
 

          

                                           

 

                                       Komunikat nr 1 

 
 

w sprawie  

XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem gości zagranicznych 

 

 

organizowanej w cyklu 

 

Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu 

Wychowanie przez sport w rodzinie i grupach społecznych 

   - w 150-lecie urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego 

- w 150-tą rocznicę sportu polskiego, powołanie Pierwszego  

Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół” 

  

 

 

Konferencja odbędzie się   

16-17 listopada 2017 roku w Warszawie 

 

 

 

Miejsce: Centrum Olimpijskie, Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4; 

  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, ul. Marymoncka 34 



 

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń pracowników naukowo-

dydaktycznych i środowisk uniwersyteckich, akademickich i nauczycieli wychowania fizycznego 

na temat sportu jako zjawiska społecznego i wytworu kulturowego. Głównym zadaniem jest 

gromadzenie wiedzy teoretycznej oraz wyników badań empirycznych na temat sportu w rodzinie, 

grupach społecznych, w tym środowiskach akademickich. Będą ukazane wartości sportu  

w upowszechnianiu aktywności indywidualnej i zbiorowej dzieci, młodzieży i ich rodziców. Sport 

będzie ukazany jako ważny środek wzbogacania zdrowia pozytywnego i podwyższania jakości 

życia oraz jako ważny środek w wychowaniu i integracji rodziny, grup społecznych, lokalnych  

i społeczności globalnej, a tym samym w budowaniu wspólnot społecznych i zapobieganiu 

zjawiskom patologii społecznej. 

Dorobek konferencji zostanie przedstawiony w recenzowanej monografii. Do publikacji 

będą przyjęte teksty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy. Jest również możliwość 

opublikowania przyjętych prac w jednym z czterech czasopism Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie.   

 

KOMITET NAUKOWY     

1. Prof. dr hab. Jerzy NOWOCIEŃ – 

przewodniczący    

2. Doc. dr Krzysztof ZUCHORA – sekretarz  

3. Prof. dr hab. Zbigniew DZIUBIŃSKI 

4. Doc. dr Kajetan HĄDZELEK   

5. Prof. dr hab. Krzysztof KLUKOWSKI   

6. Prof. dr hab. Andrzej KOSMOL   

7. Dr hab. Ewa KOZDROŃ prof. AWF  

8. Prof. dr hab. Józef LIPIEC    

9. Prof. dr hab. Tadeusz MASZCZAK  

10. Prof. dr hab. Dmytro POLISZCZUK 

11. Prof. dr hab. Henryk SOZAŃSKI 

12. Prof. dr hab. Ryszard ŻUKOWSKI 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY  

1. Doc. dr Elżbieta Olszewska – przewodnicząca 

2. Mgr Anna GODLEWSKA – sekretarz 

3. Dr Marcin CZECHOWSKI 

4. Dr Jolanta DERBICH 

6. Mgr Justyna POST 

7. Mgr Łukasz BOROWY 

 

 

 
 

Proponujemy następujące obszary tematyczne  

1. Wychowanie fizyczne i zdrowie jako powinność nauczycielska i narodowa 

2. Państwowe i społeczne funkcje kultury fizycznej 

3. Sport jako dynamiczna forma życia społecznego 

4. Styl życia w rodzinie, w szkole, w nowoczesnych warunkach pracy i kulturze czasu 

wolnego 

5. Nowoczesne trendy pedagogiczne w upowszechnianiu sportu i w edukacji przez sport 
 

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres organizatorów do 30.04.2017r. (druk zgłoszenia 

w załączeniu). Treść referatu wraz ze streszczeniem w języku angielskim do 0,5 strony należy 

przesłać do 30.05.2017r.  
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 400,- zł. i obejmuje koszty przeprowadzenia 

konferencji, materiały informacyjne, program konferencji, lunch, uroczystą kolację oraz druk 

recenzowanej monografii, zawierającej wystąpienia uczestników. Istnieje możliwość rezerwacji 

zakwaterowania w hotelu lub Domu Studenckim oraz wyżywienia na terenie uczelni na koszt 

uczestnika - zgłoszenia do 31.05.2017r. Dokonanie opłaty stanowi warunek uczestnictwa  

i zamieszczenia tekstu w monografii. Jeśli wystąpienie będzie autorstwa więcej niż jednej osoby, 

opłatę konferencyjną wnoszą wszyscy autorzy. Jeżeli zostały zgłoszone dwa wystąpienia tego 

samego autora koszty uczestnictwa wzrastają o 200 zł od osoby.  

Opłatę konferencyjną  należy przesłać do 30. czerwca 2017 r. na konto: 

28 1020 1097 0000 7502 0127 9157 
Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej” 

01-513 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 

NIP: 526-26-66-168 

z dopiskiem:  Konferencja ,,Sport i olimpizm” 

 



 

Wymogi redakcyjne 

1. Teksty rozdziałów powinny obejmować min. 20 000 znaków typograficznych, tj. 0,5 arkusza 

wydawniczego. Nie mogą przekraczać 15 stron z literaturą, ewentualnymi załącznikami, itp.   

2. W nagłówku artykułu (lewa strona) należy zamieścić imię i nazwisko autora/autorów, nazwę 

instytucji. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim (pogrubiony, wyśrodkowany), abstract 

w języku angielskim do 0,5 strony.  

3. Tekst wyjustowany w edytorze Word. 

4. Czcionka 12 pkt. Times New Roman, lewy i prawy margines 2,5 cm, odstęp między 

wierszami 1,5 interlinii. Strony ponumerowane, prosimy nie dzielić wyrazów.  

5. Ryciny, wykresy, tabele należy numerować kolejno cyframi arabskimi. Numeracja i tytuły 

tabel umieszczone nad tabelą, rycin - pod rycinami. Tabele utworzone w programie Word, 

wykresy wyłącznie w programie Excel.  

6. Układ pracy powinien być następujący: wstęp; cel pracy; materiał i metoda badań; wyniki 

badań; dyskusja (podsumowanie) i wnioski. 

Piśmiennictwo w układzie alfabetycznym ponumerowane, powinno wyglądać następująco:  

jeżeli jest to czasopismo: 

Nazwisko i pierwsza litera imienia autora, rok wydania, tytuł artykułu, czasopismo lub 

wydawcę, nr oraz strony, np.:  

1. Demel M. (1965) Wychowanie zdrowotne jako dyscyplina pedagogiczna. Kultura Fizyczna  

6: 42-46.  

jeżeli jest to książka:  

Nazwisko i pierwsza litera imienia autora, rok wydania, tytuł artykułu, wydawcę, np.:  

1. Grabowski H. (1973) Proces selekcji na studia wychowania fizycznego. Czynniki społeczno-

pedagogiczne. PWN Warszawa. 

rozdział w książce pod redakcją:  

Kowalski J. (2004) Ocena sprawności uczniów trenujących piłkę nożną. W: Zawadzki K. 

(red.) Somatyczne i treningowe uwarunkowania treningu sportowego. AWF Warszawa, 26-45.  

Wykorzystane w pracy cytaty powinny być ujęte w cudzysłów i opatrzone informacją 

bibliograficzną. W tekście głównym po cytacie należy podać w nawiasie nazwisko autora, rok 

publikacji oraz numer strony, z której pochodzi cytat. Przykład: (Ulatowski 1981,s. 152).  

Monografia będzie punktowana według standardów MNiSW (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 2015 r.). Tekst w j. polskim – 4 pkt, tekst w 

j. angielski – 5 pkt. Autorów zainteresowanych publikacją artykułów w języku angielskim prosimy 

o przekazanie tekstu w języku polskim i angielskim.  

Artykuły niespełniające wymogów będą odsyłane autorom do poprawy 
 

Adres do korespondencji: 
 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

Zakład Pedagogiki i Psychologii   

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 45 skr.poczt.55,  z dopiskiem „Sport i olimpizm” 

tel./fax. (022) 834-10-97  lub 660-413-855,  e-mail: pedagogika@awf.edu.pl 
 

 

       Przewodniczący Komitetu Naukowego 

 

                                                                      prof. dr hab. Jerzy Nowocień

mailto:pedagogika@awf.edu.pl


KARTA  ZGŁOSZENIA 

Uczestnictwa w  XIII  Konferencji  Naukowej nt. 

  Wychowanie przez sport w rodzinie i grupach społecznych   

 

organizowanej przez Katedrę Nauk Humanistycznych i Społecznych  

Akademii  Wychowania  Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  

16-17 listopada 2017 roku 

 

Imię i nazwisko    ....................................................................................................................... 

 

Tytuł,  stopień  naukowy  .......................................................................................................... 

 

Miejsce  pracy   ......................................................................................................................... 

 

Adres do korespondencji, telefon, e-mail  ................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................... 

 

Proponowany tytuł wystąpienia  ............................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 

Forma prezentacji:  referat           tak          nie    

doniesienie    tak          nie 

Sprzęt:  rzutnik pisma, rzutnik multimedialny 

Rezerwacja zakwaterowania na terenie uczelni:   15/16.XI,      16/17.XI. 

 

Wyżywienie:                16.XI.   -   obiad, kolacja  /koszt organizatorów/ 

(odpowiednie podkreśl)     17.XI.     -  śniadanie,   obiad /istnieje możliwość rezerwacji/ 

(opłatę za nocleg i wyżywienie 17.XI ponosi uczestnik) 

 

...........................................          ..............................                    ............................................... 

             (miejscowość)                                      (data)                                                             (podpis) 

 

 

 

 

Dane instytucji, na którą wystawiona zostanie faktura VAT za udział w Konferencji: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP instytucji:………………………………………………………………………………………………………. 


