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WSTĘP 

1 czerwca 2018 r. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie została 

przekształcona w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza 

w Częstochowie. W związku z przekształceniem Uczelni nastąpiły zmiany w ty-

tułach części czasopism naukowych publikowanych przez wydawnictwo Uni-

wersytetu; między innymi periodyk noszący do tej pory tytuł „Prace Naukowe 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” został opa-

trzony nowym tytułem: „Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo 

Naukowe”. W wydawanym od ponad 20 lat czasopiśmie „Prace Naukowe Aka-

demii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” prace publikowali 

m.in. naukowcy z Białorusi, Czech, Niemiec, Rosji, Słowacji i Ukrainy. Tym 

faktem kierowała się Redakcja czasopisma przy zmianie jego tytułu.  

W pierwszym numerze nowego periodyku „Sport i Turystyka. Środkowoeu-

ropejskie Czasopismo Naukowe” zostały zaprezentowane prace Autorów z róż-

nych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy. 

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

stępującej tematyki:  

— aktywność fizyczna i sport w życiu carskiej dynastii Romanowów;  

— rozwój szermierki sportowej w regionie wschodniej Słowacji w okresie 

XIX–XX w.; 

— sport pływacki w Czechosłowacji do 1938 r.  

W części II, zatytułowanej Teoria i metodyka wychowania fizycznego i spor-

tu, przedstawiono:  

— wzory kultury fizycznej a wzory społeczne w grupach dyspozycyjnych;  

— wykorzystanie Testu FMS w diagnostyce aparatu ruchu po zastosowaniu 

treningu funkcjonalnego u zawodników piłki nożnej;  

— nawyki subiektywne samopoczucia i aktywność ruchową uczennic szkół 

średnich.  

Część III czasopisma dotyczy uwarunkowań zdrowia, postaw prozdrowot-

nych i jakości życia. W części tej poruszono następującą problematykę:  

— znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu wybranych scho-

rzeń w okresie starości;  

— preferowane formy aktywności fizycznej przez osoby z dysfunkcją wzroku 

na przykładzie mieszkańców Szczecina; 

— zespół cieśni nadgarstka.  
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W części IV czasopisma, pt. Turystyka i rekreacja, zaprezentowano artykuł 

podnoszący problematykę porównania dwóch międzynarodowych maratonów  

w kontekście turystyki sportowej.   

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 poszerzy się liczba Osób zainteresowanych publikowaniem 

własnych osiągnięć naukowych w kolejnych wydaniach czasopisma „Sport i Tu-

rystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe”. 
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