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WSTĘP 

Czternasty tom czasopisma „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie. Kultura Fizyczna” ukazuje się w trzecim roku edycji periodyku 

jako półrocznika. W pierwszym numerze XIV tomu 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:  

— Jan Władysław Dawid i jego koncepcja zdrowia dziecka;  

— działalność Związku Młodzieży Chrześcijańskiej (YMCA) na polu kultury 

fizycznej w Europie w okresie I wojny światowej;  
— dokształcanie zawodowe krakowskich nauczycieli wychowania fizycznego 

ze szkół średnich ogólnokształcących w latach 1918–1939;  

— osiągnięcia sportu balonowego w Polsce w okresie międzywojennym;  

— zapewnienie bezpieczeństwa na letnich igrzyskach olimpijskich w okresie 

zimnej wojny po wydarzeniach w Monachium w 1972 r.;  

— turystyka i krajoznawstwo młodzieży szkolnej w polityce Polski w latach 

1970–1980 w świetle czasopisma „Poznaj Swój Kraj”;  

— działalność Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w woje-

wództwie sieradzkim w latach 1975–1990;  

— geneza i rozwój speedrowera w Częstochowie (1994–2014).  

W części II – Teoria wychowania fizycznego i sportu, zaprezentowano artykuł 

odnoszący się do czynności zawodowych trenera karate kyokushin w opiniach tre-

nerów. W trzeciej części – Uwarunkowania zdrowia, postawy prozdrowotne – 

przedstawiono pracę – Styl życia i aktywność fizyczna uczniów szkół podstawowych. 

Część IV czasopisma – Rekreacja fizyczna i turystyka – zawiera artykuł dotyczący 

preferencji i aktywności turystycznej Polaków w wieku powyżej pięćdziesięciu lat.  

W końcowej części – pt. Biogramy, dyskusje, polemiki, recenzje, przegląd 

wydawnictw, sprawozdania – zostało ukazane sprawozdanie z przeprowadzonej 

we wrześniu 2014 r. w Zielonej Górze Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

nt. „Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wy-

chowania fizycznego”, połączonej z jubileuszem 80. urodzin Profesora Andrzeja 

Malinowskiego.  
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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 czasopi-

sma „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fi-

zyczna” się poszerzy.  
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