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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 drugim numerze tegorocznej serii zostały zaprezentowane prace Autorów  

z różnych ośrodków naukowych w Polsce i zagranicy.  

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

stępującej tematyki:  

— Profesor dr hab. Jerzy Gaj. Wybitny historyk kultury fizycznej (1929–2016),  

— programy wychowania fizycznego i ich realizacja w państwowych szkołach 

średnich ogólnokształcących Krakowa w latach 1918–1932,  

— wychowanie fizyczne i sport w Łucku i w powiecie łuckim w latach 1921–1939,  

— wychowanie fizyczne i sport w działalności Stowarzyszenia „Rodzina Woj-

skowa” w latach Drugiej Rzeczypospolitej,  

W części II – Filozofia, psychologia i socjologia sportu – poruszono zagadnienia:  

— strategie radzenia sobie ze stresem u mężczyzn uprawiających narciarstwo 

ekstremalne,  

— konsumpcja sportowa i zainteresowanie kobiet sportem,  

— członkowie kadry Polski seniorów i ich recepcja karate według wywiadów 

bezpośrednich,  

Część III czasopisma odnosi się do problematyki teorii i metodyki sportu.  

W tej części zaprezentowane zostały dwie prace, dotyczące problematyki:  

— satysfakcji z życia nauczycieli wychowania fizycznego w związku z nauczaniem 

jednego lub dwóch przedmiotów oraz pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi,  

— czwórboju lekkoatletycznego uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 2  

w Olsztynie jako wskaźnika ich sprawności motorycznej.  

W końcowej części – pt. Dyskusje, polemiki, recenzje, przegląd wydawnictw, 

sprawozdania – została zaprezentowana recenzja dr hab. prof. US Renaty Urban 

monografii naukowej Szermierka w Koninie na przełomie XX i XXI wieku. Ko-

niński Klub Szermierczy 1966–2016, autorstwa dra hab. prof. AWF Macieja Łu-

czaka, oraz recenzja dra hab. prof. UMCS Dariusza Słapka monografii, przygo-

towanej przez dra Wiesława Piętę, Od Alojzego Ehrlicha do Natalii Partyki. 

Współzawodnictwo sportowe 1932–2016.  

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. 
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