment of ski junps in Lvov and Brzuchowice (1920-
]939),(2012), scięr\tific Review ofPhysical CultuTe, [online], vol. 2, rn 4, s. 38-50.

2. Krót P., Zabomiak S.: Beginnings of L|oy skiinE befołe 1914, (2012), Scientifrc
Review ofPhysical Culture, [online], vo1. 2, ru 4, s. 8-13.

3. Król P., Zabomiak S.: L,1,o1, slci jumps (1922-1939), (2012), saientific Ręvięw of
Physical Culture, lonline], vol, 2, nr 3, s, 33-41.

4. ZŃotńak S., Król P., Płonka A.: Lyov beginning§ of wihtet śpońs (1900-1914),
(2013), Scientific Review ofPhysical Culturę, [onlinę], vol. 3, ry 1, §. 41-49,

5, Zabomiak S., Król P., PłoŃa A.: Lvov beginnings of rugby in Poland (1903-1922),
(2013), Scientific Review ofPhy§ical culturę, fonline], vol. 3, nr l, s. 17-23.

6. Z,abomiak S,, Król P., PłoŃa A.: Lroł - Rzeszów spolts contącts (1903-1939),
(2013), Scientific Review ofPhysical Culture, fonline], vol. 3, ru l, s. 59-70.

7. Z,aborńak S., Król P., Rożek H.| I Alchery Wo d Chaupionship in Lvov in 1931,

(2013), Scientific Review ofPhysical Culture, [online], vol. 3, nr 2, s, 45,ó4.

8. Zabomiak s., Król P., Rożk H.: Spolts contacts of footbau teafus of the KS
"Resoyia" in the Lyo, Circuil Leągue in years 1930-1939, (2013), Scięntific Review
ofPhysical Culture, [online], vol. 3, nr 2, s. 5-44.

9. Zabomiak s., KrólP.: Iwan Bobershi - Memoriam pro in ]40 yeals jiom bfuth - ofthe
patriot, the ideologist, teacheĄ methodologist and the organiser of the uh7aifiiąn
physical cultfte, (2013), Scientific Review ofPhysical Culture, [online], vol. 3, no. 2,

s_ 5-3 l .

l0. Zabomiak S., Król P., Jandziś S.| Spofl - medical care in Lyoy befołe 1939, (2013),

Scientific Review ofPhysical Culturę, lonline], vol 3, no 2, s, 139-154.

11. Król P., Nadolski W.: Beginnigs of the luge in L|o| before the I World Wał, Q013),
Scientific Review ofPhysical Culture, [online], vol. 3, no. 3, s. 150-158.



12. Król P., Zabomiak S.: Lwoulskie konnkty płkarskie KS ,,Resollia" Rzesńw (1903-
1939), (2013), [wd cynanki W. J.,. Nowakowski A., Zabomiak S, (red.): Szkice
z leońi i historii wchowania frąrcznego, sportu i tulystyki, Uniwers}tet Rzęszowski,
Rzęsńw 2013, s. 48-ól.

We wszystkich wskazanych wyzej pracach miałem wiodący udział na każdym etapie

ich pow§tawalia. Mianowicie mój wkład polegał na: opracowaniu koncepcji pracy,

przeprowadzeniu kłyĘczłĄ "nalizy literatury prz€dmiott! kwerendzie żódłowej,

opracowaniu innych dokumentów wykorzystanych dla potrzeb plac olaz ia wytworzęniu

opi§owej części ańykułó\ł. Ponadto mój udział w przedsięwzięciu obejmował opracowanie

§tąłstyczne, formatowanię fotografii, łamanie tekstu, adiusiącję omz archiwizację

dokumentów. Ośńadczenia współautorów z pr€c}uyjnym przedstawieniem \ł,kładu wła§nego

dołączyłem w formie odrębnych załączników do wniosku (zał. 3)

Po ukończeniu studiów w 1993 roku rozpocąłem pracę w Złkładzie Pedagogiki

ogólnej Wyższej §zkoły Pedagogiczrej w Rzeszońe. W tym cza§ię w zrkładzie lealizowane

były główne badanią z zakresu pedeutologii oraz hierarchii systemu wartości młodzieży

polskiej, PrzysĘpiłem do zespołowych badan naukowych w wymienionych ob§zarach.

Równocześnie rozpocząłem w§półpracę z Instytutem Wychowania Fizycznego i Zdrowotn€go

WSP w Rzeszońe. W pocz4tkowej fazie wspĘraca obejmowała plowadzenie zajęć

praktycznych z zalGesu narcia$twa zlazdowego, a n, dalszej kolejności uczestnictwa

w bądaniach dotyczących historiogafii spońr, kulfury fizycanej regionalnej

i ogólnokrajowej. Zainspirowany węz vof. Bemarda Woltnanna do zgłębiania wiedzy

historycznej z zakresu §pottu i szeroko rozumianej kultury fizycznej rozpocząłem

poszukiwania własnego kieruŃu badąwczego. W swoich rozwź!żartiaoh oparłem się na

pojęaiu kultury fizyaznej rozumianej przez prof. dr hab. Zbigniewa Krawczyka jako s}lronim

§portu, który wy§tępuje Ęlko sporadycznie zaró§rro w Polsce, jak i innych krajach Europy

Środkowej i wschodniej. Natomiast §potykamy baldzo często, zwłaszcza w krajach

ościennych, próbę przeciwstawieńa tych dwóch pojęć. Mówi się mianowicie o kulturzę

flzyczrtĄ i sporcie jako obszarach rozłącznych. Owa rożącaość nie zostałą jak doiąd,

dostatecznie uzasadniona teoretycznią dlatego §potyka się czę§to z uzasadnioną negacją.

Iden6fikacja kultury fizfcznej i sporfu wysĘpuje nalomiaś z reguły w literaturze zachodniej,

w której zreszĘ firnkcjonuję lakże szglsze pojęcie, a mianowicie ,,aktywność fizyczna",

Je<tnakze specjaliści coraz konsekwentniej posĘują się tęrminem ,,sport" i oheśleniami



pochodnymi..,1, W początkowej fazie moje badania miĄ charakter regionalny.

Konsekwęntnie rozwijałem i rozszęrzńem teren badń. W efekcię objęły one Kresy
wschodnie Rzeczpospolitęj Polskięj w dwudziestoleciu międąvojęnnym.

sport nowożf4ny zaistniał przede wszystkim jako źródło rtrldzlęi człowieka na jego

biologiczną odnowę, zdlowie olaz na nowy porządek mordly w świecie. Jęst on dziś

zjawiskięm społecznym o i§totn}łn znaczęniu dla współczesnego człońeka otaz
społecz€ństw. spoft bywa uznawany za symbol kultury fizycznej i wówczas traktowany jest

jako najbardziej rozwrjający się jęj element. W sporcie odbijają się wszelkie społeozne,

politycane i ekonomiczre zjawiską w t},rn a§p€kcię nierzadko świadczy on o rozwoju
pństwa, o jego znaczeniu na arenie międzynarodowej. Wobec tego tŃ istotna jest wiedzą

o historii sportu, jego lozwoju W danym państwi€, regionie a nawet w lokaln}łn środowisku.

z powższego punktu widzenia zasadn}m jest fakt podejmowania badań historii i rozwoju

spońu omz jego uwarrmkowń. okresem szczególńe inspirującym historyków polskich do

badań była I1 Rzeczpospolita, a więc lata 1918-1939. Jest on tym bardziej ciekawy, iz
rłzbudzał zawsze wiele kontrowersji, odmiennych poglądów, opinii i ocen.

w tytn to ptzęgięż czĄ'ię waz z odbudowlrłaniem struktur władzy pń§twow€j

i samorządowej zaczęły powstewać pięrwsze ogólnopolskię organizacje sporto\łe. Potwierdza

to dobitnie fakt zawięania się w l9l9 roku Komitefu Udziału Polski w Igrzyskach

Olimpljskich oraz zń9łków spońowych: lekkoatl€tyki, wioślar§twa, piłki nożnej

i narciarstwa. ogólnopolskie oryanizacje §pońowe, jeśli naw€t powstawĄ poza War§zav{ą

to miały tendencję do organizowania swych siędzib w stolicy,

W doĘchczasowej literaturze i§tnięją opracowania o §porci€, lv tym poszazególnych

jego dysclplinach ale są one niepełnę, często przyczyŃowe, brąk je§t tąkich, któIe

traktowałyby tę problęmatykę całościowo z wszelkimi jego uwaruŃowaniami. Zatem i§tnieję

oaz}rłi§ta potrzebą komplek§owego wyjaśnienia nie tylko wszelkich aspektów sportu

w okle§ie II RzecznospolĘ, ale taldę wwełnięnia lŃi i§tniejącej hi§toriogafii, a §m
samym wzbogacenia naszej wiedzy o histolii sportu w Polscę międzlrłojennej.
Przedstawiona do po§tępowania habilitacyjnego monogrŃa pl, Lek*aatteĘka

lł lłojewództwie lwowsbim (1920-1939) jest próbą w}pełnienia tej lŃi w zakesie rozwoju

uamwanej za najpopulamiejszą dysclplinę sportuJeklroatletyki.

Odnosząc się merlłorycznie do okęsu międzywojennego celowo i świadomie

okeślono cezurę czasową na lata 1920-1939. Rzecz bowiem dotyczy okresu szczegóJrrego, to

1Kla\ czyk Z. (łed.)| En.yklopedia kuttury polskiej XX.^lieh). Kulturali4,czna. spół,, warszawa 1997, s.12,
Nowoci€ń J,: studium o pedagogice kuhury lzycznej. warszawa2}I3,s.'75.



jest wolnego od dwóch lat panśwa polskiego, ob},\,vatelskiego cieszenia się ni€podległością

o1czynry po 123 latach zabolów. szczególny jeś też tęren stanowiący przedmiot badań-

ówczesne województwo ze stolicą we Lwowie. lva.hość ąiawiska stanowi lównież fakt

zakończęnia wojny na wschortniej granicy pariśwa z Ro§ją.

Moje zainteresowarria naukowe konc€ntrują się wokoł problematyki kulfury fizycmej

Kresów Wschodnich zę szpzegó'l!rym uwzględnieniem kultrry fizycalej i jej głównego

§kładnika - spońr miesztńów Lwowa w )O(Jeciu międzywojenn}m. Dąźąc do

rozwiązania problemu badawczego wykonałem wiele zadari badawczych, a w konsekwencji

opmcowań olaz monografi ę habilitacyjną.

W pracy badawczej staram się kie.olvać stosowaDą w naŃach społecznych zasadą

pźestrzęgania określorcj dialektycznie i logicznie kolejności rozpaĘrłania i rozwięifwania
ploblęmó% tj. ogólnych przed wczegołow}mi. RozpaĘrwanie 4iawisk i procęsów w sposób

konkretny nawiązując do ręalnej r:zęcżywistości społeczno-po|itycnej, ekonomicznej, do

oheślonych uwarurkorłań w tym międzynarodowych. Łączenie różnych efełlów
pozrawczego problemu przez wyoĘbnienie rozpatrywanej całości i jej elęinentó%

z jednoczesq,rrr wychwytywaniem zńązków otaz faz i stanów iozpaĘ,vr'anych procesów.

W analiże badanych {awisk troszczę się o posĘpo&,anie zgo&rc z zasńą determinianu

historyczirego. w obębie metod nauk historycżrrych stosDję krytycatą analizę i ocęnę

matęńałów archiwalnyą tj. zródą ffieł drukowanyĄ mateńałów ikonograficznych,t*j:e

różnego rodzaju czasopisrn, pmsy tygorlniowej, codzienrrej, iĘ. Wykorzysfuję kroniki,

pamiętniki, plakaty oraz wy<lawnictwa statystycżnę GUS. oceniam jakość i przydatność

źódeł stosując hierarchiczną wańość dowodową. Materió te mają różny stopień

wiarygodności.

Od pocątku praay naukowej moje główne zainteresowania mieszcą się w obrębie

histońi kulhry fizycznej i Ęgają okrcsu przed obroną pracy doktorskiej. Wprawdzie przed

uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk o kultur:ze fizycanej opublikowałem

9 ańykułów z zakłesll pedagogiki, ale kolejne opracowania dotyczyĘ problemów

badawczych z zake§u kultury frzycz]Ej. Ten/]^t rozprawy doktorskiej Kukura fizyczna
w wojewódzńłie ta,ńobrzeskim !, latąch 1975-1998 je&rcaacmie ukieruŃował moje dalsze

zainteleso\łania naukowe. Konsekwencję w badaniach naŃo*ych potwierdza efekt końcowy

w postaci cyklu ,!łybranych artykułów opublikowanych w licaych czasopismach naukowych

oraz mono grafi i habilitacyjnej.



Przygotowarra monogralra habilitacina stanowi ważny element pomania naukowego

w}pełniający 1Ńę histońograficzrrą dotyczącą okesu międzywojennego z u§}tuov/ani€m

\łydarzęń §portowych (lektoaderyki) na Klę§ach Wschodnich.

Podpisana umowa wydziału Wychowania Fizycz.f.go Uniwęr§}.tętu Rzeszowskiego

z Uniwelsytętęm Narodowym Kultury Fizycznej im. Tadeusza Kościuszki wę Lwowię

o partnelstwię i wspófuracy naŃowej w Euroregionie KaĘaty była istotnym wsparciem do

mojej dalszej pracy badawczej i realizacji poszczególnych etapów po§Ępowania

poanawczego. Rozwiązując podjęty problem badawczy, jako kierownik projellu rozpocząłem

wspófuracę z prof. dr hab. Stani§ławem Zabomiakięm. Wspólnie przygotowaliśmy szereg

axtykułów naukowych m.in. w ramach §tatutowego pĄektu badawczego Traącje
i współczesność kultttry fizycznej na Podkarpąciu. Spoft na Rzeszowszc4lźnie w lątach ]867-

/989. (WłTruR/II)

Nowoż}.tna kultura fizyczna mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich ma głębokie

korzeńe. Tradycyjnie wiąze się z początkami galicyjskiego wychowaiafizycznego Ęjących
na tych tęr€nach społeczności: polskiej, zydowskiej, ukraińskiej, niemieckiej

i innych nniej licznych mnioj§zości narodowych. Mieszkńcy lGesów mieti świadomość, żę

sport może służyó nię tylko integracji narodowej ale §twarża głównię szansę na godne

i zgodne współisinienie odmiennych kultur i wyznari. odzwierciedlęnię sportu w zjawiskach

społecznych polĘcznych i ekonomicznych badanego obszaru starałem się ująć w wielu

publikacjach. owocęm tych poszukiwń naukowych były liczne place m.in. Judi'che

spoft efeihe im Kreis Tarnobrzeg (1919-1939) lwl Nięwęrth T., Juręk T., Mattausch W,D

(led.) Judischel Sport Und judi§che Gesellschąft jelłish sport ąhd jewi§h coumunity. Bęrlin,

Gorzów WLKP 2010, a tąkże popularyzacja tych wlników poprzez udział w konferencjach

naŃowych kajowych i międzl.rrarodowych gdzie spotkĄ się z Ącżiwym przyjęciem.

Przeprowadzone przeze mńe §tudia nad k]Itną flzyczną w Polsce w )O(-lęciu

rniędą.wojennyrn ze szczególnyn uwzględnięnięm mięszkńców Lwowa ukazĄ wzajemne

przenikanie się kulfuIy polskiej z kulturą mniejszości nalodowych. zaznaczyć należry, że

w latach 1919-1939 ludność ukąńska stanowiła najliczniejszą gnrpę narodowościową

w Polsce. Obustronne oddżałlwanie tych dwóch narodów miało miejsce we wszystkich

dziedzinach życia, dokony\łało się takźe na płaszczyźmie kultury fizyczrrej. Wyniki badń

ukazują że na objętych kwerendami naŃor4łni terenach - przed 1939 roki€m zdęcydowanie

dominowała społeczność polską wyprzedzając rozwój i osiągnięcia ukańskie w zakesie

sporfu. Wiele elementów wychowania ftrycznego, działalrrości sportowei i turystycznej



pocąlkowego okresu rozwoju we Lwowie, §tało się pod§tawą rozwoju spońr i kultury

fizycznej mieszkariców innych miast w Polsce.

Głównyrn cęlęm pźygotowanej monografii l, ekkoątletyk1t y, województwie lwowskim

Q920-1939) (zd. 7) było przedstawienie w formię sfudium hi§torycanego dzieiów

lekłoalletyki w wojewódźwie lwowskim w latach 1920-1939. Sfudiurn to dowiodło, żę drogi

Iozwojowe tej dy§cypliny w ramach działalności Lwow§kięgo OkĘgowego Związku Lekkiej

Atletyki (LOZLA) na badąn},rn ob§zaźe, jej ksżałt i wizerunek powiązane były

z przebiegiem różnorodnych procesóW społ€cznych i ekonomicznych, a także poliĘcznych.

Dla potrzeb niniejszej monografii, w celu zobrazowania rozwoju lekkoatletyki, przyjęto

cezuĘ czasową obęjmującą okręs od 1920, tj. po zakończeniu walk polsko-ukraińskich

o mia§to, do 1939 roku tj. do wybuchu II wojny śWiatowej. Przedstawiono tradycje

lekłoatlętyki na zięmiach polskich, Ńazując cale zagadnienie w perspektywio diachronicznej.

Praca wpisuje się w dokum€ntowanie zagadnienia zwiąanego z począlkami rozwoju

różnych dyscyplin spońowych W Pol§ce, w opracowaniu ukazałem rozwój lekkoatletyki

ówcz€§n€go \łojewództwa ze stolicą We Lwowie, Początków lekkoatletyki na omawian}łn

terenie należy po§zukiwać w działalności utworzonego w 186? r. w€ Lwowi€ Towaruy§twa

Gimna§tyoznego (TG) ,,Sokół", W tej pierwszej polskiej organizacji sportowo-gimlra§tycznej,

lekkoatletyka, jako pro§t€ ć\łiczenia gimnastyczne w biegach, skokach i rzutach, na]ężała

obok girulastyki do pierwszych dyscyplin rozwijanych w programie TG ,,§okół''.

Powołąny w Krakowie 21 paździemika 1919 r. Polski Związ€k L€kkiej Atletyki

(PZLA) posiadał osobowość prawną i swoją działalność wspierał na społecznej ak§.wności

działaczy sportowych przede wszystkim Lwowa.' Pierwsą §iędzibą PZLA był Lwów, który

§zczycił się najsilniejszymi klubami lekkoatletycznymi LKS ,,Czami'' i LKs ,,Pogoń''

z in&a§trukhlą w po§ta§i jędnego z dwóch ń,mkcjonujących wówczas polskich §tadionów

lękkoatletycznych.

Nąlężący do §tnrktur prężnego lwowskiego środowiska lekkoatletycznego dr

Stanisław Polakiewicz, juz przed I wojną śńato\łą został człoŃiem Austriackiego Zwiąku
Lekkięj Atleryki (AZLA), a na§tępnie jako referent tego związku na terenie Galicji utworzył

Polskie Kolegium Lekkoatletyczne. Kolegium to 2| pńdziemka 1919 roku powołało

w K&kowie pierwszy związek sportowy w odrodzonej Polsce, któryn był wynieniony Polski

Związek Lekkiej Atletyki, mający w pierwszych dwóch latach swej działalności siedzibę we

Lwowie. Czołowe role odgrywali wówczas lwowscy działacze l€kkoatletycżń, któlzy

w liczbię 7 osób węszli do 1l-osobowego zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atlętyki. Byli
to: Tadeusz Kuchar (pierwszy prezes PZLA), Kazimierz Lubienicki (I wiceprezes



w I zArządzię PZLA), Tadeusz Dęgewicz @ wicąrezes w l zarądzie PZLA), Iózef
Mostowy (seketąrz I zatądltPZlA), TedLetaz Dudryk (§karbnik), Le§zęk Jawor§ki i Witold
Wondrausch, dodatkowo w skład 3-osobowej Komisji Rewizyjnej wesźo dwoch lwowian:
IGzimięrz Hemęrling i Sfunisław Wojciechowski. Ponad dwie trzecię składu zarząfulPzLA
w latĄch l9l9-192l §tanowili przed§tawicięlę lwowskich lJubów sportowych ILKS ,,Czami''
i LKS ,,Pogoń". Od pocątku polskiej pa!§twowości Lwów był siedzibą PZLA. Jako jedyny

z polskich miast po 1918 l. miał w posiadaniu pełnowymiarowy §tądion lekkoatletyczny
(LKS ,,Pogoń" Lwów). Na tym §tadionie w dniach 17-18 llpca 1920 r. odbyły się
I Lekkoątletycznę Misbzo§twa Pol§ki PZLA mężFzya. W kolejnlm roku w dniach 13-15

sierpnia odbyły się II Ll\tP PąLA mężłqzn Zańwno w pierwszej jak i w rtrugiej edycji tych
Lekkoatletyczn ych Mi§trzostw Polski donrinovali lwowscy lekkoatleci, którzy zarówno
w I jak i w II MP na 17 koŃrrrencji w 1l zwycięźali. W ciągu 20 tat istńenia Lwowskiego
Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki największym sukcesem mógł pochwalić się
Kazimierz Kucharski, który na Igrzyskach Olimp|iskich w Berlinie (1936 r.) w biegu na 800

m zajął IV miejsce.

Monografia habilitacyjna je§t efektem wszechstrorurej analizy zródłowej, począwszy

od dokumęntó\ł archiwalnych, łódeł drŃowarrych, przez §tudio\ł/anie obszemych

materiałów prasowych. Najobszemiejszy zespół faktów pochodził ze żódeł piśmienniczych

z oI§esu II RzeczpospoliĘ. Moim zamierzeniem było przeanalizowanie artykułów,
zawierających wiele szczegółowych faktów i precyzyjnych danych, służących charakterystyce

i rzetelnęmu obrazowi tl,tułowej dysclpliny w róznych okresach jej rozwoju.

Zrbrane i opisane materiĄ żódłowe wypełniĘ lukę w historiografii sportu i kultury

fizycmĄ ru ziemiach polskich w XD( i )o( wieku. Monografia bazuje na obszemej
podstawię zródłowęj i zawięra ustalęnia w odnięsieniu do bardzo populamej, powszecbnie

uprawianej w Polsce, dy§cypliny sporlowej. Przedstawia wiele nielozpoznanych dotąd faktów

i, wydatzń z dziejów lekkoatletyki.

W monogmfii przedstąwiam baldzo vahe uwarunkowania społeczro-polityczrre,

ekonomiczne, organizacyjne, mateńahe, kadrowe, waruŃujące swoiĘ podstawę dla
dalszego rozwoju lekkoatletyki. opracowanie zAńela szr.zegaowe zestawienia osiągnięć

sportowcóq które doĘd nie byĘ opublikowane oraz przywofuje kilkaset nazwisk lwowskich
lekkoatleów i ich dokładne łyniki sportową a takze dokumentuje wkład lwowskiej

l€kkoatlętyki w dorobek tej dyscyplirry w Polsce.

Z oplacorłanej monografii omz wybranych artykułów wlniĘ żę zś wzg\ęd! ia
prekursorski rozwój dyscyplin §portowych nie bez powodu w środowisku przędstawicieli



kultury fizycznej miasto Lwów uznawane jest za kolebkę polskiego §portu powszechnego jak
i wyczynowego, Rok 1867 kojarzony z założeniem wę Lwowię TG ,,Sokół'', jęst cezurą
cza§ową któIą uważa §ię za począ!9k zorganizowan€go sporfu w Polscę, Dlatego w 1967 r.
obchodzono oficjalne 100łecię, a w 2O17 r, obchodzone będzie 1sOłecie §portu polskiego.

W IatAah 194+1991 tematyka rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Lwowa
w II Rzeczpospolitej znajdowała się z różnych względów poza zaintęresowaniami polskich
hi§toryków, w §m lównież historyków kulfury fizycznej i spoltu, była podejmowana rzadko,
ą opracowania miĄ charakter przyczyrka.rski, Głórłnym powodęm takiego stanu rz€czy było
fifikcjonowanie zaróWno na Ukainie radzieckiej jak i w PRL ograniczenie, wlę'z zakaz
podejmowania tematów o polskiej kulturze rla Kr€saph Wschodnich. Istńała W tym zakfesie
szczególna cenzura wszelkich opracowań hi§torycznych dotyczących terenów wcielonych po
drugiej wojnie śWiatowej do ZSRR.

Pragnę jeszcze r8z podkleślić, że głó\łnym motywem wyboru kierunku problematyki

badawczej były moje zainteresowania naukowe zwięale z hi§toriogafią sportu i kultury
fizycznej Polski południowo-wschodni€j, a także konieczność kompleksowego opracowania
o tematyce kultury fizycznej i sporhr mieszkńcó\ł Lwowa w D(-leciu międzywojerurym.

Opublikowane vyniki badan uzupełniają istniejqcą wcześniej lukę badawczą w tejże
dziedzinię, a takze łpisują się w histońografię rozwoju dysclplin sportowyoh, któIę
szczególnie nasiliły swój rozwój w Polsce w latach międzywojennych,

Po wnikliwej analizie wszystkich do§tępnych źród€ł utwierdziłem się w przekonaniu,

iż ten niezwykle d)nąmiczny i zwracający uwagę rozwój sportu w Pol§ce pofudniowo.

w§chodniej okresu międzywojennego ma genezę \ł lataah poprzędzających I \łojnę światową.
Należy podkreślić, źe Lwów pod koniec XIX wieku oraz na początku XX wieku,

w okrę§ię autonomii galiclskiej cieszył się szeroĘ niezależnością i swobotlą w rozwoju
naŃi i kultury jego mięszkńców, w tym róWnież kultury fizycznej. Zakładane były liczne
§towąrzy§zenia §portowe, rir' klórych duzo stalń przykładalo do upow§zęchniania spo u,
rekłeacji i tuystyki. Jeszcze przed rckiem 1900 we Lwowie, zainicjowane zostaĘ pocą&i
spońów zimowych, dlatego Lwów uwżany je§t za kolębkę pol§kiego narciarstwa, W wyriku
przeprowadzonej prz€ze mnie kwerendy źródeł i ich analizy udało się ustalić początki
organizacji narciarstwa we Lwowie, gdzie w 1907 roku powstał pierwszy polski klub
narciarski Karpackie Towafzy§two Naxciarzy (KTN), którego działacze zorganizowali
w 1908 roku na pr}łni§nł!ęj skoczni pierwszy oceniany koŃurs skoków narciarskich
z lldzińem lałciatzy lwowskich. Dzięki staraniom KTN, w Sławsku powstała \M 1910 roku
pierwsza skocznia narciarska o chalakterze na minione czasy - profesjonaln}łn,
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Przeptouadzane byĘ również kursy narciarskie z l.lźałęn zagruicznych instruktorów,

a także jeszcze przed wybuchem I wojny śńatowęj, olganizowaae byĘ w t}'In regionie

zawody w dyscyplinach narciarskich (zń, 8, aIt. fi 2, 4), Dńękl tlłn prekursorskim

przedsięwzięciom, mieszkńcy Lwowa tworzyli histoiię polskiego narciar§tł?.

W latach 2o-tych )o( wieku we Lwowie nasĘliło ograniczenie tempa rozwoju spoltu

i L-ultwy fizycznęj, spowodowane to było konsekwencjami wrogich działań politycznych.

Okolicaności takie jak skutki I wojny światowej 09l,+-1918), walki polsko-ukrainskie

0918-1919) oraz wojna obronna w 1920 roku przed najaz<lem wojsk sowieckich, stały się

przyczyĘ spowolnienia lozwoju kulftrry fizycznej. Kolejne artyhły ukazują przedsięwzięcia

podjętę vzfz lwowskich działacry sporhr i hlfury fizycarcj w celu reaktywacji spońów

narciarskich w okresie osiąnięcia stabilizacji politycanej. Były to.1?:ńania zńęane
z budową urżądzeń sportowych, w tym: plofesjonalnych skoczni narciarskich m.in. we

Lwowie, oraz w pobliskich BranchowicacĘ sławsku czy też worochcie, a takźe organizacja

zawodów w skokach narciarskich z ńzińem polskich oraz zagrańcutych
skoczków (zał. 8, art. rn 1, 3).

oprócz bardzo populamych skoków narciarskicĘ a takze imych zimowych dyscyplin
sportorłych zwiąanych z naltami, ogromną sympatią szczególnie wśród młodzieZry szkolnej,

cieszyło się §an€czkarstwo, łlóre wę Lwowie zaczęło się rożwijać na początku XX wieku.

Dlatego też W mojej wspołaurorskiej priacy zĄćułowanej Begirmigs xthe luge in Lłov before

the I Wolld War tkazl!ę przedsięwzięcia podejmowane przez lwowskich działaczy
w zakesie w&ażar'ią organizacji oraz dynamicaego lozwoju tej dysclpliny w okesie do

wybuchu I wojny światowęj (zał. 8, aTt. fi 1l).

Pierwsze zawody saneczkarskie z ldziŃqn polskich spoltowców, odbyĘ się we

Lwowię w 1906 r. Z roku na rok lwowskię towarz].stwa spoltov/e udoskonalĄ infiastrukturę

sportową niezbędną dla tej dyscypliny, przyciąe;ajry w terr sposób coraz większe rzesze

ołodzięzy stalfującej w róhych konkurencjach sanec*arskich (zał. 8, art. nr ll). Miało to
wpływ na wlpromowanie piońeńw raz popularyżatońw saneczkarsMą jak i na samych

sąnęczkarzy, którzy do roku 1914 byli najlęsi w całej Galicji (m.in. W. Kucbar)2.

Z plzęprowńzor7ych p:zeze mnie badań wyniĘ że okres )O(-lecia międąrvojennego

dla mięszkńców Lwowa to ńwnież okes rozwoju opieki nad sportowcami.

Prękursorska działalrrość lwowskiego środowiska lekarskiego wysuwa Lwów w sprawowaaiu

opieki §pońowoleka§kiej na pierlvsze miejsce w Polsce w działalności pmktycznej. W}dki

2 Zabomiak s., z dziEów LKs ,Jogoń" Lwów. Ro&ina Kuchańw (18801975), Rze§ów 2009.
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zawartę w pracy pt. Sport - medical care in Llol before 1939 lrłlazują prndsięwzięcia oraz

sukcesy lwowskiego środowiska medycznego przed II wojną światową. Zaliczamy do nich:

- powołanie we Lwowie w roku 1924 pierwszej w Polscę Przychodni Sportowo-

Lekarskiej

- §pęcjalistyczlĘ t€matyęznie działalność rłydawnicą, doryczącą problemów

medycznych w sporcie

- rozpowszechnianie badari spońowoJekarskich (największa liczba przebadanych

W Polsce),

- prekwsorsĘ działalność higieniczno-zdrowotną w środowisku ukraińskim

w dziedzinie promocji zdrcwia i opieki zdrowohei (zał. 8, art. nr 1O).

Lwów w XXJeciu międzl,wojennlrn odegrał bardzo znaczącą rolę na arenie

światowej w łucznictwie. Było to możliwe dzięki organizacji rł 1931 roku

I Międzlnarodowych Mistrzo§tw stzelęctwą Myślistwa i Łucznictwa. Jak wynika

z przeprorvadzonych przezr mlie alallz iładycje tego spoTtu na ziemiach lwowskich sięgają

pocątków XVII wieku, Dopiero jednak w latach 2o-tych xx wiel-u dyscyplina ta osiągnęła

pożom profesjonalny. W opracowaniu pt. I Archery l|/ortd Chanpiońship in Lyoy in 193]

przędstawiłem działana orgańzacyjne lwowskiego środowiska łuczniczego w dziędzinie

utworzenia nowej dyscypliny, stworzenia pięrw§zych klubów łuczniczych, co zaowocowało

w 1927 roL:u powołaniem stowarzyszenia pod nazwą: Polski Związek Łlrczniczy, a także

oryarizacji we Lwowie pierwszych Mistrzostw Świata \ł, Łucznictwie (żał. 8, axt. nr 7).

W Pracy podkreślam również sŃcęsy organizacyjne i sportowe jakie odnieśli lwowscy

działacze, a także §Ąni sportowcy, Strzelrrica w dzielrricy Lwowa - zamarstynowie

dosto§owana do potrzęb I Międzl,narodowych Mishzostw strzęlęctwą Myślistwa

i Łucmictwa była w 1931 roku jedryłrr z największych obięktów strzeleckich w Polsce

i w Euopie. Zawody óotyczącę tej dy§c}pliny były największą impreą w Polsce, co

rrmożliwiło promocję naszego kraju i Lwowa na arenie międz;marodowej. Potwierdzeniem

tęgo fakfu było uczestnictwo zawoduków z 25 klajów świata \ł tym §potkaniu §pońow},rn.

Zorganizowane mistrzostwa łpłynęły w istotn}łn stopniu na dalsze sukcesy polskich

łucaniczek, Llóre w latach 3o-tych xx wieku zdob}.\i/ały t}tuły mistrz}ń świata

w konkurencjach indywidualnych i zespołowych.

Na podstawię uzyskanych wyników badan i analiz dowodzę, ze kolęjną uprawianą

w Polsce dyscypliną sportową, która miała swój pocątek we Lwowie, było rugby, Próby

rozpowszecbnienia tej dysclpliny w Polsce podjęli się dźałaczę lwow§cy około 1918 loku



(zał. 8, art. rrr 5). Jej obecność w środowisku polskim należ.y zawdzlęczać cńoŃom YMCA

(Young Men's Christian Association Zitązsk Cttześcijńskiej Młodziezy Męskiej), którzy

po zakończeniu I wojny śńatowej pełnili słuzbę wojskową we francuskich i angielskich

misjach stabilizacyjnych w Polsce. Próbę gry w rugby w klubie polsko-ftancuskim ,,Orzeł

Biały" podjęto między innymi po 1919 I. w War§zawię. W ramach dalszej promocji rugby

dwa zespoĘ ,,Orła Białego'1 drużyna ,,Czami" złożona z graczy fiancu§kiah i druz}na

,,Biali" złożpv z gaŻzy polskich, rozegrały pierwszy oficjalny mecz, który odbył się 9 lipca

1922 r. wę Lwowie.

Obok pręznie rozwijającęgo §ię §pońu i kultury fizycznej społeczeństwa polskiego na

zięmiaph kręsów pofudniowo-wschodnich w )O(leciu międzywojennym, lóvnie

dynamicznie ewoluował spoń i kultura fizycata ludności ukraińskiej. W ramach wydanego

okólnika cesa$ko-królewskiej Rady Szkolnej Krajowej w szkołach obowiązywały dwa

języki: polski i ukraiński (1924-1926), co przyczyniło się do ujednolicenia prograrnów

kształcenia m.in. w zakresie szercko pojęt€go §portu i kultury fizycznej. Przywódcy

ukaińskiego ruchu narodowego w ucze§tnictwie w kultwze fizycznej upatrywali jeden

z ęlementów podtrzymujących tożsamość narodową, jej odrębność, 8 tym §amym oblonę

przed polonizacją. Spoń i kultura fizyczna były sfeĘ, w ramach której pozyskiwano młodzież

ukraińsĘ do politycznej działalności narodowej, a także mięj§c§m akt},lvnych działań

UkaińcóW podkreślających swą odrębność ętń}zną. z analiz dostępnych aódeł wynika iż

szcz€gólĘ rolę w zakresie upowszechniania §portu i kultury fizyczlej w śrcdowisku

ukaińskim odegrał Iwan Boberski. Od 1908 roku pełnił on fił*cję prezesa Ukraińskiego

Towarzy§twa Gimna§tyczno-Sportowego ,,Sokił", był autoręm wielu publikacji z zakresu

teorii oraz metodyki gimna§tyki i spotu m,in. poradników organizacyjnych pomocnych

w działalności .,§okiła", a takze w lęalizacji programu wyohowania fizycznego i sportu. Był

on ńwnież inicjatorem rozwoju wielu dyscyplin spońowych nadając im ukrańsĘ

terminologię. Dzięki jego staraniom gimna§tyka §tała §ię obowiązkowym Fzedmiotem

nauczania w ukraińskich gimnazjach (w 2013 r, przypadło l40-1ecie wodzin I. Boberskiego.)

W ańykule pt. Iwąn Bobelskj - Memoriam pro in l40 years fłom bińh - of the pątliot, the

ideologi§t, teachel, methodologist a d the organiser of the ukłainian plrysical culture (zał. 8,

art. nr 9). analizuję jego prekwsorski wkład w działalność i wpływ na rozwój teorii i praktyki

ukaińskiej kultury fizycznej. Z uwagi na §talania Iwana Boberskiego w dziedzinie

pedagogizacji, mętodyki, teońi otaz organizacji kultwy fizycznej wśród społeczeństwa

ukraińskiego uunano go za głównego ideologa Tozwoju ukaińskiego spoTtu i kulfury

flzycznęj.



W moim dorobku naŃowym znajdują się opracowania, w których opisuję lwowsko-

rzeszowskie konta.Irly sportowe z początkó\ł )o( ńeku, ż do wybuchu II wojny światowęj.

Zńązk tę łpfuęły na rozwój sporfu i kulhły fizycznej w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

Z badń wlniĘ że omawiane kontakty mają swoją genezę w Towa.zystwie Gimna§tycznyn

,,Sokół' w Rzeszowie, zaTeje§trowan}ryn w 1886 r. PrzejawiĄ się one w udziale

rzeszowskich ,,Sokolórł/' w zebnrriach zarządu lwowskiego Tc ,,Sokół". Jędęn z członków

rzeszowskiego gniazda ,,sokolego" - Karol stary - nąlężał do Grona Nauczycielskiego TG

,,Sokół" we Lwowie odpowiadaj ącego za otgańzaclę oruz metodykę poszczególrrych

dy§c}plin sporto\łych. Był współzałozycielem ,,§okolego" gniazda w Rzeszowie. Dzięki jego

§t aniom zaczęły rozwijać się w Rze§żowię gry i zabawy ruchowe, w tl,rn najbardziej

populama wśród n odziezy piłka nozna, Właśnie w tej dziedżnie §portowej spotkania

lwowsko-rzeszowskię miĄ największą intenslrłność.

W 1905 roku powstała ,,Resovia" R_z€sńw wówczas prowincjonalny k]ub spoltowy,

który był pod silnlłn vp§wem organizacy.jnym i spońow}m lwowskiego środowi§ka. Można

§twięrdzić, żrc przed 1939 t. tajników gry w piłkę nożną rzeszowianie uczyli się od piłkarzy

lwowskich. Współautorska publikacja pt. Lyov - Rzeszów spofś contącts Q903 1939),

Sports contacts Of footbąll teąms of the KS "Resovią" in the Lyoy Cifcuit League ik year§

1930 ]939 otaz §tudium za§tułowane Lwowskie kontahy piłkĄfskie KS ,,Resoyid' Rzeszów

(]903 ]939) Ńazują przebieg rozegranych meczy ,,Ręsovii" w okręgowej lidze lwowskiej

oraz lozwój źeszowskiej druzpy (zał. 8, art. nr 6, 8, 12).

Reasumując wlmiki moich badań z zakesu histoTii kultury fizycznej i spońu

w regionie Polski pofudniowo-wschodniej (głownie okesu między\łojęnnego) myślę, iż
miĄ one dominujący wpływ na dalszy rozwój moich zaintelesowń badawczych. Pragnę

podkęślić, że ich wynikiem §tĄ §ię moje autorskie i wspołautoTskie opracowania

opublikowane w recenzowanych czasopismach naŃowych.

Drugi ważny obszar badawczy, który realizował€m obok głównęgo nutu moich

zainteresowari naukowycĄ stanowi dopehienie moich kompętęncji dydaktycznych jako

nauczyciela akademickiego kształcącego przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. Je§t

on skoncentowaIy na Tozwoju fizycznym, w tym lozwoju sprawności motorycznej i §tylu

żrycia, głównie młodziezy licealnej i akademickiej. Wyniki badń ogłoszone zostaĘ

w licznych artykułach, których szczegółowy .vrykaz zańęra ZĄ|ączńk nr 4 otaz Załączńk nl

5. Ręzultaty części z nich były prezentowanę i popularyzowalę na konferencjach naukowych

krajowych i międzynarodowych. Opracowania monograficzne zawierały wybrane
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zagadnięnia przędstawione w sposób wieloaspektowy, kompleksovy i kompatybilny

z do§tępn}łni zródłami.

5. Informacje o pozostaĘch osiągnięciach nauko}vo-bedawczych po uzy§kaniu §topnia

doktora

a) dane bibliometryczne

Autor lub współautor oryginatnych, pogĘdosTch i kazuistycznych
publikacji naukowych: 98

Sumaryczna liczba punłćów MNisw uzy§kanych po obronie p.acy doktor§ki€j: 419

sumaryczry impact factor zgodDie z rokiem opublikorłania; 3,697

Liczba c}.towań z rrylduczeniem autocytowań (ISI Web of Science): 5

Indeks Hirsch'a (wg I§I web ofscience)! 2

Szczegółowa analiza bibliomeĘczrra (zał. 5)

b) udzial w grautach i ek§pertyzach

Grant wła§ny wydziału Wychowania FĘcznego Uniwer§ytetu Rzeszowskiego
. Grant tIR WWF/F/05 ftierownik projekfu - Paweł KIóD

Za szczególńę cenne doświadczenie uznaję te dokonanią któIe dotyczyły Tealizacji

pĄekfu badawczegoi Test I]EFA Fitness, a 7dolności motoryczne i somatyczne §ędzió|,
piłkankich z województwa podkałpackiego. Prcjękt miał na celu przeprowadzenie badŃ
wśród sędziów piłkarskich tóżĄęgo szlzebla z wojewódawa podkarpackiego przy uźryciu

u\ali7Atofu składu ciała Tanitą pTz€analizowanie uzyskanych rezultatów, ich interpretację

olaz zaprcponowanie modyfrkacji dotychczasowęgo treningu sędziowskiego w kontekścię

uzyskanych wlłrików badń. Zastosowana metoda pozwoliła żbadać i okeślić prawidłowości

przebiegu zjawiska ale także pokazała przycr5ny i mechanizmy owych prańdłowości.

FuŃcjonowanie w powyższym problemię badawczym zaowocowalo mportem ż badań, który

został przesłany do przewodniczącego kolegium sędziowskiego Podkarpackiego Związku
Piłki Noznej. Badania dowiodły, iż jednym z czynników wpłlrvających na w}nik testu był
tęrmin przęprowadzonych pomiarów. (przerwa w rozgrywkach wpŁynęła negatywnie na

osiągane wyniki tesfu pomimo indlrłidualnej rozpiski treningowej dla każdego z sędziów),

Wlłtiki badalr wskazĄ na występowanie liczilych cąmników charakterystycznych dla spoltu

w ogól€ onz zespołu czynników specyficznych dla sędziów piłkarskich. Rezultąty badari



przekazano trcnerom piłki nożnej szkoląc}m na ńźn}m pożomie sportow}m olaz trenelom
peisonalnym.

. W ramach rozwoju infia§trukfurahego Uniwerslefu Rzeszowskiego Wydziału
Wychowania Fizycznego z mojej inicjatywy został żożony ll{lio§ęk inwestycyjny do

Ministęrstwa spońu i Turysryki (Dępaltament InftastŃtury Sportowej) doĘczący
zadania pn. Budowa hali tenisowej Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwers}łetu

Rzeszowskiego.

. Największ}m przedsięwzięciem zespofu Uniwen}teckiego Wydziału Wychowania

Fizycznego, kórego jestem członkiem było złożęnie łvniosku inwesĘcyjnego do

Ministerstwa sporhr i Turyśyki (Dępaxtament Inftastruktury spoltowej) dotyczącego

zadania pn. Budowy Podkarpackiego Cenaum Lek&oatletycznęgo. obiekt w swoich

zamierzeniach jest największy w Polsce jak ńwnież w Euroregionie Karpackim.

r W ramach Regionalnego Plogmmu operacyjnego województwa PodkaĘackiego na

lata 2007-2013 jako ekspert opinior,łałem w zakresie irurowacyjności - zwiększenie

możiwości rozwojowych firmy Połoniny -Kurort.

. c) projekly badewM€

. 2008 r.

- sport na Rzeszowszczyźnie w latach l867-1989 (Ił\ITruR/ID

.2009r.

- TraĄcje i współczesność kultury fizycanej na Podkarpaciu (WWF/UR/I!

Spoń na Rżęszowszczyźnie w latach 1 867- 1 989

- Edukacja zdrowotna (wWTruR/vI)

Europejska siec szkoł promujących zdrowie

. 2010 r_

- Badania afiIopologiczne i medyczne rozwoju somatycznego, sprałności motorycznej,

dojrzewania płciowego i stanu zdrowia dzieci i młodziezy szkolnej i akademickiej

Podkarpacia i Euroregionu Karpackiego. Badani€ tafoości i rzetelności te§tóW sprawności

fizycznej (\łr\ F, V)
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- Zróżnicowanię pożomu zdolności motorycaych ze wzglSu na rodzaj podejmowanej

ak§,rłności ruchowej (W}łT'. V.09)

- Zróżńcowarie pożomu zachowania ńwnowagi ze wz§erdll na rodzaj podejmowanej

ak§rłności ruchowej (WWF. Y.10)

- Tradycje i współczesność kultury fizyczrrcj na Podkalpaciu (WWF, XVII.O2)

- Z dziejów TG ,,sokór' w Polsce (IVWT'. XVILo4)

. 2011r.

- Rozwój kultirry f\zycnĘj ia żemiach polskich w II RzeczytrlospoliĘ ze szrzrgólnym
uwzględnieniem ewolucji struktur organizacyjnych ogólnopolskich i regionalnych w zakesie
wychowania fizycanego, §porhr i furystyki (WWT./PB/3)

- Badania antropologic2ne i m€dycznę iozwoju somatycznego, sprawności motorycznej,

dojrzewania płciowego i stanu zdrowia dzieci i młotlzieży szkolnej i akademickiej
(lYwvPBA)

. 20I2r.

- Badania antropologiczne i medycane rozwoju somałcznego, spralłności motorycznej,

dojrzewania płciowego i stanu zdrowia dńeri i młdzieĘ §zkolnej i akademickiej

(WłT/PB/1)

- Z dzięjów kulfury fizycznej w Polsce (WWT'/PBź)

. 2013 r.

- Badania w ocenie budoyy §omatychej, sprawności motorycznęj i stylu życia cżowięka
z uwżględnieniem czyurików ryzyka chońb somatycztrych i cywilizacyjnych (WWT./PB )

- Z dziąów k.iĘ fizyczrej w Polsce (WWT'/PBź)

. 2014 r.

- Badania w ocenie budowy §omatycznej, Ęrawności motoryczDej i stylu życia cżowieka
z urłzględnieniem cą,nników ryzyka chońb somaĘcznych i cywilizacyjnych (WWT'1PB/1)

- Z <lziejów kultury fizacznej w Polsce (!VWF/PB/2)
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. 2015 r.

- Badarria w ocenie budowy somatycznej, §prawności motorycznej i stylu życia człowieka

z uwzględnieniem czynników ryzyka chorób somatycznych i c},\Milżacyjnych (WWF/PB/l)

- Z dziejów kultwy fizycznęj W Pol§cę (!vwT/PBz)

7. staż€ naukowe i wią.ty studyjne (9)

Podcza§ pob}.tu na Univer§ił of Preśov (luty 2007) Słowacja, zapoznałem się

z programami naukowymi obecnie realizowanyrni w Insłtuci€ spolfu, a tlkże spotkałem się

z praco\łnikami realizującymi zbliżone problemy badawcze. Byłem. także uczestnikięm

seminariów poświęconych temątyce rcalizowanych badań. Prowadziłem zajęcia z zimowych

form akĘrłmości fizycznej przezrnczorrych dla pracowników i studentów. Efektem odb},t€go

ptzszs twie stażu było nawiązanie kontaktów z pracownikami naŃowo-dydaktycznymi

Dziekanem- prof. dr hab. Janem Jungerem, dr hab. Pawłem Rużbarskim i podjęcie między

nami wymiarry poglądów i doświadczeń z zakresu bliskich narn probl€mów historii spońu

naszych regionów.

Pob}.t W Portugalii Politecnico d€ Pońo (rnaj 2008), miał głównie na celu zapoananie

się z problematyką spońr na Półwyspie lberyjskim. odb}te sęmilralia, uczestnictwo

w zajęciach i wykładach umożliwiło mi zrraczne poszerzenie wiedzy w dziedztnie zwz.ąlzania

sportem w szkolnictwie Wyższ}łn. Nawiązanie kontaktów m,in. z d}Tektorem cęntrum

Sportowego Antonio Cardoso zaowocowało wieloletnią wspóĘracą w zakresie wymiany

sfudęntów zaprzyjźnionych uczelni. Jedną z najbardziej atrakcyjnyah form akt},\Mności

fizycznej w opiniach studęntów z Portugalii są obozy zimowe organizowane cyklicznie przez

Zakład Pływania i obozownictwa wWF UR,

odblty przeze mnię staż w Norwegii (maj 2009), Telemark UniYer§ity colleg€,

Por§gruuD - urnożliwił mi uczę§tnictwo w szkoleniu z zakesu konstruowania i realizacji

projelrlów badawczych. Spotkania z osobami podzielającymi moje zainteresowania naŃowo-

bada\,r'cze pozwoliły mi na dostrzeżenie złożoności i wieloaspektowości podjętych

ploblemó\ł rozwoju sportu i jego historii w innej Tzeczywistości historycznej i poliĘcznej.

Niezwykle inspirujące i wahę było dla mnie zapoznanie się w obęcności kooTdynatora Dag

Bjerkętv€dt z prowadzoq,nri na tej uczelni badaniami laboratoryjnymi,

Pob}t w NarodowTm Uniwerśytecie Kultury FĘcznej we Lwowie (paździemik

2010) był dla mnie szczęgólnie wżny zwżrr§zy na zaintere§owania badawcze i możliwość



podjęcia współpracy w zahe§ię rozwoju §pońr i L:ultury fizycznej w okęgu lwolłskim

i rzeszowskim w dwudzię§toleciu międzywojerrnym. Wymiana poglądów z Ręktorcm

Eugeniuszem Prysfupą i innymi placowuikami Uniwęrs},tetu umoźliwiła mi uzyskanie

dosĘu do różnorodnych danych niezbędnych do rzętęlnęgo, trafnego i obieĘwnego

opracowania mojego tęmatu badawczęgo.

PoMóma wią,ta w Portugalii w Politecnico de Pońo (maj 2011), miała szczególne

z^aczeńę, pońeważ zostałem zaproszony przez pracowników naŃowo-dydakĘcznych m.in.

Antonio ćardosso. Prowadziłęm wówcza§ szeręg zajęć i wykładów ze sfudentami

i pmcownikami uczelni. Dułm zaintere§owaniem cieszyły się zajęcia prakb/czne z tęnisa.

W ramach projektu UniweN),tefu Rżeszowskiego ,,Nowocżęsność i przyszłość regionu

nauczycieli akademickich Wydziału Wychowanla Flzycznego'' odbyłem ńzytę studyjną

w stanach Zjednoczonych UniversiĘ of Flońda Gąinesville (wrzesiń 201l). Głównym

celęm ńz}ty w Uniwefsytecie na Florydzie było zapoznanie się z now}.rni technikami

badawczyni w wychowaniu fizycznym, sporcie i turystyce, a w szczególności nowoczesnych

mętod badań w zakresie biomęchadki, szeroko pojętych analiz ruchu i motoryczności

człowieka, Podjęto także wymianę doświadczeń i wiedzy w zakę§ię wybmnych tematów

badawczych. Szereg uwag poświęcono działa|rrości dydaktycznej i organizacyjnej

stanowiących przedmiot Wspólnego zainteresowania onz zapozrtańę się z praktykami

dotyczącymi rozwoju alrlyvłrości ftzycmej i §porhr wśńd młodzieZy akademickiej

wizlowanego UniwęTs}tefu. Brałem udział w spotkaniu z pracownikami wydziałów

zaangźowanych w wychowanie fizyczrre i badania z tego zake§u z naĘpujących ucze]ni:

Wyż§za Szkoła Pedagogiczną Wyż§za Szkoła Zdrońą Wyższa Szkoła Zdrowia

Publiczrrego, coll€ge of Liberąl Arts and Scięnces, otv pracowtlicy słrzby zdrowia,

spotkanie to obęjmowało dysl-usję rĘ temat trendów i mętod nauczania szeroko rozumianego

rłychowania fizycmego,

Wyjazd w ramach wiz}ty studyjnej w jędnęj z najlepszych uczelń na świecie pozwolił

na zbliżenie i poznanie najnowszych tendów naŃowych. Pozwoliło mi to na bliższe

poznanie i ocenę poziomu dydaktycmego uniwerqłetu w Llórym studĘe około 50 tysięcy

studęntów. Bardzo cęnne dla mnię były spotkania i wymiana poglądów z wybihymi

naukowcami, co w dalszej perspeLllwie może skutkować wspóirllmi projektami badawczyni

lub zaimpiruje do rozpoczęcia nowych poszŃiwń badawczych. Najistotniej§zą kwęśią jest

duże zainteresowanie władz uniwerryteckich z Florydy podjęcięm współpracy z I)aszyII|

rmiwels}tetem. Przede wszystkim w ramach lealizacji t§pólnych ploblemów badawczych jak

również wyrniany pracowników naukowo-dydaktycznych oraz shrd€ntów. Ustalono termin
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przyjazdu władz uiwe$yteckich z Florydy: Steve M. DomaĄ M.P.H., Ph.D., James Zhalg

Ph. D. w celu omówieńa i podpisania umowy o dalszej wsŃłpracy.

Wiz}ła w Fidandii Kajaani University of Applier! §cience (luty 2012) tnńa

szczegó'lne znaczeńe - zaowocowała podpisauiem umowy o potlwójnym dyplonie

(turystyka i rekrcacja) dla sfudęnów Unilłę§ytefu Rzeszowskiego i §fudentów Kajaani

UniversĘ.

Kolęjna wiz},ta studyjną któę odbyłem wspólnie z Prorektorem Uniwersltetu

Rzeszowskiego <1r hab. Wojciechem Walłem i Dziekanen Wydziału Wychowania

Fizycznego UR prof, dr hab. Wojciechem Czamym miała miejscę w Nowym Jolku

Manhattan co ege (wrzę§iń 2014). wynikiem romow było podpisanie

dwushonnej współFacy w zakaesie wymiany pncowników i studentów obu ucze]ni, a talcże

nawiązanie paIh€rśwa naukowego przy realizacji *spólrrych projektów badąwczych.

Podczas odbytych śĄżry i wW snrdyjnych w zagranicaych ośrorlkach naukowych

byłem uczestnikiem wielu dyskusji omz wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie

działa1lości dydaktyczrej, naŃowej a także organizacyjnej wizyiowanych uczelni. Bralem

u<lział w zajęciach prorładzonych prżez §pęcjalistów z dziefuily kultury fizyczrrej oraz

miałem okazję osobiście poprowadzić ćvdczenia z fińoditężĄ akńerĄickĄ z róhych kajów.

Większość z wtzxt zakoitczyło się nawiązaniem wspołpracy naukowo-dydaktycznej oraz

zawarciem porozumień w zakrę§ię w},miany §tudentów.

stź długi krejowy (102012_ł32013) odbytem w Katowicrch, Akadenia wychowania

Fizycznego, Katedra Eumani§tycznych Podstaw Ku|fury Fizyczrej

opiekunem naukowJ.m stążu w katowickiej AwF był prof. dr hab. Mirosław

Ponczek. Badania w zakresie historiog.afii kuttury fizycnej w dalszym ciągu stanowią wiele

lŃ. Nińejszy pĄekt poświęcony był bardzĘ wnikliwemu poznaniu naŃowemu, korelacji

pomiędzy rozwojem spoltu i kulfi.lry fizycanej na Gómym Śtąsku a wojewódźwem

lwowskim w dwudziestoleciu międzywojennym. Szrzegfiowa arlali,zz materiału badawczęgo

w postaci dokumentów archiwalnych, odpowiedni dobór metod, technik i narzędzi

badawczych stanowił pocątkową frzę procesu badawczego. W ramach konsultacji powstała

konstrukcja monografi i naukowej.

Efęktęm sześciomiesięcznych spotkań była monografia pod moją retakĄą pt- Studia

i szkice w zalłesie polskiej i zagranicznej teofii otaz historii kuhury rtącnej. Pozycja tĄ

została baldzo dobrze przyjęta przez środowisko naukowę. §/ykorzystany materiał badawczy



stanowi istoby wkład do historii kultury fizycmęj. Głównym celem publikacji jest mozliwość

wykorzystania opracowanych w studium problemów w procesie doskonalenia i kształcenia

specjalistów z dziedziny k-ultury fiz}cżnej,

8. Konferencje naukowe

Krajołve i Międzynarodowe w tym zagraniczne:

. Intemational scientific conference pl. Educational Aspects of cooperation and

Partnelship ik Local Enyifohments,Rzęszów - Czudęc, 18-19.1 1,2004 r.

. I konferencja Naukowa pt. Akwhość frzycną jąko czynnik wspomagajqcy rczwój

i zdrow ie, Rznszów, 21-22.10.2005 l.

. I Konferencja Sfudenckich Kół NaŃowah pl. Tury|tyka f egionalna - współczesne

problemy, Rzeszów Bystre, 30.03-41.04.2007..

. Międzynarodowa Konferencja NaŃowo-Szkoleńowa pt. Wellness and success -
Dobrostan i po,||odzelxie, b)bl:tri', 05-07 .06.2009 l.

. Międzynalodowa Konferencja NaŃowa pt. Alły,yność na całe życie zdrowie

i spfawhość studehtóv| pod kantrolq, Krosno, l 5-1 6. 1 0.20 l 0 T.

. xV Międzynarodowa Ko$fęrencja Naukolra pt. Molodą spoltiyna Nąuka Ukłainy,

Liv,24 26.03.2011r.

. I Konfelencja Naukowa pt. Pedagogika Euroregionu Kalpackiego - dorobeh

wyzwakia, aspifacje, pobzeby, Jarcsław - Helusz, 07 {9,06.201 l r.

o konferencja NaŃowa pt. Rola organizacji pozarzqdowych,| prcmocji i rozwoju

turyśtyki, Rzeszów - TargowisĘ 08-{9.12.201 1 r.

o Konferencja Naukowapl. Spolecżno-kultulowe studia z kultury fi4)cznej,Rzeszów -
T u gow iskĄ 24-25 -0 5.20 12 l.

. I Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Praco\łników NaŃi pt. Biomedyczne

i humąnistyczne podstawy i A|arunkowania Wychowahia Fizycznego i Spoftu,

Rzeszów - Targowiska, 18-19.04.2013 r. udział w komitęcię naŃowym

. htemational Scientific Conference pt. Diągnostic ik spoft 2013, Pre§ov, 19-

20.09.20l3 r. - udzial w komitecie organizacyjnym

. I Konfęrencja NaŃowa pt. Pżłka §iatkowa jako system,Rzeszó§ł, 11 13.10.2013 r. -
udział w komitecie organizacyjnym
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II Konferencja Naukowa Studenów i Modych Naukowców

pt. Kultura fizycna w dobie XXI wieh], Rzpszów 23 24.04-ZOl5 r. udział

w komilecie nalkow},rTr

Kooferencja hiśoryków kuhrry fizycznej pt. Poczqtki lozlłoju sportu, ąscdin
sportowych i dziąłalności kJńów w Polsce,Rzeszśw,24-25-09.ż004 r,

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt Z ładycji łaihrry lzycznej w Polsce,

Rzesńq 12 13.05.2006 r.

XI ogólrropolska Konferencja Naukowa pt. historia kulfury rtzycznej

Pokkj i Polonii, Gorzów Wlkp- - Chyciną 03Ą5.09-2007 L

Konferencja Naukowa pt. Wycholaunie frZyczllP, sport i rebeącją lzyczllą

w pełspekąvie społecmo kllfurowĘ,Rzesńw, 1,{-15.11.2008 r.

ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teoretycłe i prąwczne uwąrunkowania

wychowania fizycztugo w szkole oceta efeków refon r! systemu edukącji, Kloslo,

24.04.2.009l,

Ogólnopolska Koderencja Naukorł,a pt. Kultura lzrcznl śudentów na przełomie

stuleci stąn i pefspekĄlwa zmian,RzĘszów - Klosmo, O4-Ą7 .06.2009 t.

9. Dzialalność dydaktyczna

Od momenfu zafuudnieńa na uczelni prorłatlziłem zajęcia ze studentami wszystkich

kierunków §fudiów Wydziału Pedagogicznego w Ins§,tucie Wychowania FizyczźLęgo

i Zdrowoalego WSP m.in. z takich przędmiotów jak: metodologia badań naŃowych,

pedagogika lo tury fizycaej, pedaeoclka czasu wolnego, histońa kultury fizycznej,

podstiąwy statystyki, promocja zdrowią zimowe i letnie formy aĘ,nności fizycznej,

specj alizacja z tenisa.

odbyłęm prżygotowauie z zakesu dydaktyki szkoły wyzszej pod opieĘ prof. dr hab.

KaziŃelza Obodńskiego. Poszeizałem swoją wiedzę z zakresu organizacji i prowadzenia

zalęć w czasie pobytów w innych uczetniach w kaju i za gmnicą (Słowacja, PoTtugalią

Fir andią Norwegią UsĄ Ukruina). Powodem moich starań było nie tylko poszerzanie

wiedzy i umieiętnośćjej przekazywauia sfudentom, ale także wzboga.enie ofęńy edukacyjnej

na wydziale i jej atrakcyjność dla obecnego w rra§z;.m kraju ryŃu pracy oraz potzęb

społecznych.
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Efektem moich działń było niezwykle dla mnie wźne w}Tóżnieńe, którę

ohąmałem dvukrotnie: Lłur Studentów (2008, 2013).

w uznaniu dla prowadzonej dzialalności dydaktycznej, podnie§ienia jakości

k§ztalcenia, atrakcyjności metodycznej i działalności naukowej na rzecz Uniwer§yt€tu

Rzeszowskiego w 2013 r. otrzymałem nagrodę Rektora.

W ramach działalności dydaktycznej wspólnie z zęspołęm opncowałern KRK, efekty

kształcenia dla kierunku wychowanie ruycno oĄz program zajęć z metodologii badń
naukowycl! pędagogiki kulnrry fizycznej, pędagogiki czasu wolnego, historii kulhry
fizycznęj, podstaw staty§tyki, plomocji zdrowią żmowych i lętnich form alrtywności

ftzycznej otaz specjalizacji z tenisa z wykoEystaniem nąjnowszych tęchnik i plogTamów

komputerowych wspomagających zdob}Tr'anie przez stud€ntów \Miedzy, umięjętności

i kompętęncji.

obserwując zmagania sfudentów w pozyskiwaniu nięzbędnej wiedzy metodologicmej

doszedłem do wniosku, że konieczn}łn jest wsparcie w postaci odpowiedniego poĘcznika.

W ałiąku z powższrm opncowałem we współpracy z pracołnikami naŃowo-

dydaltycznymi skrypt pt. Metodologią badań z elementami stalystyki cz. ] ,

W celu podniesienia moich kwalifikacji zawodowych i poszerzenia kompetencji

uzyskałem stopień instruktora rekeacji o specjalności narciar§two z.jazdowe, instruktoTa

sportu o specjalności narciar§two zjazdowe i t9ni§ olaz tlenela naxciarstwa zjazdowego

potwierdzonego przez Polski Związek Narciarski. lJtończyłem kurs w zakesie umiejętności

komunikacji interper§onalrrych olaz metody statystyczne w procesie dydaktyczrym.

w latach 2004-2014 byłem promotorem 65 prac magiśt€r§kich, oraz 157

lic€ncjackich. Ponadto w dniu 28 maja 2013 roląr Komi§ja Doktor§ka Zamiejscowego

wydziahr Kultury Firycznej poznańskiej AWF z siedzibą w Gorzowie wlĘ.
zaakceptowała mnie jako promotora pomocniczego w przewodzie doktor§kim Dgra

Ańura Plonki pt. Skoki narciałskie w Polsce w ldach 1945-1989 (termin obrony

16.11.2015 r.)

W Tamach współplacy z Polskim Związkiem Pi&i Noznęj powstał plojekt, dotyczący

analizy problemu badawczego na tęmat histońografii piłki nożnęj na PodkaĘaciu, do któTego

zostałem powołany jako kierownik. w związku z zaistniałą potrzebą opracowania założonego

celu naŃowego, Komisja Doktor§ka Zamiejscowego Wydzialu Ku|tury Fizycznej

poznańskiej AwT' z siedzibą w Gorzowie wlkp, w dniu 4 marca 2014 roku,

zaakc€ptowala mnie jłko promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgra

H€nryka Rożk pt Piłłą noź;fta na Rzeszol,szczyźnie i, latdch 1903-1989.



10, Dziala|ność organizacyjna i pelnione frrnkcje

W lątach 2008-2012 decyzją Dziekana Wy<lziału byłem głó.wq,m koold}łratorem d§.

organizacji obozów dla sfudentów niępęłnoĘrawnych Uniwe$ytefu Rzeszowskiego, które

umożliwiły studentom z iożnymi dysfirnkcjami uczeshiazęnię w szeloko rozumianej kulturze

fizycznej. Udział w letnich i zimorłych fomach rekreacji ruchowej takich jak np. żęglar§two,

jazda konną narciarstwo, a także \M ńżnorodnej postąci rehabilitacji, jak ma§az czy

hipotelapia dały §tudęrtom niepehoĘrawnym poczucie swoiśęj intęg!ącji z pełnosprawnymi

róńeśnikami, orcz nauczyły ich korzystania z wytwońw kulfitry fizycmej i pokonyw?Ilia

trudności. W 201l roku Dziekan Wydziału prof. rlr hab. Kazirnierz Obodyński powierzył mi

pęłnienie obowiązków prodziekrna ds. studenckich i pronocji Wydzialu Wychowania

FĘcznego Uniwersytetu Rzcszorł§ki€o. W tym okesie §tarałem się rzaelnie wykonyrłać

ptzydzielorLe mi obowiązki i zadania na rżecz dobra in§tytucji. W roku 2012 zo§tałem

obdaźony zaufaniem przez Facowników WwF UR i wybrarry na cżerolemią kadencję rra

prodziekrna d§. studenckich i promocJi wydzialu wychowanii FĘczlego
Uniwer§yt€tu Rze§zowsłil€go.

Ponadto jestem głównym pom}5łodawę cyklu spotkń pt. ,,Kafiera po karierze",

które skierowane §ą do studentów oraz pracou/ników Wydziału Wychowania FizyczrleEo

i obejmowĄ one spotkania ze aanymi osobistościami §pońŁ np, Jerzym Dudkiem, Otylią

Jędrzejczak, Stephanem Antigą Apoloniuszem Tajnerem.

Niejednokrotnie angźowsłem sĘ w pomoc oĘanizaciną (np. jako pełnomocnik

dziekana ds. obozów int€racinych dla studenów niepełnospraunycĘ olaz zape\łniałem

w§parcie dla pzed§ię\łzięć podejmowanych przez Samorząd sfudentów wydziafu

Wychowania Fizycznego takich jak Uniwersytecki Tydzięn z.drońa i sportu, Te§t cooperą

Akcja Narty Dzieciom, Dzień Dawcy Szpiku Koshęgo, wydziałowy Dzień sportowy,

kulturalia,

Obecnie jestem członkiem następujących komisji:

1.Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

2.Wydziałowa Komisja Socjalna.

3,Wydziałowa Komisja Akledytacyjna_

4. senat Uniwer§ytętu Rze§zowskiego

5, Senacka Komisja ds, rozwoju uczelni.
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11. czlonko§two w towarż}§tw&ch naukowych

a) PodkaĘackie Towarzyśwo Naukowe Kultury FĘcznej w Rzeszowią

b) Międ4rrarodowa Rada Naukowa Zeszytfii Naukowych WyXzej SzkĄ Biznesu

i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętołrzyskim,

c) Towąrzy§two Gjrnna§tycae ,,Sokół" w Rzeszowią

d) Stowarzyszenie Polskich statystyków sporsowych -stdpol.,
e) WspóĘmcownik Muzeum spolfu i Turystyti w warszawie.

12. Dzialalność organżacyjna nr fl€az śmdovi§kr

a) członek stowarzyszetria Absolwentów,,R.e§ovia satans.,

b) Członek Stowarzyszerria Profi laktyki Uzależnień,Pomo§P,

c) cżonek Akadąnickiego zwią",ku sportowego Uniw€rsytetu Rze§zow§kiego.

13. oiĘymanc wyróżni€nii

1.,,Laur §tlrdentóul' Uniwersr€al Rze§zo\łski€go 2ŃE, ż0l3.
2. Nagloda Rektora Uniłersytefu Rzeszowskiego 2013.

3. Medal Komisji Edukacji Narodowej 2014.

Rzesńw,02.12.2015 r.
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