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WSTĘP 

XIII tom czasopisma „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Czę-
stochowie. Kultura Fizyczna” ukazuje się w drugim roku edycji periodyku jako 
półrocznika. W pierwszym tegorocznym numerze zostały zaprezentowane prace 
Autorów z różnych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.  

Część I pracy – Dzieje kultury fizycznej w Polsce i na świecie – odnosi się do 
następującej problematyki:  
— udział członków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rze-

szowie w Zlotach Sokolstwa Polskiego i Słowiańskiego do 1939 roku;  
— dzieje sportu w Nowym Tomyślu do 1939 roku;  
— wychowanie fizyczne i sport w działalności organizacji młodzieżowych  

i społecznych na wsi w województwie łódzkim w latach 1919–1939;  
— Światowe Igrzyska Kobiet (1922–1934);  
— Zbigniew Czajkowski jako praktyk i teoretyk szermierki;  
— początki rozwoju piłki nożnej na Warmii i Mazurach (1945–1956);  
— sport w działalności Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Polsce w la-

tach 1975–1998;  
— uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej w województwie sieradzkim  

w latach 1975–1998.  
Części II czasopisma – Teoria wychowania fizycznego i sportu – zawiera ar-

tykuł dotyczący wpływu ilości podejmowanych działań ofensywnych i defen-
sywnych na rezultat walki sportowej w taekwon-do.  

W III części – Uwarunkowania zdrowia, postawy prozdrowotne – zostały 
ukazane następujące aspekty:  
— wpływ ćwiczeń kompensacyjnych na brak równowagi mięśniowej u 15-lat- 

ków;  
— otyłość – pandemia XXI wieku.  

W końcowej części – pt. Biogramy, dyskusje, polemiki, recenzje, przegląd 
wydawnictw – został ukazany biogram prof. zw. dr. hab. Mirosława Ponczka – 
który wchodził w skład Rady Naukowej czasopisma „Prace Naukowe Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna”, oraz przedstawiono opi-
nie i informacje o wydawnictwach z zakresu dziejów sportu w Polsce i na świecie.  
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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 liczba osób zainteresowanych pu-
blikowaniem własnych osiągnięć naukowych w kolejnych wydaniach „Prac Na-
ukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” bę-
dzie stale wzrastać.  
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