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WSTĘP 

Od 2016 r. czasopismo „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie. Kultura Fizyczna” ukazuje się jako kwartalnik. W bieżącym 

roku wydajemy kolejny, czwarty numer periodyku. Zostały w nim zaprezento-

wane prace Autorów z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.  

Część I – Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce i na świecie – odnosi 

się do następującej tematyki:  

— nieobecność sportu i olimpizmu w historiografii uniwersalnej,  

— wspinaczka sportowa jako konkurencja olimpijska (starania o miejsce  

w programie igrzysk),  

— działalność rekreacyjna i sportowa pracowników więziennictwa polskiego  

w okresie międzywojennym,  

— letnie Światowe Igrzyska Polonijne (1934–2015),  

— „Przegląd Sportowy” jako informator i propagator sportu kobiet w Polsce  

w roku wybuchu II wojny światowej (1939 r.),  

— przygotowania polskich sportowców do startu w igrzyskach olimpijskich 

1940 r.,  

— narciarstwo, alpinizm i turystyka górska uprawiane przez żołnierzy 2 Dywi-

zji Strzelców Pieszych internowanych w Szwajcarii w latach 1940–1945,  

— uczestnictwo zawodników Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w letnich 

igrzyskach olimpijskich w latach 1976–1988.  

Część II czasopisma obejmuje problematykę teorii i metodyki wychowania 

fizycznego i sportu. W tej części zaprezentowane zostały trzy prace, dotyczące:  

— zjawiska wypalenia zawodowego wśród nauczycieli wychowania fizycznego,  

— zasad żywienia w treningu sportowym i zdrowotnym,  

— wpływu 8-tygodniowego treningu według metodyki CrossFit® na skład ciała 

osób nietrenujących.  

W części III – Uwarunkowania zdrowia, postawy prozdrowotne, jakość ży-

cia – została ukazana praca, dotycząca wpływu aktywności ruchowej na obniża-

nie stresu u studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

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

wydawnictw, sprawozdania – została zamieszczona recenzja dra hab. prof. AWF 
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Tomasza Sahaja monografii naukowej Filozoficzne i społeczne aspekty sportu  

i turystyki, pod redakcją naukową prof. dra hab. Jerzego Kosiewicza, dra hab. 

prof. AJD Eligiusza Małolepszego i dr Teresy Drozdek-Małolepszej. Zawarto  

w niej również sprawozdanie z XXIII Międzynarodowego Seminarium Studiów 

Olimpijskich dla Studentów Podyplomowych, zorganizowanego we wrześniu 

2016 r. w Olimpii (Grecja).  

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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