
 

 

WSTĘP 
 
W 2009 roku ukazała się pierwsza w uczelnianym środowisku kultury fizycznej  

w Koninie monografia pt: „Wybrane aspekty kultury fizycznej – stan i perspektywy”,  
w opracowaniu redakcyjnym Janusza Kwiecińskiego i Macieja Tomczaka. Kolejne monogra-
fie dotyczące rozmaitych zagadnień kultury fizycznej zatytułowane: „Wybrane aspekty 
kultury fizycznej w badaniach naukowych” (2010), „Wychowanie fizyczne, sport i zdrowie – 
problemy badawcze, weryfikacje empiryczne, aplikacje” (2011) i „Humanistyczne i spo-
łeczne aspekty kultury fizycznej w badaniach naukowych” (2011) uporządkowane i opra-
cowane zostały w tym samym zespole redakcyjnym. Zauważane było rozszerzające się pole 
badawcze prezentowanych prac oraz narastająca liczba uczestników reprezentujących 
różne ośrodki naukowo-dydaktyczne. Tendencja ta ulega dzisiaj pewnemu wyhamowaniu 
z rozmaitych przyczyn właściwych dla akademickiego środowiska badawczego. Dostrze-
gamy w tym jednak także jaśniejszą stronę, bowiem nadmierny wzrost przedsięwzięcia 
mógłby prowadzić do naruszenia pierwotnej formuły przewidującej aktywność badawczą  
i pisarską przede wszystkim młodych pracowników kultury fizycznej konińskiej Uczelni. 

Dziewiętnaście prezentowanych w monografii artykułów wywodzących się z ko-
nińskiego, częstochowskiego i poznańskiego środowiska wyznacza prawdopodobnie 
aktualną skalę rzeczywistego zainteresowania tym wydawnictwem. Jest więc czas na 
zastanowienie się nad ewentualnym wydłużeniem cyklu wydawniczego do dwóch lat. 

Problematyka poszczególnych prac to w większości przypadków kontynuacja 
tematów podejmowanych wcześniej i odzwierciedlających rozmaite wątki prac ba-
dawczych realizowanych przez Autorów w drodze do osiągania kolejnych szczebli roz-
woju naukowego i doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego. W szczególności 
nawiązuje do zagadnień treningu sportowego, różnych form aktywności fizycznej po-
dejmowanej dla zdrowia oraz historii kultury fizycznej.  

Podobnie jak w poprzednich tomach, także i tu znajdują się interesujące mate-
riały metodyczne możliwe do wykorzystywania w procesie dydaktycznym, co wydaje 
się tym bardziej atrakcyjne, że tworzone były przez wykładowców tejże Uczelni. 

Niniejsza monografia jest znakiem działalności badawczej w zakresie kultury fi-
zycznej pracowników Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie  
i powstała przecież dzięki ich organizacyjnym staraniom znajdującym konkretne 
wsparcie władz Uczelni, Miasta i Powiatu. Kierujemy do nich słowa uznania i wdzięcz-
ności. Szczególnie jednak podziękować należy wszystkim Autorom prac, Recenzentom 
oraz Zespołowi Redakcyjnemu, którego systematyczne i konsekwentne działalnie przy-
czyniło się do powstania tej książki. 
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