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Monografia Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej ku czci Profesora 
Stanisława Zaborniaka powstała dzięki mobilizacji środowiska naukowego re-
prezentującego ośrodki akademickie z całej Polski, a także ze Słowacji (Preśov) 
i Ukrainy (Lwów). 

Szerokie grono badaczy kultury fizycznej zaprezentowało wybraną proble-
matykę sportu, wychowania fizycznego, turystyki i higieny. Interdyscyplinarny 
charakter publikacji pozwolił spojrzeć na problematykę kultury fizycznej z róż-
nych perspektyw. Wybór tematów i ich realizacja zasługują na uznanie. Dzięki 
temu Księga jubileuszowa daje świadectwo wielkiej życzliwości i sympatii dla 
Profesora Stanisława Zaborniaka, który swoim dorobkiem zawodowym wpisał 
się we wszystkie kierunki kultury fizycznej, najpierw jako piłkarz i lekkoatleta,  
a potem jako trener, nauczyciel metodyk wychowania fizycznego, działacz  
w „Resovii”, Podkarpackim Okręgowym Związku Lekkiej Atletyki, Wojewódz-
kim Szkolnym Związku Sportowym, Podkarpackim Związku Związków Spor-
towych, a także w podkarpackim Towarzystwie Naukowym Kultury Fizycznej. 
Dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Jubilata zasługuje na szczegól-
ne słowa uznania. Profesor Stanisław Zaborniak, jako wybitny znawca kultury 
fizycznej, posiada wysokie kompetencje merytoryczne połączone z bogatym 
warsztatem praktycznym. Permanentny rozwój naukowy, poszerzanie obszarów 
zainteresowań i penetracji badawczych oraz niesłabnąca pasja poznawcza i ini-
cjatywa naukowych przedsięwzięć to znakomity przykład do naśladowania dla 
młodych naukowców.  

Do recenzowanej przez dra hab. prof. nadzw. Jerzego Nowocienia monogra-
fii Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej teksty (wyniki swych badań  
i obszernych analiz) nadesłało 65 autorów reprezentujących 15 ośrodków aka-
demickich, w tym m.in. z: Bielska-Białej, Białegostoku, Częstochowy, Gorzowa 
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Wielkopolskiego, Kalisza, Katowic, Krakowa, Krosna, Lublina, Opola, Pozna-
nia, Warszawy, Wrocławia i Rzeszowa. Także zagraniczni naukowcy ze Lwowa 
i Preśova – o czym już wspomniano – postanowili uhonorować jubileusz Profe-
sora Zaborniaka. Udział w monografii przedstawicieli Narodowego Uniwersyte-
tu Kultury Fizycznej we Lwowie to ukłon tego środowiska za wkład, jaki do hi-
storii kultury fizycznej Ukraińców wniosło opracowanie habilitacyjne jubilata 
pt.: Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich w latach 1868–
1939 (Rzeszów 2007).  

Za tę publikację oraz szereg Jego działań służących pojednaniu Polaków  
i Ukraińców, m.in. wspólny bieg uliczny ze Lwowa do Zadwórza upamiętniający 
obronę Lwowa przed nawałą sowiecką w 1920 r., senat lwowskiej uczelni w 2010 r. 
nadał prof. dr. hab. Stanisławowi Zaborniakowi tytuł doktora honoris causa. 

Opracowanie składa się z sześciu części. Pierwsza z nich została poświęcona 
prezentacji sylwetki Profesora Stanisława Zaborniaka i koncentruje się na uka-
zaniu zarysu biografii oraz dokonań zawodowych i naukowych (w tym wykazu 
publikacji Jubilata). 

Kolejne 5 części Księgi to zbiory tematycznie wydzielonych artykułów po-
święconych problematyce z obszarów kultury fizycznej: wychowania fizyczne-
go, sportu, turystyki, zdrowia i higieny, oraz artykuły spoza tych działów ujęte  
w grupie Varia. 

Łącznie w publikacji pt. Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej za-
prezentowano 52 artykuły opracowane przez pracowników akademii wychowa-
nia fizycznego, a także przez przedstawicieli uniwersyteckich i wyższych szkół 
wydziałów humanistycznych. 

 
 


