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WSTĘP 

Czternasty tom czasopisma „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie. Kultura Fizyczna” ukazuje się w trzecim roku edycji periodyku 

jako półrocznika. W drugim numerze XIV tomu zostały zaprezentowane prace 

Autorów z różnych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.  

Część I pracy – Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce i na świecie – 

odnosi się do następującej tematyki:  

— rozwój szkolnego wychowania fizycznego na przestrzeni dziejów w Polsce  

a współczesny problem jego unikania;  

— teoretycy i praktycy szermierki w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”  

w Galicji;  

— wewnętrzne uwarunkowania działalności organizacyjnej Sekcji Narciarskiej 

I Lwowskiego Klubu Sportowego „Czarni” w latach 1920–1939;  

— marsz szlakiem Mierosławskiego jako największe zawody sportu marszowe-

go w Wielkopolsce w II Rzeczypospolitej Polskiej;  

— sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1933); 

— uwarunkowania rozwoju wychowania fizycznego i sportu w środowisku 

szkolnym na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950;  

— turystyka w działalności Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 

1946–1976;  

— współzawodnictwo sportowe w ruchu spartakiadowym w Polsce na przeło-

mie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku;  

— przygotowanie i udział reprezentacji Polski w I Zimowych Igrzyskach Para-

olimpijskich – Örnsköldsvik 1976 r.;  

— Joachim Halupczok jako legenda polskiego kolarstwa – od sukcesów do tra-

gicznego finału kariery sportowej.  

W części II, odnoszącej się do humanistycznych podstawy kultury fizycznej, 

przedstawiono artykuł zatytułowany Syndrom Syzyfa a wynik sportowy. Perspek-

tywa analizy transakcyjnej. Część III – Teoria wychowania fizycznego i sportu – 

zawiera pracę pt. Kata – formy techniczne w nauczaniu karate. 

W części IV – Uwarunkowania zdrowia, postawy prozdrowotne, jakość ży-

cia – zaprezentowano prace o następującej tematyce:  
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— nowe trendy aktywności fizycznej w edukacji zdrowotnej;  

— monitorowanie jakości życia dorastającej młodzieży przy użyciu ankiet Squala; 

— o badaniach Grzegorza Nowickiego stratyfikacji rozwoju fizycznego dziecka 

wiejskiego; 

— promocja sportu i zdrowego stylu życia w działalności Towarzystwa Krze-

wienia Kultury Fizycznej w Toruniu na przykładzie kampanii „Miesiąc dla 

Zdrowia” 1996–2014.  

W części V zawarto sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Polskie-

go Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie zorganizowanej we wrześniu 

2015 roku w Złotym Potoku. Tematem spotkania były „Sport i turystyka w świe-

tle nauk społecznych – historia, stan obecny i wyzwania”. 

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Recenzentom za cenne, życzliwe 

uwagi, sugestie i spostrzeżenia podnoszące wartość niniejszego periodyku. 

Dziękuję za współpracę Autorom publikacji zamieszczonych w czasopiśmie na-

ukowym. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że grono Osób zainteresowanych pu-

blikowaniem własnych osiągnięć naukowych w kolejnych wydaniach czasopi-

sma „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fi-

zyczna” się poszerzy.  
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