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WSTĘP 

W niniejszym zeszycie, dziewiątym z serii wydawniczej „Prace Naukowe 
Akademii Jana Długosza w Częstochowie – Kultura Fizyczna”, zostały za-
prezentowane prace autorów z różnych ośrodków naukowych krajowych i za-
granicznych. 

Recenzentem I części pracy – „Tradycje i współczesność kultury fizycznej 
w Polsce” był dr hab. prof. UR Stanisław Zaborniak. Problemy ukazane w tej 
części odnoszą się  do następujących aspektów: 
— rozwój dyscyplin sportowych w Polsce,  
— działalność na polu kultury fizycznej i turystyki organizacji i towarzystw 

społecznych i sportowych oraz klubów sportowych, 
— dzieje kultury fizycznej w zakresie regionalnym.  

Recenzentami publikacji zamieszczonych w II części, zatytułowanej „Pro-
blemy rozwoju i zdrowia”,  byli prof. dr hab. Andrzej Malinowski i dr hab. prof. 
UZ Ryszard Asienkiewicz. W tej części pracy analizowano problemy: 
— zróżnicowania morfologicznego młodzieży studiującej wychowanie fizyczne 

w różnych uczelniach w Polsce, 
— wpływu stratyfikacji społecznej na poziom rozwoju biologicznego młodzie-

ży studiującej, 
— zdrowotnych i fizjologicznych aspektów funkcjonowania organizmu w okre-

sie starości, w zależności od podejmowanej aktywności fizycznej i sposobu 
odżywiania, 

— prozdrowotnego znaczenia turystyki jako jednej z ważniejszych form ak-
tywności ruchowej, możliwej do podejmowania w późniejszych fazach on-
togenezy, 

— edukacji w zakresie kultury fizycznej.  
Część III zeszytu naukowego nosi tytuł „Ludzie nauki. Ośrodki naukowo- 

-dydaktyczne”. Zamysłem naszym jest prezentowanie również w kolejnych ze-
szytach sylwetek naukowców zasłużonych dla rozwoju różnych dyscyplin na-
ukowych związanych z kulturą fizyczną. Cykl ten rozpoczyna wspomnienie 
o Profesorze Zbigniewie Drozdowskim, znakomitym naukowcu, znawcy, bada-
czu i współtwórcy polskiej antropologii fizycznej, oddanym nauczycielu akade-
mickim. W obecnym zeszycie zainicjowano również cykl prezentacji działalno-
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ści naukowej i organizacyjnej ośrodków akademickich kształcących specjalistów 
z różnych dziedzin kultury fizycznej i sportu. 

Ostatnie trzy prace zawarte są w kolejnych częściach zeszytu naukowego – 
„Varia” oraz „Recenzje, dyskusje, polemiki”. 

W końcowej części zeszytu naukowego zamieszczamy wymagania redakcyjne. 
Pragniemy złożyć bardzo serdeczne podziękowania Recenzentom za ich nie-

zwykle cenne uwagi i spostrzeżenia podnoszące wartość niniejszej pracy. 
Dziękujemy za współpracę dotychczasowym Autorom i wyrażamy nadzieję, 

że  krąg osób zainteresowanych publikowaniem własnych osiągnięć naukowych 
poszerzy się w kolejnych zeszytach. 
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