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WSTĘP 

XIII tom czasopisma „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Czę-
stochowie. Kultura Fizyczna” ukazuje się w drugim roku edycji periodyku jako 
półrocznika. W drugim numerze zostały zaprezentowane prace Autorów z róż-
nych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.  

Część I pracy – Dzieje kultury fizycznej w Polsce i na świecie – odnosi się do 
następującej problematyki:  
— geneza i rozwój jazdy konnej kobiet w Polsce do 1939 r.;  
— sport saneczkowo-bobslejowy w Zakopanem do 1939 r.;  
— żydowskie obiekty noclegowe turystyki letniej i zimowej w dwudziestoleciu 

międzywojennym;  
— polonijna turystyka z Niemiec do Polski w okresie międzywojennym XX 

wieku;  
— działalność sekcji narciarskiej „Watra” Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Tatrzańskiego „Beskid Śląski” w Cieszynie w latach 1920(1921)–1950;  
— kultura fizyczna w programach Łódzkiego Oddziału Związku Młodzieży 

Chrześcijańskiej w latach 1920–2002;  
— działacze społeczni, organizacja, szkolenie i efekty sportowe piłki nożnej  

w województwie  olsztyńskim (1957–1989);  
— dzieje turystyki narciarskiej w województwie sieradzkim w latach 1975–1998.  

W II części – Uwarunkowania zdrowia, postawy prozdrowotne, właściwości 
morfologiczno-fizjologiczne organizmu w różnych okresach ontogenezy – zostały 
ukazane następujące aspekty:  
— wpływ manipulacyjnych, ruchowych i przygotowawczych gier sportowych 

na poprawę zachowania uczniów integracyjnej szkoły podstawowej cierpią-
cych na ADHD;  

— sprawność funkcjonalna i jakość życia w badaniu populacji osób starszych;  
— masa ciała a wskaźniki wagowo-wzrostowe otyłych mężczyzn;  
— zróżnicowanie oraz współzależność cech somatycznych i zdolności moto-

rycznych dzieci zamieszkujących środowiska o różnym stopniu zurbanizo-
wania;  
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— poziom wybranych cech somatycznych, subiektywnej oceny zdrowia  
i sprawności fizycznej u studentów Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.  
Część III czasopisma – Rekreacja fizyczna i turystyka – zawiera artykuł do-

tyczący tras turystyczno-rekreacyjnych w obrębie miasta Częstochowy.  
W końcowej części – pt. Biogramy, dyskusje, polemiki, recenzje, przegląd 

wydawnictw, sprawozdania – zostały ukazane opinie i informacje o wydawnic-
twach z zakresu dziejów wychowania fizycznego i sportu w Polsce i na świecie, 
sprawozdanie z przeprowadzonej we wrześniu 2014 r. w Krakowie IV Ogólno-
polskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie oraz 
informacje odnoszące się do Jubileuszu 10-lecia działalności Instytutu Wycho-
wania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. Jana Długosza w Czę-
stochowie.  

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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