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W zakresie historiografii kultury fizycznej w Polsce bezustannie podejmo-
wane są prace dotyczące regionalnej kultury fizycznej. Tym samym stan badań 
regionalnych, w aspekcie historycznego rozwoju kultury fizycznej, coraz bar-
dziej wypełnia istniejącą w tym zakresie lukę. W 2012 r. na rynku wydawni-
czym ukazała się monografia autorstwa Juliana Jaroszewskiego pt. Kultura fi-
zyczna na Ziemi Kaliskiej w latach 1945–1998. 

Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów zasadniczych, zakończenia, anek-
su, bibliografii, spisu tabel, spisu rysunków, wykazu skrótów i indeksu nazwisk. 

Rozdział I zatytułowany: Podstawy rozwoju kultury fizycznej ukazuje trady-
cje kultury fizycznej na ziemi kaliskiej od średniowiecza do 1945 r. W dalszej 
części rozdziału Autor omówił uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej w po-
wiecie kaliskim (1945–1975) i województwie kaliskim (do 1998 r.). Uwagę po-
święcił uwarunkowaniom prawno-organizacyjnym, materialno-finansowym  
i kadrze szkoleniowej. 

Przedmiotem rozważań rozdziału II pt. Kultura fizyczna na Ziemi Kaliskiej  
w latach 1945–1975 był rozwój wychowania fizycznego i sportu w szkolnictwie, 
działalność organizacji młodzieżowych i społecznych na polu kultury fizycznej, 
jak również rozwój i osiągnięcia sportu wyczynowego. Warto też zaznaczyć, że 
jeden podrozdział rozdziału II dotyczy rozwoju turystyki na obszarze powiatu 
kaliskiego w latach 1945–1975.  

W rozdziale III (Zasięg społecznego oddziaływania kultury fizycznej w wo-
jewództwie kaliskim) – pod względem objętościowym najobszerniejszym, bo li-
czącym 81 stron – Autor przedstawił kulturę fizyczną (wychowanie fizyczne  
i sport) w szkolnictwie oraz działalność pozaszkolnych organizacji i stowarzy-
szeń kultury fizycznej (uwzględnił w tym także organizacje działające na polu 
turystyki). Omówiono takie organizacje i stowarzyszenia, jak: Chorągiew Kali-
ska Związku Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycz-
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nej, Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe 
Spółdzielczości Pracy „Start”, Klub Sportowców Niepełnosprawnych „Wega”  
w Kaliszu, Liga Obrony Kraju, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ae-
roklub Ostrowski, Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Kaliszu i Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 

Przedostatni rozdział (IV) zatytułowany: Sport wyczynowy przedstawia dzia-
łalność Wojewódzkiej Federacji Sportu i wybranych okręgowych związków 
sportowych (Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Okręgowego 
Związku Tenisa Stołowego i Okręgowego Związku Żeglarskiego). W rozdziale 
tym zaprezentowano również osiągnięcia sportu wyczynowego w województwie 
kaliskim w latach 1975–1998. 

W rozdziale V pt. Efekty założeń programowych władz państwowych w kul-
turze fizycznej ukazano stopień realizacji programów rozwoju kultury fizycznej, 
sportu i turystyki przez władze administracyjne i wojewódzkie jednostki kultury 
fizycznej w latach 1975–1998, w odniesieniu do województwa kaliskiego.  

Praca autorstwa Juliana Jaroszewskiego w sposób niezwykle rzetelny ukazu-
je historię kultury fizycznej na ziemi kaliskiej w latach 1945–1998. Zanim pracę 
opublikowano, to jedyną próbą przedstawienia dorobku kaliskiej kultury fizycz-
nej było opracowanie przygotowane przez Józefa Golę pt. Wysokie, średnie. 
Szkice do historii kultury fizycznej i sportu kaliskiego 1945–1990. Warto nad-
mienić, że dzięki Julianowi Jaroszewskiemu do rąk Czytelników trafiła pozycja 
w pełni naukowa, ukazująca ciekawe karty z historii kaliskiej kultury fizycznej. 

 


