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WSTĘP 

W 2017 r. czasopismo „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Czę-

stochowie. Kultura Fizyczna” ukazuje się drugi rok z rzędu jako kwartalnik.  

W bieżącym numerze zostały zaprezentowane prace Autorów z różnych ośrod-

ków naukowych w Polsce i za granicą.  

Część I – Dzieje kultury fizycznej w Polsce i na świecie – odnosi się do na-

stępującej tematyki:  

— hazena i piłka ręczna kobiet w Polsce w latach 1925–1939,  

— wymiar polityczny i aspekty organizacyjne udziału polskich piłkarzy na Let-

nich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie (1936),  

— wpływ przewodniczących Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na 

przemiany w międzynarodowym ruchu olimpijskim po II wojnie światowej,  

— uwarunkowania rozwoju sportu szkolnego w Polsce po drugiej wojnie świa-

towej (1945–1953),  

— geneza oraz podstawy ideologiczne, organizacyjne i sportowe I Ogólnopol-

skiej Spartakiady Młodzieży w 1969 roku,  

— Międzynarodowy Komitet Olimpijski jako aktor dyplomatyczny  

Część II czasopisma obejmuje problematykę teorii i metodyki sportu. W tej 

części zaprezentowane zostały dwie prace, dotyczące:  

— funkcji równowagi jako wskaźnika symetrii stanu czynnościowego zawod-

ników siłujących się na rękę,  

— sterowania procesem szkoleniowym na podstawie metrologii sportowej.  

W końcowej części – pt. Biogramy, dyskusje, polemiki, recenzje, przegląd 

wydawnictw, sprawozdania – została zamieszczona recenzja dr hab. prof. AWF 

Marii Zowisło monografii naukowej pt. Moralność i sport, autorstwa prof. dra 

hab. Jerzego Kosiewicza, oraz recenzja dra Aleksego Chmiela monografii na-

ukowej, przygotowanej przez dra hab. prof. AWF Macieja Łuczaka pt. Szer-

mierka w Polsce 1918–1945. Zawarto w niej również sprawozdanie z XLIV do-

rocznego spotkania Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Sportu, które 

odbyłó się w dniach 20–24 września 2016 r. (Olimpia – Grecja).  

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Recenzentom za cenne i życzliwe 

uwagi, podnoszące wartość niniejszego periodyku. Dziękuję za współpracę Au-

torom publikacji zamieszczonych w czasopiśmie naukowym. Jednocześnie wy-

rażam nadzieję, że liczba Osób zainteresowanych publikowaniem własnych 

osiągnięć naukowych w kolejnych wydaniach czasopisma „Prace Naukowe 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” się poszerzy. 

 

Eligiusz Małolepszy 


