WPROWADZENIE

Nasze wspólne dzieło zapoczątkowane w 2009 roku monografią „Wybrane
aspekty kultury fizycznej – stan i perspektywy” ma się całkiem dobrze, a świadczą
o tym tytuły ukazujące się w kolejnych latach, które tu przytaczam z kronikarskiej
potrzeby: 2010 – „Wybrane aspekty kultury fizycznej w badaniach naukowych”,
2011 – „Wychowanie fizyczne, sport i zdrowie – problemy badawcze, weryfikacje
empiryczne, aplikacje, 2011 – „Humanistyczne i społeczne aspekty kultury fizycznej w badaniach naukowych”, 2013 – „Wybrane zagadnienia kultury fizycznej –
aktualny stan badań”. Wymienione tytuły opracowywane były redakcyjnie zawsze w tym samym zespole tworzonym przez doktorów Janusza Kwiecińskiego i
Macieja Tomczaka.
Prezentowany zbiór prac stanowi kontynuację dotychczas pielęgnowanych idei bezpośredniej wymiany poglądów i ich możliwej konfrontacji na linii
teoria – praktyka. Wielu występujących tu autorów zajmuje się nie tylko próbami
rozwiązywania rozmaitych problemów badawczych, lecz również praktyką
sportu i wychowania fizycznego i odnosi na tych polach liczne sukcesy sportowe,
wychowawcze, ale także o charakterze poznawczym – owocujące publikacjami
mającymi wyraźny wymiar aplikacyjny.
Dlatego też nadajemy temu wydawnictwu jasny (wprawdzie także dość
„pojemny”) tytuł „Sport i wychowanie fizyczne w badaniach naukowych. Teoria
– praktyce”.
Zawarte w nim artykuły, tradycyjnie opracowane redakcyjne przez Janusza
Kwiecińskiego i Macieja Tomczaka, wywodzą się z różnych środowisk naukowych zdominowanych ponownie przez dość powtarzalne zespoły poznańskie, konińskie i częstochowskie. Wydłużenie cyklu wydawniczego do dwóch lat nie spowodowało zauważalnego wzrostu liczby nadsyłanych publikacji, jednak z satysfakcją należy odnotować,
że znalazły się w zbiorze artykuły autorów publikujących po raz pierwszy w naszej „serii”, wnoszących do podejmowanej tu problematyki nowe, często niestandardowe
wątki z zakresu prawa sportowego, biochemii, pedagogiki, antropokinezjologii.

Kontynuacja idei prezentacji i konfrontacji poglądów dotyczących teorii
i praktyki wychowania fizycznego i sportu znajduje swój wyraz także w niniejszej
publikacji obrazującej wątki prac badawczych realizowanych przez autorów
w drodze do osiągania kolejnych awansów naukowych, lecz może przede wszystkim – do doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego. Ogólnie rzecz ujmując, problematyka tej monografii dotyczy głównie zagadnień sportowej aktywności fizycznej w ujęciu charakterystyk treningu przygotowującego do skutecznego
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym oraz wybranych zagadnień historii kultury fizycznej. Obie te kwestie zgrabnie łączy rozdział pt.: „Czy sport wymaga regulowania przepisami prawa” dotyczący niezwykle istotnej kwestii ustalenia zasad (formalnych i nieformalnych?) rywalizacji we współczesnych zmaganiach sportowych, mającej z drugiej strony tradycję wywodzącą się ze starożytnych igrzysk olimpijskich, pozwalającą historykom konstatować, że „najważniejszym pożytkiem wynikającym z antycznego sportu jest koncepcja równości wobec praw – izonomia, na której opiera się demokracja”.
Przedstawiona czytelnikom kolejna już monografia jest wyrazem aspiracji
i zamierzeń grupy pracowników Katedry Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie. Skonkretyzowany efekt możliwy był do osiągnięcia dzięki zgodnemu
wsparciu władz Wydziału, Uczelni, Miasta i Powiatu. Kierujemy do nich słowa
serdecznych podziękowań. Szczególnie podziękować pragniemy autorom prac,
recenzentom oraz zespołowi redakcyjnemu, którego konsekwentne i systematyczne działanie przyczyniło się do powstania tej książki.
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