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WSTĘP 

W 2017 r. czasopismo „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Czę-

stochowie. Kultura Fizyczna” ukazuje się drugi rok z rzędu jako kwartalnik.  

W trzecim numerze zostały zaprezentowane prace Autorów z różnych ośrodków 

naukowych w Polsce i za granicą.  

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

stępującej tematyki:  

— gospodarka i polityka a szkolne wychowanie fizyczne w wybranych krajach 

europejskich i w Polsce na przestrzeni dziejów,  

— porównanie wychowania fizycznego i sportu w czechosłowackiej i polskiej 

YMCA w okresie międzywojennym,  

— udział przedstawicieli mniejszości niemieckiej w igrzyskach olimpijskich  

w okresie Drugiej Rzeczypospolitej,  

— promocja zdrowego stylu życia kobiet – przykłady aktywności kobiet na 

podstawie czasopism „Bluszcz” i „Moja Przyjaciółka”, 

— wychowanie fizyczne i sport w Równem i w powiecie rówieńskim w latach 

1921–1939 (zarys problematyki),  

— kalendarium Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych (1986–2016). 

W części II – Teoria i metodyka wychowania fizycznego i sportu – poruszo-

no zagadnienie specyfiki aktywności fizycznych i sportowych w kontekście 

przygotowania przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego.  

Część III czasopisma odnosi się do problematyki uwarunkowań zdrowia, po-

staw prozdrowotnych i jakości życia. W tej części zaprezentowane zostały dwie 

prace, dotyczące:  

— dojrzewania dziewcząt z województwa lubuskiego w kontekście wybranych 

czynników środowiskowo-społecznych,  

— znaczenia aktywności fizycznej i zalecanych form ćwiczeń ruchowych u ko-

biet w ciąży.  

W części IV – Turystyka i rekreacja – zostało poruszone zagadnienie budo-

wania lojalności turystów wobec destynacji turystycznej poprzez event sportowy 

na przykładzie poznańskiego półmaratonu. 
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W końcowej części – pt. Biogramy, dyskusje, polemiki, recenzje, przegląd 

wydawnictw, sprawozdania – została zamieszczona recenzja, autorstwa mgr 

Iwony Górnickiej, monografii naukowej dra hab. prof. UAM Ryszarda Wryka 

pt. Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny świato-

wej. Ponadto, zostało opublikowane sprawozdanie Ewy Malchrowicz-Mośko  

i Joanny Poczty z XII Międzynarodowego Spotkania Wykładowców Wyższych 

Uczelni Wychowania Fizycznego, przeprowadzonej w dniach 25 maja – 1 czerwca 

2017 r. z inicjatywy Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej.  

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 liczba Osób zainteresowanych publikowaniem własnych 

osiągnięć naukowych w kolejnych wydaniach czasopisma „Prace Naukowe 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” się poszerzy. 
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