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SygnaturaTytuł pracyLp. Promotor

15/6803Ocena stopnia znajomości zasad higieny osobistej mieszkańców Barwic.1 Wiktor Iwanowski

15/6664Pionierzy kultury fizycznej Szczecina.2 Henryk Laskiewicz

15/6877Poziom sprawności motorycznej dzieci o różnej budowie somatycznej w
Szkole Podstawowej w Żalęcinie.

3 Tadeusz Mieczkowski

5/142Morfologia stóp chłopców w wieku 12-13 lat uprawiających piłke nożną z
uwzględnieniem budowy somatycznej ciała.

4 Nogalski Stanisław

5/59Sprawność fizyczna dzieci żyjących w zróżnicowanych środowiskach
ekologicznych

5 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/60Zachowanie się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa u dziewcząt w wieku 7-9
lat uprawiających i nieuprawiających sportu pływackiego.

6 Iwanowski Wiktor

5/61Sprawność oddechowa u dzieci uprawiających i nieuprawiajacych sport
pływacki.

7 Iwanowski Wiktor

15/6744Próba określenia modelu zawodnika podnoszenia ciężarów w świetle
wybranych aspektów.

8 Ryszard Kopański

15/6907Budowa somatyczna a sprawność motoryczna dzieci 8-mio letnich Szkoły
Podstawowej nr 3 w Szczecinie.

9 Tadeusz Mieczkowski

15/6871Uzdolnienia ruchowe dzieci rozpoczynających szkolenie w aktrobatyce
sportowej.

10 Tadeusz Mieczkowski
Jerzy Eider

5/62Nauczanie motoryczne. Analiza porównawcza metod nauczania zagrywki
tenisowej w piłce siatkowej.

11 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/1Uzdolnienia ruchowegimnastyczek sportowych12 Eider Jerzy

15/6745Typy budowy somatycznej zawodników uprawiających skoki lekkoatletyczne.13 Tadeusz Mieczkowski

5/595Wybrane czynniki warunkujące postawy studentów np. studiów zaoczynych
studiujących wychowanie fizyczne ( na przykłądzie studentów IKF).

14 Marian Sygit

5/641Morfologia stóp chłopców nietrenujących w wieku 14 lat z uwzględnieniem
budowy somatycznej.

15 Stanisław Nogalski

5/143Próba pomiaru orientacji przestrzennej, różnicowania oraz reakcji ciała z
uwzględnieniem trzech poziomów koordynacyjnych u piłkarzy nożnych.

16 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/109Morfologiczna charakterystyka zespołu piłkarzy noznych o
średniozaawansowanym poziomie

17 Drozdowski Zbigniew

15/6804Działalność OST "Gromada" w województwie szczecińskim w latach
1957-1986.

18 Roman Kulgawczuk

15/6746Próba sformułowania biomechanicznych kryteriów oceny skuteczności
techniki wiosłowania w wioślarstwie.

19 Ryszard Kopański

5/596Zdolność orientacji przestrzennej, a umiejętność gry w piłkę koszykową
chłopców w wieku 12 lat.

20 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/2Rola wychowania fizycznego, sportu i turystyki w procesie rewalidacji dzieci
głuchych. /W świetle badań w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla dzieci Głuchych w Szczecinie/.

21 Brzeziński Włodzimierz

5/611Subiektywna ocena stanu zdrowia młodzieży uprawiającej sport i nie
uprawiającej - w szkołach średnich miasta Szczecina.

22 Marian Sygit

5/724Budowa somatyczna a sprawność motoryczna 11-12 letnich chłopców ze
szkoły w Szklarskiej Porębie.

23 Tadeusz Mieczkowski

5/144Ocena poziomu wiedzy młodzieży szkół ogólnokształcących Szczecina na
temat AIDS.

24 Sygit Marian

5/597Opinia młodzieży szkół podstawowych na temat realizacji zajęć wychowanie
fizycznego.

25 Marian Sygit

15/6665Poziom sodu, potasu, wapnia, magnezu, cynku i miedzi w surowicy krwi
zawodników trenujących ciężary po wysiłku.

26 Alicja Urbańska



15/6720Próba ustalenia zależności pomoędzy datą urodzenia a predyspozycją do
uprawiania piłki ręcznej u kobiet.

27 Mieczkowski Tadeusz

15/6721/brak/ Diagnoza wydolności fizycznej kobiet otyłych przebywających na
specjalistycznych wczasach w Jastrzębiej Górze w roku 1985.

28 Mieczkowski Tadeusz

15/6908Wpływ cyklicznych spotkań z rodzicami na sprawność motoryczną dzieci z
klasy I Szkoły Podstawowej nr 32 w Szczecinie.

29 Tadeusz Mieczkowski

15/6805Tradycje Kolejowego Klubu Sportowego "Pionier" w Szczecinie.30 Henryk Laskiewicz

15/6747Realizacja programu wychowania zdrowotnego w szkołąch miasta i gminy
Myśłibórz w opinii nauczycieli.

31 Irena Celejowa

5/63Stan aktywności sportowej ociemniałych32 Iwanowski Wiktor

5/907Rozwój sprawności motorycznej u dziewcząt i chłopców w wieku 11-13 lat, na
przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej nr. 22.

33 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/908Morfologia stóp chłopców nie trenujących w wieku 13-14 lat z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

34 Stanisław Nogalski

5/3Sprawność oddechowa studentów Instytutu Kultury Fizycznej i ich
rówieśników z Wydziału Ekonomicznego.

35 Iwanowski Wiktor

15/6909Morfologia stóp chłopców w wieku 11-13 lat uprawiających piłkę ręczną, z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

36 Stanisław Nogalski

15/6910Budowa somatyczna dziewcząt uprawiających gimnastykę sportową.37 Jerzy Eider

5/909Morfologia stopy dziewcząt w wieku 13-14 lat uprawiających piłkę ręczną z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

38 Stanisław Nogalski

5/64Zachowanie się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa chłopców w wieku 7-9 lat
uprawiajacych i nieuprawiających pływanie.

39 Iwanowski Wiktor

5/643Pijawki jezior: Karsińskiego, Witoczna i Długiego na obszarze Zaborskiego
Parku Krajobrazowego.

40 Lucjan Agapow

15/6748Zastosowanie niekonwencjonalnych metod treningu w podnoszeniu
ciężarów.

41 Ryszard Kopański

5/642Wydolność fizyczna chłopców ćwiczących w normalnym i zwiększonym
wymiarze godzin.

42 Marian Pytasz

15/6749Biuletyn sportowy WKKF w Szczecinie 1955-1956.43 Henryk Laskiewicz

15/6806Wpływ wielokrotnego pobytu na wczasach redukujących nadwagę na masę
ciała u kobiet.

44 Tadeusz Mieczkowski

5/896Morfologia stóp chłopców w wieku 13 i 14 lat uczęszczających do Szkoły
Podstawowej w Górkach Pomorskich, z uwzględnieniem budowy
somatycznej.

45 Stanisław Nogalski

15/6807Organizacja i działalność Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Kusy" w
Szczecinie w kadencji 1984-1987r.

46 Marek Łyskawa

5/612Stan zdrowia oraz wybrane problemy zdrowotne i stosowanie używek w
populacji studentów stacjonarnych Instytutu Kultury Fizycznej i Wydziału
Prawa.

47 Marian Sygit

5/598Morfologia stóp dzieci w wieku 13-14 lat uprawiających piłkę koszykową z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

48 Stanisław Nogalski

15/6809Powysiłkowe zmiany hemodynamiczne u zawodniczek trenujących
konkurencje biegowe.

49 Zbigniew Jethon

15/6808Tabele punktowe oceny poziomu rozwoju koordynacji ruchowej dzieci i
młodzieży w młodszym wieku szkolnym.

50 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

5/911Wypadkowość podczas zajęćwychowania fizycznego w szkołach średnich
województwa jeleniogórskiego w latach 1987-1991.

51 Marian Sygit

15/6878Ontogeneza wybranych zdolności koordynacyjnych u chłopców w wieku 8 -
15 lat.

52 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

5/897Udział sportowców szczecińskich w rywalizacji międzynarodowej w latach
1945-1955.

53 Marek Łyskawa

5/4Maksymalny pobór tlenu u zawodników piłki ręcznej MKS "Pogoń" w dwóch
okresach treningowych: przygotowawczym i startowym.

54 Jethon Zbigniew

15/6750Problemy kultury fizycznej na łamach "Kuriera Szczecińskiego" w roku 1956.55 Henryk Laskiewicz

5/65Problemy Kultury Fizycznej w świetle "Kuriera Szczecińskiego" w roku 1954.56 Laskiewicz Henryk

5/613Badanie postawy ciała u dzieci wiejskich.57 Marian Sygit

15/6666Stan i problemy zajęć pozalekcyjnych w szkołach specjalizujących się w piłce
ręcznej.

58 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp



5/66Geneza i rozwój sportu pływackiego na Pomorzu Zachodnim w latach
1945-1950.

59 Laskiewicz Henryk

5/67Propozycja oceny orientacji przestrzennej i różnicowania kinestytecznego
chłopców uprawiających piłke nożną.

60 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6751Zainteresowania i udział dziewcząt w sporcie w klasach szóstych, siódmych i
ósmych w wybranych szkołach.

61 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6911Sprawność motoryczna dzieci 11-letnich o różnym somatotypie.62 Tadeusz Mieczkowski

5/644Zmiany wydolności fizycznej kajakarzy w rocznym cyklu treningowym.63 Marian Pytasz

5/589Różnica w sprawności motorycznej między chłopcami a dziewczętami w
wieku 10 lat w zależności od ilości tkanki skórno - tłuszczowej.

64 Tadeusz Mieczkowski

5/614Ocena zdrowotności dzieci i młodzieży uprawiającej sport na podstawie
analizy grup dyspanseryjnych.

65 Marian Sygit

5/5Oddział Akademicki polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w
Szczecinie w latach 1980-1990.

66 Laskiewicz Henryk

5/145Zdolność rytmizacji, a wynik sportowy w wioślarstwie.67 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6810Masaż jako element odnowy biologicznej.68 J. Jagielski

15/6811Maksymalny pobór tlenu a przygotowanie zawodnicze w piłce nożnej.69 Zbigniew Jethon

5/6Analiza porównawcza sprawności motorycznej absolwentów Liceum
Morskiego na przestrzeni lat 1977-1985

70 Mieczkowski Tadeusz

15/6812Somatyczna charakterystyka koszykarek szczecińskich.71 Zbigniew Drozdowski

5/44Wiek a poziom stanu lękowego w czasie kuracji odchudzających.72 Jagielski Jerzy

5/110Rozwój piłki nożnej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950.73 Laskiewicz Henryk

5/7Próba okreslenia wydolności fizycznej i sprawności kondycyjnej koszykarek w
okresie przygotowawczym za pomocą specjalistycznego testu Kargera.

74 Jethon Zbigniew

5/615Charakterystyka morfologiczna i proces starzenia spawaczy z różnym stażem
zawodowym.

75 Zbigniew Drozdowski

15/6784Wpływ wielokrotnego pobytu na redukcję tkanki tłuszczowej u osób otyłych
przebywających na kuracji w Jastrzębiej Górze i Juracie w 1986 roku.

76 Tadeusz Mieczkowski

5/722Ontogeneza względnej siły mięśniowej u dziewcząt i chłopców w wieku 8-15
lat.

77 Ryszard Kopański

15/6879Organizacja i działalność MKS "Zew" Świabodzin sekcja piłki ręcznej w latach
1975-1980.

78 Marek Łyskawa

15/6880Zainteresowanie sportem, turystyką i rekreacją dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim.

79 Włodzimierz Brzeziński

15/6912Sprawność motoryczna wśród dzieci klas IV o różnej budowie somatycznej.80 Tadeusz Mieczkowski

15/6667Ocena budowy morfologicznej uczniów klas I i II Szkoły Podstawowej nr 12 w
Stargardzie Szczecińskim.

81 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/68Dymorfizm płciowy w koordynacji ruchowej u dzieci w młodszym wieku
szkolnym.

82 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/69Wpływ kuracji redukującej tkankę tłuszczowa na tętno u kobiet otyłych
przebywających na wczasach odchudzających w Jastrębiej Górze.

83 Mieczkowski Tadeusz

15/6914Rola i miejsce wychowania fizycznego, sportu i turystyki w procesie
resocjalizacji dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie.

84 Włodzimierz Brzeziński

5/8Problemy kultury fizycznej na łamach "Głosu Szczecińskiego" w roku 1975.85 Łyskawa Marek

15/6915Pionierzy kultury fizycznej Szczecina86 Henryk Laskiewicz

15/6913Wydolność anaerobowa 15-16 letniej młodzieży uprawiającej sport pływacki
w porównaniu z nietrenującymi.

87 Marian Pytasz

5/146Budowa somatyczna a sprawność fizyczna siatkarek szczecińskich.88 Drozdowski Zbigniew

15/6916Morfologiczne uwarunkowania powodzenia zawodowego chłopców o różnym
profilu pracy.

89 Grażyna Hagel-Koczarska

5/646Powstanie i rozwój organizacyjny kolarstwa w Szczecinie i w Stargardzie w
latach 1945-1960.

90 Henryk Laskiewicz

5/9Organizacja i działalność Jacht Klubu AZS Szczecin w latach 1946-1986.91 Łyskawa Marek

5/10Prace magisterskie w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu
Szczecińskiego w Latach 1985/86 - 1988/89.

92 Łyskawa Marek

5/910Diagnoza sprawności motorycznej dziewcząt 9-10 letnich SP nr 1 we Lwówku
Śląskim.

93 Tadeusz Mieczkowski



15/6723Wytrzymałość średniego czasu u dziewcząt i chłopców w wieku 8 lat.94 Jerzy Cieśla

15/6813Badanie stopnia znajomości higieny żywienia mieszkoańców Barwic.95 Wiktor Iwanowski

15/6814Rozwój koordynacji ruchowej u dziewcząt o niskim i wysokim poziomie
sprawności wyjściowej.

96 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

5/645Biologiczna ocena stanu czystości wód rzeki Regi w Gryficach dla celów
rekreacji.

97 Lucjan Agapow

5/898Morfologia stóp dziewcząt w wieku 14-15 lat uprawiających lekką atletykę z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

98 Stanisław Nogalski

5/11Organizacja i działalność Szkolnego Klubu Sportowego "PIAST" przy Zespole
Szkół Samochodowych w latach 1960-1990.

99 Laskiewicz Henryk

15/6938Sprawność motoryczna dzieci w wieku 10 lat o różnej budowie somatycznej.100 Tadeusz Mieczkowski

15/6872Odnowa biologiczna jako metoda intensyfikacji wypoczynku fizycznego na
podstawie badań zawodników ligowych klubów piłki nożnej Szczecina.

101 Jerzy Jagielski

5/70Dymorfizm płciowy i recesywno właściwości z wybór kierunków studiów.102 Drozdowski Zbigniew

5/912Sprawność motoryczna dziewcząt 7-9 letnich o różnym somatotypie w SP w
Bliżynie w woj. kieleckim.

103 Jan Jaszczanin

5/12Wykorzystanie chronocyklografu do badania techniki ruchu na przykładzie
podnoszenia cięzarów.

104 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6902Diagnoza lęku u pacjentów w czasie rehabilitacji w Stoczniowym Zespole
Opieki Zdrowotnej.

105 Tadeusz Mieczkowski

5/13Zagadnienia kultury fizycznej w Głosie Szczecińskim" 1966 r.106 Laskiewicz Henryk

15/6815Poziom sprawności motorycznej piłkarek ręcznych miasta Szczecina.107 Wiktor Iwanowski

5/71Ocena wydolnosci fizycznej u studentów uprawiających i niuprawiających
sportu.

108

5/111Ocena skuteczności techniki podnoszenia ciężarów w świetle wykorzystania
potencjalnych możliwości siłowych zawodników.

109 Nogalski Stanisław

5/112Ocena wydolności fizycznej u studentów uprawiających i nie uprawiających
sportu.

110 Urbańska Alicja

5/616Zakładowy Klub Sportowy "Wiskord" w Szczecinie w latach 1969-1990.111 Marek Łyskawa

15/6668Pozaszkolna aktywność ruchowa a sprawność fizyczna dzieci w wieku 10 lat.112 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6724Próba ustalenia zależności między datą urodzenia a osiągnięciami w lekkiej
atletyce w biegach średnich i długich mężczyzn.

113 Mieczkowski Tadeusz

15/6816Optymalny wiek do osiągania najlepszych wyników w biegach na dystansach
5000 i 10000 m mężczyzn w Polsce.

114 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6752Sprawność fizyczna oraz wysokość i masa ciała dzieci z klas II Szkoły
Podstawowej nr 12 w Stargardzie Szczecińskim w zależności od ilości godzin
kultury fizycznej.

115 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6669Przebieg procesu selekcji do klas pływackich w Szkole Podstawowej nr 12 w
Stargardzie Szczecińskim.

116 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6881Diagnoza rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej dzieci w wieku od
7-14 lat uczniów Szkoły Podstawowej w Brzeźniku.

117 Tadeusz Mieczkowski

15/6753Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży uprawiającej akrobatykę sportową.118 Jerzy Eider

15/6785Higiena i bezpieczeństwo pracy w szkołach gminy kępice w województwie
słupskim ze szczególnym uwzględnieniem obiektów kultury fizycznej.

119 Irena Celejowa

15/6882Wybrane problemy kultury fizycznej rejonu północno-zachodniego.120 Henryk Laskiewicz

15/6786Pionierzy kultury fizycznej Pomorza Zachodniego.121 Henryk Laskiewicz

5/147Rola czynnika morfologicznego w kształtowaniu umiejętności sportowych
dziewcząt na wczesnym etapie szkolenia siatkarskiego.

122 Drozdowski Zbigniew

5/148Znajomość problematyki zdrowia i jego ochrony przez uczniów i ich rodziców.123 Sygit Marian

15/6725Poziom sprawności motorycznej dziewcząt o różnym somatotypie w Szkole
Podstawowej nr 55 w Szczecinie.

124 Mieczkowski Tadeusz

5/14Rola sportu w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży kalekiej./W świetle
badań w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dziec i Kalekich w Policach
koło Szczecina/

125 Brzeziński Włodzimierz

15/6917Wpływ cyklicznych kontaktów z rodzicami na rozwój motoryczności u dzieci w
młodszym wieku szkolnym.

126 Tadeusz Mieczkowski

15/6817Masaż izometryczny jako metoda rozwoju siły mięśniowej.127 Jerzy Jagielski



5/15Redukcja tkanki tłuszczowej u otyłych kobiet, przebywających na
specjalistycznych wczasach w Międzyzdrojach, w latach 1987-1989

128 Mieczkowski Tadeusz

5/593Uczestnicy Kultury Fizycznej Pomorza Zachodniego.129 Henryk Laskiewicz

5/617Zachowania zdrowotne dzieci i ich rodziców.130 Marian Sygit

15/6754Wpływ niskokalorycznej diety i kontrolowanej aktywności fizycznej na spadek
ciężaru ciała u kobiet przebywających na specjalistycznych wczasach w
Jastrzębiej Górze.

131 Tadeusz Mieczkowski

5/113Morfologia stóp dziewcząt w wieku 13-15 lat uprawiających piłkę ręczną z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

132 Nogalski Stanisław

5/72Pomiar motorycznosci z zastosowaniem indeksu Krzysztifa Zachory.133 Eider Jerzy

5/114Wpływ uprawiania sportu na zdrowie człowieka w opinii studentów.134 Sygit Marian

5/182Ocena sposobu odzywiania się młodzieży szkoły sredniej.135 Sygit Marian

15/6755Wpływ biorytmów na wynik sportowy wioślarzy.136 Tadeusz Mieczkowski

15/6670Ocena palenia tytoniu, picia alkoholu, przyjmowania narkotyków przez
młodzież Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie.

137 Kazimierz Szyszka

5/16poziom maksymalnego poboru tlenu jako kryterium przygotowania
startowego piłkarzy ręcznych.

138 Jethon Zbigniew

15/6818Rozwój koordynacji ruchowej u dzieci rozpoczynających naukę szkolną.139 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6787Nauczyciele wychowania fizycznego zatrudnieni w szkolnictwie województwa
szczecińskiego w roku szkolnym 1982/83.

140 Henryk Laskiewicz

15/6671Wartości wskaźnika kerdo oraz poziom cyknu i miedzi w surowicy krwi
zawodników judo po obciążeniach treningowych.

141 Urbańska Alicja

5/149Charakterystyka somatyczna tancerzy i tancerek.142 Drozdowski Zbigniew

5/647Morfologia stóp dziewcząt nietrenujących w wieku 13 lat z uwzględnieniem
budowy somatycznej.

143 Stanisław Nogalski

15/6873Sprawność motoryczna dzieci w wieku 11-12 lat o różnej budowie
somatyczej.

144 Tadeusz Mieczkowski

5/73Sprawność wentylacyjna studentek IKF oraz Wydziału Ekonomii US145 Pytasz Marian

5/618Wpływ systematycznych ćwiczeń fizycznych na poziom tętna i stan zdrowia
kobiet.

146 Marian Sygit

5/150ów oddechowych studentów IKF w toku studiów w porównaniu ze studentami
WE US.

147 Pytasz Marian

5/17Morfologia stóp chłopców w wieku 14-17 lat uprawiających piłkę wodną w
klubie sportowym "Arkonia" w Szczecinie z uwzględnieniem budowy
somatycznej.

148 Hegel-Koczarska Grażyna

15/6672Model sprawności specjalnej biegaczy na krótkie dystanse w oparciu o wyniki
badań czołówki krajowej.

149 Jerzy Cieśla

5/74Powstanie i rozwój ZKS "Odra" - Szczecin.150 Laskiewicz Henryk

15/6819Wpływ budowy somatycznej na sprawność motoryczną chłopców od 7 do 9
lat w Szkole Podstawowej nr 13 w Stargardzie Szczecińskim.

151 Tadeusz Mieczkowski

15/6756Wpływ czynników środowiskowych na poziom koordynacji ruchowej u
chłopców w młodszym wieku szkolnym.

152 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6820Uzdolnienia ruchowe szczecińskich bliźniąt.153 Jerzy Eider

15/6821Ocena odżywiania kadry narodowej wioślarzy na obozie przygotowawczym
przed Mistrzostwami Świata w 1987 r.

154 Wiktor Iwanowski

5/899Przyczynek do badań aktywności sportowej oraz zdrowia kobiet w wieku
dojrzałym.

155 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/151Materiały archiwalne Zarzadu Środowiskowego AZS Szczecin. Przewodnik
informacyjny.

156 Laskiewicz Henryk

15/6673Diagnoza wydolności otyłych kobiet przebywających na specjalistycznych
wczasach dla osób z nadwagą w 1984/85 roku.

157 Mieczkowski Tadeusz

5/591Wpływ komponentów ciała na sprawność motoryczną dziewcząt w wieku
9-12 lat.

158 Tadeusz Mieczkowski

5/914Rozwój sprawności motorycznej u dziewcząt 9-13 letnich na przykładzie
uczennic szkół podstawowych.

159 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/115Palenie tytoniu wśród studentów wychowania fizycznego.160 Sygit Marian

15/6757Przyczynek do badań nad zainteresowaniami wf, sportem i turystyką dzieci i
młodzieży pozbawionej opieki domu rodzinnego.

161 Włodzimierz Brzeziński



5/18Wpływ zwiekszonej aktywności ruchowej uczennic szkół podstawowych na
poziom wybranych cech koordynacji ruchu.

162 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6937Badania przeprowadzone wśród studentów i studentek pierwszego roku
Instytutu Kultury Fizycznej oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu
Szczecińskiego.

163 Wiktor Iwanowski

15/6788Problemy makroregionu nadbałtyckiego w świetle bydgoskiego "Kuriera
Sportowego", 1945-1947.

164 Henryk Laskiewicz

15/6674Wartości wskaźnika kredo oraz poziomu jonów sodu i potasu w surowicy krwi
u zawodników trenujących judo po obciążeniach treningowych.

165 Urbańska Alicja

5/160Ocena stanu czystości wód jezior: Trzesiecko, Wilczkowo i Wielimie, na
podstawie występowania makroorganizmów, ze szczególnym
uwzględnieniem pijawek /Hirudinea/.

166 Agapow Lucjan

5/599Sprawność motoryczna dzieci 11-15 letnich w województwie Koszalińskim
uprawiających tenis stołowy.

167 Tadeusz Mieczkowski

5/116Próba określenia stanu świadomości prozdrowotnej dzieci i ich rodziców a
koncepcja szkoły promującej zdrowie.

168 Ignaszewska Dorota

15/6675Humanistyczne i biomedyczne aspekty sportu kobiet.169 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/600Morfologia stóp mężczyzn w wieku 17-23 lat będących w odosobnieniu z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

170 Stanisław Nogalski

5/117Ocena wydolności fizycznej u studentek uprawiajacych i nie uprawiających
sportu.

171 Urbańska Alicja

5/619Morfologia stóp chłopców w wieku 13-14 lat uprawiających piłkę nożną z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

172 Stanisłąw Nogalski

5/19Porównanie rozwoju somatycznego i sprawności motorycznej chłopców
tunezyjskich i polskich.

173 Kalczyński Leszek

15/6883Wpływ obciążeń treningowych na wyniki sportowe osady wioślarskiej - dwójki
bez sternika na podstawie dzienniczków treningowych z lat 1982-1984.

174 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6822Tabele punktowe oceny poziomu rozwoju koordynacji ruchowej dzieci i
młodzieży w młodszym wieku szkolnym.

175 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

5/118Porównanie zdolności koordynacyjnych u chłopców i studentów.176 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6884Rozwój sportu w gminie Dolice w latach 1976-1986.177 Wacław Pawlik

5/20Uzdolnienia ruchowe jako kryterium selekcji w gimnastyce artystycznej.178 Mieczkowski Tadeusz

5/620Wpływ ćwiczeń korekcyjnych na siłę mięśni grzbietu u dzieci z hiperkifozą
piersiową.

179 Marian Sygit
Jolanta Ignaszewska - Filiks

5/75Budowa morfologiczna stop u dziewcząt w wieku 11 - 12 lat uprawiających
piłkę siatkową z uwzględnieniem budowy somatycznej.

180 Nogalski Stanisław

5/621Morfologia stóp poborowych w wieku 19-22 lat pochodzących ze środowiska
miejskiego z uwzględnieniem budowy somatycznej.

181 Stanisław Nogalski

5/76Ocena wydolności fizycznej u studentów uprawiających i nie uprawiających
sportu.

182

5/648Ocena stanu czystości wód jezior: Karsińskiego, Długiego i Witoczna, na
podstawie występowania makroorganizmów, ze szczególnym
uwzględnieniem ślimaków.

183 Lucjan Agapow

15/6676Rozwój somatyczny i sprawność motoryczna uczniów 11- i 12-letnich a
środowisko społeczne.

184 Mieczkowski Tadeusz

15/6823Zależność wyników sportowych od rytmów biologicznych w ujęciu trzech
cykli: fizycznego, psychicznego i intelektualnego.

185 Tadeusz Mieczkowski

15/6918Organizacja i działalność sekcji koszykówki kobiet SKS "Czarni" Szczecin w
latach 1982-1986.

186 Marek Łyskawa

15/6758Warunki hignieniczno-sanitarne w salach gimnastycznych szkół
podstawowych i ponadpodstawowych w dzielnicy Śródmieście miasta
Szczecina.

187 Irena Celejowa

5/119Morfologia stóp chłopców w wieku 13-16 lat uprawiajacych piłkę ręczną z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

188 Nogalski Stanisław

15/6885Zmiany zachodzące w poziomie sprawności motorycznej u żołnierzy podczas
pełnienia dwuletniej służby wojskowej.

189 Jerzy Eider

15/6919Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej uczniów i uczennic szkół
podstawowych na poziom wybranych cech koordynacji ruchu.

190 Ryszard Kopański

5/21Problemy kultury fizycznej w "Kurierze Szczecińskim" w roku 1996.191 Laskiewicz Henryk

5/152Porównanie zdolności koordynacyjnych u studentek i piłkarek ręcznych.192 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława



5/915Wypadkowość podczas zajęć wychowania fizycznego w szkołach
podstawowych województwa jeleniogórskiego w latach 1987-1991.

193 Marian Sygit

5/622Systemy rozgrywek piłkarskich w województwie szczecińskim w latach
1945-1950.

194 Marek Łyskawa

15/6677Pionierzy kultury fizycznej Szczecina.195 Laskiewicz Henryk

5/917Znajomość problematyki zdrowia wśród uczniów szkół podstawowych i ich
rodziców w Szczecinie.

196 Marian Sygit

5/120Ocena wiadomości na temat profilaktyki narkomanii młodzieży szkoły
średniej Szczecina.

197 Sygit Marian

5/22Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką dzieci i
młodzieży pozbawionej opieki domu rodzinnego w świetle badań
przeprowadzonych w Domach Rodzinnych woj.. Szczecińskiego.

198 Brzeziński Włodzimierz

15/6678Pionierzy kultury fizycznej Szczecina.199 Laskiewicz Henryk

5/23Budowa somatyczna a sprawność motoryczna dziewcząt 10 i 11 - letnich200 Mieczkowski Tadeusz

5/121Morfologia stóp dziewcząt w wieku 13-15 lat uprawiających piłkę siatkową z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

201 Nogalski Stanisław

5/24Koszt fizjologiczny próby ukierunkowanej u siatkarzy seniorów w okresie
startowym.

202 Urbańska Alicja

5/25Zachowanie się wybranych cech morfo-funkcjonalnych studentów Wydziału
Nawigacyjnego Szkoły Morskiej w Szczecinie

203 Jagielski Jerzy

5/601Problemy Kultury Fizycznej w "Kurierze Szczecińskim" w roku 1975.204 Henryk Laskiewicz

5/77Redukcja tkanki tłuszczowej w pomiarze obwodów na specjalistycznych
wczasach dla osób z nadwagą w Jastrzębiej Górze w 1990 r.

205 Mieczkowski Tadeusz

15/6789Pionierzy kultury fizycznej Pomorza Zachodniego.206 Henryk Laskiewicz

5/153Morfologia stóp chłopców nietrenujących w wieku 13-14 lat z uwzględnieniem
budowy somatycznej.

207 Nogalski Stanisław

5/154Morfologia stóp chłopców w wieku 13-14 lat uprawiających piłkę ręczna z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

208 Nogalski Stanisław

5/918Struktura sprawności fizycznej 11-letnich dziewcząt realizujących
podstawowy wymiar kultury fizycznej.

209 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/78Skuteczność redukcji tkanki skórno-tłuszczowej u otyłych kobiet
przebywających na wczasach w Jastrzebiej Górze w 1990 r.

210 Mieczkowski Tadeusz

15/6824Poziom sprawności fizycznej młodzieży uprawiającej pływanie ze Stargardu
Szczecińskiego w świetle młodzieży z różnych regionów Polski.

211 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

5/916Różnice somatyczne a sprawność motoryczna dzieci 9-letnich.212 Tadeusz Mieczkowski

15/6679Ocana wartości odżywczej pożywienia pływaków Ks "Stal -Stocznia" w
Szczecinie.

213 Irena Celejowa

15/6790Zróżnicowanie sprawności fizycznej w zależności od czynników
biospołecznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

214 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6759Stan rozwoju sprawności motorycznej dziewcząt o różnym somatotypie w
szkole podstawowej nr 10 w Szczecinie.

215 Tadeusz Mieczkowski

15/6680Ocena wpływu budowy ciała na wyniki prób koordynacyjnych dziewcząt w
młodszym wieku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 12 w Stargardzie
Szczecińskim.

216 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6760Ocena higieniczna ławek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 56 W
Szczecinie.

217 Irena Celejowa

15/6681Ocena wpływu budowy ciała na wyniki prób koordynacyjnych chłopców w
młodszym wieku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 12 w Stargardzie
Szczecińskim.

218 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6682Wydolność kadry narodowej w kolarstwie torowym i jej wpływ na wyniki
sportowe sezonu 1985.

219 Jerzy Cieśla

15/6920Morfologia stóp dzieci w wieku 12 lat uprawiających piłkę siatkową z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

220 Stanisław Nogalski

15/6825Tradycje Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie w latach
1946-1960.

221 Henryk Laskiewicz

15/6826Tradycje Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie w latach
1946-1960.

222 Henryk Laskiewicz

15/6827Diagnoza wydolności otyłych kobiet przebywających na kuracji redukującej
tkankę tłuszczową.

223 Tadeusz Mieczkowski



15/6828Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką dzieci i
młodzieży o sprzężonym kalectwie.

224 Tadeusz Mieczkowski
Włodzimierz Brzeziński

5/649Szkolenie młodego tenisisty stołowego na tle specyficznych zdolności
motorycznych.

225 Jan Jaszczanin

5/602Morfologia stóp chłopców w wieku 13-14 lat uprawiających lekką atletykę z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

226 Stanisław Nogalski

15/6683Pionierzy kultury fizycznej Szczecina.227 Laskiewicz Henryk

5/623Wpływ dodatkowych zajęć z pływania na poziom zdolności motorycznych
dzieci klas drugich.

228 Tadeusz Mieczkowski

5/672Morfologia stóp dziewcząt w wieku 13-15 lat uprawiających lekką atletykę z
uwzględnieniem budowy somatycznej ciała.

229 Stanisław Nogalski

5/155Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna chłopców w wieku od 15 do 18 lat
kształcących się w zawodzie elektronika.

230 Hagel-Koczarska Grażyna

5/26Kształtowanie się maksymalnego poboru tlenu w zależności od wieku i
przygotowania sportowego w konkurencjach średniodystansowych.

231 Urbańska Alicja

15/6829Sprawność fizyczna bliźniąt szczecińskich.232 Jerzy Eider

15/6727Uzdolnienia ruchowe dzieci upośledzonych umysłowo z ośrodka
szkolno-wychowawczego w Tanowie k. Szczecina.

233 Mieczkowski Tadeusz

5/79Analiza porównawcza tkanki tłuszczowej kobiet otyłych przebywajacych na
specjalistycznych wczasach w roku 1976 i 1990.

234 Mieczkowski Tadeusz

15/6761Sprawność fizyczna kobiet otyłych uczęszczających na zajęcia aerobiku
organizowanego przez TKKF "Orkan" w Szczecinie.

235 Tadeusz Mieczkowski

5/652Morfologia stóp chłopców w wieku 15-16 lat uprawiających koszykówkę z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

236 Stanisław Nogalski

15/6830Charakterystyka obciążeń w kształtowaniu cyklu przygotowań olimpijskich w
maratonie.

237 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

5/624Stan zdrowia uczniów wybranej szkoły podstawowej ze środowiska
wiejskiego oraz ze środowiska miejskiego na podstawie analizy grup
dyspanseryjnych.

238 Marian Sygit

15/6831Wpływ inteligencji, socjalizacji i dojrzałości psychicznej na koordynację
ruchową dzieci w młodszym wieku szkolnym.

239 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6832Rozwój lekkiej atletyki na Pomorzu Zachodnim w latach  1945-1955.240 Henryk Laskiewicz

15/6886Zainteresowanie wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką kadry
zawodowej jednostek pływających Marynarki Wojennej.

241 Włodzimierz Brzeziński

15/6833Wpływ obciążeń treningowych na poziom mocy u piłkarzy nożnych.242 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

5/919Fabryczny Klub Sportowy "STAL" Łańcut w latach 1976-1991.243 Marek Łyskawa

15/6684Nikotynizm wśród uczniów szkół podstawowych miasta Szczecina.244 Irena Celejowa

5/651Przyrodnicze walory jeziora Miedwie dla celów turystyki i rekreacji.245 Lucjan Agapow

15/6834Pomiar statystycznej siły ciągu w poszczególnych fazach cyklu wioślarskiego
jako kryterium techniki indywidualnej warunkującej dobór osad wioślarskich.

246 Ryszard Kopański

15/6685Rozwój cech kondycyjnych i koordynacyjnych u chłopców w młodszym wieku
szkolnym i współzależność między tymi cechami.

247 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/122Róznice w sprawności motorycznej między chłopcami dziewczętami w wieku
12 lat w zależności od ilości tkanki skórno-tłuszczowej.

248 Mieczkowski Tadeusz

5/673Wpływ współzawodnictwa na poziom zdolności motorycznych dzieci w
okresie dorastania.

249 Maria Makris

15/6887Organizacja pracy i działalność KS LZS "Świt" Barnimie w latach 1984-1988.250 Marek Łyskawa

15/6728/brak/ Sprawność fizyczna młodzieży o różnej budowie somatycznej w
Zespole Szkół Zawodowych Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu
Maszynowego w Szczecinie.

251 Mieczkowski Tadeusz

5/650Ocena stopnia dewastacji wód jeziora Miedwie i zachowania jego walorów
jako akwenu turystyczno-rekreacyjnego.

252 Lucjan Agapow

5/80Ćwiczenia orientacji przestrzennej i różnicowania kinestetycznego w
programie nauczania koszykówki w szkole.

253 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6835Zainteresowanie wychowaniem fizycznym, sportem i rekreacją fizyczną dzieci
i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

254 Tadeusz Mieczkowski

5/27Porównanie budowy morfologicznej stóp studentek Wydziału Ekonomicznego
oraz Instytutu Kultury Fizycznej US z uwzględnieniem niektórych cech
somatycznych.

255 Nogalski Stanisław



5/920Stan zdrowia dzieci i młodzieży w woj. jeleniogórskim na podstawie grup
dyspanseryjnych.

256 Marian Sygit

5/625Budowa somatyczna a sprawność motoryczna 8-letnich dzieci Szkoły
Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim.

257 Tadeusz Mieczkowski

15/6686Diagnoza mocy otyłych kobiet w przedziale wiekowym 20-60 lat.258 Mieczkowski Tadeusz

5/123Różnice w sprawności motorycznej pomiędzy dziewczetami a chłopcami w
wieku 11 lat w zalezności od ilosci ykanki skórno-tłuszczowej.

259 Mieczkowski Tadeusz

5/923Sprawnośćmotoryczna chłopców w wieku 10 i 12 lat, na przykładzie Szkół
Podstawowych w Stargardzie Szczecińskim.

260 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/922Sprawność fizyczna dziewcząt w okresie przedpubertalnym.261 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6921Zależność między długością skoku a dokładnością, zeskoku u dzieci w
młodszym wieku szkolnym.

262 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6729Ocena higieniczna ławek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w
Skwierzynie.

263 Irena Celejowa

15/6888Budowa somatyczna a sprawność motoryczna dzieci 11- letnich Szkoły
Podstawowej nr 1 w Pyrzycach.

264 Tadeusz Mieczkowski

15/6836Działalność SBT "Turysta" w województwie szczecińskim w latach
1957-1986.

265 Roman Kulgawczuk

5/81Wiek i otyłość a diagnoza poziomu lekowego podczas kuracji
odchudzających.

266 Agapow Lucjan

15/6889Diagnoza lęku u osób otyłych odchudzających się na specjalistycznych
wczasach w Juracie.

267 Tadeusz Mieczkowski

15/6837Ocena efektywności gry piłkarzy GKS "Gryf" Słupsk w rundzie jesiennej
1987/88 na podstawie zmodyfikowanej metody Cervenjakova.

268 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

5/124Opinie szczecinian na temat uprawiania rekreacji ruchowej.269 Sygit Marian

5/125Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką nieletnich
przebywających w czasowej izolacji w Policyjnej Izbie Dziecka w Szczecinie.

270 Brzeziński Włodzimierz

15/6838Redukcja tkanki tłuszczowej i sprawność motoryczna u kobiet
przebywających na specjalistycznych wczasach w Jastrzębiej Górze.

271 Tadeusz Mieczkowski

15/6730Higiena i bezpieczeństwa pracy w terenowych szkołach podstawowych.272 Irena Celejowa

5/924Poszukiwanie efektywniejszych dróg nauczania techniki piłki siatkowej we
wstępnym etapie szkolenia.

273 Roman Kulgawczuk

15/6763Sprawność motoryczna i rozwój somatyczny dziewcząt wiejskich i miejskich
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Łobzie w 1986r.

274 Tadeusz Mieczkowski

5/603Rozwój sprawności motorycznej dziewcząt o różnym somatotypie w szkole
podstawowej nr 10 w Szczecinie.

275 Tadeusz Mieczkowski

15/6731Sprawność motoryczna chłopców o różnej budowie samatycznej w Szkole
Podstawowej nr 55 w Szczecinie.

276 Mieczkowski Tadeusz

5/156Pionierzy kultury fizycznej Pomorza Zachodniego.277 Laskiewicz Henryk

5/626Problemy kultury fizycznej na łamach "Kuriera Szczecińskiego" z 1965r.278 Henryk Laskiewicz

15/6764Sprawność fizyczna specjalna zawodników piłki ręcznej MKS "Pogoń"
Szczecin a skuteczność gry w sezonie rozgrywkowym 1985/86.

279 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6890Maksymalny pobór tlenu a wiek, płeć i staż treningowy zawodników
wioślarstwa - SKS "Czarni".

280 Zbigniew Jethon

5/126Sprawność motoryczna wśród chłopców klas IV o różnej budowie
somatycznej.

281 Mieczkowski Tadeusz

15/6922Morfologia stopy u dzieci w wieku 11-14 lat w grupie dziewcząt uprawijących
piłkę ręczną z uwzględnieniem budowy somatycznej.

282 Stanisław Nogalski

5/28Zmiany maksymalnego poboru tlenu u siatkarzy juniorów młodszych i
starszych w okresie przedstartowym.

283 Jethon Zbigniew

15/6923Analiza porównawcza otogenezy wybranych zdolności koordynacyjnych
dziewcząt i chłopców w wieku 8-19 lat.

284 Ryszard Kopański

5/627Próba oceny antycypacji ruchowej u uczniów starszych klas szklonych.285 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6839Budowa somatyczna a sprawność motoryczna dzieci i młodzieży.286 Tadeusz Mieczkowski

15/6765Wpływ czynników socjalno-środowiskowych na poziom koordynacji ruchowej
u dziewcząt w młodszym wieku szkolnym.

287 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6891Zależność sprawności motorycznej od budowy somatycznej dziewcząt z
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Szczecinie.

288 Tadeusz Mieczkowski



5/604Morfologia stóp chłopców nietrenujących w wieku 13-14 lat z uwzględnieniem
budowy somatycznej.

289 Stanisław Nogalski

5/925Poszukiwanie efektywniejszych dróg nauczania techniki piłki siatkowej we
wstępnym stapie szkolenia.

290 Roman Kulgawczuk

5/628Sprawność motoryczna dziewcząt o różnym somatotypie klas maturalnych
LO w Goleniowie.

291 Tadeusz Mieczkowski

5/926Dynamika przyrostu sprawności motorycznej chłopców 11-14 letnich z
wybranych szkół podstawowych z Rąbina i ze Szczecina, mierzona testem
Denisiuka.

292 Jan Jaszczanin

15/6687Zainteresowanie wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką dzieci i
młodzieży pozbawionej opieki domu rodzinnego.

293 Brzeziński Włodzimierz

5/927Sprawność motoryczna 11-13 letnich dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 41 w
Szczecinie.

294 Jan Jaszczanin

15/6840Nikotynizm wśród uczniów wybranej szkoły średniej miasta Szczecina.295 Wiktor Iwanowski

15/6732/brak/ Zainteresowanie wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką dzieci i
młodzieży społecznie niedostosowanej.

296 Brzeziński Włodzimierz

15/6841Rola i miejsce wychowania fizycznego, sportu i turystyki w procesie
resocjalizacji dzieci i młodzieży pozbawionej opieki domu rodzinnego.

297 Włodzimierz Brzeziński

15/6892Budowa somatyczna, a sprawność motoryczna 10-letnich dzieci Szkoły
Podstawowej nr 12 w Stargardzie Szczecińskim.

298 Tadeusz Mieczkowski

15/6842Porównywanie kosztu fizjologicznego treningów u lekkoatletów
początkujących i zaawansowanych.

299 Zbigniew Jethon

5/82Kariery piłkarek ręcznych reprezentacji Polski300 Laskiewicz Henryk

15/6843Charakterystyka porównawcza budowy ciała studentów Uniwersytetu
Szczecińskiego.

301 Zbigniew Drozdowski

5/127Rozwój piłki ręcznej  w Szczecinie w latach 1945-1960.302 Laskiewicz Henryk

5/928Morfologia stóp dziewcząt 12-13 letnich uprawiających koszykówkę z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

303 Stanisław Nogalski

5/83Pionierzy kultury fizycznej Pomorza Zachodniego.304 Laskiewicz Henryk

5/157Poszukiwanie efektywniejszych metod nauczania techniki piłki siatkowej we
wstępnym etapie szkolenia. Badania eksperymentalne dzieci 12-letnich.

305 Kulgawczuk Roman

5/29Analiza porównawcza osobniczego rozwoju statycznej siły mięśniowej u
dziewcząt i chłopców w wieku od 8 do 15 lat.

306 Kopański Ryszard

15/6924Sprawność motoryczna uczniów wybranych klas sportowych.307 Jerzy Eider

5/128Problemy zdrowotne nauczycieli wychowania fizycznego.308 Sygit Marian

5/30Procent nadwagi a poziom stanu lekowego w kuracjach odchudzających.309 Mieczkowski Tadeusz

5/31Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką dzieci i
młodzieży będących pod nadzorem kuratorów sądowych w szczecinie

310 Brzeziński Włodzimierz

15/6844Związki statycznej siły mięśniowej z wynikami w podnoszeniu ciężarów.311 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp
Ryszard Kopański

15/6688Stan i problemy koszykówki na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych w
szkołach podsatwowych miasta Szczecina.

312 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6766Współzależność między maksymalnym poborem tlenu a przygotowaniem
zawodniczym w koszykówce.

313 Zbigniew Jethon

15/6689/brak pracy/ Struktura sprawności fizycznej u 9-letnich dzieci Szkoły
Podstawowej nr 12 w Stargardzie Szczecińskim.

314 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/32Somatyczna charakterystyka piłkarek ręcznych.315 Hagel-Koczarska Grażyna

5/900Zawody bokserskie na Pomorzy Zachodnim w latach 1945-1950.316 Marek Łyskawa

15/6925Wpływ cyklicznych kontaktów nauczyciela kultury fizycznej z rodzicami, na
poziom sprawności motorycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym.

317 Tadeusz Mieczkowski

113/9Sprawność motoryczna dzieci o różnej budowie somatycznej w klasach I - III
Szkoły Podstawowej w Borzkowicach.

318 Tadeusz Mieczkowski

5/929Towarzysywo Gimnastyczne "Sokół" w Inowrocławiu w latach 1884-1918.319 Marek Łyskawa

5/930Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Inowrocławiu w latach 1919-1939.320 Marek Łyskawa

5/931Poszukiwanie efektywniejszych prób nauczania techniki piłki siatkowej we
wstępnym etapie szkolenia.

321 Roaman Kulgawczuk

15/6845Próba ustalenia zależności wysokiego wyniku sportowego w pływaniu od daty
urodzenia zawodnika.

322 Tadeusz Mieczkowski



5/629Morfologia stóp dzieci w wieku 10-11 lat z wadami postawy z uwzględnieniem
budowy somatycznej.

323 Stanisław Nogalski

5/129Zdolność różnicowania siły u Kick-Boxerów.324 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6846Wpływ środków fizjoterapeutycznych jako metody odnowy biologicznej na
intensyfikację treningu u kolarzy szczecińskiego klubu sportowego "Gryf".

325 Jerzy Jagielski

5/630Próba pomiaru antycypacji ruchowej u dziewcząt i chłopców klas VII.326 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/631Sprawność motoryczna dzieci sześcioletnich o różnym somatotypie.327 Tadeusz Mieczkowski

15/6847Koszt fizjologiczny jednostki treningowej w tańcach standardowych i
latynoamerykańskich.

328 Zbigniew Jethon

5/84Problemy kultury fizycznej na łamach "Kuriera Szczecińskiego" w roku 1958.329 Laskiewicz Henryk

15/6893Organizacja i działalność klubu sportowego SKS "Spójnia" Stargard w latach
1983/1988.

330 Marek Łyskawa

5/605Palenie tytoniu - jako problem zdrowotny w populacji dzieci wiejskich.331 Marian Sygit

5/901Zależność sprawności motorycznej od budowy somatycznej 9-letnich dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 69 w Szczecinie.

332 Tadeusz Mieczkowski

5/85Morfologiczne uwarunkowania powodzenia zawodowego chłopców o różnym
profilu pracy.

333 Hagel-Koczarska Genowefa

5/86Zależność sprawności motorycznej od budowy somatycznej dzieci w wieku
13-14 lat w SP Nr 16 w Szczecinie.

334 Mieczkowski Tadeusz

15/6734Wiek menarche i cykle miesiączkowe dziewcząt uczęszczających do szkół
podstawowych.

335 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/590Ocena adaptacji układu krążenia do wysiłku fizycznego studentów Instytutu
Kultury Fizycznej i studentów Wydziału Humanistycznego

336 Agata Pytasz

15/6690Próba modyfikacji uniwersalnego testu sprawności specjalnej w piłce
siatkowej i jego praktyczne zastosowanie.

337 Kulgawczuk Roman

15/6691Turystyka promowa Polski z krajami Skandynawskimi.338 Kulgawczuk Roman

15/6848Zależność sprawności motorycznej od budowy somatycznej dzieci 10,5 -11,5
letnich.

339 Tadeusz Mieczkowski

5/632Morfologia stóp dziewcząt w wieku 13-14 lat uprawiających piłkę ręczną z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

340 Stanisław Nogalski

5/33Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie i jej działalność w dziedzinie kultury
fizycznej w latach 1945 - 1989.

341 Łyskawa Marek

5/130Ruchomośc kręgosłupa u dzieci z wadami postawy w wieku 8-9 lat.342 Iwanowski Wiktor

15/6791Sprawność motoryczna chłopców w Szkole Podstawowej nr 70 w Szczecinie
w latach 1980-1984.

343 Tadeusz Mieczkowski

5/87Porównanie sprawności ukladu krążenia u studentek uprawiających sport i
nie uprawiających sportu.

344

5/88Rozwój wytrzymałości siłowej w 4-letnim olimpijskim cyklu treningowym
zawodnika kadry narodowej Mirosława Szymanowskiego na podstawie
dzienników treningowych z lat 1980-1984.

345 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6692/brak/ Rozwój sprawności fizycznej u dziewcząt o niskim i wysokim poziomie
sprawności wyjściowej.

346 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6767Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką dzieci i
młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim.

347 Włodzimierz Brzeziński

5/89Morfologia stóp chłopców w wieku 13 - 14 lat uprawiających piłkę nozna z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

348 Nogalski Stanisław

5/677Uczestnicy kultury fizycznej Pomorza Zachodniego.349 Henryk Laskiewicz

5/654Morfologia stóp chłopców w wieku 12 lat, uczęszczających do Szkoły
Podstawowej nr 70 w Szczecinie, z uwzględnieniem budowy somatycznej.

350 Stanisław Nogalski

5/902Ludowy Klub Sportowy "Ogrodnik" Pyrzyce w latach 1976-1983.351 Marek Łyskawa

5/162Pionierzy kultury fizycznej Pomorza Zachodniego352 Laskiewicz Henryk

5/932Wpływ półrocznego treningu na poziom sprawności motorycznej u
trampkarzy młodszych Klubu "Gryf" Gryfów Śląski.

353 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6693Ocena palenia tytoniu, picia alkoholu, stosowania narkotyków wśród
młodzieży Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Szczecinie.

354 Kazimierz Szyszka

5/655Próba oceny współzależności między poziomem koordynacyjnych zdolności
ruchowych, mierzonych trójstopniowym testem, a poziomem gry piłkarzy
ręcznych.

355 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława



15/6875Próba analizy taktyki w sporcie wioślarskim z uwzględnieniem aspektów
biomechanicznych.

356 Ryszard Kopański

5/163Poziom sprawności fizycznej a rozwój somatyczny dziewcząt i chłopców w
wieku 7, 13 i 18 lat.

357 Jaszczanin Jan

15/6694Diagnozazwinności otyłych kobiet odchudzaiących się na specjalistycznych
wczasach dla osób z nadwagą.

358 Mieczkowski Tadeusz

15/6849Uzdolnienia ruchowe jako kryterium doboru i selekcji w gimnastyce
artystycznej.

359 Tadeusz Mieczkowski
Jerzy Eider

5/131Młodzi koszykarze Klubu Sportowego "Spójnie" Stargard Szczeciński, a inne
dyscypliny sportowe.

360 Drozdowski Zbigniew

5/90Siła dynamiczna w sprincie kobiet361 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6768Źródła do dziejów kultury fizycznej w zbiorach Archiwum Państwowego w
Szczecinie z lat 1951-1956.

362 Henryk Laskiewicz

5/34Turystyka w szkołach podstawowych Szczecina na przykładzie SKKT Nr 3
przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Szczecinie.

363 Laskiewicz Henryk

5/933Sprawność motoryczna 9-12 letnich dziewcząt o różnej budowie somatycznej
ze szkoły podstawowej nr 11 w Starachowicach.

364 Jan Jaszczanin

5/935Różnice somatyczne a sprawność motoryczna dzieci 11-letnich ze Szkoły
Podstawowej nr 30 w Szczecinie.

365 Tadeusz Mieczkowski

113/8Zależność wyników sportowych od rytmów biologicznych w ujęciu trzech cykli
fizycznego, psychicznego i intelektualnego.

366 Tadeusz Mieczkowski

15/6769Wpływ diety na proces redukcji tkanki tłuszczowej u osób przebywających na
wczasach specjalistycznych w Jastrzębiej Górze w terminie 1-18 września
1986 roku.

367 Tadeusz Mieczkowski

5/91Sport samochodowy w województwie szczecińskim w latach 1945 - 1986.368 Łyskawa Marek

5/903Sprawność motoryczna dzieci 7-letnich o różnym somatotypie.369 Tadeusz Mieczkowski

5/656Zmiany poszczególnych komponentów w składzie ciała u kobiet
odchudzających się na specjalistycznych wczasach w pięciu grupach
wiekowych.

370 Tadeusz Mieczkowski

15/6770Porównawcza charakterystyka budowy morfologicznej zawodników piłki
nożnej zespołów ligowych Szczecina.

371 Stanisław Nogalski

15/6850Struktura sprawności motorycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym.372 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

5/92Morfologia stóp dzieci w wieku 13 - 15 lat uprawiających piłkę ręczna z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

373 Nogalski Stanisław

15/6894Rozwój fizyczny a sprawność motoryczna na przykładzie młodzieży z
Zespołu Szkół Ogrodniczych w Starej Łubiance woj. pilskie.

374 Tadeusz Mieczkowski

15/6926Morfologia stóp dzieci w wieku 12-15 lat trenujących akrobatykę sportową z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

375 Stanisław Nogalski

15/6735/brak/ Nauczanie wybranych elementów technicznych piłki siatkowej na
podstawie eksperymentalnego programu.

376

15/6736Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 9 do
14 lat.

377 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/35Dr Czesław Piskorski - życie i twórczość pisarska.378 Łyskawa Marek

15/6895Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką żołnierzy
rozpoczynających służbę wojskową.

379 Włodzimierz Brzeziński

15/6698Diagnoza wydolności otyłych kobiet przebywających na specjalistycznych
wczasach dla osób z nadwagą w Jastrzębiej Górze w roku 1984.

380 Mieczkowski Tadeusz

15/6927Sprawność motoryczna dzieci i młodzieży o różnym somatotypie.381 Tadeusz Mieczkowski

5/36Morfologia stóp dzieci w wieku 13-15 lat uprawiającej pływanie z
uwzglednieniem budowy somatycznej.

382 Nogalski Stanisław

15/6896Organizacja klubu sportowego MZKS "Grunwald" Choszczno w latach
1984-1988.

383 Marek Łyskawa

5/37/brak pracy/ Wpływ pracy z podręcznikiem z wychowania fizycznego na
poziom sprawności fizycznej uczniów klas ósmych.

384 Mieczkowski Tadeusz

15/6699Pionierzy kultury fizycznej Szczecina.385 Laskiewicz Henryk

5/681Powstanie i działalności MKS Szkuner w latach 1964-1989.386 Henryk Laskiewicz
Jerzy Gaj

15/6771Kultura fizyczna Pomorza Zachodniego w opinii "Kuriera Szczecińskiego w
1957 roku.

387 Henryk Laskiewicz



15/6792Skuteczność kuracji redukujących nadwagę na specjalistycznych wczasach
dla osób otyłych przebywających w Juracie w 1978 roku.

388 Tadeusz Mieczkowski

5/633Morfologia stóp dziewcząt w wieku 13-14 lat, uprawiających koszykówkę, z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

389 Stanisław Nogalski

15/6851Tradycje tańca towarzyskiego na pobrzeżu bałtyckim.390 Henryk Laskiewicz

5/38Charakterystyka ruchomości i fizjologicznych krzywizn kregosłupa.391 Iwanowski Wiktor

5/93Wpływ kontrolowanej aktywności ruchowej na ciężar ciała ze szczególnym
uwzględnieniem tkanki tłuszczowej u osób otyłych przebywających na
wczasach specjalistycznych w Jastrzębiej Górze w 1991 r.

392 Mieczkowski Tadeusz

15/6876Zainteresowanie wychowaniem fizycznym, sportem i rekreacją fizyczną dzieci
i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych.

393 Tadeusz Mieczkowski

15/6852Koszt fizjologiczny jednostek treningowych w karate.394 Alicja Urbańska

5/94Ocena adaptacji układu krążenia do wysiłku fizycznego studentów IKF i
studentów WH.

395 Urbańska Alicja

5/165Aktywność ruchowa dzieci w wieku 8-9 lat a ich rozwój fizyczny i motoryczny.396 Jaszczanin Jan

5/166Ocena sprawności układu krazenia metoda Staara u studentek
uprawiających i nie uprawiających sportu.

397 Pytasz Agata

5/95Rozwój siły maksymalnej i wytrzymałości siłowej u wioslarzy sekcji AZS
Szczecin w latach 1978-80 i ich wpływ na osiagane wyniki sportowe.

398 Kopp-Wyżnikiewicz Zdzisław

15/6897Ontogeneza wybranych zdolności koordynacyjnych u dziewcząt w wieku 8-15
lat.

399 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp
Ryszard Kopański

15/6700Poziom sprawności motorycznej dziewcząt w okresie dorastania o różnej
budowie somatycznej.

400 Mieczkowski Tadeusz

15/6928Sprawność motoryczna chłopców w wieku 11 lat o różnej budowie
somatycznej w Szkole Podstawowej nr 45 w Szczecinie.

401 Tadeusz Mieczkowski

5/211Charakterystyka cech morfologicznych i zróżnicowanie dermatoglificzne
siatkarzy szczecińskich

402 Zbigniew Drozdowski

15/6898Organizacja pracy i działalność KS LZS "Bizon" Bieganów w kadencji
1984-1987.

403 Marek Łyskawa

15/6738Z dziejów KKS "Błękitni" w Stargardzie.404 Laskiewicz Henryk

5/167Ocena przyrodniczych walorów dorzecza doliny Płoni, propozycje szlaków
turystycznych i obiektów chonionych.

405 Agapow Lucjan

5/606Stan zdrowia i warunki pracy nauczycieli wychowania fizycznego w ocenie
subiektywnej.

406 Marian Sygit

15/6772Ocena palenia tytoniu, picia alkoholu i stpspwania narkotyków wśród
młodzieży Technikum Budowlanego w Szczecinie.

407 Kazimierz Szyszka

15/6773Porównanie poziomu koordynacji ruchowej dziewcząt SP nr 2, SP nr 3, SP nr
5, SP nr 10 Stargard Szczeciński.

408 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/723Poziom sprawności fizycznej wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 i 41 w
Szczecinie.

409 Tadeusz Mieczkowski
Danuta Umiastowska

5/168Charakterystyka sposobu odżywiania się gimnastyczek wyczynowych.410 Sygit Marian

5/96Sprawność wentylacyjna studentów IKF i studentów innych wydziałów US.411 Pytasz Marian

5/212Ocena orientacji przestrzennej i kondycji fizycznej z uwzględnieniem cyklu
miesiączkowego u piłkarek noznych

412 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/725Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką dzieci
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

413 Włodzimierz Brzeziński

15/6899Ocena skuteczności w redukcji tkanki tłuszczowej u otyłych kobiet
przebywających na kuracji w Międzyzdrojach 1987/88.

414 Tadeusz Mieczkowski

15/6929Sprawność motoryczna uczniów klasy sportowej o profilu żeglarskim.415 Jerzy Eider

5/97Propozycja zastosowania testu Z. Łakomego do oceny sprawności fizycznej
piłkarza ręcznego.

416 Kopp-Wyznikiewicz Zdzisław

15/6930Rola wychowania fizycznego, sportu i turystyki w procesie rewalidacji dzieci i
młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim.

417 Włodzimierz Brzeziński

5/98Budowa morfologiczna stóp dziewcząt w wieku 13 - 15 lat uprawiających
piłkę koszykową z uwzględnieniem budowy somatycznej.

418 Nogalski Stanisław

5/99Morfologia stóp chłopców w wieku 13-14 lat uprawiających piłkę ręczną z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

419 Nogalski Stanisław

5/49Zależność wysklepienia stopy od kąta przodopochylenia miednicy.420 Iwanowski Wiktor



15/6793Zróżnicowanie koordynacji ruchowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym.421 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

5/657Ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka w pierwszym roku życia.422 Leszek Kalczyński

5/39Problemy hisorii kultury fizycznej na łamach "Głosu Szczecińskiego" z 1965 r.423 Laskiewicz Henryk

5/40Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej uczennic szkół podstawowych i
średnich na poziom wybranych cech koordynacji ruchu

424 Kopański Ryszard

15/6853Zawartość witamin w pożywieniu pływaków K.S. "Stal - Stocznia" w
Szczecinie.

425 Irena Celejowa

5/132Postawy seksualne człowieka w wychowaniu zdrowotnym w opinii młodzieży
szkolnej.

426 Sygit Marian

5/100Ruchomość kręgosłupa dzieci 7 - 9 letnich uprawiających i nieuprawiajacych
pływania

427 Iwanowski Wiktor

15/6703Koordynacja ruchowa u dzieci klas sportowych o profilu piłki ręcznej.428 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/101Przejawy dymorfizmu płciowego w cechach motorycznych na przykładzie
studentów.

429 Drozdowski Zbigniew

15/6794Organizacja wodnych służb ratowniczych w województwie włocławskim.430 Wacław Pawlik

15/6939Uzdolnienia ruchowe dzieci w wieku 6-13 lat.431 Jerzy Eider

5/41Ontogeneza statycznej siły mięśniowej u chłopców w wieku 8 - 15 lat.432 Hagel-Koczarska Grażyna

15/6854Rola wychowania fizycznego, sportu i turystyki w procesie resocjalizacji
dziewcząt moralnie zagrożonych przebywających w Państwowym Ośrodku
Wychowawczym w Szczecinie.

433 Włodzimierz Brzeziński

15/6704Rozwój cech kondycyjnych i koordynacyjnych u dziewcząt w wieku młodszym
szkolnym.

434 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6931Wpływ czynników socjalno-środowiskowych na poziom koordynacji ruchowej
dzieci w młodszym wieku szkolnym.

435 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6705Kultura fizyczna Pomorza Zachodniego w opinii "Kuriera Szczecińskiego" z
1949 roku.

436 Laskiewicz Henryk

15/6774Ocena zawartości związków mineralnych w pożywieniu pływaków KS
"Stal-Stocznia" w Szczecinie.

437 Irena Celejowa

5/42Ontogeneza statycznej siły mięśniowej u dziewcząt w wieku 8 - 15 lat.438 Kopański Ryszard

5/43Maksymalny pobór tlenu w zależności od okresu treningowego i konkurencji
biegowej w lekkiej atletyce.

439 Jethon Zbigniew

15/6932Epidemiologia palenia papierosów oraz spożywania alkoholu wśród uczniów
w Zespole Szkół Zawodowych we Wronkach.

440 Wikotor Iwanowski

5/133Ocena zdolności koordynacyjnych piłkarzy noznych KS "Polger-Chemik" w
Policach.

441 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6706Ocena wpływu budowy ciała na sprawność fizyczną dziewcząt klas I-III
Szkoły Podstawowej nr 12 w Stargardzie Szczecińskim.

442 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6855Sprawność motoryczna kobiet otyłych przebywających na wczasach
specjalistycznych w Jastrzębiej Górze w terminie 1-18 września 1986r.

443 Tadeusz Mieczkowski

15/6795Bóle kręgosłupa w sporcie i pracy zawodowej.444 Jerzy Jagielski

5/904Różnice somatyczne a sprawność motoryczna dzieci 12 - letnich ze SP nr 8
w Policach.

445 Tadeusz Mieczkowski

15/6739Sprawność fizyczna i poziom koordynacji ruchowej dzieci 10-letnich zależnie
od warunków do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej.

446 W. Czerniatyn

15/6775Ocena higieniczna oświatlenia naturalnego i sztucznego w wybranych
szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących miasta Szczecina.

447 Irena Celejowa

5/171Sytuacje stałe i zmienne w piłce ręcznej kobiet na podstawie obserwacji
spotkań drużyny I-ligowych o Mistrzostwo Polski w sezonie 1992/1993.

448 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6900Progresja wyników w podnoszeniu ciężarów na przykładzie Ogólnopolskij
Spartakiady Młodzieży i Mistrzostw Polski Juniorów do lat 18.

449 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

5/687Morfologia stóp dziewcząt w wieku 13-14 lat uprawiających piłkę siatkową, z
uwzględnieniem budowy somatycznej ciała.

450 Stanisław Nogalski

15/6856Próba ustalenia zależności między datą urodzenia a osiągnięciami w lekkej
atletyce w biegach krótkich mężczyzn.

451 Tadeusz Mieczkowski

5/134Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna chłopców w wieku od 14 do 17 lat
kształcących się w zawodzie elektromechanik.

452 Hagel Koczarska Grażyna

5/688Charaketrystyka morfologiczna i proces starzenia żołnierzy zawodowych
administracji wojskowej.

453 Zbigniew Drozdowski
Grażyna Hagel-Koczarska



15/6707Próba ustalenia zależności wysokiego wyniku sportowego w boksie od daty
urodzenia zawodnika.

454 Mieczkowski Tadeusz

5/135Wpływ palenia tytoniu na organizm ludzki w świetle literatury.455 Sygit Marian

15/6740Pionierzy kultury fizycznej Stargardu.456 Laskiewicz Henryk

5/45Sprawność motoryczna i budowa somatyczna dzieci z SFAXU - TUNEZJA.457 Mieczkowski Tadeusz

15/6857Kariery szczecińskich zawodników I i II ligi w wybranych gtrach zespołowych.458 Roman Kulgawczuk

5/172Morfologia stóp dziewcząt w wieku 13-15 lat tańczących w społecznym
ognisku baletowym z uwzględnieniem budowy somatycznej ciała.

459 Nogalski Stanisław

5/46/brak pracy/ Zmiany w poziomie sprawności fizycznej uczniów klas IV-VIII SP
Nr 46 w Szczecinie

460 Mieczkowski Tadeusz

5/905Róznice somatyczne a sprawność motoryczna 12-13 letnich dzieci ze szkół
podstawowych w Rząśni.

461 Tadeusz Mieczkowski

15/6874Ocena lęku u zawodników uprawiających akrobatykę sportową.462 Tadeusz Mieczkowski

15/6796Wychowanie zdrowotne na temat narkomanii wśród młodzieży szkolnej
miasta Szczecina.

463 Irena Celejowa

5/173Kształtowanie się parametrów oddechowych studentek IKF w toku studiów ze
studentkami WE US.

464 Pytasz Marian

5/607Rozwój motoryczny małego dziecka (na przykładzie obserwacji własnego
syna).

465 Tadeusz Mieczkowski

5/634Zróżnicowanie stosowania używek i stopień uświadomienia o ich
szkodliwości wśród piłkarzy nożnych i brydżystów.

466 Marian Sygit

15/6797Poszukiwanie bardziej efektywnych metod nauczania wybranych elementów
piłki siatkowej - eksperyment pedagogiczny.

467 Roman Kulgawczuk

15/6901Sprawność motoryczna uczniów klas II Technikum Kolejowego w Szczecinie.468 Tadeusz Mieczkowski

5/47Organizacja i działalność klubu sportowego "Stal-Stocznia" w Szczecinie w
latach 1971 - 1988.

469 Łyskawa Marek

15/6776Zmienność sprawności fizycznej u dziewcząt w młodszym wieku szkolnym o
niskim i wysokim poziomie sprawności wyjściowej.

470 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

5/136Ocena sprawności układu krążenia studentek uprawiających i nie
uprawiających sportu.

471 Pytasz Agata

5/48Tendencja rozwojowa ubytkowa tkanki tłuszczowej u kobiet przebywających
na turnusach 14- i 18-dniowych specjalistycznych czasów dla osób z
nadwagą.

472 Mieczkowski Tadeusz

15/6741Diagnoza cech motorycznych u kobiet otyłych.473 Mieczkowski Tadeusz

15/6798Analiza porównawcza ubytku fałd skórno-tłuszczowych w zależności od
wieku u otyłych kobiet przebywających na wczasach w Juracie.

474 Tadeusz Mieczkowski

15/6708Wpływ kontrolowanej aktywnośąci ruchowej na ciężar ciała i poziom mocy u
osób otyłych, przebywających na wczasach specjalistycznych…

475 Mieczkowski Tadeusz

5/635Morfologia stóp chłopców w wieku 13-14 lat uprawiających piłkę nożną, z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

476 Stanisław Nogalski

15/6709Ocena higieniczna ławek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 12 w
Stargardzie Szczecińskim.

477 Irena Celejowa

5/608Sprawność motoryczna dzieci w wieku 10-11 lat o różnej budowie
somatycznej.

478 Tadeusz Mieczkowski

5/726Porównanie i ocena wydolności fizycznej i mocy u dziewcząt trenujących i nie
trenujących.

479 Agata Pytasz

15/6858Metodyka treningu żeglarza deskowego.480 Tadeusz Mieczkowski

5/609Współzależność pomiędzy uzdolnieniami ruchowymi w piłce nożnej a ich
skutecznością w grze.

481 Tadeusz Mieczkowski

5/174Nikotymizm w grupie sportowców wyczynowych województwa
szczecińskiego.

482 Sygit Marian

5/175Problemy spożycia alkoholu przez studentów IKF w Szczecinie.483 Sygit Marian

15/6777Sprawność motoryczna chłopców szczupłych w normie i otyłych w Szkole
Podstawowej nr 10 w Szczecinie.

484 Tadeusz Mieczkowski

15/6903Poziom zainteresowań ćwiczeniami usprawniającymi pacjentów
przebywających w okresie rekonwalescencji w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Szczecinie.

485 Tadeusz Mieczkowski
Włodzimierz Brzeziński

5/906Zależność sprawności motorycznej od budowy somatycznej dzieci w wieku
13-14 lat.

486 Tadeusz Mieczkowski



15/6859Charakterystyka wysklepienia stopy uczniów Szkoły Podstawowej nr 60 w
Szczecinie w wieku 7,5-11,5 lat.

487 Wiktor Iwanowski

15/6860Urazowość na zajęciach wychowania fizycznego w szkołach Szczecina w
latach szkolnych 1985/86 i 1986/87.

488 Wiktor Iwanowski

15/6861Progresja wyników w podnoszeniu ciężarów na przykładzie Mistrzostw Polski
Seniorów.

489 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp
Ryszard Kopański

5/137Znajomość problematyki seksu i zagrożenia AIDS wśród studentów IKF.490 Sygit Marian

5/102Ocena wskaźników układu krążenia podczas próby Letunowa u chłopców w
okresie dojrzewania płciowego.

491 Urbańska Alicja

15/6778Zmienność sprawności fizycznej u chłopców w młodszym wieku szkolnym o
niskim i wysokim poziomie sprawności wyjściowej.

492 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6742Sprawność fizyczna dzieci 7-letnich w oparciu o wyniki badań kl. I Szkoły
Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim.

493 Jerzy Cieśla

15/6933Morfologia stóp dzieci w wieku 14 lat uprawiających piłkę ręczną z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

494 Stanisław Nogalski

5/176Wybrane gatunki makrofauny dolnego biegu Płoni jako wskaźnik czystości
wody.

495 Agapow Lucjan

15/6710Ocena wpływu budowy na sprawność fizyczną chłopców klas I - III Szkoły
Podstawowej nr 12 w Stargardzie Szczecińskim.

496 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/50Ocena kosztu fizjologicznego jednostek treningowych u lekkoatletów.497 Jethon Zbigniew

5/586Budowa somatyczna koszykarek.498 Zbigniew Drozdowski

15/6934Wpływ pobytu na wczasach specjalistycznych w Juracie na redukcję tkanki
tłuszczowej.

499 Tadeusz Mieczkowski

5/103Biuletyn informacyjny WKKF w Szczecinie 1957-1958.500 Laskiewicz Henryk

15/6862Charakterystyka somatologiczna studentów IV roku Instytutu Kultury
Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

501 Wiktor Iwanowski

15/6799Rehabilitacja porażeń połowiczych w warunkach uzdrowiskowych.502 Jerzy Jagielski

15/6904Organizacja i działalność klubu sportowego "Brunatni" w Sieniawie Lubuskiej
w latach 1959-1989.

503 Marek Łyskawa

5/177Ocena wydolnosci fizycznej u studentów uprawiających i nie uprawiających
sportu.

504 Urbańska Alicja

5/51Zróżnicowanie morfologiczne młodych pływaków szczecińskich.505 Hagel-Koczarska Grażyna

5/138Jerzy Cieśla. Zarys życia i działalność 1934 - 1986.506 Brzeziński Włodzimierz

5/178Stopy chłopców w wieku 13-15 lat uprawiających pływanie z uwzględnieniem
budowy somatycznej.

507 Nogalski Stanisław

15/6779Diagnoza siły dynamicznej i statycznej otyłych kobiet w zależności od wieku i
procentu nadwagi.

508 Tadeusz Mieczkowski

15/6905Organizacja międzyzakładowego klubu sportowego "Lubuszanin" Trzcianka
w latach 1948-1973.

509 Marek Łyskawa

15/6863Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką nieletnich
przebywających w czasowej izolacji w Izbie Dziecka MO w Szczecinie.

510 Brzeziński Włodzimierz

5/52Morfologia stóp dzieci w wieku 11-17 lat uprawiajacej boks z uwzględnieniem
budowy somatycznej.

511 Nogalski Stanisław

5/728Charakterystyka morfologiczna i rozwój fizyczny chłopców kształcących się w
różnych zawodach.

512 Grażyna Hagel-Koczarska

5/179Ocena wydolności fizycznej u studentek uprawiających i nie uprawiających
sport.

513 Urbańska Alicja

5/104Wykorzystanie muzyki na lekcjach wychowania fizycznego i w sporcie.514 Mieczkowski Tadeusz

5/139Współzależność między wynikami badań tekstów koordynacji ruchowej a
wynikami testu sprawności specjalnej w piłce ręcznej juniorów KS
"Energetyk" Gryfino.

515 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/180Wpływ ćwiczeń rekreacyjnych na wybrane cechy somatyczne i
sprawnościowe kobiet.

516 Drozdowski Zbigniew

15/6864Ocena wiadomości uczniów liceum ogólnokształcącego o profilaktyce
narkomanii.

517 Wiktor Iwanowski

5/181Problemy historii kultury fizycznej na łamach "Głosu Szczecińskiego" z 1949
r.

518 Laskiewicz Henryk

5/105Przyczynek do badań struktury koordynacji ruchowej w koszykówce.519 Kopp-Wyżnikiewicz Zdzisław



5/729Biologiczna ocena czystości wód rzeki Regi w Trzebiatowie dla celów
turystyki i rekreacji wodnej.

520 Lucjan Agapow

15/6800Poziom sprawności fizycznej chłopców uprawiających piłkę nożną.521 Jerzy Eider

15/6801Wpływ wieku i stażu zawodniczego na zachowanie się wskaźnika Cramptona
i Valsalvy u koszykarzy.

522 Zbigniew Jethon

15/6712Rozwój bazy materialnej w zakresie kultury fizycznej w Stargardzie
Szczecińskim w latach 1945-1985.

523 Wacław Pawlik

5/730Główne kierunki rozwoju kultury fizycznej w Gminie Widuchowa w
województwie szczecińskim w latach 1975-1990.

524 Marek Łyskawa

15/6935Cechy recesywne a sprawność fizyczna młodzieży.525 Grażyna Hagel-Koczarska

5/140Morfologiczne zróżnicowanie młodzieży wybranych kierunków studiów US.526 Drozdowski Zbigniew

15/6802Pionierzy kultury fizycznej Szczecina.527 Henryk Laskiewicz

15/6713Wartości wskaźników Kerdo oraz poziom jonów wapnia i magnezu w
surowicy krwi u zawodników trenujących judo po obciążeniach treningowych.

528 Urbańska Alicja

5/106Somatyczne charakterystyki i biologiczna dojrzałość młodych żeglarzy
szczecińskich klubów.

529 Drozdowski Zbigniew

5/636Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego
w województwie szczecińskim w latach 1945-1950.

530 Henryk Laskiewicz

15/6865Maksymalny pobór tlenu a przygotowanie zawodnicze płetwonurków.531 Zbigniew Jethon

5/637Morfologia stóp poborowych w wieku od 19-22 lat, pochodzących ze
środowiska wiejskiego.

532 Stanisław Nogalski

15/6714Improwizowane akty ruchowe jako przejaw spontanicznych zabaw dzieci
upośledzonych umysłowo.

533 Włodzimierz Brzeziński

15/6936Sprawność motoryczna 8-letnich dzieci o różnym somatotypie ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Stargardzie Szczecińskim.

534 Tadeusz Mieczkowski

5/731Biologiczna ocena czystości wód rzeki Regi w Trzebuszu dla celów rekreacji.535 Lucjan Agapow

15/6780Wypadkowość na lekcji kultury fizycznej w szkołach dzielnicy Dąbie w
Szczecinie w latach 1981-1986.

536 Irena Celejowa

15/6715Pionierzy kultury fizycznej Szczecina.537 Laskiewicz Henryk

15/6866Próba ustalenia należności między datą urodzenia, a osiągnięciami
mistrzowskich wyników w lekkiej atletyce w konkurencji biegów płaskich na
100, 200 i 400 metrów.

538 Tadeusz Mieczkowski

15/6716Sprawność motoryczna w zależności od typu budowy ciała oraz pochodzenia
społecznego.

539 Mieczkowski Tadeusz

15/6867Charakterystyka obciążeń treningowych występujących w chodzie
sportowym.

540 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6781Pozaszkolna aktywność ruchowa a koordynacja ruchowa dziewcząt w wieku
11 lat.

541 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

5/53Wpływ zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na sprawnośc motoryczną
12-letnich dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Stargardzie
Szczecińskim.

542 Eider Jerzy

5/54Zależność kosztu fizjologicznego prób biegowych u dziewcząt w okresie
dojrzewania płciowego

543 Jethon Zbigniew

15/6868Stan higieny obiektów kultury fizycznej szkół podstawowych Polic, Trzebieży i
Nowego Warpna.

544 Wiktor Iwanowski

5/55Budowa somatyczna i sprawność motoryczna studentów Wydziału
Mechanicznego WSM w Szczecinie

545 Jagielski Jerzy

5/183Morfologia stóp chłopców w wieku 13-15 lat uczęszczających do SP nr 55 w
Szczecinie z uwzględnieniem budowy somatycznej.

546 Nogalski Stanisław

5/610Rozwój psychomotoryczny dziecka w wieku poniemowlęcym (na przykładzie
obserwacji własnej córki).

547 Tadeusz Mieczkowski

15/6906Budowa somatyczna a sprawność motoryczna dziewcząt klas IV-VII Szkoły
Podstawowej nr 32 w Szczecinie.

548 Tadeusz Mieczkowski

5/141Kształtowanie się parametrów oddechowych u studentów IKF w trakcie
studiów w porównaniu ze studentami wydziałów humanistycznych US.

549 Pytasz Marian

5/184Problematyka kultury fizycznej Pomorza Zachodniego na łamach "Głosu
Szczecińskiego" z 1950 r.

550 Laskiewicz Henryk

5/943Masowe imprezy sportowe w woj. Szczecińskim w latach 1945-1956.551 Henryk Laskiewicz
Marek Łyskawa



15/6782Diagnoza zwinności u kobiet poddanych kuracji redukującej nadwagę na
specjalistycznych wczasach w Jastrzębiej Górze w 1984 roku.

552 Tadeusz Mieczkowski

15/6783Diagnoza siły dynamicznej u kobiet poddanych kuracji redukującej nadwagę
na specjalistycznych wczasach w Jastrzębiej Górze w 1984 roku.

553 Tadeusz Mieczkowski

5/733Wpływ ukierunkowanych ćwiczeń ruchowych na zdolności koordynacyjne
uczennic klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 18 w Koszalinie.

554 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/734Morfologia stóp chłopców w wieku 12-13 lat uprawiających koszykówkę, z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

555 Stanisław Nogalski

5/107/brak pracy/ Zależność cech somatycznych i sprawności motorycznej u 10
-letnich chłopców.

556 Umiastowska Danuta

5/638Rozwój sportu szkolnego w gminie Dębno w województwie gorzowskim w
latach 1975-1990.

557 Marek Łyskawa

5/732Struktura zdolności koordynacyjnych u chłopców 9-11 letnich.558 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6869Ocena spożywania alkoholu wśród młodzieży wybranych szkół średnich
Szczecina.

559 Wiktor Iwanowski

5/56Koszt fizjologiczny jednostek treningowych w okresie przygotowawczym u
siatkarzy.

560 Urbańska Alicja

15/6743Dobowa zmienność siły mięśni zginaczy palców ręki prawej i lewej kobiet
hospitalizowanych.

561

5/185Próba oceny orientacji przestrzennej, różnicowania oraz reakcji ciała z
uwzględnieniem trzech poziomów koordynacyjnych.

562 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/57Porównanie morfologii stóp studentów IKF oraz studentów Wydziału
Ekonomicznego US z uwzględnieniem masy ciała.

563 Nogalski Stanisław

5/108Ocena wskaźników układu krążenia podczas próby Letunowa u dziewcząt w
okresie dojrzewania płciowego.

564 Urbańska Alicja

5/58Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką junaków OHP
w swietle badań w OHP 40-24 w Policach koło Szczecina.

565 Brzeziński Włodzimierz

5/639Zajęcia wychowania fizycznego w ocenie dzieci i ich rodziców.566 Marian Sygit

5/640Poziom zdolności koordynacyjnych u dziewcząt w wieku szkolnym na
przykładzie uczennic szkoły podstawowej nr 13 w Szczecinie.

567 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6870Współzależność między poziomem koordynacji ruchowej i sprawnoścą
fizyczną u dziewcząt klas V.

568 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6719Nikotynizm wśród uczniów szkół podstawowych w Szczecinie.569 Irena Celejowa


