
 
 

 

KOMUNIKAT NR 1 
 
 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu 

Uniwersytet Kultury Fizycznej we Lwowie  

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 

Oddział Wojewódzki we Wrocławiu 

i Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych  

„START” we Wrocławiu 

 
organizują  

 

V MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ 
NAUKOWĄ 

 
nt. 

 

„Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych” 
 

pod honorowym patronatem 

 

JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu 
prof. dr hab. Juliusza Migasiewicza 

oraz 
Sekretarza Stanu  

Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych  
Senatora Jarosława Dudy 

 
 

w dniach 3-4 grudnia 2010 roku 
we Wrocławiu  

 

(Stadion Olimpijski – obiekty dydaktyczno-sportowe AWF we Wrocławiu) 
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KOMITET NAUKOWY 
 
Przewodniczący: 
 prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 dr hab. Eugeniusz Bolach prof. AWF Wrocław - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 
Członkowie: 

 prof. dr hab. Jan Bieniek - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 

 prof. dr hab. Michajło Lynec - Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej we Lwowie  

 prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 

 prof. dr hab. Jitka Koprivova - Uniwersytet w Brnie 

 dr hab. Andrzej Kosmol prof. AWF Warszawa - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 

 prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 prof. dr hab. Stanisław Kowalik - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

 prof. dr hab. Milada Krejci - Uniwersytet South Bohemia w Czeskich Budziejowicach  

 prof. dr hab. Jela Labudowa - Uniwersytet w Bratysławie (Słowacja) 

 prof. dr hab. Zbigniew Naglak - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 prof. dr hab. Eugeniusz Prystupa - Uniwersytet Kultury Fizycznej we Lwowie  

 prof. dr hab. Jerzy Przybylski - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 

 prof. dr hab. Ludwika Sadowska - Akademia Medyczna we Wrocławiu 

 prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 dr hab. Tadeusz Stefaniak prof. AWF Wrocław - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska - Uniwersytet Wrocławski 

 dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF Wrocław - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 dr hab. n. med. Jan Szczegielniak prof. Politechniki Opolskiej – Politechnika Opolska   

 prof. dr hab. Jan Ślężyński - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

 dr hab. Tomasz Tasiemski prof. AWF Poznań - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

 prof. dr hab. Marek Woźniewski - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 dr Andrzej Bugajski - Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu  

 dr Andrzej Czamara - Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu 

 
KOMITET ORGANIZACYJNY 

Przewodniczący: 
 doc. dr Kazimierz Witkowski  

 dr Maciej Kochański  

 mgr Józef Patkiewicz 

 mgr Jerzy Bocheński 
 

Członkowie: 

 dr Bartosz Bolach 

 dr Mirosław Fiłon 

 dr Edyta Szczuka  

 mgr Jerzy Mysłakowski 

 mgr Wojciech Seidel 

 mgr Anna Żurowska 

 mgr Dorota Szarafińska-Juszczak  

 Alina Rozmus  

 Bogumiła Piwowar  
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PROGRAM OGÓLNY 

 

 Sesje naukowe nt.: aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych 

 Pokazy sportowe osób niepełnosprawnych (w basenie: pływanie, nurkowanie; 

w hali sportowej: piłka siatkowa na siedząco, piłka koszykowa na wózkach, 

tenis stołowy, piłka bramkowa - goalball) 

 Wystawy (wydawnictwa rehabilitacyjne i informacyjne, kroniki, albumy, trofea 

sportowe i turystyczne, prace plastyczne, sprzęt sportowy i turystyczny) 

 VIII Konkurs na prace plastyczne, fotograficzne i literackie pt. „Partnerstwo 

osób niepełnosprawnych w rekreacji, turystyce i sporcie – My Europejczycy", 

w tym konkurs kronik [2010]  

 Uroczyste spotkanie integracyjne 

 Wycieczka z przewodnikiem po Wrocławiu 

 

Problematyka Konferencji podzielona została na trzy grupy tematyczne: 

I. Sport kwalifikowany (wyczynowy) osób niepełnosprawnych 

II. Rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych 

III. Zagadnienia integracji w wychowaniu fizycznym i sporcie 
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ORGANIZACJA KONFERENCJI 

Przewidujemy następujące formy prezentacji: 

 prezentowane doniesienia z trzech grup tematycznych (czas wystąpienia - 10 minut), 

 sesje plakatowe o charakterze multimedialnym (czas wystąpienia - 5 minut).  

 warsztaty polegające na przedstawieniu interesujących rozwiązań metodycznych 

podczas prowadzenia zajęć sportowych (czas wystąpienia - 20 minut), 

 

Wytyczne  

1. Preferowaną formę prezentacji (wystąpienie/plakat) autor zaznacza przy wypełnieniu 

karty zgłoszenia. Ostateczną decyzję podejmie Komitet Naukowy Konferencji.  

2. Plakat należy przygotować w postaci 1 slajdu w programie Power Point.  

W wystąpieniu należy podkreślić najważniejsze treści plakatu.  

3. Kwalifikację zgłoszonych prac na Konferencję dokona Komitet Naukowy. Po ich 

wygłoszeniu i po pozytywnych recenzjach Komitet Naukowy wraz z Redaktorami 

zadecydują o druku w poniższych czasopismach:  

- Rozprawy Naukowe (2 pkt. KBN) 

- Fizjoterapia (4 pkt KBN) 

- Human Movemen (4 pkt. KBN) 

- Antropomotoryka (4 pkt. KBN) 

 

Instrukcja przygotowania prac: 

Warunkiem przyjęcia pracy na Konferencje jest dostarczenie jej w formie elektronicznej 

na adres: zsiron@awf.wroc.pl lub dorota.szarafinska-juszczak@awf.wroc.pl 

 Tekst wraz ze streszczeniem, rycinami i tabelami nie powinien przekraczać 20 stron 

znormalizowanego formatu A4 (ok. 1800 znaków na stronie, złożonych 12-punktową 

czcionką Times New Roman z zachowaniem 1,5 interlinii, tekst wyjustowany). 

Przyjmujemy teksty przygotowane wyłącznie w edytorze testu Microsoft Word. Strony 

maszynopisu powinny mieć ciągłą numerację umieszczoną na dolnym marginesie 

kartki. 

Na stronie tytułowej należy podać: 

- imię i nazwisko autora (autorów) z afiliacją, 

- tytuł pracy w języku polskim i języku angielskim,  

- adres do korespondencji, e-mail.  

 

 

mailto:zsiron@awf.wroc.pl
mailto:Dorota.szarafinska-juszczak@awf.wroc.pl
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UKŁAD PRACY 

 Abstract. Przed tekstem głównym należy umieścić streszczenie w języku angielskim, 

zawierające maksymalnie 250 wyrazów i 3–6 słów kluczowych. 

 Tekst główny pracy powinien zawierać następujące części: Wprowadzenie, Cel pracy, 

Materiał i metody badań, Wyniki, Dyskusja (omówienie wyników), Bibliografia 

(powinna być ograniczona do niezbędnego minimum i umieszczona na końcu pracy. 

W celu oznaczenia w tekście pracy odwołania do bibliografii należy posługiwać się 

numerami ujętymi w nawiasy kwadratowe. Wszystkie publikacje wymienione  

w bibliografii muszą mieć powołanie w tekście i odwrotnie. Pozycje bibliograficzne 

należy zestawić alfabetycznie według nazwisk autorów i ponumerować).  

Przykłady: 

- Czasopismo: M.D. Richard, S. Veatch, Effect of running speed and aerobic dance 

jump height on vertical ground reaction forces. J Appl Biomech, 1994, 10, 14-27. 

- Książka: O. Kuźmińska, Podręcznik gimnastyki artystycznej. SiT, Warszawa 1991. 

- Praca zbiorowa: H. Sozański (red.), Kierunki optymalizacji obciążeń treningowych. 

AWF, Warszawa, 1992. 

- Rozdział w pracy zbiorowej: Cz. Urbanik, Rola biomechaniki w sporcie. [W:] Cz. 

Urbanik (red.), Wybrane zagadnienia biomechaniki sportu. AWF, Warszawa 2001,  

7-9. 

 

 Wykorzystane w pracy cytaty muszą być opatrzone informacją bibliograficzną. W 

tekście głównym po cytowaniu należy podać źródło oraz numer stronicy, z której 

pochodzi cytat. 

 Tabele opisane na górze kolejnym numerem (Tab. 1.) i tytułem (kursywa, 

wyśrodkowany) powinny być odpowiednio włączone do tekstu (w przypadku 

przygotowania tabel w osobnym pliku, należy zaznaczyć w maszynopisie miejsce 

umieszczenia tabel w tekście). Liczba tabel powinna być ograniczona do niezbędnego 

minimum. Maksymalna szerokość tabeli nie powinna przekraczać 13cm, a wysokość 

20cm. Każda kolumna i wiersz tabeli powinny mieć nagłówek. W tabeli nie należy 

pozostawiać pustych klatek. Znakiem oddzielającym całość od ułamków dziesiętnych 

jest w tekstach polskich przecinek (nie kropka). 

 Materiał ilustracyjny (rysunki, wykresy, schematy) należy określać jednym terminem 

np. rycina (ryc.). Opisać pod spodem kolejnym numerem (Ryc. 1.) i tytułem (kursywa, 

wyśrodkowany). Materiał ilustracyjny powinien być odpowiednio wstawiony do tekstu 
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i dodatkowo dołączony w postaci osobnego pliku graficznego. Materiał ilustracyjny 

musi być czarno-biały lub w odcieniach szarości. 

     Wymagana rozdzielczość w przypadku rysunków i fotografii skanowanych wynosi 

minimum 300 dpi. Do wykresów należy dołączyć dane źródłowe. Odbitki fotograficzne 

powinny być przygotowane w formacie nie mniejszym niż późniejsze reprodukcje w 

książce, na papierze błyszczącym, o odpowiednim kontraście. Autor dostarcza gotowe 

rysunki. Jeżeli nie nadają się do reprodukcji, zleca ich wykonanie na koszt autora. W 

przypadku, gdy rysunek lub tabela zostały opracowane przez autora na podstawie innego 

rysunku lub tabeli, należy podać źródło. Przykład: Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie: Droszcz 2002. 

UWAGA 

Umieszczenie w pracy fragmentów (np. rysunku, fotografii, tekstu) dzieł innych autorów 

(zarówno opublikowanych, jak i niepublikowanych, lub zamieszczonych w internecie) bez 

zaznaczenia źródła, a także bez zgody autora w przypadku materiału ilustracyjnego, jest 

bezprawnym zapożyczeniem, a zatem naruszeniem praw autorskich. 

 

Wszystkie zgłoszone referaty będą recenzowane. 

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac spośród nadesłanych zgłoszeń. 

 

Zgłoszenia tematu i streszczenia referatu (na odwrocie) na załączonym formularzu 

należy przesłać drogą elektroniczną w nie przekraczalnym terminie do 15.10.2010 r. na 

adres:  zsiron@awf.wroc.pl lub dorota.szarafinska-juszczak@awf.wroc.pl 

 

Referaty w wersji papierowej oraz na płycie CD lub DVD należy złożyć w Sekretariacie 

Konferencji przed obradami.  

 

Uczestnik Konferencji może mieć następujący status: 

 referent - wpisowe wynosi 400 zł (koszt obejmuje: udział w Konferencji i przedstawienie 

referatu, materiały szkoleniowe, udział w uroczystym spotkaniu integracyjnym, recenzję 

referatu, egzemplarz autorski publikacji - po wydaniu, certyfikat); 

 uczestnik - wpisowe wynosi 50 zł (koszt obejmuje: udział w Konferencji, materiały 

szkoleniowe, cetyfikat); 

 uczestnik obserwator - bez wpisowego (udział w Konferencji). 

Kwotę tę należy wpłacić w terminie do 15.11.2010 r. na konto TWK - Wrocław  

z dopiskiem „AKTYWNOŚĆ RUCHOWA". 

mailto:zsiron@awf.wroc.pl
mailto:dorota.szarafinska-juszczak@awf.wroc.pl
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ADRESY KONTAKTOWE 

 

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - AWF 

al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław 
Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych 

tel/fax:  71 347-3568  

zsrion@awf.wroc.pl,  
dorota.szarafinska-juszczak@awf.wroc.pl  

 
lub 

 

Katedra Dydaktyki Sportu 
tel/fax: 71 347-3039 lub 71 347-3379 

 

 
Konto do wpłaty wpisowego na konferencję: 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem  
ul. Jedności Narodowej 121, 50-301 Wrocław 

51 1020 5242 0000 2602 0118 0421 

z dopiskiem „Aktywność ruchowa” 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:zsrion@awf.wroc.pl
mailto:dorota.szarafinska-juszczak@awf.wroc.pl
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     KARTA ZGŁOSZENIA 
              (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 
          V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 

            nt. „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych” 

     Wrocław 3-4.12.2010 
 

 

Imię i nazwisko osoby wygłaszającej ____________________________________________________ 
 
Tytuł referatu [streszczenie pracy na odwrocie] ___________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Forma prezentacji *:                 sesja tematyczna  O          sesja plakatowa O 
 
Stopień lub tytuł naukowy ______________________________________________________________ 
 
Reprezentowana instytucja [uczelnia, katedra/instytut, zakład] ___________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Adres [do korespondencji]  ________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Tel.:____________________________________email:___________________________________________ 
 
 
Nazwisko i imię autora/ów ______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Nazwisko i imię autora/ów przyjeżdżających na konferencję 

 

 
Pomoce audiowizualne i inne potrzebne przy prezentacji referatu: 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Data __________________                            Podpis ___________________________ 
 
* niepotrzebne skreślić  
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Tytuł pracy ….............. 
 

 
 

 
Autorzy ….............. 
 

 

 

 

 

Streszczenie pracy w języku polskim….............. 

 

 

 

 

 

  
Streszczenie pracy w języku angielskim ….............. 

 

 

 

 

 

 

 

 


