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WSTĘP 

W XI Zeszycie Naukowym – z serii wydawniczej „Prace Naukowe Akade-
mii im. Jana Długosza w Częstochowie” zostały zaprezentowane prace Autorów 
z różnych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.  

W części I pracy – „Tradycje i współczesność kultury fizycznej i turystyki  
w Polsce i na świecie” – zostały ukazane następujące problemy: 
— sport kobiet (strzelectwo) w Polsce w okresie międzywojennym;  
— wychowanie fizyczne i sport na wsi w Polsce w latach trzydziestych XX w.;  
— ruch sportowy w Bodzentynie;  
— geneza i rozwój Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu;  
— działalność Wojewódzkiej Federacji Sportu w Sieradzu;  
— lekkoatletyka na Polonijnych Igrzyskach Sportowych w Polsce;  
— aspekty polityki w sporcie po 1945 r.  

Problematyka II części pracy – „Problemy zdrowia, sprawności fizycznej  
i aktywności ruchowej” – odnosi się do następujących aspektów: 
— wpływ stosowanej diety i aktywności ruchowej na masę ciała i funkcjono-

wanie organizmu;  
— zależności między zmianami zwyrodnieniowymi narządu ruchu a stopniem 

sprawności osób w starszym wieku;  
— uczestnictwa w pozaszkolnej aktywności ruchowej młodzieży z Częstochowy;  
— możliwości organizacji turystyki jako formy uczestnictwa w kulturze fizycz-

nej oraz jej znaczenia dla rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego 
młodzieży; 

— analizy warunków do prowadzenia wśród dorosłych (studentów) procesu 
edukacji zdrowotnej związanej z uzyskaniem efektu w zakresie wiedzy, po-
staw, umiejętności; 

— oceny wykorzystania przez rodziców gier ruchowych dla wykształcenia wła-
ściwych postaw wobec kultury fizycznej oraz uczestnictwa w różnych for-
mach aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. 
W końcowej części pracy – zatytułowanej „Recenzje” – przedstawiono sze-

reg opinii i informacji o wydawnictwach, głównie z zakresu najnowszych dzie-
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jów kultury fizycznej i turystyki w Polsce i w Europie oraz 40-lecia Akademii 
Wychowania Fizycznego w Katowicach.  

Pragniemy złożyć bardzo serdeczne podziękowania Recenzentom za nie-
zwykle cenne uwagi i spostrzeżenia podnoszące wartość niniejszej pracy. Dzię-
kujemy za współpracę dotychczasowym Autorom, jak również wyrażamy na-
dzieję, że krąg osób zainteresowanych publikowaniem własnych osiągnięć na-
ukowych w kolejnych wydaniach Zeszytu Naukowego „Kultura Fizyczna” się 
poszerzy. Począwszy od Zeszytu XII, czasopismo naukowe będzie wydawane 
dwa razy w roku. 
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