Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorska Rada Olimpijska
Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
Sekcja Historii
organizują
Ogólnopolską Konferencję Naukową
z udziałem gości z zagranicy
NOWOŻYTNY RUCH OLIMPIJSKI
W PERSPEKTYWIE TEORII I PRAKTYKI
w ramach inauguracji
52. CENTRALNYCH DNI OLIMPIJCZYKA
Przelewice – Pyrzyce – Barlinek, 22-23 kwietnia 2016 r.
Miejsce obrad – Pałac w Przelewicach
KOMUNIKAT II
Patronat honorowy:
Prof. dr hab. Edward Włodarczyk – JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Stanisław Stępień – Starosta Pyrzycki
Stanisław Kopeć – Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej
Komitet Naukowy:
Dr hab. prof. US Jerzy Eider – przewodniczący; Dziekan Wydziału KFiPZ, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Józef Bergier – Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
Prof. dr hab. Karol Görner – Filozofická Fakulta Univerzity M. Bela, Słowacja
Prof. dr hab. Tomasz Jurek – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF Poznań w Gorzowie Wlkp.
Prof. dr hab. Józef Lipiec – Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Olimpijska
Prof. dr hab. Wojciech Lipoński – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Edward Mleczko – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Prof. dr hab. Jerzy Nowocień – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Prof. dr hab. Marek Ordyłowski – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr hab. Wiesław Osiński – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Prof. dr hab. Marian Sygit – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Leonard Szymański – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Prof. dr hab. Aleksiej Tymoszenko – Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie, Ukraina
Prof. dr hab. Stanisław Zaborniak – Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Maciej Łuczak, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Dr hab. Renata Urban, prof. US – Uniwersytet Szczeciński

Komitet Organizacyjny:
Dr hab. Renata Urban, prof. US – przewodnicząca
Dr Paweł Eider
Dr Katarzyna Kotarska
Dr Wioletta Łubkowska
Dr Jarosław Nadobnik
Dr Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
Dr Ryszard Stefanik
Dr Marta Stępień-Słodkowska
Dr Miłosz Stępiński
Dr Krzysztof Wilk
Sekretariat:
Joanna Latka
Małgorzata Seredyńska
PROPONOWANE OBSZARY TEMATYCZNE
I Uwarunkowania współczesnych przygotowań do igrzysk olimpijskich
1. Cykl szkoleniowy w przygotowaniach olimpijskich w sportach indywidualnych i zespołowych –
organizacja i przebieg
2. Sposoby i formy kontroli procesu szkoleniowego w sportach indywidualnych i zespołowych
3. Zasady kwalifikacji do reprezentacji olimpijskiej w poszczególnych dyscyplinach sportu
4. Znaczenie suplementacji i odnowy w przygotowaniach olimpijskich
5. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w organizacji igrzysk olimpijskich
II Międzynarodowy Komitet Olimpijski
1. Geneza i przemiany organizacyjne MKOl w latach 1894-2016
2. Kongresy i sesje olimpijskie oraz ich problematyka
3. Organizacyjne i sportowe aspekty igrzysk olimpijskich
III Polski Komitet Olimpijski
1. Geneza i rozwój ruchu olimpijskiego w Polsce w latach 1919-2016
2. Działalność regionalnych struktur PKOl – rady olimpijskie, kluby olimpijczyka, szkoły im.
Polskich Olimpijczyków
3. Udział i osiągnięcia polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich
4. Igrzyska olimpijskie w muzyce, literaturze i sztuce
IV Problemy współczesnego ruchu olimpijskiego
1. Wpływ polityki na igrzyska olimpijskie
2. Społeczno-kulturowe dylematy współczesnego olimpizmu
3. Proces komercjalizacji i mechanizmy rynkowe igrzysk olimpijskich
4. Status sportowca – olimpijczyka
5. Doping w sporcie jako problem globalny
V Biografistyka olimpijska
1. Biografie olimpijczyków
2. Biografie sędziów, trenerów i działaczy olimpijskich
Wydawnictwo konferencyjne
Do publikacji przyjmowane będą prace źródłowe, wnoszące nowe treści i wzbogacające
dotychczasową wiedzę z zakresu problematyki, przedstawionej w proponowanych zagadnieniach.

Prace zostaną opublikowane w monografii naukowej lub jednym z czasopism naukowych
(„Central European Journal of Sport Sciences and Medicine”, „Prace Naukowe AJD w
Częstochowie – Kultura Fizyczna”). O zakwalifikowaniu artykułów do jednego z wyżej
wymienionych wydawnictw zdecyduje Komisja Naukowa. Następnie prace będą podlegały
postępowaniu, obowiązującemu w konkretnym wydawnictwie (m.in. zgodność tematu artykułu z
profilem czasopisma, tłumaczenie na język angielski, odpowiednio – pod względem redakcyjnym –
przygotowany tekst, stosownie zestawiona bibliografia, procedura recenzji naukowej, ewentualne
dodatkowe opłaty). Autorzy, zainteresowani publikacją w proponowanej przez Komisję Naukową
monografii lub czasopiśmie, będą zobowiązani do dostosowania się do wymogów tych wydawnictw.
Wymagania redakcyjne
 temat wystąpienia należało zgłosić do dnia 29 lutego 2016 r.;
 całość powinna być napisana w programie komputerowym Word 6.0 dla Windows lub nowszym;
 referat do druku powinien zawierać min. 20 tys., max. 30 tys. znaków ze spacjami (czcionka –
12 pkt, interlinia – 1,5);
 marginesy: po 2,5 cm z każdej strony;
 część opisową należy zaopatrzyć w przypisy dolne – w pracach historycznych lub przypisy
w nawiasach w tekście, np. (Kowalski 2014) – w pozostałych pracach oraz uzupełnić
zestawieniem bibliograficznym;
przypominamy, że w przypadku innych wymagań wydawnictwa, do którego zostanie
zakwalifikowana praca, Autorzy będą zobowiązani do zastosowania się do zasad, obowiązujących
w wydawnictwie;
 na końcu referatu należy zamieścić streszczenie o objętości do 10 wersów – w jęz. angielskim
(w przypadku druku artykułu w jęz. polskim) lub w jęz. polskim (w przypadku druku w języku
innym niż jęz. polski);
 czas wygłoszenia referatu nie powinien przekraczać 15 minut;
 do dyspozycji prelegentów dostępny będzie sprzęt audiowizualny, rzutnik multimedialny;
 na życzenie Autora istnieje możliwość druku referatu w języku innym niż język polski;
 tekst artykułu należy złożyć do druku w 1 egz. papierowym i dodatkowo przesłać na adres e-mail
organizatora (Sekretariat konferencji – joanna.latka@univ.szczecin.pl) najpóźniej w dniu
rozpoczęcia konferencji, tj. 22 kwietnia 2016 r.
Wstępny program konferencji
Konferencja organizowana jest w roku Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro. W związku
z tym wyjątkowym wydarzeniem sportowych, w programie konferencji, oprócz obrad naukowych,
zaplanowano także udział w uroczystej inauguracji 52. Centralnych Dni Olimpijczyka, w której
uczestniczyć będzie Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz zaproszeni olimpijczycy.
21 kwietnia 2016 r. (czwartek)
 istnieje możliwość przyjazdu w dniu 21 kwietnia 2016 r. (czwartek) – zakwaterowanie
w Przelewicach lub Żukowie – koszt zakwaterowania (ok. 50 zł od osoby) oraz wyżywienia
(kolacja i śniadanie – w restauracji pałacowej) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie –
konieczna jest wcześniejsza deklaracja przyjazdu złożona drogą mailową u organizatorów;
22 kwietnia 2016 r. (piątek)
 do godz. 10.00 – rejestracja uczestników konferencji w Pałacu w Przelewicach
 godz. 10.00-16.30 – obrady konferencji – sala konferencyjna Pałacu w Przelewicach;
 godz. 16.30 – zwiedzanie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach;
 godz. 17.30 – wyjazd na koncert „Olimpijczykom polskim” – Pyrzycki Dom Kultury, Pyrzyce
(autokar organizatorów);
 godz. 19.30 – uroczysta kolacja z udziałem olimpijczyków – „Wieczór olimpijski”;
 ok. godz. 22.30 – powrót autokarem na nocleg do Przelewic i Żukowa
23 kwietnia 2016 r. (sobota)
 godz. 9.00 – śniadanie;





godz. 10.00 – przejazd (indywidualny) do hali sportowej w Lipianach;
godz. 11.00-13.00 – 52. Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka z udziałem Zarządu Polskiego
Komitetu Olimpijskiego oraz polskich olimpijczyków;
godz. 13.00 – obiad dla uczestników konferencji i zaproszonych gości w Lipianach;

WAŻNE
Prosimy o podanie informacji, w jaki sposób planują Państwo przyjechać na konferencję – samochodem
czy koleją (dogodna stacja PKP – Stargard, do niedawna – Szczeciński) w celu opracowania mapy
dojazdu do Przelewic lub możliwości zapewnienia transportu ze stacji PKP. Umożliwi to nam
przygotowanie szczegółowych informacji do następnego komunikatu.
Potwierdzenie wcześniejszego przyjazdu (w dniu 21 kwietnia – czwartek) oraz pozostałe informacje
należy zgłosić na adres: joanna.latka@univ.szczecin.pl do dnia 4 kwietnia 2016 r.
Po uzyskaniu wiadomości od uczestników konferencji, w następnym komunikacie przekażemy Państwu
dokładne informacje o miejscu Państwa zakwaterowania (Przelewice lub Żukowo) oraz plan minutowy
konferencji.
Koszt konferencji:
1. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 500,00 PLN (w tym: nocleg z 22/23.04.2016 r., pełne
wyżywienie, spotkanie integracyjne, materiały konferencyjne, druk recenzowanego wydawnictwa
naukowego).
2. W przypadku tekstu współautorskiego, każdy z kolejnych autorów wnosi opłatę w wysokości
150 zł, a jeśli będą czynnymi uczestnikami konferencji, ponoszą pełną odpłatność.
Wpłaty należy dokonać do dnia 15 marca 2016 r. na konto Uniwersytetu Szczecińskiego
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
W tytule opłaty należy wpisać numer subkonta i nazwisko uczestnika:
„0114 – nazwisko uczestnika”
Adres do korespondencji:
Przygotowane teksty wystąpień (w wersji papierowej) należy złożyć najpóźniej w dniu
rozpoczęcia konferencji lub przesłać pocztą tradycyjną na niżej podany adres:
Sekretariat Dziekana
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Uniwersytet Szczeciński
al. Piastów 40 B, blok 6
71-065 Szczecin
(z dopiskiem – Konferencja w Pyrzycach)
Szczegółowy program oraz bieżące informacje organizacyjne na temat konferencji
prześlemy w następnym Komunikacie w dniu 13 kwietnia 2016 r.
Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału.
W imieniu organizatorów
dr hab. Renata Urban, prof. US
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Przewodnicząca Sekcji Historii PTNKF
Szczecin, 23.03.2016 r.

dr hab. Jerzy Eider, prof. US
Dziekan Wydziału
Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

