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SygnaturaTytuł pracyLp. Promotor

87/190Taktyki startu i ich skuteczność w wyciskaniu sztangi leżąc na przykładzie
wybranych zawodów sportowych.

1 Ryszard Kopański

233/348Atletyka terenowa i zabawy w szkole.2 Jaszczanin Jan

161/245Wpływ obciążeń fizycznych /treningowych/ na organizm chłopców w wieku
10-12 lat

3 Jan Jaszczanin

5/497Aerobik w wodzie4 Jerzy Eider

252/401Kariery sportowe studentek Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu
Szczecińskiego /część VII/

5 Laskiewicz Henryk

233/23Wpływ wysiłku statycznego na układ krążenia.6 Brzezińska Maria

233/24Olimpijczycy Pomorza Zachodniego lekkoatleci.7 Laskiewicz Henryk

233/25Wychowanie fizyczne i sport w Szkole Podstawowej w Ińsku w latach 1980 -
2000.

8 Laskiewicz Henryk

252/676Wpływ uprawiania gimnastyki artystycznej na sprawność motoryczną
dziewcząt w wieku od 7 do 12 lat.

9 Makris Maria

252/402Zmiany poziomu sprawności technicznej w koszykówce pod wpływem
specyficznego wysiłku fizycznego.

10 Zwierko Teresa

5/1005Zagrożenia środowiska przyrodniczego procesami technologicznymi
Elektrowni "Konin".

11 Lucjan Agapow

5/356Czynniki określające rozwój wytrzymałości.12 Jan Jaszczanin

87/352Sprawnosc motoryczna i aktywnosć ruchowa dzieci miejskich i wiejskich w
wieku 10 - 12 lat.

13 Makris Maria

5/1004Sprawność fizyczna dziewcząt klas IV-VI w szkole podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Ślesinie.

14 Jan Jaszczanin

252/633Sprawność motoryczna uczestniczek zajęć fitness w dużym i małym mieście.15 Drohomirecka Alicja

87/87Fauna pijawek i mieczaków jako naturalny wskaźnik zanieczyszczenia wód
jezior i rzek na przykładzie Jeziora Wielimie.

16 Humiczewska - Rajska
Mirosława

5/658Ludowy Klub Sportowy "Polonia" Płoty w latach 1956-1991.17 Marek Łyskawa

252/634Wpływ cywilizacji na postrzeganie człowieka jako siebie samego - anoreksja,
bulimia.

18 Szczepanowska Ewa

252/403Rozwój piłki ręcznej na Pomorzu Zachodnim w latach 1981-2007 ( zarys
bibliograficzny).

19 Laskiewicz Henryk

161/295Wpływ koordynacyjnych zdolności motorycznych na szybkość uczenia się
techniki piłkarskiej na przykładzie Szkółki Piłkarskiej Pogoń "Portowcy"

20 Jan Jaszczanin

252/404Analiza obciążeń treningowych i występujące różnice w biegach średnich i
długich.

21 Krupecki Krzysztof

87/191Wpływ wysiłku statycznego na parametry układu krążenia.22 Maria Brzezińska

87/88Efekty usprawniania ruchowego dzieci po zabiegu operacyjnego usunięcia
zniekształcenia klatki piersiowej.

23 dr Leszek Kalczyński

161/5Wypadkowość i urazowośc i urazowość w biegach długich i średnich24 Marian Sygit

233/166Sprawność specjalna i sprawność motoryczna zawodniczek klubu
sportowego "Łącznościowiec - Poczta Polska" Szczecin w różnych cyklach
treningowych

25 Makris Maria

233/167Określenie składu włókien mieśniowych na podstawie testu zmęczeniowego 
"Bosco" u skoczków oraz biegaczy na krótkich i średnich dystanasach

26 Pytasz Agata

233/295Aktywność fizyczna kobiet w Świnoujściu27 Eider Jerzy

252/405Sprawność fizyczna zawodników trenujących taekwondo w klubie sportowym
taekwon-do "Tornado" Szczecin".

28 Bojczenko Siergiej



233/296Ocena sprawności fizycznej i aktywności ruchowej dzieci wiejskich i miejskich
w wieku 14-16 lat

29 Makris Maria

252/42Nuczyciel wychowania fizycznego w opinii uczniów30 Umiastowska Danuta

252/406Ocena wydolności anaerobowej piłkarek ręcznych w okresie
przygotowawczym cyklu treningowego.

31 Lubkowska Anna

5/659Wpływ współzawodnictwa na poziom zdolności motorycznej dzieci w okresie
wczesnoszkolnym.

32 Maria Makris

87/406Wychowanie zdrowotne dzieci miejskich.33 Marian Sygit

5/837Sprawność motoryczna 11-12 letnich dziewcząt mierzona indeksem
sprawności fizycznej Zuchory o różnej typologii somatycznej.

34 Tadeusz Mieczkowski

5/230Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką wychowanków
przebywających w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Gryfinie k. Szczecina.

35 Włodzimierz Brzeziński

87/407Sezonowa aktywność kleszczy Ixodes Ricinus jako potencjalne zagrożenie
dla turystów.

36 Mirosława Humiczewska -
Rajska

5/736Poziom zdolności motorycznych u dzieci 12 letnich uprawiających Unihoca.37 Jerzy Eider

5/297Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i szeroko pojętą
aktywnością ruchową zatrzymanych, przebywających w czasowej izolacji w
Rejonowym Areszcie Śledczym w Szczecinie.

38 Włodzimierz Brzeziński

87/408Odbudowa obiektów sportowych w latach 1945 - 1956.39 Marek Łyskawa

5/838Zagadnienia wady postawy w obrębie kręgosłupa u dzieci w przypadkach
bocznych skrzywień kręgosłupa i możliwości korekcji.

40 Jan Jaszczanin

5/498Funkcja turystyczna miasta i gminy Gryfino41 Wiesław Stachlewski

161/246Ontogeneza szybkości i wytrzymałości u żołnierzy zawodowych pracujących
w jednostce wojskowej wojsk lotniczych i obrony powietrznej

42 Jerzy Eider

5/357Wiedza i zainteresowanie aerobikiem studentek studiów dziennych Instytutu
Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

43 Jerzy Eider

87/192Choroby cywilizacyjne. Etiologia. Diagnostyka. Leczenie. Profilaktyka.44 Humiczewska - Rajska
Mirosława

87/409Aktywność ruchowa różnych grup społecznych (w opini 12 - letnich dzieci i
ich rodziców).

45 Danuta Umiastowska

87/287Kształtowanie się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie
strzałkowej dzieci litewskich.

46 W. Iwanowski

252/407Aktywność fizyczna i czas wolny nauczycielek wychowania fizycznego
powiatu polickiego w województwie zachodniopomorskim.

47 Osiński Wiesław

252/408Ocena zdolności wysiłkowej i sprawności fizycznej młodzieży licealnejz
zastosowaniem próby Liana.

48 Dudzińska Wioletta

5/720Ocena sprawności układu krążenia u chłopców 12 i 14 letnich na podstawie
próby Martineta.

49 Alicja Urbańska

5/660Poziom zainteresowań własnym usprawnieniem pacjentów pzrebywających w
oddziale kardiologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w
Szczecinie.

50 Włodzimierz Brzeziński

252/43Sprawność układu krążenia u studentek IKF US kierunku wychowania
fizycznego na podstawie testu Wingate

51 Brzezińska Maria

161/296Nauczyciele akademiccy Wydziału Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Szczecinie

52 Jerzy Eider

252/409Występowanie wad postawy u dzieci ze zwiększoną masą ciała.53 Deskur Zbigniew

252/635Stan zdrowia sportowców kulturystyki.54 Sygit Marian

5/1060Struktury i organizacja pracy Radomskiego Klubu Sportowego "Radomiak"
Radom w latach 1982-1995.

55 Marek Łyskawa

5/691Budowa somatyczna 13-letnich dziewcząt ze szkoły podstawowej nr 14 w
Stargardzie Szczecińskim w podziale na szczupłe, w normie i otyłe według
oceny Kolasy i Mieczkowskiego.

56 Tadeusz Mieczkowski

233/26Sztuki walk Wschodu a promocja zdrowia.57 Szczepanowska Ewa

5/839Zagadnienia wady postawy u młodzieży w wielu 16-19 lat oraz możliwości
korekcji poprzez zestawy ćwiczeń fizycznych.

58 Jan Jaszczanin

233/27Deficyt ruchowy u studentów uczących się pływania stylem klasycznym.59 Kalczyński Leszek

87/353Wpływ uprawiania piłki nożnej na poziom sprawności fizycznej młodziezy w
okresie dorastania.

60 Maria Makris



252/44Sprawność motoryczna chłopców w wieku 13-15 lat uprawiających piłkę
nożną w Klubie Sportowym Stal Szczecin

61 Eider Jerzy

161/77Ocena wydolności fizycznej na podstawie maksymalnego pochłaniania tlenu
u młodzieży trenujacej piłke nożną

62 Maria Brzezińska

252/410Wpływ leczenia usprawniającego u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa
lędźwiowego.

63 Deskur Zbigniew

233/168Poziom sprawności specjalnej młodzieży trenującej w KP "Błękitni" Stargard
Szczeciński

64 Jaszczanin Jan

252/411Sprawność fizyczna dziewcząt wiejskich i miejskich w wieku 10-12 lat.65 Makris Maria

233/169Olimpijczycy Pomorza Zachodniego66 Laskiewicz Henryk

161/297Zdrowotne aspekty sztuk walki67 Ewa Szczepanowska

233/28Zachowania zdrowotne nauczycieli wychowania fizycznego i języka polskiego
szkół podstawowych.

68 Sygit Marian

5/499Rozwój technik narciarskich69 Tadeusz Mieczkowski

87/89Wpływ ingerencji chemicznej w środowisko na zdrowie młodziezy szkół
średnich.

70 prof. Marian Sygit

87/288Kształtowannie się zdolności motorycznych żołnieży pochodzenia miejskiego
i wiejskiego w okresie 30 - dniowego szkolenia podstawowego.

71 Jerzy Eider

252/45Efektywność restytucji u dzieci w wieku 9-11 lat uprawiających aikido.72 Szczepanowska Ewa

5/358Analiza skuteczności ataku w piłce ręcznej mężczyzn zespołu SKS "Paria"
Szczecin na podstawie rozgrywek I ligi w sezonie 1996/97.

73 Wiktor Iwanowski

252/46Ocena zmiany poziomu wybranych aspektów szybkości w drużynie
koszykarzy STK Szczecin

74 Zwierko Teresa

233/170Historia PKK "Warta" Szczecin75 Eider Jerzy

161/125Zmiany somatyczno-motoryczne u otyłych kobiet pod wpływem diety i
zwiększenia aktywności fizycznej

76 Konstanty Sawicki

87/289Ocena rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej dziewcząt w okresie
dorastania.

77 Maria Makris

87/290Porównanie sprawności motorycznej dzieci miejskich i wiejskich szkól
podstawowych.

78 Maria Makris

87/3Wpływ gimnastyki kompentacyjno - korekcyjnej na sprawność fizyczną dzieci
w wieku przedszkolnym.

79 dr Maria Makris

5/661Wstępne badania wybranych taksonów makrofauny Jeziora Nowogardno.80 Lucja Agapow

87/90Zdolności ruchowe a wyniki nauczania u 12 - 13 letnich dzieci ze szkoły w
Stargardzie.

81 prof. Tadeusz Mieczkowski

233/29Zachowania zdrowotne u koszykarzy w różnych grupach wiekowych.82 Sygit Marian

5/1006Ontogeneza motoryczności dziewcząt i chłopców w wieku 10-12 lat Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sulechowie.

83 Jan Jaszczanin

5/431Ocena zależności między pamięcią ruchową a aktywnością fizyczną
studentów I-go roku Instytutu Kultury fizycznej w Szczecinie.

84 Leszek Kalczyński

252/47Ocena stanu sanitarnego szkolnych obiektów sportowych.85 Sygit Marian

87/354Bilogiczna ocena czystości wód rzeki Regi i jej wykorzystanie dla turystyki i
rekreacji wodnej.

86 Mirosława Humiczewska -
Rajska

161/247Porównanie sprawności fizycznej dzieci przedszkolnych ze środowiska
małomiasteczkowego i wielkomiejskiego

87 Maria Makris

161/248Sprawność fizyczna uczniów w wieku 15-19 lat w Ośrodku Szkolenia i
Wychowania OHP Barlinek

88 Jan Jaszczanin

252/677Ocena sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym w zalezności od89 Kotarska Katarzyna

87/2Dojrzałość biologiczna młodych gimnastyczek artystycznych.90 prof. Zbigniew Drozdowski

161/6Sprawnośc fizyczna ogólna i specjalna młodych piłkarzy nożnych YSV
Altludersdorf oraz Pogoni Szczecin

91 Wiesław Osiński

87/1Budowa i sprawność fizyczna młodych piłkarzy nożnych.92 prof. Zbigniew Drozdowski

5/797Sprawność fizyczna dzieci w wieku 13-14 lat o różnym somatotypie.93 Tadeusz Mieczkowski

5/757Budowa somatyczna dziewcząt uprawiających gimnastykę sportową.94 Jerzy Eider

5/231Stosowanie używek przez sportowców wyczynowych szczecińskich klubów
sportowych.

95 Marian Sygit



233/30Ocena postępowania korekcyjnego u dzieci z bocznym skrzywieniem
kręgosłupa.

96 Deskur Zbigniew

233/297Skuteczność gry reprezentacji Brazylii w piłce nożnej w finałowym etapie
Mistrzostw Świata w latach 1998-2002

97 Jaszczanin Jan

87/355Sprawnośc fizyczna i aktywność ruchowa studentów Wyższej Szkoły
Morskiej w Szczecinie.

98 Danuta Umiastowska

161/249Uczestniczki zajęć rekreacyjnych ze Szczecina i Kitakami99 Jerzy Eider

252/412Wady postawy ciała w zależności od stylów pływackich.100 Troszczyński Jerzy

161/7Wczesne wykrywanie bocznych skrzywień kregosłupa u dzieci w wieku
szkolnym

101 Zbigniew Deskur

87/410Szczecińscy olimpijczycy.102 Tadeusz Mieczkowski

161/413Zachowania zdrowotne instruktorów fitness na przykładzie Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim

103 Marian Sygit

87/291Zmiany w wybranych cechach morfologicznych i procesie starzenia u
mężczyzn.

104 Grażyna Hagel

87/193Kultura Fizyczna w Szczecinku w latach 1945-1975.105 Henryk Laskiewicz

161/414Wiedza koszalińskich kobiet w zakresie nowoczesnych form ruchowych106 Jerzy Eider

87/194Test PWC 170 jako miernik wydolności fizycznej kobiet w wieku 20-25 i
40-45 lat.

107 Jan Jaszczanin

87/4Ocena wydolności fizycznej młodzieży szkolnej na podstawie próby
Martineta.

108 dr Alicja Urbańska

233/298Świadomość dotycząca Aids uczniów klas sportowych109 Sygit Marian

87/411Poziom sprawności fizycznej dziewcząt uprawiających piłkę ręczną.110 Jezry Eider

5/187Komponenty ciała i sprawność motoryczna otyłych kobiet przebywających na
kuracji redukującej tkankę tłuszczową w latach 1974-1982

111 Tadeusz Mieczkowski

5/432Współczesne metody fizjoterapii w rehabilitacji obrażeń układu ruchu u
sportowców w województwie Szczecińskim.

112 Bohdan Trzeciak

5/1007Stan bezpieczeństwa kąpieli na obzarach wodnych województwa
ciechanowskiego.

113 Wiktor Iwanowski

5/798Dynamika rozwoju sprawnosci fizycznej dzieci 12-13 - letnich realizujacych
program nauczania wychowania fizycznego w zróżnicowanym wymiarze
godzin.

114 Danuta Umiastowska

161/126Sprawność fizyczna dziewczat w wieku 13-15 lat nietrenujących i trenujących
koszykówkę

115 Marian Sygit

233/31Olimpijczycy Pomorza Zachodniego ( gimnastyka i judo ).116 Laskiewicz Henryk

5/592Historia żeglarstwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1960.117 Henryk Laskiewicz

5/840Ocena wydolności fizycznej u dziewcząt trenujących i nie trenujących w
wieku 13 lat.

118 Agata Pytasz

161/8Analiza podstawowych składników gry w piłkę koszykową wśród wybranych
zespołów ekstraklasy mężczyzn w sezonie 2001/2002

119 Wiesław Osiński

252/678Ratownicy WOPR-u w Szczecinie.120 Eider Jerzy

87/292Sprawność fizyczna i motoryczna dzieci 15 letnich upośledzonych umysłowo
w stopniu lekkim na tle ich rówieśników z normą intelektualną.

121 Jan Jaszczanin

5/500Współzależność pomiędzy oceną z wychowaniem fizycznym a stopniem
realizacji programu nauczania

122 Maria Makris

5/298Wływ pływania na poziom zdolności motorycznych dzieci klas czwartych.123 Maria Makris

5/299Zachowania zdrowotne młodzieży trenującej piłkę ręczną i ich rodziców.124 Marian Sygit

5/359Rozwój fizyczny i sprawniść fizyczna dzieci wiejskich.125 Zbigniew Drozdowski

87/356Efekty realizacji programu wychowania fizycznego w różnych warunkach.126 Danuta Umiastowska

87/91Preferencje turystyczne Gminy Drawsko Pomorskie.127 Mieczkowski Tadeusz

5/232Dojrzałość biologiczna dziecka a postępy w nauce języka angielskiego.128 Zbigniew Drozdowski

252/413Poziom wiedzy o kulturze fizycznej u uczniów kończących gimnazjum.129 Umiastowska Danuta

5/1061Stan zdrowia uczniów wiejskiej szkoły podstawowej (w światle analizy grup
dyspanseryjnych oraz postrzegania swojego zdrowia).

130 Marian Sygit

161/415Kryteria mistrzostwa sportowego w kulturystyce wyczynowej131 Jan Jaszczanin



5/501Cykle treningowe w biegach lekkoatletycznych132 Jan Jaszczanin

252/679Rozwój poziomu sportowego pływaków 13-15 letnich Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

133 Troszczyński Jerzy

5/758Efekty postępowania rehabilitacyjnego u kobiet po operacjach
ginekologicznych.

134 Bohdan Trzeciak

233/171Kariery sportowe studentow Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu
Szczecińskiego od 2002 roku

135 Laskiewicz Henryk

233/172Wiek i budowa somatyczna zawodników zespołów polskiej i angielskiej
ekstraklasy piłkarskiej w sezonie 2005/2006

136 Eider Jerzy

87/412Organizacja i działalność Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Polskiego
Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Szczecinie w latach 1983 -
2001.

137 Marek Łyskawa

233/173Efekty postępowania korekcyjnego u dzieci z urazami kończyn dolnych w
młodszym wieku szkolnym

138 Radziejewski Paweł

233/174Występowanie i zapobieganie obrażeniom ciała u sportowców uprawiających
karate

139 Deskur Zbigniew

5/360Znajomość problematyki dopingu we współczesnym sporcie wśród studentów
I i V roku INstytutu Kultury Fizycznej w Szczecinie

140 Jan Jaszczanin

233/32Wychowanie fizyczne i sport w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jarosława
Dąbrowskiego w Dębnie w latach 1990 - 2000.

141 Laskiewicz Henryk

5/1088Poziom zdolności motorycznych dziewcząt i chłopców uczęszczających do
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kaliszu.

142 Jerzy Eider

5/300Wybrane zagadnienia treningu sportowego i zmiany związane z nim w
ontogenezie.

143 Jan Jaszczanin

161/298Wiek ojcostwa a sprawność fizyczna synów z uwzglednieniem danych o
wieku dziadków

144 Konstanty Sawicki

5/737Ocena stanu czystości wód dolnej Regi na podstawie występowania fauny
bezkręgowej.

145 Lucjan Agapow

161/9Ocena postepowania korekcyjnego wad kończyn dolnych u dzieci w wieku
szkolnym

146 Zbigniew Deskur

233/404Lekcja wychowania fizycznego w opinii uczniów różnych klas147 Umiastowska Danuta

5/301Badanie siły i siły zrywowej kobiet w cyklu menstruacyjno-owulacyjnym.148 Juozas Śliażas

252/414Wczesne wykrywanie bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci w wieku
szkolnym.

149 Deskur Zbigniew

5/361Różnice somatyczne a zdolności motoryczne dzieci 8-9 letnich ze SP - 32 w
Szczecinie.

150 Tadeusz Mieczkowski

5/738Wpływ uprawiania aerobiku na sprawność fizyczną i zdrowie kobiet.151 Marian Sygit

87/92Aktywnośc fizyczna w prewencji choroby wieńcowej u osób w wieku 35 - 45
lat.

152 prof. Zbigniew Deskur

5/1062Wychowanie zdrowotne dzieci w wieku 11-14 lat z rodzin pełnych i rodzin
patologicznych.

153 Marian Sygit

87/357Poziom wybranych zdolności motorycznych funkcjonariuszy Straży
Granicznej.

154 Jerzy Eider

5/692Kolejowy Klub Sportowy "Błękitni" Stargard w latach 1985-1993.155 Marek Łyskawa

5/233Reakcje fizjologiczne układu krążenia i oddychania na wysiłek fizyczny u
chłopców w wieku 9, 12, 16 lat.

156 Marian Pytasz

233/175Turystyka i agroturystyka wybrzeża koszalińskiego157 Humiczewska - Rajska
Mirosława

87/93Aktywnosć ruchowa i styl życia młodzieży szkół średnich Szczecina.158 dr Maria Makris

5/1008Budowa ciała siatkarek SKS "Siódemka" Szkoły Podstawowej na 7 w Kaliszu
a dziewcząt "Kaliskiej Próby Kolarskiej".

159 Grażyna Hagel-Koczarska

233/33Struktura tęczówki oraz barwa oczu i włosów a sprawność fizyczna
licealistek.

160 Sawicki Konstanty

5/799Stan zdrowia, jakość życia, aktywność ruchowa członków Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego.

161 Aleksandra Kładna

5/741Postępowanie korekcyjne w bocznych skrzywieniach kręgosłupa u dzieci i
młodzieży szkolnej.

162 Bohdan Trzeciak

87/195Turystyczne walory przyrodnicze i kulturowe przy znanych szlakach
turystycznych okolic Szczecina.

163 Mirosława Humiczewska -
Rajska



5/362Wyznaczanie i ocena progu przemian beztlenowych u koszykarek AZS US i
studentek IKF.

164 Alicja Urbańska

161/127Zachowania zdrowotne dzieci i rodziców165 Alfred Owoc

5/302Dojrzałość biologiczna dzieci uprawiających pływanie.166 Zbigniew Drozdowski

87/358Sprawność fizyczna kobiet uprawiających różne formy aktywności ruchowej.167 Maria Makris

161/416Ocena wpływu postepowania korekcyjnego na wady postawy ciała u dzieci w
wieku szkolnym

168 Zbigniew Deskur

5/662Poziom wydolności u dzieci o różnym somatotypie, pzrebywających na
obozie w województwie koszalińskim.

169 Tadeusz Mieczkowski

252/48Sport nipełnosprawnych w regionie na przykładzie działalności
Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych "Start" w Koszalinie

170 Eider Jerzy

161/78Roczny cykl treningowy w spadochronowej czteroosobowej akrobacji
zespołowej w kategorii seniorów

171 Jan Jaszczanin

161/250Swoistośc adaptacji funkcjonalnej organizmu męskiego i żeńskiewgo w
sporcie kwalifikowanym i możliwości optymalizacji procesu trenigowego

172 Jan Jaszczanin

87/5Charakterystyka zawodników Kick - boxingu na podstawie wybranych
zdolności motorycznych.

173 dr Jerzy Eider

5/968Wpływ treningu karate na kształtowanie postaw prozdrowotnych.174 Marian Sygit

87/94Zachowanie się parametrów układu krążenia podczas wysiłku.175 dr Agata Pytasz

161/128Walory turystyczne miasta Stargard Szczeciński176 Jerzy Eider

161/299Zachowania zdrowotne wśród osób uprawiających Tae-kwon-do177 Marian Sygit

233/34Wiedza i opinie studentów na temat dopingu farmakologicznego.178 Szczepanowska Ewa

233/176Wpływ wybranych czynników paragenetycznych i środowiskowych na rozwój
somatyczny studentek Uniwersytetu Szczecińskiego

179 Sawicki Konstanty

87/196Analiza zdolności fizycznych przy pomocy testu Ruffiera i PWC 170.180 J. Śliaźas

252/415Stopień zakwaszenia organizmu jako próba oceny tolerancji wysiłkowej
młodzieży uprawiającej lekkoatletykę.

181 Lubkowska Anna

87/95Walory turystyczne Kołobrzegu.182 prof. Tadeusz Mieczkowski

87/413Ilościowe parametry podskórnej tkanki tłuszczowej u zawodników
uprawiających kolarstwo.

183 tadeusz Mieczkowski

233/35Ocena poziomu wiedzy na temat AIDS wśród studentów Instytutu Kultury
Fizycznej.

184 Sygit Marian

5/969Charakterystyka wysklepienia stóp uczniów szkoły podstawowej w Gostyniu
Szczecińskim i Świerznie w wieku 10,5 - 13,5 lat.

185 Wiktor Iwanowski

5/800Występowanie cukrzycy wśród uczniów szkoły sredniej w Kołobrzegu.186 Aleksandra Kładna

5/363Morfologiczna charakterystyka tancerzy - studium porównawcze.187 Zbigniew Drozdowski

5/234Reakcje fizjologiczne układów krążenia i oddychania na wysiłek u dziewcząt
w wieku 9, 12 i 16 lat.

188 Marian Pytasz

161/129Sprawność układu oddechowego  a wynik sportowy pływaków189 Jerzy Troszczyński

5/693Zawody bokserskie w województwie szczecińskim w latach 1950-1960.190 Marek Łyskawa

5/1063Sprawność motoryczna uczniów osiemnastoletnich o różnym somatotypie w
Zespole Szkół Zawodowych w Kamieniu Pomorskim.

191 Tadeusz Mieczkowski

5/303Charakterystyka somatyczna tancerzy uprawiających taniec towarzyski.192 Zbigniew Drozdowski

87/197Rozwój ratownictwa wodnego w województwie zachodniopomorskim.193 Leszek Kalczyński

161/417Wczesnewykrywanie zaburzeń czynności układu ruchu u dzieci i młodzieży194 Zbigniew Deskur

5/364Aerobic - współczesna forma gimnastyczna.195 Jerzy Eider

161/1Biografia Ojca-Janusza Brzozowskiego-zawodnika i trenera.196 Henryk Laskiewicz

87/96Wiek i budowa somatyczna zespołów piłki ręcznej polskiej pierwszej ligi na
tle najlepszych zespołów światowych.

197 dr Jerzy Eider

252/636Sprawność fizyczna i wiedza z zakresu kultury fizycznej uczniów szkół
polskich i niemieckich.

198 Umiastowska Danuta

161/300Walory turystyczne Łobza i okolic199 Mirosława
Humiczewska-Rajska

161/79Uprawianie sportu w opinii młodzieży licealnej200 Marian Sygit



252/416Wydolność aerobowa a skuteczność gry w piłkę wodną juniorów Arkonii
Szczecin.

201 Troszczyński Jerzy

252/417Różnice w technikach walki pomiędzy judo sportowym a jiu-jitsu brazylijskim.202 Troszczyński Jerzy

87/97Motywacja do uprawiania AIKIDO.203 prof. Marian Sygit

233/36Analiza skuteczności technik brazylijskiego jiu - jitsu w walce wręcz.204 Jaszczanin Jan

5/739Zachowania zdrowotne w sporcie wyczynowym.205 Marian Sygit

233/177Występowanie i zapobieganie urazom u młodzieży uprawiającej piłkę
koszykową

206 Radziejewski Paweł

161/301Optymalizacja procesu treningowego w pływaniu długodystansowym207 Jan Jaszczanin

87/98Budowa somatyczna dziewcząt uprawiajacych gimanstyke sportową.208 dr Jerzy Eider

5/735Stosunek młodzieży szkół ponadpodstawowych do wychowania fizycznego i
sportu, a sprawność fizyczna.

209 Marian Sygit

5/841Zainteresowania sportowe i sprawność fizyczna uczniów upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim.

210 Danuta Umiastowska

87/359Badanie wydolności fizycznej studentó III roku Instytutu Wychowania
Fizycznego za pomocą testu PWC 170 i Testu Ruffier`a.

211 Juozas Śliaźas

5/365Wpływ półrocznego cyklu treningowego na rozwój zdolności motorycznych
dzieci i młodzieży uprawiających Jiu-Jitsu.

212 Ryszard Kopański

5/502Niepokojące zjawiska na widowni sportowej213 Henryk Laskiewicz

252/680Teoretyczno-metodyczne podstawy zastosowania tradycyjnych i
nietradycyjnych metod odbudowy w sporcie

214 Pryimakov Oleksandr

5/740Poziom rozwoju fizycznego i sprawność fizyczna chłopców w wieku 13-14 lat
zamieszkujących w Kole.

215 Grażyna Hagel-Koczarska

87/6Przeciążenia i uszkodzenia stawu kolanowego u sportowców.216 prof. J. Jaszczanin

5/1064Sprawność motoryczna dzieci klas piątych o różnym somatotypie
uczęszczających do szkoły podstawowej w Maszewie.

217 Tadeusz Mieczkowski

87/293Wpływ treningu na rozwój układu oddechowego i wybrane cechy somatyczne
u pływaków i piłkarzy wodnych.

218 Wiktor Iwanowski

5/235Wyniki zawodów bokserskich Pomorza Zachodniego w latach 1945-1955.219 Henryk Laskiewicz

233/37Wyniki sportowców z różnych kontynentów na podstawie Mistrzostw Świata w
Lekkoatletyce z Edmonton 2001, Paryża 2003 i Helsinek 2005 roku.

220 Jaszczanin Jan

5/503Ustalenie wydolności fizycznej koszykarzy za pomocą testu Ruffiera, indeksu
harwardzkiego i próby PWC 170

221 Juazas Śliażas

233/178Zmiany ciśnienia tętniczego u zawodników trenujących piłkę nożną w
półrocznym cyklu treningowym

222 Szczepanowska Ewa

233/299Wpływ wybranych czynników na wynik sportowy u pływaków w wieku 12 i 13
lat w klasach sportowych miasta Szczecina

223 Troszczyński Jerzy

5/801Poziom sprawności fizycznej chłopców w wieku 10-14 lat w szkołąch
wiejskich.

224 Danuta Umiastowska

161/302Sekcja piłki recznej kobiet Klubu Sportowego "Łącznościowiec" Szczecin w
latach 1996-2004

225 Marek Łyskawy

5/842Sprawność fizyczna i aktywność ruchowa dzieci w młodszym wieku szkolnym
w różnych aglomeracjach.

226 Danuta Umiastowska

161/303Warunki uprawiania róznych form turystyki na wyspie Wolin227 Mirosława
Humiczewska-Rajska

252/637Występowanie i zapobieganie wadom postawy u dzieci w wieku od 7 do 11
lat.

228 Deskur Zbigniew

252/638Wypoczynek czynny i bierny, a zdrowie u piłkarzy nożnych w wieku 14-19 lat.229 Sygit Marian

5/1009Wychowanie fizyczne i sport w Szkole Podstawowej im. Janusza
Kusocińskiego w Pacynie w województwie płockim w latach 1980-1995.

230 Marek Łyskawa

87/294Budowa somatyczna a sprawność motoryczna dzieci w wieku 13 lat mierzona
miernikiem Krzysztofa Zuchory.

231 Tadeusz Mieczkowski

233/179Wskaźniki psychofizyczne pięściarzy początkujących i zaawansowanych232 Jaszczanin Jan

233/38Wpływ uprawiania piłki nożnej na sprawność motoryczną chłopców
urodzonych w latach 1990 - 1992.

233 Makris Maria

161/10Wiedza na temat odżywiania młodzieży uprawiającej i nie uprawiającej piłkę
siatkową

234 Marian Sygit



87/414Tereny zielona Szczecina i ich przydatność dla turystyki i rekreacji.235 Mirosława Humiczewska -
Rajska

5/844Poziom wiadomości z kultury fizycznej młodzieży na różnych szczeblach
edukacji.

236 Danuta Umiastowska

5/236Próg przemian beztlenowych jako kryterium oceny wydolności beztlenowej u
wioślarzy.

237 Alicja Urbańska

87/99Porównanie wydolności fizycznej byłych pływaków i nietrenujących.238 Juozas Śliaźas

233/180Ocena wydolności tlenowej zawodników piłki wodnej na podstawie
maksymalnego pochłaniania tlenu

239 Urbańska Alicja

161/251Wykorzystanie turystyczne jezior Puszczy Bukowej240 Mirosława
Humiczewska-Rajska

161/130Wpływ postepowania korekcyjnego na boczne skrzywienie kręgosłupa u
dzieci w wieku szkolnym

241 Zbigniew Deskur

87/7Wykorzystanie wolnego czasu przez pracowników elektrowni "Dolna Odra" w
Nowym Czarnowie.

242

5/504Wspólzależnośc pomiędzy oceną z wychowania fizycznego a stopniem
realizacji programu nauczania

243 Maria Makris

252/49Aktywność ruchowa jako metoda utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej
kobiet - na przykładzie pań uczestniczących w zajęciach fitness w klubach w
Szczecinie

244 Węgrzyn Ewa

161/80Ocena wydolności fizycznej dzieci na podstawie próby Ruffiera245 Maria Brzezińska

252/681Historia Klubu "Chemik" Police w siatkówce kobiet.246 Eider Jerzy

5/366Niektóre czynniki uzależniające wskaźnik siły mięśniowej.247 Ryszard Kopański

5/694Porównanie sprawności motorycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym z
Nowogardu i z Ahlbeck.

248 Maria Makris

5/367Akrobatyka sportowa w Szczecinie 1953-1996.249 Tadeusz Mieczkowski

161/304Związek poziomu wybranych elementów sprawności psychomotorycznej z
efektywnością gry w koszykówkę w druzynie SKK Szczecin

250 Teresa Zwierko

161/131Aktywność fizyczna dzieci szkół podstawowych w Szczecinie 2003/2004251 Marian Sygit

161/305Wpływ zdolności szybkości reakcji na sprawnośc techniczną w koszykówce u
licealistów X LO w Szczecinie

252 Beata Florkiewicz

233/341Wskaźniki somatyczne piłkarzy występujących w półfinałach mistrzostw
świata w latach 1986 - 2002.

253 Jaszczanin Jan

5/304Zachowania zdrowotne uczniów klas szóstych szkół podstawowych i ich
rodziców.

254 Aleksandra Kładna

87/100Fauna bezkręgowa strefy przybrzeżnej jeziora Wierzchowo za szczególnym
uwzględnieniem "Molusca" i "Hirudieea".

255 Humiczewska - Rajska
Mirosława

87/101Ruchomość kręgosłupa zawodnika a preferowany styl pływacki.256 dr L. Kalczyński

161/306Wpływ aktywności fizycznej na zapobieganie choroby wieńcowej u osób w
starszym wieku

257 Zbigniew Deskur

5/1010Ocena rozpowszechniania palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu wśród
uczniów szkół podstawowych Golubia-Dobrzynia.

258 Marian Sygit

5/433Roczny cykl szkolenia oraz ocena wyników sportowych zawodników sekcji
piłki siatkowej mężczyzn KS Bosman-Morze Szczecin.

259 Jerzy Eider

5/804Zachowania zdrowotne młodziezy licealnej uprawiającej sport.260 Marian Sygit

5/695Stosowanie używek przez sportowców wyczynowych w trakcie i po
zakończeniu kariery sportowej.

261 Marian Sygit

5/305Cechy morfologiczne piłkarek ręcznych a wynik sportowy.262 Zbigniew Drozdowski

161/81Treści i metody treningowe juniorów kulturystów zaawansowanych263 Jan Jaszczanin

252/418Dynamika zmian morfologicznych u dziewcząt trenujących siatkówkę w
RSMS CHEMIK Police.

264 Krupecki Krzysztof

161/307Wpływ sprawności fizycznej ogólnej na sprawność specjalną u piłkarzy
róznych drużyn "Mirstalu" Mirosławiec i "Salusu" Szczecin

265 Beata Florkiewicz

233/39Wpływ uprawiania piłki nożnej na sprawność motoryczną u chłopców
urodzonych w 1992 i 1991 roku.

266 Makris Maria

5/663Walory przyrodnicze wyspy Wolin i wstępna ocena stanu czystości wód
Zalewu Kamieńskiego.

267 Lucjan Agapow

5/505Budowa somatyczna siatkarzy polskich w sezonie 1998/1999268 Jerzy Eider



5/237Morfologiczne uwarunkowania gry w piłkę koszykową kobiet.269 Zbigniew Drozdowski

5/188Ocena poziomu wiedzy na temat prawidłowego odżywiania się młodzieży
trenującej pływanie w klubie Stal Stocznia Szczecin

270 Marian Sygit

5/759Organizacja I-ligowych zawodów piłkarskich MKS Pogoń w Szczecinie w
sezonie 1994/1995.

271 Marek Łyskawa

252/50Fitness wczoraj i dziś - historia rozwoju tej formy ruchu oraz tendencje
przemian rekreacji w Polsce

272 Węgrzyn Ewa

233/181Ciśnienie tętnicze krwi u piłkarzy w różnych okresach treningowych273 Szczepanowska Ewa

233/419Analiza poziomu sprawności fizycznej zawodników Kadry Województwa
Zachodniopomorskiego w wybranych dyscyplinach

274 Iwińska Anna

5/368Różnice somatyczne a sprawność motoryczna dziewcząt i chłopców
12-letnich ze Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie.

275 Tadeusz Mieczkowski

161/132Baza sportu pływacxkiego w Szczecinie w latach 1945-2000276 Marek Łyskawy

252/639Uprawianie piłki siatkowej, a sprawność fizyczna dziewcząt w wieku 14-16
lat.

277 Makris Maria

5/506Poziom sprawności fizycznej i umiejętnośąci ruchowych u 13-14-letnich
chłopców w zależności od sposobu realizacji programu nauczania (na
przykładzie klas sportowych i tradycyjnych)

278 Danuta Umiastowska

252/640Wielkość aglomeracji jako czynnik różnicujący poziom sprawności fizycznej i
umiejętności ruchowe uczniów.

279 Umiastowska Danuta

5/802Poziom sprawnosci fizycznej a umiejętności ruchowe chłpców w wieku 11-12
lat.

280 Danuta Umiastowska

161/133Sprawność motoryczna u dzieci trenujących aikido w wieku 11-13 lat281 Maria Makris

87/198Zachowania zdrowotne osób trenujących Aikido.282 Marian Sygit

5/189Dojrzałość biologiczna a postęp w pływaniu283 Zbigniew Drozdowski

87/8Wybrane wskaźniki somatyczne piłkarzy ręcznych grających w I lidze
polskiej.

284 prof. Jan Jaszczanin

252/641Sprawność fizyczna żołnierzy odbywających zawodową i zasadniczą służbę
wojskową.

285 Jaszczanin Jan

252/419Gimnastyka artystyczna i sportowa dziewcząt w Szczecinie, 1980-2007
(część II).

286 Laskiewicz Henryk

5/970Historia sekcji Piłki Wodnej Klubu Sportowego "KSZO" Ostrowiec w latach
1930-1992.

287 Wiktor Iwanowski

161/134Budowa Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Szczecinie  w latch
1999-2002

288 Marek Łyskawy

161/252Dobór i selekcja do klas sportowych289 Jerzy Eider

252/51Selekcja i preselekcja dziewcząt do gimnastyki artystycznej.290 Krupecki Krzysztof

233/182Zastosowanie testu PWC170 do oceny wydolności fizycznej u studentów
Instytutu Kultury Fizycznej

291 Hłyńczak Alina

5/696Zmiany poszczególnych komponentów w składzie ciała oraz sprawności
fizycznej otyłych mężczyzn, przebywających na specjalistycznych wczasach
w latach 1974-1982.

292 Tadeusz Mieczkowski

87/199Wpływ ćwiczeń w wodzie na boczne skrzywienie kręgosłupa u dzieci w
szkole podstawowej nr 51 w Szczecinie.

293 Zbigniew Deskur

87/9Wpływ lęku, strachu i stresu na osiągnięcia sportowe w sitkówce.294 prof. Jan Jaszczanin

161/135Walory turystyczne i krajobrazowe Gminy Kolbudy, a możliwość wypoczynku
weekendowego

295 Mirosława
Humiczewska-Rajska

5/434Zachowania zdrowotne osób uprawiających TAE KWON DO.296 Marian Sygit

161/308Atrakcyjność i sportowa Szczecina297 Mirosława
Humiczewska-Rajska

233/183Rola świadomości rodziców w skuteczności postępowania korekcyjnego
dotyczącego wad postawy u dzieci w wieku szkolnym

298 Radziejewski Paweł

233/184Badanie zdolności koordynacyjnych wioślarzy ze szczególnym
uwzględnieniem tzw. syndromu szlakowego

299 Krupecki Krzysztof

252/52Ocena poziomu wydolności tlenowej piłkarzy na podstawie Testu
Astrand-Ryhming.

300 Brzezińska Maria

5/1089Porównanie sprawności motorycznej dzieci w wieku 12-13 lat ze szkoły
miejskiej i wiejskiej.

301 Maria Makris



5/238Zachowania zdrowotne uczniów klas szóstych szkół podstawowych
Szczecina i ich rodziców.

302 Aleksandra Kładna

252/420Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Nr 10 w Szczecinie.303 Eider Jerzy

5/845Charakterystyka somatyczna i aktywność ruchowa studentów Akademii
Rolniczej w Szczecinie.

304 Grażyna Hagel

5/507Ocena i porównanie sprawności fizycznej osób trenujących judo i nie
uprawiających żadnej dyscypliny sportu

305 Andrzej Sobczak

5/435Sport szkolny - znaczenie i wpływ w zapobieganiu powstania i pogłębiania
wad postawy i skolioz u dzieci na podstawi badań własnych.

306 Bohdan Trzeciak

5/295Próg przemian beztlenowych u 13/14 letnich pływaków wyznaczony za
pomocą testu Conconiego podczas pływania i jazdy na cykloergometrze.

307 Marian Pytasz

5/1065Ocena pułapu tlenowego metodą Astrand-Ryhming oraz analiza tętna
wysiłku dynamicznego o dużej intensywności i któtkim czasie trwania u
zawodników trenujących piłkę nożną.

308 Alicja Urbańska

252/53Pomiar wydatku energetycznego w wybranych formach aktywności ruchowej.309 Jaszczanin Jan

5/369Fauna pijawek (Hirudinea) i mięczaków (Mollusca) środkowego i dolnego
biegu Płoni.

310 Lucjan Agapow

5/436Sprawność fizyczna dzieci w wieku 11-12 lat o różnej budowie somatycznej.311 Tadeusz Mieczkowski

252/54Zarys kulturysyki dla studentów wychowania fizycznego.312 Sygit Marian

5/697Uprawianie sportu w społeczeństwie wiejskim.313 Marian Sygit

252/642Zachowania zdrowotne osób trenujących Ju-jitsu.314 Sygit Marian

252/55Wpływ uprawiania gimnastyki artystycznej na zdolności koordynacyjne u
dziewcząt

315 Makris Maria

5/508Walory turystyczne Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i jego
zagospodarowanie turystyczne

316 Tadeusz Mieczkowski

87/200Cechy somatyczne jako ewentualne wskaźniki efektywności gry zespołów
siatkówki męskiej.

317 Jan Jaszczanin

5/1066Rozwój i sprawność fizyczna dzieci uprawiających i nieuprawiących pływanie.318 Jerzy Eider

5/843Czynniki wpływające na podejmowanie aktywności ruchowej i pełnienie roli
kibica sportowego u 15 i 19-letnich chłopców.

319 Danuta Umiastowska

161/253Uprawiana dyscyplina sportu a rozwój i sprawność fizyczna dzieci w wieku
szkolnym

320 Maria Makris

5/239Budowa ciała dzieci przedszkoli Szczecińskich.321 Jerzy Jagielski

252/421Występowanie zmaian urazowych u lekkoatletów.322 Deskur Zbigniew

5/945Zabawa jako możliwość rewalidacyjna dzieci i młodzieży upośledzonej
umysłowo w stopniu lekkim.

323 Włodzimierz Brzeziński

161/11Teoretyczne podstawy stosowania ćwiczeń siłowych w szkolnym wychowaniu
fizycznym

324 Jan Jaszczanin

5/803Sprawność fizyczna żołnierzy rozpoczynających zasadnicza służbę wojskową
w Garnizonie Szczecin.

325 Jerzy Eider

233/40Zainteresowanie wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką dzieci i
młodzieży w K.S. "MIRSTAL" Mirosławiec.

326 Kruk Joanna

233/185Porównanie Testu Coopera i wytrzymałościowego testu przerywanego na
przykładzie sędziów piłki nożnej

327 Jaszczanin Jan

5/698Józef Noji 1909-1943.328 Marek Łyskawa

5/509Sprawność oddechowa u dzieci uprawiających i nieuprawiających sport
pływacki

329 Wiktor Iwanowski

87/10Aktywność ruchowa łobeskich uczniów klas VI.330 dr Danuta Umiastowska

233/405Wykorzystanie ruchu w nauczaniu zintegrowanym na przykładzie edukacji
przyrodniczej

331 Umiastowska Danuta

161/12Zachowania zdrowotne u pięcioboistów nowoczesnych332 Alfred Owoc

161/136Sprawność motoryczna młodzieży powiatu choszczeńskiego333 Jerzy Eider

5/699Ocena stanu czystości wód wybranych jezior i rzeki w Gminie Nowogard.334 Lucjan Agapow

233/349Wiek i wysokość ciała koszykarzy w rozgrywkach Ekstraklasy koszykarskiej
w sezonie 2005 - 2006.

335 Eider Jerzy

233/41Wpływ zmian zachodzących w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu
Ratunkowym na ilość utonięć w latach 1997 - 2005 r.

336 Troszczyński Jerzy



252/56Poziom sportowy a długość kroku pływackiego u zawodników Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

337 Troszczyński Jerzy

5/437Opinia uczniów klas VII i VIII o zajęciach wychowania fizycznego w szkołach
podstawowych.

338 Marian Sygit

233/186Ocena wpływu leczenia rehabilitacyjnego na sprawność fizyczną osób
uprawiających piłkę koszykową po obrażeniach ciała

339 Radziejewski Paweł

5/971Porównanie sprawności oddechowej uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 61 i
ich rówieśników z Klubu Sportowego Stal Stocznia Szczecin.

340 Wiktor Iwanowski

252/422Ocena wpływu ćwiczeń na korekcję bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci
w wieku szkolnym.

341 Deskur Zbigniew

233/42Poglądy, postawy i zainteresowania w zakresie kultury fizycznej studentek
Kierunku Pedagogika uniwersytetu Szczecińskiego.

342 Osiński Wiesław

5/760Wydolność fizyczna dziewcząt w okresie pokwitania w wieku 11 i 13 lat.343 Agata Pytasz

5/438Wpływ wykształcenia matki na poziom rozwoju motorycznego dzieci
przedszkolnych.

344 Maria Makris

161/82Zdolności motoryczne u chłopców w wieku 16-19 lat345 Jerzy Eider

161/137Zróżnicowanie poziomu antycypacji motorycznej u studentów III roku
Instytutu Kultury Fizycznej

346 Teresa Zwierko

5/946Próba oceny zdolności trafienia do celu u zawodników uprawiających
kick-boxing.

347 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

161/139Klasy sportowe w województwie zachodniopomorskim348 Jerzy Eider

5/664Reakcaj układu krążenia u 12 letnich chłopców przed i po wakacjach, w
próbie Letunowa.

349 Agata Pytasz

5/510Ocena czystości wód jeziora Chycina, na podstawie występowania fauny
wskaźnikowej

350 Lucjan Agapow

87/415Sezonowa aktywność kleszczy w obrębie Jeziora Przybiernowskiego jako
potencjalne zagrozenie dla turystów i spacerowiczów.

351 Mirosława Humiczewska -
Rajska

5/511Historia judo na Pomorzu Zachodnim352 Andrzej Sobczak

161/13Zachowania zdrowotne tancerzy353 Alfred Owoc

161/138Wpływ uprawiania piłki ręcznej na sprawność fizyczną chłopców w wieku
młodzieńczym

354 Maria Makris

5/512Sprawnośc motoryczna studentów studiów zaocznych Instytutu Kultury
Fizycznej

355 Jeryz Eider

252/423Rozwój tańca Break Dance w województwie zachodniopomorskim.356 Osiński Wiesław

5/240Ewolucja sprzętu rowerowego.357 Roman Kopański

161/14Walory turystyczne Szczecina i okolic358 Mirosława
Humiczewska-Rajska

5/306Znajomość problematyki zdrowiab i jego ochrony wśród uczniów szkół
podstawowych i ich rodziców.

359 Aleksnadra Kładna

5/513Poczucie jakości życia i posttrzeganie obrazu własnego ciała przez kobiety
podejmujące aktywność fizyczną i nieaktywne fizycznie

360 Wiesław Osiński

161/309Wpływ koordynacyjnych zdolności motorycznych na szybkość uczenia się
techniki piłkarskiej na przykładzie "Salos" Szczecin "Pogoń" Barlinek

361 Jan Jaszczanin

233/43Sprawność fizyczna chłopców w wieku 14-17 lat uprawiających koszykówkę362 Jaszczanin Jan

161/140Ocena wpływu usprawniania ruchowego na sprawność fizyczną chorych po
udarze mózgu

363 Zbigniew Deskur

87/201Sezonowa aktywnośc kleszczy Ixodes ricinus w Pustkowiu k/Pobierowa jako
potencjalne zagrozenie dla turystów.

364 Humiczewska - Rajska
Mirosława

5/241Próg przemian beztlenowych jako kryterium doboru obciążeń treningowych u
koszykarek.

365 Alicja Urbańska

233/350Metody treningowe a wynik sportowy w jeździectwie.366 Troszczyński Jerzy

87/202Atrakcyjnośc turystyczna powiatu żagańskiego.367 Humiczewska - Rajska
Mirosława

161/141Wpływ ćwiczeń nakorekcje wad kończyn dolnych u dzieci w wieku szkolnym368 Zbigniew Deskur

161/254Sprawność motoryczna młodych piłkarzy trenujących w szczecińskich
klubach sportowych

369 Jerzy Eider

5/190Wydolność fizyczna studentów IKF oraz studentów Wydziału
Humanistycznego US w Szvczecinie na przestrzeni czterech lat studiów

370 Alicja Urbańska



233/187Wpływ uprawiania tańca nowoczesnego na zdolności koordynacyjne
dziewcząt w wieku 11-13 lat

371 Makris Maria

87/416Porównanie wydolności fizycznej dzieci obu płci w wieku 11-15 lat
trenujących i nietrenujących.

372 Maria Brzezińska

5/439Sprawność fizyczna dziewcząt w wieku 15-16 lat o różnej budowie
somatycznej.

373 Tadeusz Mieczkowski

161/142Miejsce zamieszkania a rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci w
wieku 11-13 lat

374 Maria Makris

5/514Starorzecza jako refugia fauny wodnej375 Lucjan Agapow

5/972Rozwój fizyczny i wydolność chłopców i dziewcząt w wieku 12-14 lat szkoły
podstawowej na 12 w Starachowicach.

376 Jan Jaszczanin

161/310Wczesne wykrywanie wad postawy ciała u dzieci w  wieku szkolnym377 Zbigniew Deskur

161/255Sprawność motoryczna piłkarek nożnych w przedziale wiekowym 13-15 lat.378 Jerzy Eider

87/203Wpływ wybranych stylów pływania na korekcję wad postawy u dzieci w wieku
szkolnym.

379 Zbigniew Deskur

5/1011Sprawność fizyczna dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym w
zależności od miejsca zamieszkania (na przykładzie grupy internackiej i
grupy mieszkającej razem z rodzicami)

380 Danuta Umiastowska

161/15Wpływ wieku na siłę mięśni dłoni i nacisku palców u mężczyzn381 Mirosława Brzezińska

5/700Ocena wydolności fizycznej żołnierzy I roku służby wojskowej na podstawie
próby harwardzkiej.

382 Agata Pytasz

252/57Zajęcia pozalekcyjne sportowe uczniów szczecińskich gimnazjów.383 Sygit Marian

161/256Możliwości rozwijania sprawności fizycznej wśród młodzieży wiejskiej384 Marian Sygit

161/257Walory turystyczne i przyrodnicze Drawieńskiego Parku Narodowego385 Maria Humiczewska-Rajska

233/188Monitoring biegu maratońskiego na przykładzie czołowych polskich biegaczy386 Boychenko Siarhey

233/351Sprawność motoryczna chłopców uprawiających piłkę nożną w Reczu.387 Eider Jerzy

5/307Motywacja młodzieży do uprawiania piłki nożnej.388 Marian Sygit

5/515Współzależności pomiędzy oceną z wychowania fizycznego a stopniem
realizacji programu nauczania

389 Maria Makris

161/311Współzależności pomiedzy oceną z wychowania fizycznego a stopniem
realizacji programu nauczania

390 Maria Makris

5/191Współzależność pomiędzy zdolnościamu kondycyjnemi, koordynacyjnymi i
umiejętnościami u dzieci w okresie dorastania

391 Maria Makris

5/846Morfologiczne i dymorficzne zróżnicowanie chłopców uczących się w
Technikum Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Pile.

392 Grażyna Hagel

87/360Atrakcyjność turystyczna Powiatu Koszalińskiego.393 Wiesław Stachlewski

5/947Poziom zdolności motorycznych chłopców klas ósmych.394 Jerzy Eider

87/417Zachowanie zdowotne młodziezy gimnazjalnej.395 Marian Sygit

5/1111Wychowanie fizyczne i sport w Państwowym Gimnazjum i Liceum im.
Tadeusza Kościuszki w Turku w latach 1918-1939.

396 Marek Łyskawa

5/192Wydolność fizyczna koszykarzy 13-letnich i 18-19-letnich w ocenie step-testu
harwardzkiego

397 Marian Pytasz

161/258Ontogeneza szybkości i wytrzymałości pilotów wojskowych oraz kadry
zawodowej służby inżynieryjno-lotniczej

398 Jerzy Eider

252/58Zapaśnictwo w Białogardzie i jego rozwój na przestrzeni lat.399 Pryimakov Oleksandr

233/189Porównanie sprawności fizycznej dzieci wiejskich i miejskich400 Boychenko Siarhey

5/308Wpływ dodatkowych zajęć ruchowych na poziom zdolności motorycznych
sześcioletnich chłopców.

401 Maria Makris

87/204Tradycje kolarstwa szczecińskiego (na podstawie zbiorów archiwalnych
Romana Antowskiego).

402 Henryk Laskiewicz

87/361Zachowania zdrowotne dzieci miejskich.403 Marian Sygit

161/83Znajomość problematyki narkotyków wśród młodzieży w szkole
ponadgimnazjalnej

404 Marian Sygit

252/424Wpływ treningu na zmiany wybranych zdolności motorycznych określających
przygotowanie kondycyjne u chłopców trenujących piłkę nożną.

405 Bojczenko Siergiej

87/205Wykonywany zawód a sprawnośc fizyczna mężczyzn.406 Maria Makris



233/44Wypadkowość na zajęciach wychowania fizycznego w powiecie
człuchowskim w latach 1999-2004

407 Sygit Marian

5/370Wykorzystanie czasu wolnego przez pracowników zakładu Urządzeń
Okrętowych "Bomet" S.A. w Barlinku.

408 Marian Sygit

5/805Wpływ treningu pływackiego na budowę somatyczną i sprawność specjalną
dzieci i młodzieży z Pilskiego Towarzystwa Pływackiego.

409 Tadeusz Mieczkowski

87/295Budowa somatyczna polskich i niemieckich I - wszo ligowych zespołów
piłkarskich.

410 Jerzy Eider

252/425Poziom sprawności fizycznej chłopców trenujących i nie trenujących piłkę
nożną w wieku 13 lat.

411 Jaszczanin Jan

233/163Wpływ rodzaju oprzyrządowania na efektywność treningu kulturystycznego412 Szczepanowska Ewa

5/1013Struktury organizacyjne i organizacja pracy Zakładowego Klubu Sportowego
"Petrochemia" Płock w latach 1992-1995.

413 Marek Łyskawa

5/1012Charakterystyka sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej w piłce siatkowej
uczennic klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.

414 Jerzy Eider

233/190Wykorzystanie elektrokardiografii wysiłkowej do oceny wydolności fizycznej415 Urbańska Alicja

233/191Kariery sportowe studentek Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu
Szczecińskiego

416 Laskiewicz Henryk

5/742Gibkość dzieci 8 i 9 letnich ze środowiska miejskiego i wiejskiego.417 Jerzy Eider

233/192Wiek i budowa somatyczna piłkarzy Pogoni Szczecin uczestniczących w
rozgrywkach pierwszoligowych

418 Eider Jerzy

5/440Sprawność motoryczna dziewcząt i chłopców 7-letnich o różnym
somatotypie.

419 Tadeusz Mieczkowski

252/59Sprawność specjalna piłkarek nożnych Olimpii Szczecin oceniana za pomocą
wytrzymałościowego testu przerywanego Wychowanie Fizyczne

420 Jaszczanin Jan

5/806Ocena stanu zdrowia i jakości życia u kobiet po mastektomii zrzeszonych w
klubie "Agata".

421 Aleksandra Kładna

233/45Aktywność ruchowa pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej "Dom
Kombatanta"w Szczecinie

422 Sygit Marian

233/352Urazowość u zawodników uprawiających tenis stołowy.423 Eider Jerzy

252/60Zwyczaje żywieniowe studentów Instytutu Kultury Fizycznej.424 Sygit Marian

233/300Białogardzki Kolejowy Klub Sportowy "Iskra" w latach 1990-2000425 Łyskawa Marek

87/418Porównanie wydolności fizycznej studentek biologii i instytutu kultury
fizycznej na podstawie maksymalnego pochłaniania tlenu.

426 Maria Brzezińska

233/193Ocena wydolności tlenowej piłkarzy nożnych na podstawie VO2max427 Brzezińska Maria

87/102Wypadkowość podczas zajęć wychowania fizycznego w szkole średniej
województwa zachodniopomorskiego.

428 prof. Marian Sygit

5/309Ocena wydolności układu krążenia u gimnastyczek sportowych w wieku 9-11
lat na podstawie próby Ruffiera.

429 Alicja Urbańska

87/206Wybrane wyniki sportowe chłopców z V klas szkół podstawowych w
Szczecinie, a liczba rodzeństaw, warunki bytowe i struktura wieku w ich
rodzinach.

430 Konstanty Sawicki

252/426Występowanie uszkodzeń stawów kolanowych w różnych dyscyplinach
sportu.

431 Radziyevska Marya

161/312Nauczyciele akademiccy Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu
Szczecińskiego

432 Alicja Drohomirecka

252/427Ocena postępowania korekcyjnego wad kończyn dolnych u dzieci w wieku
szkolnym.

433 Deskur Zbigniew

161/426Callanetics gimnastyka dla kobiet434 Jerzy Eider

233/194Badanie wydolności anaerobowej testem Wingate studentek Instytutu Kultury
Fizycznej

435 Urbańska Alicja

5/948Morfologia stóp chłopców w wieku 13-14 lat uprawiających lekkoatletykę z
uwzględnieniem budowy somatycznej ciała.

436 Stanisłąw Nogalski

252/61Bioelektryczna analiza impedancji jako jedna z metod określania składu
ciała.

437 Szczepanowska Ewa

5/1014Poziom zdolności motorycznych uczniów 12-letnich.438 Jerzy Eider

252/62Kulturystyka rekreacyjna wśród mieszkańców Szczecina.439 Eider Jerzy

5/371Wpływ treningu pływackiego na kształtowanie się fizjologicznych krzywizn
kręgosłupa u dziewcząt w wieku 9,5-10,5 lat.

440 Wiktor Iwanowski



87/296Budowa somatyczna a sprawnośc motoryczna dzieci w wieku 8-9 lat.441 Tadeusz Mieczkowski

87/11Kształtowanie się parametrów oddechowych u dziewcząt i chłopców 14 - 15
letnich z okolic wiejskich i miejskich.

442 prof. Marian Pytasz

161/313Struktura i organizacja Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie w latach
1999-2004

443 Marek Łyskawy

252/428Ocena sprawności fizycznej studentów Wychowania Fizycznego
Uniwersytetu oraz studentów Wydziału lekarskiego Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie.

444 Garbacik Jolanta

161/84Zachowania zdrowotne u piłkarzy nożnych od 17-tego roku życia445 Marian Sygit

87/103Poziom sprawności fizycznej dzieci młodszych trenujących i nietrenujących.446 dr Danuta Umiastowska

5/665Sprawność motoryczna dzieci o odmiennej budowie somatycznej mierzona
różnymi testami sprawności fizycznej.

447 Tadeusz Mieczkowski

5/242Przyrodnicze walory jeziora Charzykowskiego i okolic dla turystyki i rekreacji
oraz ich ochrona.

448 Lucjan Agapow

87/297Świadomośc maturzystów polickich szkół średnich na temat HIV/AIDS449 Marian Sygit

5/310Zagadnienia kultury fizycznej na łamach "Szczecińskiego Głosu Ludu" i
"Głosu Szczecińskiego" w 1947 roku.

450 Henryk Laskiewicz

233/301Ocena predyspozycji sprawnościowych piłkarzy nożnych w MKS - "Pogoń"
Szczecin S.A.

451 Jaszczanin Jan

5/311Kształtowanie siły maksymalnej i wytrzymałości siłowej wioślarzy w
dwuletnim cyklu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Atlanta 96.

452 Jan Jaszczanin

5/701Wpływ ćwiczeń ukierunkowanych na efektywność uczenia się podstawowych
elementów techniki piłki siatkowej dzieci 9-10 letnich.

453 Roman Kulgawczuk

233/353Sprawność motoryczna chłopców uprawiających koszykówkę w Bobolicach.454 Eider Jerzy

87/12Budowa i sprawność fizyczna młodych koszykarzy.455 prof. Zbigniew Drozdowski

5/441Wpływ uprawiania koszykówki na sprawność motoryczną chłopców w wieku
12-13 lat.

456 Danuta Umiastowska

5/243Wpływ wykształcenia matki na poziom rozwoju motorycznego dzieci
szescioletnich.

457 Maria makris

161/16Ocena postępowania korekcyjnego bocznych skrzywień kregosłupa u dzieci
w wieku szkolnym

458 Zbigniew Deskur

233/195Wpływ leczenia rehabilitacyjnego na postawę czynności ruchowych dzieci
niepełnosprawnych

459 Radziejewski Paweł

5/1015Poziom zdolności motorycznych chłopców uprawijących kajakarstwo i lekką
atletykę.

460 Jerzy Eider

5/516Przegląd metod treningowych w kulturystyce rekreacyjnej461 Ryszard Kopański

5/666Morfologia stóp chłopców nietrenujących w wieku 14 lat z uwzględnieniem
somatycznej budowy ciała.

462 Stanisław Nogalski

5/372Yoga - psychofunkcjonalne efekty zastosowania.463 Jan Jaszczanin

5/373Porównanie sprawności fizycznej dzieci klas IV-VII ze środowiska miejskiego
i wiejskiego.

464 Ryszard Kopański

5/1016Poziom zdolności motorycznych dziewcząt uczęszczających do szkół
średnich w Ostrzeszowie.

465 Jerzy Eider

5/517Uczestnictwo w kulturze fizycznej ludności Pomorza Zachodniego.466 Henryk Laskiewicz

5/518Ocena postawy ciała i wad kończyn dolnych u dzieci szczecińskich.467 Bogna Glińska

161/314Rola ćwiczeń śródlekcyjnych w lekcji468 Danuta Umiastowska

87/207Hipertrofia robocza u osób trenujących pływanie.469 Grażyna Hagel

252/429Wpływ specyficznego wysiłku fizycznego na zmiany poziomu zdolności
koordynacyjnych u zawodniczek Polickiego Stowarzyszenie Piłki Siatkowej
"Chemik" Police.

470 Zwierko Teresa

161/315Wiek rozpoczęcia treningu pływackiego a poziom sportowy zawodników
Kadry Narodowej

471 Jerzy Troszczyński

5/519Historia gimnastyki sportowej w Szczecinie w latach 1945-1999.472 Jerzy Eider

5/702Analiza natężenia ruchu turystycznego na trasach typowych województwa
szczecińskiego w latach 1980-1994.

473 Roman Kulgawczuk

161/85Sprawność fizyczna żołnierzy zasadniczej służby wojskowej wcielenia 2002 w
Jednostce wojskowej Garnizonu Szczecin

474 Jerzy Eider



5/442Oznaczanie progu przemian beztlenowych testem Conconiego u piłkarzy
nożnych.

475 Agata Pytasz

161/86Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej poziom rozwoju somatycznego i
motorycznego dzieci w wieku 10-13 lat ze Szkoły Podstawowej w Trzebieży

476 Jan Szopa

252/63Sprawność ruchowa dzieci w wieku przedszkolnym.477 Garbacik Jolanta

233/196Efektywność doboru do uprawniania sportu na przykładzie piłkarzy
"Energetyka Gryfino"

478 Boychenko Siarhey

87/13Kształtowanie się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa u chłopców w wieku od
10 do 14 lat.

479 prof. Wiktor Iwanowski

233/46Rozwój cech motorycznych u młodzieży trenującej piłkę siatkową w wieku
15-17 lat

480 Makris Maria

252/64Sprawność motoryczna chłopców trenujących pływanie i piłkę ręczną.481 Drohomirecka Alicja

161/316Zastosowanie ćwiczeń korekcyjnych w określonych wadach postawy u dzieci
klas pierwszych

482 Jerzy Eider

5/761Poziom sprawności fizycznej żołnierzy odbywających zasadniczą służbę
wojskową.

483 Jerzy Eider

233/47Sprawność fizyczna chłopców w wieku 14-19 lat w zależności od różnych
czynników społecznych

484 Umiastowska Danuta

87/419Ocena maksymalnego pobierania tlenu u kobiet uprawiających lekkoatletykę.485 Juozas Śliaźas

87/362Zachowania zdrowotne dzieci wiejskich.486 Marian Sygit

5/443Organizacja pierwszoligowych rozgrywek piłki siatkowej Klubu Sportowego
"Bosman-Morze" Szczecin w sezonie 1997/1998.

487 Marek Łaskawa

87/104Zróżnicowanie somatyczne i motoryczne trenujacych AIKIDO.488 dr Grażyna Hagel

233/198Wpływ intensywnego treningu młodocianych pływaków wyczynowych na ich
rozwój fizyczny

489 Sawicki Konstanty

87/105Kultura fizyczna w Świnoujściu od 1945 roku.490 prof.. Henryk Laskiewicz

233/48Poziom sportowy a sprawność fizyczna ogólna i specjalna piłkarzy seniorów
K.S. Lechii Gdańsk

491 Wiesław Osiński

5/1090Charakterystyka Epidemiologiczna chorób alergicznych wśród młodzieży klas
VII i klas VIII Szkoły Podstawowej na 33 w Częstochowie oraz ocena ich
przyczyn i skutków.

492 Aleksandra Kładna

5/1017Zachowania zdrowotne młodzieży szkół średnich i ich rodziców.493 Aleksandra Kładna

161/317Współczesne formy gimnastyczne usprawniające kręgosłup494 Jerzy Eider

87/14Sprawnosć motoryczna i rozwój fizyczny dzieci miejskich i wiejskich w wieku
13 - 15 lat.

495 dr Maria Makris

233/49Atletyka terenowa dzieci w wieku 12-16 lat496 Jaszczanin Jan

87/298Problemy dzieci niedostosowanych społecznie.497 Marian Sygit

161/17Analiza skuteczności gry zawodników Klubu Sportowego "Morze: Szczecin w
sezonie 2000/2001

498 Wiesław Osiński

5/244Niektóre problemy treningu wyczynowego w wioślarstwie.499 Jan Jaszczanin

161/318Styl życia piłkarzy nożnych500 Marian Sygit

5/973Piłkarki ręczne MKS "Pogoń" Szczecin w rozgrywkach sportowych w latach
1983-1989.

501 Marek Łyskawa

252/430Ocena specjalnego przygotowania techniczno - koordynacyjnego piłkarek
nożnych.

502 Jaszczanin Jan

87/15Ocena wydolności fizycznej młodziezy 13c - 15 letniej nietrenującej i
trenującej biegi srednie i długie na podstawie pułapu tlenowego oraz
wybranych parametrów spirometrycznych.

503 dr Agata Pytasz

233/197Paraolimpijczycy Pomorza Zachodniego504 Laskiewicz Henryk

161/18Wpływ ćwiczeń korekcyjnych na boczne skrzywienia kręgosłupa u dzieci w
wieku szkolnym

505 Zbigniew Deskur

5/245Ocena stanu czystości Jeziora Dąbie na podstawie występujących
organizmów.

506 Lucjan Agapow

233/199Ocena wpływu ćwiczeń fizycznych na samopoczucie kobiety ciężarnej507 Kotarska Katarzyna

161/143Sprawność motoryczna i rozwój fizyczny dziewcząt w wieku od 10 do 12 lat z
klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinie o profilu lekkiej
atletyki

508 Jan Szopa



233/50Wpływ ćwiczeń na korekcję wad postawy u dzieci w wieku szkolnym509 Deskur Zbigniew

5/764Charakterystyka rozwoju fizycznego grup poddanych ćwiczeniom
korekcyjnym w Policach.

510 Wiktor Iwanowski

233/51Tereny zielone, jeziora Gminy Lubcza oraz lubrzański szlak fortyfikacji i ich
atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna

511 Humiczewska - Rajska
Mirosława

87/208Główne kierunki rozwoju kultury fizycznej w Gminie Tychowo w województwie
zachodniopomorskim w latach 1989 - 2000.

512 Marek Łyskawa

5/1067Technika wykonania ćwiczeń callanetics i metodyka nauczania.513 Jerzy Eider

5/667Morfologia stóp dziewcząt w wieku 13-15 lat, uprawiających piłkę ręczną, z
uwzględnieniem budowy somatycznej ciała.

514 Stanisłąw Nogalski

5/974Adaptacja układu krążenia i oddychania do wysiłku fizycznego u dzieci
miejskich i wiejskich w wieku 12 lat.

515 Marian Pytasz

87/106Wysklepienie stopy u chłopców uprawiajach pływanie.516 prof. Maraian Sygit

5/520Problemy w ustalaniu mocy anaerobowej w fosfokreatynowym obszarze
pracy u kobiet grających w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykową.

517 Juozas Śliażas

5/763Ocena czystości wody na podstawi życia bezkręgowców w Jeziorze
Głębokiem i jej znaczenie dla rekreacji.

518 Lucjan Agapow

87/16Ocena wydolności anaerobowej i mocy fosfagenowej u młodziezy trenującej
siatkówke.

519 dr Agata Pytasz

5/1068Sprawność motoryczna i budowa somatyczna oraz normy należnej masy
ciała u dziewcząt i chłopców 10-11 letnich.

520 Tadeusz Mieczkowski

5/521Badanie wydolości beztlenowej u 15 letnich piłkarzy nożnych.521 Agata Pytasz

161/319Występowanie bocznych skrzywień kregosłupa u dzieci w wieku szkolnym522 Zbigniew Deskur

5/193Kształtowanie się parametrów oddechowych studentek IKF w porównaniu ze
studentami Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w toku
studiów

523 Marian Pytasz

233/200Sprawność fizyczna dzieci szkół podstawowych klas V, VI oraz dzieci
trenujących w świetle wybranych prób

524 Jaszczanin Jan

87/17Ocena sprawnosci motorycznej i rozwoju fizycznego dzieci w wieku 13-15 lat
za Szkoły Podstawowej nr 2 z Nowogardu.

525 dr M. Makris

5/246Zróżnicowanie morfologiczne chłopców kształcących sie w zawodzie
elektromechanika.

526 Grażyna Hagel-Koczarska

87/299Kształtowanie się krzywizn kręgosłupa i ich wpływ na powstawanie wad
postawy w płaszczyźnie strzałkowej.

527 Bogna Glińska

5/374Sprawność motoryczna dziewcząt w wieku 8 - 13 lat o różnej budowie
somatycznej.

528 Mieczkowski Tadeusz

5/975Wpływ ćwiczeń ukierunkowanych na efektywność uczenia się podstawowych
elementów techniki połki siatkowej przez dzieci 9-10-letnie.

529 Roman Kulgawczuk

233/201Zastosowanie testu PWC170 do oceny wydolności fizycznej u studentki IKF530 Hłyńczak Alina

5/976Poziom sprawności fizycznej chłopców 15-17 letnich w ZSZ nr 1 i LO Płońsk.531 Jerzy Eider

161/320Poziom wybranych zdolności motorycznych u dzieci w początkowym etapie
szkolenia w zakresie tańca towarzyskiego

532 Jerzy Eider

233/354Historia Klubu Sportowego "Spójnia" Świdwin.533 Eider Jerzy

5/1069Wpływ współzawodnictwa na poziom sprawności fizycznej dzieci w
młodszym wieku szkolnym.

534 Maria Makris

5/247Próba konstrukcji wieloczynnościowego treanżera domowego typu
rodzinnego.

535 Ryszard Kopański

252/65Obliczanie wydatku energetycznego podczas jednego tygodnia pracy służb
policyjnych fizycznie zwalczających terroryzm

536 Szczepanowska Ewa

87/107Forma bezkręgowa płytkiego litoralu jeziora Drawskiego ze szczególnym
uwzględnieniem Mollusca i Hirudinea.

537 Humiczewska - Rajska
Mirosława

87/209Wychowanie fizyczne i sport w szkolnictwie miasta Szczecina (1945-1970).538 Henryk Laskiewicz

5/1018Wykorzystanie turystyczne walorów przyrodniczych wybranych jezior w
okolicach Konina.

539 Lucjan Agapow

87/108Ocena sprawności fizycznej dzieci rozpoczynających naukę pływania.540 prof. Maraian Sygit

5/808Poziom umiejętności ruchowych uczniów z klas o różnej liczbie godzin
wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 39 w Szczecinie.

541 Ewa Węgrzyn Maria Makris



233/406Podejmowanie uczestnictwa w różnych formach ruchu przez wybrane grupy
społeczne

542 Umiastowska Danuta

5/1070Poziom sprawności motorycznej chłopców 14 i 15 - letnich.543 Danuta Umiastowska

233/52Postawy studentek kierunku ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
wobec wychowania fizycznego

544 Wiesław Osiński

87/210Funkcja turystyczno - rekreacyjna Wolińskiego Parku narodowego.545 Mirosława Humiczewska -
Rajska

233/202Zachowania higieniczne uczniów szkół podstawowych w Szczecinie546 Kalczyński Leszek

161/321Analiza skuteczności gry w piłce koszykowej drugoligowego zespołu
seniorów SKK Szczecin w sezonie 2003/2004

547 Wiesław Osiński

161/322Zmiany rozwojowe wymiarów stopy obciążonej w powiazaniu z
kształtowaniem się wysklepienia stopy

548 Konstanty Sawicki

5/913Sprawność motoryczna dzieci 9-10 letnich o różnym somatotypie ze Szkoły
Podstawowej nr 5 w Policach.

549 Tadeusz Mieczkowski

87/300Rehabilitacja schorzeń reumatycznych na przykładzie Uzdrowiska
Świnoujście.

550 Bohdan Trzeciak

233/53Poziom sprawności fizycznej dziewcząt na różnych szczeblach edukacji.551 Umiastowska Danuta

233/54Szlaki żeglarskie na Pojezierzu Mazurskim.552 Humiczewska - Rajska
Mirosława

252/66Uszkodzenia kończyn dolnych u sportowców w biegach krótkich.553 Radziyevskyy Pavlo

161/87Zachowania zdrowotne u piłkarzy noznych w wieku od 12 do 16 roku życia554 Marian Sygit

5/977Wychowanie fizyczne i sport w I luceum Ogólnokształcącym im. Jana
Kasprowicza w Inowrocławiu w latach 1945-1990.

555 Marek Łyskawa

5/978Rozwój piłki nożnej w Inowrocławiu w latach 1945-1990.556 Marek Łyskawa

5/1020Ocena rozwoju sprawności motorycznej dziewcząt w wieku
wczesnoszkolnym realizujących rozszerzony program z wychowania
fizycznego.

557 Jerzy Eider

5/1019Sprawność fizyczna i aktywność ruchowa dzieci w zależności od śreodowiska
zamieszkania.

558 Danuta Umiastowska

87/109Ocena wydolności fizyzcznej piłkarzy ręcznych na podstawie maksymalnego
pochłaniania tlenu w zalezności od cyklu treningowego.

559 dr Alicja Urabńska

5/949Wpływ ćwiczeń ukierunkowanych na efektywność uczenia się podstawowych
elementów3 techniki piłki siatkowej 10-letnich dziewcząt.

560 Roman Kulgawczuk

5/807Somatyczne aspekty otyłości w populacji kobiet z nadwagą i grupie
kontrolnej.

561 Tadeusz Mieczkowski

87/301Wydoność fizyczna strażaków Państwowej Starży Pożarnej w Gryfinie na
przestrzeni trzech lat.

562 Alicja Urbańska

5/703Charakterystyka przebiegu karier sportowych siatkarek drużyny PTPS
"PRASA" Piła.

563 Roman Kulgawczuk

87/211Ocena wydolności fizycznej na podstawie parametrów układu krązenia u 11 -
letnich dzieci trenujących pływanie.

564 Maria Brzezińska

5/444Zachowania zdrowotne osób trenujących karate.565 Marian Sygit

5/312Cechy morfologiczne piłkarzy ręcznych a wynik sportowy.566 Zbigniew Drozdowski

5/668Analiza poównawcza czystości rzeki Regi w Resku na podstawie zgrupowań
makrofauny i badań fizyko - chemicznych w latach 1982 - 1993/94.

567 Lucjan Agapow

5/765Wydział Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w
Szczecinie w latach 1968-1973.

568 Marek Łyskawa

87/110Dojrzałość biologiczna dzieci z małego i dużego miasta.569 dr Grażyna Hagel

233/203Analiza efektywności gry reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w
Niemczech 2006

570 Eider Jerzy

252/643Uczestniczki współczesnych zajęć rekreacyjnych: aqua aerobik, hi-lo,
spinning.

571 Kotarska Katarzyna

161/144Sprawność motoryczna żołnierzy zasadni8czej szkoły wojskowej572 Jerzy Eider

5/522Struktura wad postawy wśród 6-15 letnich dziewcząt i chłopców miasta
Szczecina w świtle badań przesiewowych.

573 Bogna Glińska

5/848Wysklepienie stopy, wysokość i masa ciała u dziewcząt wiejskich i miejskich
w wieku 12-13 lat.

574 Wiktor Iwanowski

161/19Wiedza uczniów szkół średnich na temat używek575 Marian Sygit



233/155Zainteresowania kulturą fizyczną, sportem i turystyką wśród studentów
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

576 Kruk Joanna

5/766Organizacja i działalność klubu sportowego "Gwardia" Koszalin w latach
1946-1976.

577 Marek Łyskawa

87/111Proces starzenia i sprawność ruchowa w różnych zawodach.578 dr Grażyna Hagel

5/849Fauna mięczaków (Mollusca) i pijawek (Hirudinea) jako wskaźnik
biologicznego stanu czystości wód Zalewu Szczecińskiego.

579 Lucjan Agapow

252/431Działalność i organizacja Klubu Piłkarskiego "Błękitni" Stargard w latach
2000-2005.

580 Eider Jerzy

161/323Klub sportowy "Novita-10" Zielona Góra w latach 1970-2000581 Marek Łyskawy

161/88Rozwój somatyczny i motoryczny dzieci w Stargardzie Szczecińskim w wieku
7-15 lat na tle populacji ogólnopolskiej

582 Jan Szopa

252/67Występowanie i zapobieganie obrażeń ciała u sportowców uprawiających
piłkę nożną

583 Radziyevskyy Pavlo

5/850Budowa ciała zawodników uprawiających aikido.584 Zbigniew Drozdowski

87/18Zmiany w poziomie sprawności fizycznej u 8-10 letnich dziewcząt pod
wpływem czynnika eksperymentalnego (elementy samooceny i
samokontroli).

585 dr Danuta Umiastowska

87/302Wpływ rozszerzonego programu wychowania fizycznego na poziom
sprawności fizycznej dzieci w wieku 10-11 lat.

586 Maria Makris

252/432Ocena  wpływu postępowania korekcyjnego na wady postawy ciała u dzieci.587 Radziyevskyy Pavlo

5/375Biologiczna dojrzałość dziewcząt uprawiających grę w piłkę ręczną na
wczesnych etapach szkolenia.

588 Zbigniew Drozdowski

161/145Zainteresowania dziewcząt ze szkół średnich w Świnoujściu różnymi formami
ruchu

589 Jerzy Eider

233/355Ocena poziomu umiejętności technicznych w zespołowych grach sportowych
w szkole podstawowej nr 7 w Koszalinie.

590 Zwierko Teresa

252/68Odnowa biologiczna w chodzie sportowym.591 Radziyevskyy Pavlo

5/847Wpływ przerwy wakacyjnej na poziom gibkości u dzieci od 7 do 15 lat.592 Jerzy Eider

252/69Wpływ środowiska zamieszkania na sprawność fizyczną dzieci w wieku
przedszkolnym

593 Kotarska Katarzyna

161/259Zachowania zdrowotne kobiet w iweku produkcyjnym uczęszczających do
klubów fitness

594 Marian Sygit

5/1021Stan wiedzy uczniów szkoły średniej o bezpieczeństwie nad wodą.595 Wiktor Iwanowski

252/70Wpływ wykształcenia rodziców na sprawność fizyczną dziecka w wieku
przedszkolnym

596 Kotarska Katarzyna

87/113Funkcja turystyczna Miasta i Gminy Ustka.597 dr Wiesław Stachlewski

87/112Metodologia opracowywania planu zarządzania na przykłądzie Ośrodka
Sportu i Rekreacji Spólki z o.o. w Trzciance.

598 dr Andrzej Sobczak

252/682Kluby Fitness w Szczecinie.599 Drohomirecka Alicja

161/146Metody i treści wspomagania w obciążeniach treningowych w kajakarstwie600 Krzysztof Krupecki

233/204Występowanie i zapobieganie zmianom pourazowym u sportowców
uprawiających piłkę nożną

601 Deskur Zbigniew

233/205Ocena wpływu odnowy biologicznej u sportowców uprawiających piłkę nożną602 Deskur Zbigniew

161/418Ocena sprawności i aktywności ruchowej dzieci wiejskich i miejskich603 Maria Makris

87/421Zróżnicowanie biologiczne dzieci ze szkoły specjalnej.604 Grażyna Hagel

5/313Stan rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci w wieku 10 -15 lat z
Reska.

605 Zbigniew Drozdowski

87/303Ocena wydolności fizycznej kolarzy w wieku 12 - 16 lat na podstawie progu
przemian beztlenowych i maksymalnego pochłaniania tlenu.

606 Alicja Urbańska

252/433Zróżnicowanie metod treningowych w pływaniu długodystansowym a w
pływaniu na długim dystansie u czołowych zawodników świata.

607 Troszczyński Jerzy

5/704Środowiskowe uwarunkowania sytuacji zdrowotnej dzieci w wieku szkolnym z
terenu Dębna.

608 Marian Sygit

252/644Sprawność fizyczna osób pozbawionych wolności.609 Sygit Marian

161/419Trendy kolarstwa przełajowego w Polsce i na świecie610 Jan Jaszczanin

5/851Sprawność układu oddechowego u dzieci pływających i niepływających.611 Wiktor Iwanowski



87/420Wypadkowość podczas zajęć wychowania fizycznego w szkołach
podstawowych województwa Lubuskiego w latach 1995-1998.

612 Marian Sygit

87/114Uwarunkowania morfologiczne a powodzenie w nauce zawodu.613 dr Grażyna Hagel

5/979Wpływ czynnego uprawiania sportu na stan zdrowia dzieci.614 Marian Sygit

5/980Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra w latach 1982-1992.615 Marek Łyskawa

5/809Poziom sprawności fizycznej 13-15 letnich dziewcząt w zalezności od
miejsca zamieszkania.

616 Danuta Umiastowska

5/445Sprawność fizyczna i wydolność dzieci w wieku 10-11 lat uprawiających i
nieuprawiających pływanie.

617 Jaszczanin Jan

5/194Kształtowanie się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa dzieci uprawiających i
nieuprawiających pływanie

618 Wiktor Iwanowski

87/212Poziom sprawnoiści fizycznej u chłopców uprawiających piłkę nożną.619 Jerzy Eider

5/446Wpływ wykształcenia matki na poziom rozwoju motorycznego dzieci
przedszkolnych.

620 Maria Makris

87/213Zapobieganie powstawania bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci w szkole
podstawowej nr 18 w Koszalinie.

621 Zbigniew Deskur

87/363Funkcje turystyczne Gminy Bierzwnik.622 Leszek Kalczyński

5/376Stopień wysklepienia stopy dzieci trenujących i nietrenujących pływanie w
wieku 9,5-10,5 lat.

623 Wiktor Iwanowski

252/434Wzajemny związek form treningu i żywienia w zespołowych grach
sportowych.

624 Pryimakov Oleksandr

87/115Siła nacisku palców u 16 letnich koszykarzy.625 prof. US M. Brzezińska

87/116Rozwój pływania w Szczecinie i w Stargardzie Szczecińskim od 1961 roku.626 prof. Henryk Laskiewicz

161/147Aktywność fizyczna młodzieży licealnej627 Alfred Owoc

233/206Poziom zdolności koordynacyjnych i sprawności ogólnej dziewcząt
uprawiających piłkę ręczną

628 Florkiewicz Beata

252/683Zainteresowania dzieci wychowaniem fizycznym ,sportem i turystyką ze
szkoły tańca Alfa-Astra w Stargardzie Szczecińskim

629 Kruk Joanna

161/20Wpływ wysiłku statycznego na układ krążenia u chłopców w wieku 17 i 19 lat630 Alicja Urbańska

5/523Ocena progu przemian anaerobowych jako kryterium wydolności fizycznej
kajakarzy Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu.

631 Alicja Urbańska

233/207Sprawność motoryczna chłopców z klasy V szkoły podstawowej w Jastrowiu632 Eider Jerzy

233/356Sprawność specjalna piłkarzy nożnych na przykładzie juniorów
"Lubuszanina" Trzcianka.

633 Boychenko Siarhey

252/71Sprawność i aktywność ruchowa dzieci wiejskich i miejskich.634 Garbacik Jolanta

233/407Sprawność fizyczna zawodników trenujących akrobatykę sportową635 Kotarska Katarzyna

252/684Rekreacja w klubie Jola fitness w Kamieniu Pomorskim.636 Eider Jerzy

161/148Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dziewcząt uprawiających piłkę
ręczną jako efekt procesów doboru wstepnego i treningu

637 Jan Szopa

87/117Fauna bezkręgowa płytkiego litoralu jeziora Chrzypskiego ze szczególnym
uwzględnieniem Mollusca i Hirudinea.

638 Humiczewska - Rajska
Mirosława

87/422Aktywność ruchowa pielęgniarek w wolnym czasie pracy.639 Marian Sygit

161/420Zaawansowanie rozwojowe i wiek kalendarzowy jako uwarunkowania
sprawności motorycznej dzieci 14 letnich

640 Jan Jaszczanin

87/19Fauna Mollusca litoralu jeziora Morzyckiego.641 prof. Lucjan Agapow

233/208Charakterystyka sprawności fizycznej i rozwoju somatycznego dziewcząt w
wieku 16 lat uczęszczających do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2
w Gryfinie

642 Drohomirecka Alicja

252/435Sport w Szczecinie dla wszystkich wczoraj ,dziś i jutro.643 Jaszczanin Jan

233/302Aktywność ruchowa studentów pierwszego i piątego roku sudiów dziennych i
zaocznych Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego

644 Eider Jerzy

5/447Sprawność fizyczna chłopców uprawiających piłkę nożną we wczesnych
etapach szkolenia.

645 Jerzy Eider

233/55Walory krajoznawcze i turystyczne miasta i Gminy Łagów.646 Humiczewska - Rajska
Mirosława



5/248Poziom zachowań zdrowotnych uczniów szkół podstawowych Szczecina i ich
rodziców.

647 Marian Sygit

233/303Analiza poziomu przygotowania sprawnościowego zawodników kadr
województwa zachodniopomorskiego w wybranych dyscyplinach sportu

648 Krupecki Krzysztof

5/981Opinia ludności wiejskiej na temat aktywności ruchowej.649 Marian Sygit

161/324Porównanie zachowania się tętna u młodzieży pod wpływem wysiłku
statycznego oraz ocena siły mięśni dłoni

650 Alicja Urbańska

87/364Biologiczna ocena czystości jeziora Klukom dla celów sportu, rekreacji i
turystyki.

651 Mirosława Humiczewska -
Rajska

252/436Kariery  sportowe studentów IKF Uniwersytetu Szczecińskiego.652 Laskiewicz Henryk

252/72Rozwój zdolności motorycznych-szybkości u 13 -letnich chłopców
trenujących piłkę ręczną w Gimnazjum nr 24 w Szczecinie Dąbiu

653 Florkiewicz Beata

5/1071Wpływ przerwy wakacyjnej na funkcję układów krążenia i oddechowego u
dzieci wiejskich.

654 Agata Pytasz

87/214Wpływ obciążeń Judo na sprawnośc fizyczną studentów IV roku IKF.655 Jan  Jaszczanin

161/260Ocena wpływu ćwiczeń na korekcję wad kończyn dolnych u dzieci w wieku
przedszkolnym

656 Zbigniew Deskur

5/705Morfologia stóp dziewcząt nietrenujących w wieku 13-14 lat, z
uwzględnieniem budowy somatycznej ciała.

657 Stanisław Nogalski

5/249Cieplne oddziaływanie masażu klasycznego, jako elementu odnowy
biologicznej.

658 Jerzy Jagielski

252/685Uczestnictwo kobiet wrocławskich w zajęciach rekreacyjnych.659 Eider Jerzy

252/73Czy roczny trening piłkarski ma wpływ na wzrost pułapu tlenowego?660 Brzezińska Maria

5/1091Zachowania zdrowotne u pływaków.661 Marian Sygit

161/149Wyniki w nauce a sprawność fizyczna młodziezy gimnazjalnej z Gryfina662 Jolanta Garbacik

161/421Wpływ obciążeń fizycznych na organizam 10-13 letnich dzieci uprawiających
taekwon-do

663 Krzysztof Krupecki

233/209Skuteczność gry w piłkę wodną a sprawność pływacka zawodników "Arkonii"
Szczecin

664 Kalczyński Leszek

252/437Wpływ siły i szybkości na skuteczność zawodnika w piłce siatkowej.665 Pryimakov Oleksandr

161/89Ruchomość w stawie biodrowym u baletnic666 Leszek Myśliwiec

5/706Wyniki sportowe polskich pływaków w konkurencjach olimpijskich w latach
1980-1990 (analiza porównawcza).

667 Leszek Kalczyński

5/377Ocena stanu czystości wód Zalewu Szczecińskiego na podstawie
występowania fauny bezkręgowej.

668 Lucjan Agapow

87/304Oznaczenie wydolności fizycznej młodziezy wiejskiej na podstawie próby
stopnia.

669 Agata Pytasz

5/852Diagnoza szlaków turystycznych Pojezierza Drawskiego i mozliwości ich
rozwoju.

670 Tadeusz Mieczkowski

252/645Wpływ ćwiczeń rehabilitacyjnych na sprawność fizyczną chorych po zawale
mięśnia sercowego.

671 Deskur Zbigniew

5/524Sprawność i wydolność fizyczna koszykarzy w wieku 14-15 lat.672 Marian Pytasz

161/90Występowanie zmian urazowych u sportowców uprawiających wioślarstwo673 Zbigniew Deskur

5/767Ocena stanu czystości rzeki Radew na podstawie występowania makrofauny.674 Lucjan Agapow

5/768Wpływ budowy somatycznej na sprawność motoryczną dziewcząt w wieku
16-19 lat.

675 Tadeusz Mieczkowski

161/150Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego chłopców z klas sportowych o
profilu koszykówki na tle populacji porównawczej

676 Jan Szopa

161/325Piłkarze i siatkarze -olimpijczycy Pomorza Zachodniego677 Henryk Laskiewicz

233/56Ocena z wychowania fizycznego w opinii uczniów, rodziców i nauczycieli w
Liceum Ogólnokształcącym nr XVI w Szczecinie.

678 Osiński Wiesław

87/118Wiek i budowa somatyczna zespołów piłki noznej Polskiej Pierwszej Ligi na
tle wiodących ekip zagranicznych.

679 dr Jerzy Eider

5/378Wpływ treningu na pojemność życiową płuc i czas dowolnego bezdechu u
osób systematycznie nurkujących.

680 Wiktor Iwanowski

161/326Adaptacja układu krążenia u młodzieży do wysiłku statycznego oraz ocena
siły mięśni dłoni

681 Alina Hłyńczak



5/448Biologiczna ocena czystosci wód Iny w rejonie Stargardu Szczecińskiego.682 Lucjan Agapow

161/21Urazowość w sporcie motorowo-żużlowym na przykładzie zielonogórskiego
klubu żużlowego

683 Leszek Myśliwiec

5/314Wyznaczanie i ocena progu przemian beztlenowych u koszykarzy AZS PS.684 Alicja Urbańska

252/438Budowa somatyczna a sprawność fizyczna dziewcząt w wieku 13-15 lat.685 Makris Maria

161/91Aktywnośc fizyczna kobiet w różnym wieku686 Jerzy Eider

87/305Wpływ aerobiku na wydolność kobiet w wieku 25-30 lat.687 Agata Pytasz

87/119Wpływ ćwiczeń korekcyjnych na boczne skrzywienie kręgosłupa u dzieci w
wieku szkolnym.

688 prof. US Zbigniew Deskur

252/74Tradycje piłki siatkowej Pomorza Zachodniego w latach 1986-2007 w Głosie
Szczecińskim (zarys bibliograficzny)

689 Laskiewicz Henryk

233/210Wczesne wykrywanie bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci w wieku
szkolnym

690 Deskur Zbigniew

5/982Nauczanie pływania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym.

691 Wiktor Iwanowski

233/211Ocena z wychowania fizycznego w opinii studentów I i IV roku Instytutu
Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego

692 Osiński Wiesław

5/379Wstępna ocena biologicznego stanu czystości wód jeziora Ińsko i jego
znaczenie dla rekreacji.

693 Lucjan Agapow

252/439Choreoterapia -terapia tańcem.694 Radziyevskyy Pavlo

233/57Występowanie i zapobieganie urazom u dzieci podczas zajęć wychowania
fizycznego.

695 Deskur Zbigniew

233/304Wpływ aerobiku na sprawność fizyczną kobiet, ich samopoczucie i
postrzeganie własnego ciała

696 Sygit Marian

161/261Metody okreslania stanu funkcjonalnego organizmu w sporcie
kwalifikowanym na podstawie biegu 400 m przez płotki mężczyzn

697 Jan Jaszczanin

161/422Organizacja kultury fizycznej w Świnoujściu w latach 2000-2005698 Marek Łyskawy

87/215Znajomość Puszczy Bukowej wśród licealistów Szczecina.699 Mirosława Humiczewska -
Rajska

252/75Ocena zmian wskaźników fizjologicznych układu krążenia pod wpływem
30-sekundowego testu Wingate

700 Lubkowska Anna

87/423Organizacja i działalność Kolejowego Klubu Sportowego "Błękitni" Stargard w
latach 1995-2000.

701 Marek Łyskawa

87/306Siła mięśni zginaczy palców ręki u pracowników fizycznych.702 Bogna Glińska

5/250Ocena poziomu wiedzy dotyczącej AIDS wśród młodzieży szkół średnich
Koszalina.

703 Marian Sygit

5/251Wpływ treningu pływackiego na kształtowanie się fizjologicznych krzywizn
kręgosłupa u dzieci w wieku 8,5 - 10,5 lat.

704 Wiktor Iwanowski

5/743Wpływ aktywności fizycznej na redukcję tkanki tłuszczowej podczas kuracji
odchudzającej w Juracie.

705 Tadeusz Mieczkowski

5/854Wpływ uprawiania piłki nożnej na poziom sprawności fizycznej młodzieży w
okresie dorastania.

706 Maria Makris

5/449Sprawność fizyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym realizujących
program nauczania w szkołach publicznych i społecznych.

707 Maria Makris

233/212Sprawność fizyczna studentów trenujących amatorsko kulturystykę i nie
trenujących

708 Jaszczanin Jan

161/327Poziom zdolności motorycznych studentek Uniwersytetu Szczecińskiego
uczestniczących w zajeciach aerobiku

709 Jerzy Eider

87/20Ocena stanu czystości wód Jeziora Głebokiego na podstawie występowania
populacji ślimaków /Gastropoda/ i pijawek /Mirudinea/.

710 prof. L. Agapow

5/450Częstość występowania cukrzycy u dzieci w Szkole Podstawowej nr 37
miasta Szczecina.

711 Aleksandra Kładna

5/707Znaczenie Drawieńskiego Parku Narodowego dla kształtowania świadomości
ekologicznej społeczeństwa.

712 Lucjan Agapow

87/307Makrofauna Jeziora Nowogardzkiego jako wskaźnik czystości wód.713 Lucjan Agapow

161/151Walory turystyczne i krajoznawcze Gminy Trzebiatów714 Mirosława
Humiczewska-Rajska

5/380Kariery sportowe studentów IKF US.715 Henryk Laskiewicz



5/855Zachowania zdrowotne młodzieży w wieku poborowym.716 Marian Sygit

252/440Porównanie sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych ze sprawnością
studentów Instytutu Kultury Fizycznej.

717 Makris Maria

5/451Porównanie wydolności fizycznej dzieci 12-13 letnich w środowisku miejskim,
wiejskim i małomiasteczkowym.

718 Agata Pytasz

252/441Plany zawodowe studentów Instytutu Kultury Fizycznej.719 Sygit Katarzyna

87/21Ocena wydolności fizycznej zawodników grających w piłkę nożną na
podstawie pułapu tlenowego i reakcji organizmu na wysiłek szybkościowy.

720 dr Alicja Urbańska

5/770Ocena stanu czystości Zalewu Szczecińskiego na podstawie występowania
makrofauny.

721 Lucjan Agapow

87/120Stan zdrowia i jakoś życia młodzieży szkół średnich miasta Białogard.722 prof. Marian Sygit

5/315Zachowania zdrowotne uczniów szkół podstawowych Szczecina i ich
rodziców.

723 Aleksandra Kładna

161/152Porównanie wydolności fizycznej piłkarzy noznych z grupą kontrolną na
podstawie testu harwardzkiego

724 Agata Pytasz

233/58Przygotowanie siłowe piłkarzy na różnych etapach szkolenia.725 Kopański Ryszard

252/442Wpływ tańca towarzyskiego na zdolności koordynacyjne dzieci w wieku 11
lat.

726 Makris Maria

87/216Kariery sportowe studentek Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu
Szczecińskiego 1997 - 2000.

727 Henryk Laskiewicz

233/59Wpływ uprawiania aerobiku wodnego na organizm ludzki.728 Eider Jerzy

5/856Klub Lekkoatletyczny LKS " Lubusz" Słubice w latach 1980-1995.729 Marek Łyskawa

87/308Makrofauna Odry i Strorzecza w Słubicach.730 Lucjan Agapow

87/121Odnowa biologiczna u sportowców, cele i zadania.731 Deskur Zbigniew

87/22Wpływ treningu piłki ręcznej na poziom sprawności fizycznej chłopców w
okresie pokwitania.

732 dr Maria  Makris

5/669Sprawność fizyczna chłopców klas IV i V w zalezności od stosowanych
środków dydaktycznych.

733 Danuta Umiastowska

87/23Doping w sporcie.734 prof. Marian Sygit

252/443Fizyczne adaptacje obciążeń fizycznych u osób w różnym wieku.735 Jaszczanin Jan

233/305Wpływ leczenia usprawniającego u osób z zespołem bólowym kręgosłupa
lędźwiowego

736 Deskur Zbigniew

5/381Martyrologia polskich uczestników kf w Katyniu (1939-1940).737 Henryk Laskiewicz

5/769Badanie zmian poziomu mocy anaerobowej u mężczyzn IKF US z podziałem
na stopień wytrenowania w poszczególnych grupach.

738 Joses Śliazas

252/76Rozwój piłki nożnej na Pomorzu Zachodnim w latach 1966-1986 (zarys
bibliograficzny)

739 Laskiewicz Henryk

252/686Typy budowy somatycznej zawodników szczecinskich uprawiajacych sztuki
walki: Taekwon Do i Brazylijskie Jiu Jitsu

740 Sawicki Konstanty

161/153Wybrane zdolności motoryczne dziewcząt uprawiających gimnastykę
artystyczną przy róznym stopniu zaawansowania sportowego

741 Jerzy Eider

87/217Sezonowa aktywność kleszczy jako potencjalne zagrożenie dla turystów i
spacerowiczów w obrębie Jeziora Małe Dąbie.

742 Mirosława Humiczewska -
Rajska

87/365Zróżnicowanie morfologiczne dzieci na wstępnym etapie szkolenia
sportowego.

743 Grażyna Hagel

5/252Palenie tytoniu i picie alkoholu wśród uczniów klas ósmych.744 Marian Sygit

252/77Sprawność fizyczna dzieci trenujących i nietrenujących taniec, na podstawie
wybranych testów

745 Garbacik Jolanta

5/253Charakterystyka somatyczna dziewcząt w wieku 12 - 14 lat uprawiających
taniec współczesny, towarzyski, klasyczny z uwzględnieniem morfologii stóp.

746 Tadeusz Mieczkowski

87/218Ocena wydolności piłkarzy nożnych - trampkarzy, na podstawie
zmodyfikowanegi testu harwardzkiego.

747 Maria Brzezińska

233/357Ocena poziomu sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej piłkarzy nożnych 11
- 12 letnich MGLKS Gryf Kamień Pomorski w półrocznym cyklu treningowym.

748 Florkiewicz Beata

161/22Róznice w budowie ciała między dziećmi uprawiającymi pływanie, a dziećmi
bez poszerzonego programu wychowania fizycznego w wieku 11 lat.

749 Leszek Myśliwiec



161/154Walory turystyczne i krajobrazowe Szklarskiej Poręby750 Mirosława
Humiczewska-Rajska

252/78Sprawność fizyczna ogólna i specjalna 11-letnich piłkarzy nożnych UKS
"Energetyk-Junior" Gryfino

751 Osiński Wiesław

233/60Sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców uprawiających tenis ziemny.752 Jaszczanin Jan

233/61Porównanie poziomu sprawności motorycznej dzieci z klas IV - VI
zamieszkujących Pomorze Zachodnie i Śląsk.

753 Węgrzyn Ewa

233/62Efekty szkolnego wychowania fizycznego realizowanego w szkołach
podstawowych.

754 Umiastowska Danuta

87/425Zachowania zdrowotne żołnierzy zawodowych.755 Marian Sygit

252/444Budowa somatyczna i sprawność motoryczna wśród zawodników
uprawiających dyscyplinę Kajak Polo.

756 Eider Jerzy

233/63Historia Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego w Szczecinie757 Eider Jerzy

161/155Nieprawwidłowość zachowań zdrowotnych i opinii młodziezy uprawiającej i
nieuprawiającej sport

758 Alfred Owoc

233/358Osiągnięcia lekkoatletek z różnych kontynentów na Igrzyskach Olimpijskich w
Atlancie 1996, Sydney 2000, Atenach 2004

759 Jaszczanin Jan

161/328Zaiteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką młodziezy
uprawiającej taniec towarzyski /w świetle badań w Klubie Tanecznym "Astra"
w Szczecinie/

760 Joanna Kruk

161/329Postawy wobec wychowania fizycznego, sportu i turystyki dzieci i młodziezy
niedostosowanej społeczne w świetle badań w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Szczecinie

761 Joanna Kruk

5/254Morfologiczne zróżnicowanie zawodników uprawiających karate.762 Grażyna Hagel-Koczarska

161/156Porównanie rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej dzieci w wieku 4-6
lat uczęszczających do przedszkoli prywatnych i miejskich

763 Ewa Węgrzyn

5/195Ocena sprawności układu krążenia metodą Staara u studentek IKF i Instytutu
Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

764 Agata Pytasz

233/64Występowanie i zapobieganie zmianom pourazowym u sportowców
uprawiających piłkę nożną

765 Deskur Zbigniew

5/525Kształtowanie się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa u dziewcząt i chłopców
w wieku 7,8,9 lat

766 Wiktor Iwanowski

5/857Model Nauczyciela wychowania fizycznego.767 Danuta Umiastowska

87/366Ocena czystości wody dolnej rzeki Regi na podstawie skłądu fauny wodnej.768 Mirosława Humiczewska -
Rajska

161/157Organizacja i działalność pilskiego Ludowego Klubu Sportowego "GWDA"
Piła w latach 1993-2003

769 Marek Łyskawa

5/1022Sprawność motoryczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym ze środowiska
wiejskiego i miejskiego.

770 Jerzy Eider

5/771Sprawność motoryczna dzieci w wieku 12-15 lat z Koszalina i z Sianowa.771 Maria Makris

252/445Zajęcia z wychowania fizycznego i sekcji sportowych szczecińskich wyższych
uczelni publicznych.

772 Eider Jerzy

161/330Optymalizacja rozgrzewki w piłce nożnej773 Jan Jaszczanin

87/219Nowe metody kształtowania zdolności szybkościowych kobiet uprawiających
lekką atletykę i piłkę ręczną.

774 Juzas Śliaźas

87/367Walory turystyczne Szczecina, analiza i koncepcje rozwoju.775 Leszek Kalczyński

233/306Boczne skrzywienie kręgosłupa u dzieci w wieku od 7 do 17 lat776 Deskur Zbigniew

5/858Callanetics jako współczesna forma gimnastyki zdrowotnej.777 Jerzy Eider

252/687Występowanie i zapobieganie zmianom urazowym u sportowców
uprawiających piłkę nożną

778 Deskur Zbigniew

5/810Porównanie poziomu rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci ze
szkół podstawowych w Szczecinie Dąbiu i Wielgowie.

779 Ewa Węgrzyn

5/452Sprawność fizyczna dzieci w wieku 9-10 lat o różnej budowie somatycznej.780 Tadeusz Mieczkowski

252/446Wpływ uprawiania gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej na sprawność
fizyczną chłopców w wieku 5-6 lat.

781 Makris Maria

252/447Wpływ uprawiania gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej na sprwaność
fizyczną dziewcząt w wieku 5 - 6 lat.

782 Makris Maria

161/262Sprawność motoryczna dzieci szczecińskiej szkoły sportowej klas I-III783 Jerzy Eider



5/382Rozwoj piłki siatkowej w wojewodztwie Szczecińskim.784 Henryk Laskiewicz

161/331Porównanie siły mięśni dłoni oraz wpływ wysiłku izometrycznego na częstość
skurczów serca u młodzieży szkolnej

785 Alicja Urbańska

161/92Chrześcijańska etyka w sporcie, na przykładzie Salezjańskiej Organizacji
Sportowej

786 Jan Jaszczanin

233/65Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Szczecińskim w opinii studentów787 Sygit Marian

87/424Proces starzenia i zmiany sprawności specjalnej w Policji.788 Grażyna Hagel

161/158Rozwój ruchowy dziecu ze żłobków szczecińskich789 Alicja Drohomirecka

161/159Sprawność motoryczna dziewczat uprawiających taniec towarzyski w wieku
8-10 lat

790 Jerzy Eider

5/526Wpływ działań rehabilitacyjnych na zespół bólowy dolnego odcinka
kręgosłupa na podstawie badań własnych.

791 Bohdan Trzeciak

87/309Wpływ pływania na boczne skrzywienie kręgosłupa u dzieci w wieku
szkolnym.

792 Wiktor Iwanowski

252/688Zależności między wydolnością tlenową i beztlenową u kobiet o różnej
aktywności fizycznej

793 Pryimakov Oleksandr

252/448Budowa somatyczna i wybrane zdolności motoryczne chłopców
uprawiających tenis ziemny w Goleniowie

794 Eider Jerzy

161/332Zmiany rozwojwe proporcji długości uda i poudzia w powiązaniu z
kształtowaniem się wysklepienia stopy

795 Konstanty Sawicki

233/213Poziom sprawności fizycznej dzieci z klas integracyjnych w szczecińskich
szkołach podstawowych

796 Umiastowska Danuta

5/196Zachowania zdrowotne dzieci Szkół Podstawowych i rodziców797 Marian Sygit

233/359Adaptacja sprawnościowa chłopców i dziewcząt uprawiających karate798 Jaszczanin Jan

161/23Ocena leczenia usprawniającego u osób z zespołem bólowym kręgosłupa799 Zbigniew Deskur

252/79Analiza szybkości, mocy i siły zawodniczek uprawiających piłkę ręczną i piłkę
siatkową

800 Jaszczanin Jan

87/220Dynamika wskaxników wydolności wioślarzy w rocznym cyklu treningowym.801 Jan Jaszczanin

5/383Wskaźniki układu krążenia jako miara wydolności fizycznej młodzieży
trenującej i nietrenującej w okresie pokwitaniowym.

802 Agata Pytasz

5/670Morfologia stóp chłopców nietrenujacych w wieku 13-15 lat z uwzględnieniem
budowy somatycznej.

803 Stanisław Nogalski

87/24Ocena maksymalnej mocy, pracy i pojemności fosfogenowej lekkoatletów.804 prof. Juozas Ślaźas

87/25Ocena sprawności i rozwoju fizycznego dzieci wiejskich realizujacych
program nauczania w różnych warunkach.

805 dr maria Makris

161/2Osiągnięcia sportowe specjalizujących się w pływaniu dzieci w wieku 10-12
lat w zależności od proporcji ciała i wieku biologicznego

806 Konstanty Sawicki

161/93Występowania zmian urazowych u dzieci w czasie zajęć tanecznych807 Zbigniew Deskur

5/671Znajomość problematyki zdrowia i higieny wśród dzieci i rodziców i
nauczycieli wiejskich szkół podstawowych województwa szczecińskiego.

808 Marian Sygit

87/122Lekcja wychowania fizycznego w opinii ucznia i preferowane zainteresowania
sportowe szczecińskich gimnazjalistów.

809 dr Danuta Umiastowska

87/26Zmiany w poziomie sprawności fizycznej u 8-10 letnich chłopców pod
wpływem czynnika eksperymentalnego /elementy saomoceny i samokontroli/.

810 dr Danuta Umiastowska

5/1073Budowa somatyczna piłkarzy nożnych grających w I lidze polskiej i 1.
Bundeslidze.

811 Jerzy Eider

233/214Modelowe charakterystyki wytrzymałości piłkarzy o różnej pozycji na boisku812 Pryimakov Aleksander

87/368Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna młodziezy wybranych klas Zespołu
Szkół im. Stefana Czarnieckiego w Czaplinku.

813 Maria Makris

87/369Biospołeczne uwarunkowania powodzenia społecznego.814 Grazyna Hagel

87/221Sezonowa aktywność kleszczy Ixodes ricinus nad Jeziorem Miedwie jako
potencjalne zagrożenie dla turystów.

815 Mirosława Humiczewska -
Rajska

87/124Rozwój bazy hotelarskiej w Szczecin w latach 1990-2000.816 prof. Tadeusz Mieczkowski

87/426Ilościowe parametry podskórnej tkanki tłuszczowej u zawodników trenujących
karate.

817 Tadeusz Mieczkowski

87/123Psychospołeczne i rehabilitacyjne aspekty kobiet po mastektomii.818 prof. Marian Sygit



5/811Występowanie pijawek - Hirudinea w rzece Myśli w okolicach Dębna i próba
oceny czystości wody.

819 Lucjan Agapow

252/449Porównanie zdolności motorycznych zawodników amatorskich z ligowymi z
ligowymi w piłce nożnej.

820 Pryimakov Oleksandr

5/384Ruchomość kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dzieci 9-10 letnich
trenujących i nie trenujących pływanie.

821 Wiktor Iwanowski

233/360Wyniki lekkoatletów z różnych kontynentów na igrzyskach olimpijskich.
Atlanta 1996, Sydney 2000 i Ateny 2004

822 Jaszczanin Jan

161/333Wiek ojcostwa a sprawność fizyczna córek z uwzględnieniem danych o wieku
dziadków

823 Konstanty Sawicki

87/125Niekonwencjonalne metody leczenia w sporcie.824 Marian Sygit

252/646Sprawność motoryczna dzieci trenujących akrobatykę sportową.825 Drohomirecka Alicja

87/427Świadomość szkodliwości palenia papierosów wśród sportowców.826 Marian Sygit

5/527Formy gimnastyczno - taneczne w zainteresowaniu młodzieży publicznych i
niepublicznych szkół średnich.

827 Danuta Umiastowska

233/66Charakterystyka zespołu AZS Uniwersytet Piast Szczecin w rozgrywkach II
ligowych kobiet w sezonie 2004/2005

828 Eider Jerzy

233/67Zmiany somatyczne i funkcjonalne organizmu w ontogenezie, oraz obiążenie
treningowe

829 Jaszczanin Jan

87/126Ocena wydolności fizycznej młodzieży z różnych środowisk.830 prof. US Maria Brzezińska

161/334Ocena siły mięśni dłoni u młodzieży oraz wpływ wysiłku izometrycznego na
układ krążenia

831 Alina Hłyńczak

87/222Wartość nowoczesnych metod rehabilitacyjnych stosowanych u chorych po
obrażeniach kończyny górnej.

832 Zbigniew Deskur

5/528Biologiczna ocena czystości wybranych rzek województwa lubuskiego dla
celów dalszych badań faunistycznych.

833 Lucjan Agapow

252/647Koordynacyjne zdolności motoryczne u młodych sportowców zajmujących się
AIKIDO.

834 Pryimakov Oleksandr

161/335Ocena predyspozycji szybkościowych i wytrzymałosciowych u młodych
połkarzy noznych na przykładzie szkółki piłkarskiej "Nafciarze" Wałcz i klubu
"Salos" Szczecin

835 Jan Jaszczanin

87/370Wyznaczenie i ocena progu pzremian beztlenowych u zawodników
trenujących piłkę nożną.

836 Alicja Urbańska

233/307Budowa somatyczna i sprawność fizyczna dzieci ze szkoły podstawowej z
Niechorza

837 Eider Jerzy

5/1024Kształt wysklepienia stopy u dziewcząt i chłopców w wieku 7,5 - 10,5.838 Wiktor Iwanowski

87/127Uczestnictwo dzieci i młodziezy szkół wałeckich w różnych formach ruchu.839 dr Danuta Umiastowska

161/336Treści i metody procesu treningowego trampkarzy w wieku wczesnoszkolnym
/7-12 lat/

840 Jan Jaszczanin

252/80Wpływ specyficznego wysiłku fizycznego na sprawność rzutową młodych
koszykarzy

841 Zwierko Teresa

87/27Wpływ treningu piłki koszykowej na poziom sprawności fizycznej chłopców w
okresie pokwitania.

842 dr Maria Makris

5/983Palenie tytoniu i spożywanie alkoholu przez studentów studiów zaocznych
Instytutu Kultury Fizycznej w Szczecinie.

843 Marian Sygit

233/215Obciążenia i suplementacja w treningu sportowym844 Jaszczanin Jan

5/744Zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadpodstawowych Krakowa i ich
rodziców.

845 Marian Sygit

87/428Zróżnicowanie morfologiczne dzieci z różnymi schorzeniami
okołoporodowymi.

846 Grażyna Hagel

252/81Sprawność fizyczna dzieci w wieku przedszkolnym.847 Drohomirecka Alicja

161/160Walory krajoznawcze i przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego848 Mirosława
Humiczewska-Rajska

5/1023Z badań nad koordynacją ruchową studentek IKF.849 Marian Sygit

5/950Morfologia stóp dziewcząt w wieku 13-14 lat, uprawiających piłkę ręczną, z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

850 Stanisław Nogalski

252/450Sprawność motoryczna kobiet uprawiających taniec nowoczesny.851 Drohomirecka Alicja



5/776Skuteczność redukcji tkanki tłuszczowej na specjalistycznych wczasach dla
kobiet otyłych w latach 1974-1984.

852 Tadeusz Mieczkowski

252/451Wpływ przerwy wakacyjnej na sprawnośc fizyczną chłopców w wieku 10-12
lat.

853 Makris Maria

233/216Ocena wpływu ćwiczeń korekcyjnych na wady postawy ciała u dzieci w wieku
szkolnym

854 Radziejewski Paweł

5/859Sprawność motoryczna i budowa somatyczna dzieci w wieku 7-15 lat
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kluczewie.

855 Tadeusz Mieczkowskiego

252/452Ocena sprawności specjalistycznej siatkarek I - ligowych i młodziczek.856 Bojczenko Siergiej

252/82Sprawność ogólna i specjalna chłopców trenujących piłkę ręczną w wieku 13
-14 lat

857 Jaszczanin Jan

161/161Zainteresowania studentek Uniwersytetu Szczecińskiego formami aktywności
fizycznej

858 Jerzy Eider

5/587Polscy uczestnicy Kultury Fizycznej w radzieckich obozach jenieckich
/1939-1940/.

859 Henryk Laskiewicz

233/68Sprawność motoryczna młodziezy klas sportowych o profilu kajakarskim w
Wałczu

860 Eider Jerzy

5/385Lekcja wychowania fizycznego w opinii uczniów szczecińskich szkół
ponadpodstawowych.

861 Danuta Umiastowska

5/812Poziom sprawności fizycznej uczniów klas sportowych VIII LO w Szczecinie.862 Jerzy Eider

87/28Ocena poziomu wiedzy młodzieży z pływania.863 prof. Marian Sygit

5/984Uczestnictwo mieszkanek Krotoszyna w kulturze fizycznej.864 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/588Morfologia stóp chłopców w wieku 14-15 lat uprawiajych piłkę nożną z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

865 Stanisław Nogalski

233/361Badanie wydolności anaerobowej testem wingate u studentek biologii866 Suska Maria

87/371Ocena troficzności wody Jeziora Liwia Łuża.867 Mirosława Humiczewska -
Rajska

87/372Ocena wydolności fizycznej dzieci za pomocą próby Ruffiera.868 Alicja Urbańska

87/29Wpływ przerwy wakacyjnej na poziom rozwoju fizycznego i motorycznego
dzieci w wieku pokwitania.

869 dr Maria Makris

5/772Porównanie wydolności fizycznej kobiet po 10 tygodniach ćwiczeń
gimnastyczno-dynamicznych.

870 Agata Pytasz

252/83Poziom wskaźników wydolności fizycznej i funkcji układu oddechowego u
najstarszych przedszkolaków

871 Brzezińska Maria

87/30Porównanie sprawnosci motorycznej dzieci z wadami postawy i
upośledzeniem umysłowym na tle dzieci zdrowych w uzdrowisku Połczyn
Zdrój.

872 prof. B. Trzeciak

5/813Masaż sportowy jako forma odnowy biologicznej.873 Jan Jaszczanin

252/84Postawy wobec wychowania fizycznego,sportu i turystyki młodzieży z lekkim
upośledzeniem umysłowym z Zespołu Szkół Specjalnych w Szczecinie

874 Kruk Joanna

5/708Porównanie niektórych parametrów stabilogramu podczas utrzymania
równowagi w staniu swobodnym oraz podczas maksymalnego wychylenia do
przodu i tyłu.

875 Marian Golema

5/386Życie i działalność pierwszych trzech nauczycieli wychowania fizycznego w
Szczecinie od 1945.

876 Henryk Laskiewicz

87/224Ocena wydolności układu krążenia u dzieci wiejskich i miejskich w wieku 12
lat na podstawie próby Ruffiera

877 Maria Brzezińska

87/373Początki darta w Polsce (1997 - 2000) Struktury organizacyjne i rozgrywki
sportowe.

878 Marek Łyskawa

233/69Starezenie się układu nerwowego mężczyzn a aktywność fizyczna879 Szczepanowska Ewa

5/773Ocena wiadomości uczniów szkoły podstawowej na temat zachowań
zdrowotnych.

880 Marian Sygit

87/31Biologiczna ocena Jeziora Klukom na podstawie makrofauny dla celów
sportu i rekreacji mieszkańców Choszczna.

881 prof. Lucjan Agapow

161/263Wychowanie fizyczne i sport jako profilaktyka zachowań prozdrowotnych882 Jan Jaszczanin

5/529Rozwój fizyczny dzieci z miasta i wsi.883 Iwanowski Wiktor

87/223Ocena wydolnosci fizycznej młodzieży trenującej i nietrenującej na podstawie
STEP - UP testu harwardzkiego.

884 Maria Brzezińska



5/387Analiza rozwoju cech wiodących w wioślarstwie w cyklu olimpijskim 1992 -
1996 na podstawie programu przygotowań czwórki podwójnej.

885 Jan Jaszczanin

252/85Wpływ wybranych aspektów szybkości na skuteczność gry siatkarzy Klubu
Sportowego Rewalskie Morze-Bałtyk Szczecin

886 Zwierko Teresa

161/24Walory turystyczne Wolińskiego Parku Narodowego887 Mirosława
Humiczewska-Rajska

161/423Wpływ leczenia usprawniającego u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa
lędźwiowego

888 Zbigniew Deskur

233/217Poziom umiejętności ruchowych dzieci z klas integracyjnych w szczecińskich
szkołach podstawowych

889 Umiastowska Danuta

161/424Olimpijczycy Pomorza Zachodniego Kajakarze890 Henryk Laskiewicz

87/128Sprawność fizyczna studentów Politechniki Szczecińskiej.891 dr Danuta Umaistowska

233/70Walory krajoznawcze i turystyczne Parku Narodowego Bory Tucholskie892 Humiczewska - Rajska
Mirosława

161/162Dobór i selekcja w pływaniu sportowym893 Jerzy Eider

161/337Olimpijczycy omorza Zachodniego: pływcy i żeglarze894 Henryk Laskiewicz

87/226Wpływ postępowania rehabilitacyjnego na sprawność rąk po złamaniu kości
promieniowej w miejscu typowym.

895 Zbigniew Deskur

233/362Sprawność fizyczna jako element jakości pracy policjantów896 Jaszczanin Jan

252/453Zdolności motoryczne i rozwój fizyczny dzieci w wieku 10-15 lat zajmujących
się boksem.

897 Pryimakov Oleksandr

87/129Zróżnicowanie topologiczne studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.898 dr Grażyna Hagel

161/425Otyłość a wady postawy ciała u dzieci w wieku szkolnym899 Zbigniew Deskur

5/1072Poziom sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców przygotowujących się do
czynnego uprawiania lekkoatletyki.

900 Jerzy Eider

161/25Sprawność fizyczna a uprawiana dyscyplina sportu901 Ewa Węgrzyn

5/255Wpływ stażu treningowego w kulturystyce na procentowy udział typów
postawy ciała w badanej populacji.

902 Ryszard Kopański

5/197Kształtowanie się parametrów oddechowych studentów IKF w toku studiów w
porównaniu ze studentami Wydziału Humanistycznego US

903 Marian Pytasz

161/338Odżywianie dzieci w wieku szkolnym i wpływ na ich sprawność fizyczną904 Marian Sygit

233/363Sprawność fizyczna dzieci w wieku przedszkolnym a wykształcenie rodziców905 Makris Maria

87/32Historia aikido oraz sztuk poprzedzających.906 prof. Henryk Laskiewicz

233/218Ocena wytrzymałości piłkarek nożnych TKKF "Gryf" Szczecin za pomocą
testu Jensa Bangsbo

907 Jaszczanin Jan

161/26Walory turystyczne i przyrodnicze Ełku908 Mirosława Humiczewska -
Rajska

233/71Anemia sportowa a sposb zwienia.909 Szczepanowska Ewa

233/219Występowanie i zapobieganie obrażeniom ciała u dzieci w czasie zajęć
wychowania fizycznego

910 Deskur Zbigniew

233/220Ocena siły mięśni dłoni oraz wydolności fizycznej u dzieci na podstawie
próby Ruffiera

911 Hłyńczak Alina

233/364Postawy wobec wychowania fizycznego, sportu i turystyki młodzieży
zatrzymanej w policyjnej izbie dziecka w Szczecinie

912 Kruk Joanna

5/453Zmiany sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej u piłkarzy nożnych juniorów
MKS "Ina" Goleniów w okresie przygotowawczym i rozgrywek sportowych.

913 Wiesław Osiński

5/1092Wpływ piłki koszykowej na rozwój zdolności motorycznych chłopców w
okresie dorastania.

914 Maria Makris

87/130Skutecznośc wybranych metod treningu siłowego w rozwoju elementów
sprawności motorycznej u chłopców w wieku 16-18 lat

915 prof. W. Osiński

252/454Wpływ treningu tańca nowoczesnego na zdolności koordynacyjne u
dziewcząt w wieku młodszym szkolnym.

916 Garbacik Jolanta

161/163Wpływ postepowania korekcyjnego na wady postawy u dzieci w wieku
szkolnym

917 Zbigniew Deskur

233/164Sprawność ogólna i specjalna a poziom sportowy piłkarzy nożnych juniorów
starszych K.S. Arkonia Szczecin

918 Osiński Wiesław



252/86Rozwój zdolności motorycznych -wytrzymałości szybkościowej u piłkarzy
nożnych klubu sportowego SV 90 Altengottern

919 Florkiewicz Beata

252/87Ciśnienie tętnicze a aktywność fizyczna.920 Szczepanowska Ewa

161/164Określanie składu włokien mięśniowych na podstawie testu zmęczeniowego
"Bosco"

921 Agata Pytasz

161/339Wiek Morfologiczny jako główny czynnik determinujący sprawność chłopców
12-letnich

922 Maria Makris

5/774/brak pracy/ Aktywność ruchowa młodzieży w wieku 15-18 lat z różnych
środowisk.

923 Danuta Umiastowska

5/985Zachowania zdropwotne dzieci w środowisku wiejskim.924 Marian Sygit

252/455Zdolności motoryczne i rozwój fizyczny dzieci w wieku 11-12 lat zajmujących
się piłką satkową.

925 Pryimakov Oleksandr

87/131Stan zdrowia i jakość życia młodzieży szkół miasta Sierpc.926 dr Maria Makris

5/860Porównanie sprawności motorycznej dzieci miejskich i wiejskich w okresie
dorastania.

927 Maria Makris

161/340Stosunek uczniów Technikum Kolejowego przy Zespole Szkół nr 4 im Armii
Krajowej w Szczecinie do lekcji wychowania fizycznego

928 Wiesław Osiński

5/454Analiza obciążeń treningowych w półrocznym cyklu szkolenia na przykładzie
14-letnich piłkarzy KS "Arkonia" Szczecin

929 Wiesław Osiński

5/316Ocena wydolności układu krążenia na podstawie wskaźnika Cramptona przy
zmianach pozycji ciała u karateków.

930 Alicja Urbańska

161/341Uwarunkowania zmain poziomu sprawności specjalnej w toku rocznego cyklu
treningowego u dziewcząt trenujących piłke koszykową w Szkole Postawowej
nr 48 w Szczecinie

931 Teresa Zwierko

5/1075Poziom zdolności motorycznych dziewcząt z klas o różnych specjalnościach
zawodowych.

932 Jerzy Eider

5/1093Sprawność fizyczna dzieci ze środowiska miejskiego i wiejskiego.933 Jerzy Eider

5/388Ocena biologicznego stanu czystości wód jeziora Drawsko na podstawie
występujących organizmów.

934 Lucjan Agapow

233/221Modelowa charakterystyka struktury przygotowania fizycznego sportowców
specjalizujących się w siłowych dyscyplinach sportowych

935 Jaszczanin Jan

233/308Efekty motoryczne pozalekcyjnych zajęć sportowych u dziewcząt w okresie
pokwitania z Połczyna Zdroju

936 Umiastowska Danuta

5/1074Poziom zdolności motoryczych dziewcząt wiejskich i miejskich.937 Jerzy Eider

87/132Występowanie wad kończyn dolnych u dzieci trenujących i nietrenujacych
pływanie.

938 prof. Z. Deskur

5/775Sport pozaszkolny młodzieży w klasach VII-VIII Szkół Podstawowych w
Szczecinie i województwie szczecińskim.

939 Marian Sygit

252/456Aktywność fizyczna studentów uczelni szczecińskich.940 Sygit Marian

161/264Warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, a sprawność
fizyczna dzieci

941 Maria Makris

87/33Umiejętności ruchowe dzieci realizujących program wychowania fizycznego
w zróżnicowanych warunkach nauczania.

942 dr Danuta Umiastowska

5/455Sprawność motoryczna młodzieży o różnym somatotypie z VI Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie.

943 Tadeusz Mieczkowski

252/457Subiektywna ocena stanu zdrowia młodzieży uprawiającej piłkę nożną w
Gryfinie.

944 Sygit Marian

87/429Zachowania zdrowotne młodziezy uprawiającej sport.945 Marian Sygit

252/458Ocena sprawności układu krążenia u studentów obu płci kierunku Turystyka i
Rekreacja Uniwersytetu Szczecińskiego.

946 Brzezińska Maria

5/986Sprawność motoryczna dziewcząt 10-letnich o odmiennym somatotypie
mierzona różnymi testami sprawności fizycznej.

947 Tadeusz Mieczkowski

5/861Motywy podejmowania uczestnictwa w zajęciach tanecznych przez 7-11
letnie dziewczęta.

948 Danuta Umiastowska

5/1025Rehabilitacja oddechowa u dzieci w warunkach sanatoryjnych na przykładzie
sanatorium "Zarzecze" w Karpaczu.

949 Bohdan Trzeciak

5/1026Wpływ środowiska i stylu życia na wysklepienie stopy dziecka.950 Wiktor Iwanowski

87/133Świadomość ekologiczna młodziezy szkół średnich.951 prof. Marian Sygit



87/34Rozwój fizyczny i sprawnosć fizyczna dzieci z Polic.952 prof. Zbigniew Drozdowski

233/222Wczesne wykrywanie i zapobieganie występowaniu wad postawy ciała u
dzieci w młodszym wieku szkolnym

953 Deskur Zbigniew

5/530Częstość oraz ocena przyczyn i skutków występowania chorób alergicznych
u młodzieży w szkole podstawowej na 16 w Szczecinie.

954 Aleksandra Kładna

161/342Wczesne wykrywanie bocznych skrzywień kregosłupa u dzieci i młodzieży w
wieku szkolnym

955 Zbignirew Deskur

87/35Wykorzystanie czasu wolnego przez pracowników wybranego zakładu pracy.956 prof. Marian Sygit

87/36Koncepcja przygotowań ciężarowca do startu w igrzyskach olimpijskich
"Sydney 2000"

957 dr R. Kopański

252/459Preferencje żywieniowe kobiet uprawiających fitness.958 Brzezińska Maria

5/531Świadomość sportowców na temat AIDS.959 Marian Sygit

5/863Dobór ćwiczeń a efektywność nauczania pływania.960 Wiktor Iwanowski

252/689Współczesny styl życia mieszkańców Łobza.961 Eider Jerzy

5/317Porównanie sprawności motorycznej młodzieży VII Liceum
Ogólnokształcącego i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego.

962 Maria Makris

87/135Rozwój biologiczny dzieci ze szkoły podstawowej.963 dr Grażyna Hagel

161/27Wartośc aplikacyjna niektórych wskaźników pokonania dystansu
wioślarskiego w warunkach symulacyjnych

964 Jan Jaszczanin

233/72Atrakcyjność turystyczna i kulturowa miasta Dobra i okolic.965 Humiczewska - Rajska
Mirosława

252/88Rozwój zdolności motorycznych - szybkości u 11 letnich piłkarzy nożnych
"Energetyka" Gryfino

966 Florkiewicz Beata

233/365Charakterystyka uczestników zajęć rekreacyjnych z kulturystyki967 Eider Jerzy

252/89Ocena wydolności anaerobowej u zawodniczek uprawiających piłkę ręczną.968 Iwińska Anna

161/28Działalność fitness klubu "Studio Fitness Forma" w Szczecinie969 Wiesław Osiński

5/862Adaptacja wysiłkowa układu krążenia i oddechowego u 10 - letniej młodzieży
pływającej.

970 Agata Pytasz

161/165Ocena wydolności beztlenowej pływaków na podstawie testu Wingate971 Alina Hłyńczak

87/134Analiza wydolności fizycznej mężczyzn uprawiających lekką atletykę i piłkę
koszykową.

972 Juozas Śliażas

233/309Zachowania zdrowotne u biegaczy długodystansowych973 Sygit Marian

161/94Ocena rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim w porównaniu z dziećmi zdrowymi

974 Maria Makris

5/389Poziom wiadomości z kultury fizycznej u uczniów klas IV szkoły podstawowej.975 Danuta Umiastowska

87/310Wpływ form prowadzenia zajęć na poziom sprawności fizycznej chłopców w
okresie dorastania.

976 Maria Makris

87/225Klub sportowy "Sparta" Złotów od 1945 roku na tle regionu.977 Henryk Laskiewicz

233/223Zróżnicowanie zdolności koordynacyjnych u studentów I roku Instytutu
Kultury Fizycznej

978 Florkiewicz Beata

161/29Sprawność fizyczna i sprawność specjalna a wyniki w nauce uczniów klasy
sportowej w koszykówce XII Gimnazjum w Szczecinie

979 Wiesław Osiński

233/224Struktura wad stopy u dzieci w wieku 6-7 lat980 Radziejewski Paweł

161/95Zachowania zdrowotne dzieci i ich rodziców981 Marian Sygit

161/265Ontogeneza szybkości i wytrzymałości u żołnierzy zawodowych pracujących
w sztabie wojskowym

982 Jerzy Eider

252/460Stres przedstartowy u tancerzy tańca nowoczesnego względem rangi
zawodów.

983 Jaszczanin Jan

233/225Ocena wpływu leczenia rehabilitacyjnego na rozwój dzieci z mózgowym
porażeniem dziecięcym

984 Radziejewski Paweł

233/73Atrakcyjność turystyczna Drawieńskiego Parku Narodowego.985 Humiczewska - Rajska
Mirosława

161/166Analiza porównawcza mocy u zawodników uprawiających biegu krótkie986 Jerzy Eider

233/74Doping w sporcie.987 Jaszczanin Jan



113/103Zagadnienia i rozwiązania rozwoju skoczności w wybranych dyscyplinach
sportowych

988 Jan Jaszcznin

233/75Memoriał Stefanii i Antoniego Kołakowskich w gimnastyce sportowej kobiet.989 Eider Jerzy

233/76Wiek i budowa somatycznych koszykarek uczestniczących w polskich
rozgrywkach pierwszoligowych.

990 Eider Jerzy

252/690Treści treningowe koszykarek w cyklu rocznym.991 Jaszczanin Jan

5/709Ocena stanu czystości środkowgo biegu Regi na podstawie wskaźników
biologicznych.

992 Lucjan Agapow

233/77Olimpijczycy Pomorza Zachodniego wioślarze ( część trzecia ).993 Laskiewicz Henryk

5/318Poziom zdolności motorycznych dzieci uprawiających piłkę koszykową.994 Jerzy Eider

161/30Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci upośledzonych w stopniu
lekkim i umiarkowanym

995 Ewa Węgrzyn

87/311Fauna chruścików (Triochoptera) środkowego odcinka rzeki Łyny.996 Lucjan Agapow

161/31Problematyka uzależnień wśród młodzieży klas o prpfilu sportowym i klas
niesportowych Gimnazjum nr 1 w Jaśle

997 Wiesław Osiński

87/227Ocena wiedzy dotycząca stosowania używek w grupie dzieci trenującej i
nietrenującej.

998 Marian Sygit

87/375Przygotowanie osób niepełnosprawnych do zycia społecznego w warunkach
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie.

999 Zbigniew Deskur

87/374Świadomość szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie  - w opinii młodzieży
uprawiającej sport.

1000 Marian Sygit

233/366Porównanie poziomu sprawności motorycznej młodzieży w wieku 16 lat w
wybranych typach szkół średnich

1001 Kotarska Katarzyna

161/266Baza sportów wodnych nad jeziorem Dąbie w Szczecinie w latach
/1945-2000/

1002 Marek Łyskawa

87/37Sprawnośc fizyczna a wyniki nauczania dzieci wieku 9-15 lat w Szkole
Podstawowej nr 16 w Koszalinie.

1003 prof. Tadeusz Mieczkowski

5/532Ocena progu przemian beztlenowych u koszykarzy AZS Szczecin i
koszykarzy SP nr 16.

1004 Alicja Urbańska

87/430Sezonowa aktywnosć kleszczy Ixodes ricinus w okolicach Jeziora Głebokiego
jako potencjalne zagrożenie dla turystów.

1005 Mirosława Humiczewska -
Rajska

5/1027Struktury organizacyjne i organizacja pracy Międzyzakładowego Kolejowego
Klubu Sportowego "Darzbór" Szczecinek w latach 1945-1995.

1006 Marek Łyskawa

161/343Nieprawidłowości w żywieniu sportowców1007 Marian Sygit

5/390Sprawność motoryczna kobiet z otyłością gynoidalną i androidalną.1008 Tadeusz Mieczkowski

252/90Ocena poziomu szybkości i mocy studentów I i II roku Instytutu Kultury
Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego

1009 Iwińska Anna

233/226Otyłość i nadwaga turystyczna i fizyczna. ktywność człowieka - wybrane
problemy

1010 Szczepanowska Ewa

161/96Sprawność fizyczna młodzieży róznych typów szkół na przykładzie Zespołu
Szkół Ogrodniczych w Szczecinie

1011 Maria Makris

5/1028Poziom sprawności motorycznej uczniów klas piątych.1012 Jerzy Eider

87/228Trening zaawansowanych wioślarzy w cyklu rocznym.1013 Jan Jaszczanin

87/136Ocena wydolności fizycznej mężczyzn uprawiających lekką atletykę i
mężczyzn trenujących.

1014 Juozas Śliażas

87/137Wychowanie fizyczne i sport kobiet w Szczecinie w latach 1945-1960.1015 Henryk Laskiewicz

233/310Treści treningowe z przygotowań do XXVIII Igrzysk Olimpijskich w Atenach
(na przykładzie wioślarza Marka Kolbowicza)

1016 Jaszczanin Jan

233/403Styl życia mieszkanek Drawska Pomorskiego1017 Drohomirecka Alicja

5/987Wykorzystanie walorów przyrodniczych Szczecińskiego Parku
Krajobrazowego "Puszczy Bukowej" w kształceniu świadomości ekologicznej
młodzieży szkolnej.

1018 Lucjan Agapow

5/864Trening średniodystansowca.1019 Jan Jaszczanin

161/344Wiedza na temat środków dopingowych wśród studentów Instytutu Kultury
Fizycznej

1020 Ewa Szczepanowska

233/78Wpływ zwiększonej liczby godzin pływania na dzieci w wieku młodszym
szkolnym w Szkole Podstawowej nr 51 przy ulicy Jodłowej.

1021 Węgrzyn Ewa



233/79Sprawność motoryczna dzieci klas pierwszych na tle posiadanych wad
postawy.

1022 Eider Jerzy

87/312Higiena żywienia uczniów wybranego gimnazjum w Szczecinie.1023 Marian Sygit

5/1076Sprawność motoryczna dzieci ze środowiska wiejskiego.1024 Jerzy Eider

161/32Sprawność motoryczna studentów Instytutu Kultury Fizycznej w Szczecinie w
toku studiów

1025 Jan Szopa

233/311Zdolności koordynacyjne jako główny cel decydujący o skuteczności działań
11-letnich piłkarzy ręcznych na poszczególnych pozycjach

1026 Florkiewicz Beata

5/319Wpływ dodatkowych zajęć ruchowych na poziom zdolności motorycznych
sześcioletnich dziewcząt.

1027 Maria Makris

5/951Budowa morfologiczna stóp u dziewcząt w wieku 8-13 lat uprawiających
akrobatykę sportową, z uwzględnieniem budowy somatycznej.

1028 Stanisław Nogalski

5/256Rozwój kariery sportowców urawiających wyczynowo piłkę siatkową.1029 Roman Kulgawczuk

5/198Charakterystyka morfologiczna i dojrzałość biologiczna młodych piłkarzy
noznych

1030 Grażyna Hagel-Koczarska

87/43Poziom sprawności motorycznej dziewcząt uprawiających gimnastykę
sportową.

1031 dr Jerzy Eider

233/80Piłkarze nożni w plebiscycie Kuriera Szczecińskiego.1032 Eider Jerzy

87/313Analiza maksymalnej mocy oraz pracy anaerobowej u studentek II roku
studió wychowania fizycznego w Szczecinie.

1033 Juozas Śliaźas

252/91Porównanie wyników czarnoskórych sprinterów z białymi na Igrzyskach
Olimpijskich w okresie od 1992 do 2004 roku

1034 Jaszczanin Jan

5/257Świadomość problematyki AIDS wśród uczniów szkół średnich.1035 Aleksandra Kładna

5/865Walory przyrodnicze Puszczy Bukowej i jej wykorzystanie w turystyce.1036 Tadeusz Mieczkowski

87/431Zachowania zdrowotne osób uprawiających karate.1037 Marian Sygit

87/38Biomechaniczne podstawy udziałów mięśni w wybranych ćwiczeniach
siłowych i ich wykorzystanie w sporcie.

1038 dr R. Kopański

5/1029Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci trenujących i nietrenujących
pływanie.

1039 Wiktor Iwanowski

233/312Pozaszkolna aktywność fizyczna uczennic gimnazjum w gminie Brojce1040 Eider Jerzy

252/92Rozwój teoretycznych i metodologicznych zasad Teorii Wychowania
Fizycznego i Sportu w Polsce w latach 1995-2005

1041 Bojczenko Siergiej

5/533Wyznaczenie  i ocena progu przemian anaerobowych jako kryterium
wydolności fizycznej kanadyjkarzy i kajakarek Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Wałczu.

1042 Alicja Urbańska

233/367Formy spędzania wolnego czasu przez nauczycieli wychowania fizycznego
Nowogard i okolice

1043 Sygit Marian

252/461Wpływ obciążeń fizycznych na organizm dziewcząt w wieku szkolnym na
przykłądzie piłki noznej kobiet.

1044 Krupecki Krzysztof

233/227Walory turystyczne i krajobrazowe Świebodzina i okolic1045 Humiczewska - Rajska
Mirosława

161/267Sprawność motoryczna dziewcząt z gimnazjum se środowiska miejskiego i
wiejskiego w przedziale wieku 13-16 lat

1046 Jerzy Eider

5/534fizyczna ogólna i specjalna siatkarzy klubu uczelnianego AZS Uniwersytetu
Szczecińskiego.

1047 Wiesław Osiński

161/345Występowanie i zapobieganie urazom u sportowców uprawiających piłkę
siatkową

1048 Zbigniew Deskur

87/39Stopień wykorzystania podstawowych urządzeń i sal gimnastycznych w
szkołach publicznych w Szczecinie w postępowaniu korekcyjnym wad
postawy i skolioz.

1049 prof.. B. Trzeciak

5/535Rehabilitacja uzdrowiskowa ważnym czynnikiem w postępowaniu
usprawniającym w ogólnokrajowym planie ochrony zdrowia na przykładzie
uzdrowiska Busko - Zdrój.

1050 Bohdan Trzeciak

5/868Ocena stanu czystości rzeki Radwi na podstawie występowania makrofauny.1051 Lucjan Agapow

5/199Poziom zdolności różnicowania reakcji kompleksowej oraz orientacji
przestrzennej u dziewcząt i chłopców w wieku 15 lat

1052 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/53645 -lat Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie.1053 Henryk Laskiewicz

233/228Zachowania zywieniowe koszykarzy amatorskich i profesjonalnych1054 Sygit Marian



5/952Wiedza uczniów i ich rodziców na temat szkodliwości palenia tytoniu.1055 Marian Sygit

87/432Używki w diecie sportowców.1056 Marian Sygit

5/200Znajomość problematyki zdrowia i jego zagrożeń wśród dzieci szkół
podstawowych i ich rodziców

1057 Marian Sygit

161/427Metody i treści treningowe w cyklu rocznym tenisustów stołowych w wieku
9-15 lat

1058 Jan Jaszczanin

161/346Zależnośc wyniku sportowego od częstotliwości cykli ruchowych i długości
kroku pływackiego w stylach symetrycznych

1059 Jerzy Troszczyński

233/313Wczesne wykrywanie wad postawy ciała i bocznego skrzywienia kręgosłupa
u dzieci i młodzieży

1060 Deskur Zbigniew

5/258Kształt przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa młodocianych pływaczek
Szczecina.

1061 Wiktor Iwanowski

87/40Gimnastyka artystyczna w Szczecinie w latach 1992-1999.1062 dr Jerzy Eider

87/41Poziom wybranych zdolności motorycznych wśród chłopców uprawiających
piłkę nożną.

1063 dr Jerzy Eider

87/42Budowa i dojrzałość biologiczna młodych pływaków.1064 prof. Zbigniew Drozdowski

5/778Sprawność motoryczna kobiet z otyłością gynoidalną.1065 Tadeusz Mieczkowski

252/93Porównanie sprawności fizycznej dzieci kołobrzeskich z dziećmi z terenów
podgórskich

1066 Sawicki Konstanty

161/268Inwolucja motoryczna: przejawy i przyczyny na przykładzie pensjonariuszy
Domu Opieki Społecznej w Bornem Sulinowie.

1067 Jan Szopa

5/867-Wpływ przerwy wakacyjnej na poziom sprawnosci motorycznej dzieci w
okresie wczesnoszkolnym.

1068 Maria Makris

233/229Sprawność motoryczna dzieci z powiatu gryfickiego1069 Eider Jerzy

252/94Czynne i bierne zainteresowania sportem wyczynowym wśród studentów
Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego

1070 Osiński Wiesław

5/953Wpływ ćwiczeń ukierunkowanych na efektywnośćuczenia się podstawowych
elementów techniki piłki siatkowej 11-letnich dziewcząt.

1071 Roman Kulgawczuk

5/866Fauna pijawek jako wskaźnik biologicznego stanu czystości wód jeziora
Miedwie.

1072 Lucjan Agapow

5/456Taktyka i technika gry w piłkę wodną.1073 Wiktor Iwanowski

5/391Makrofauna litoralu jako biologiczny wskaźnik czystości jeziora Morzycko.1074 Lucjan Agapow

5/779Sprawność motoryczna kobiet z otyłością androidalną.1075 Tadeusz Mieczkowski

5/921Poziom zdolności koordynacyjnych u chłopców w wieku szkolnym na
przykładzie uczniów wybranych szkół podstawowych województwa
szczecińskiego.

1076 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

161/347Związek poziomu sprawności specjalnej z efektywnością wybranych
składników gry w koszykówkę w druzynie młodzików Klubu Sportowego
"Spójnia" Stargard Szczeciński

1077 Teresa Zwierko

5/745Stan uzdolnień ruchowych uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej w
Bobolicach.

1078 Jerzy Eider

252/95Urazy stawu skokowego u piłkarzy nożnych.1079 Radziyevskyy Pavlo

252/96Skutki stosowania wybranych sterydów anabolicznych w kulturystyce.1080 Szczepanowska Ewa

5/320Zdolności motoryczne dzieci klas sportowych o profilu piłki ręcznej.1081 Jerzy Eider

5/201Zachowania zdrowotne uczniów klas ósmych szkół podstawowych i ich
rodziców

1082 Marian Sygit

5/321Zmiany poziomu siły, szybkości i mocy studentów IKF US przy zastosowaniu
różnorodnych metod treningu siły mięśniowej.

1083 Joses Śliazas

87/314Nawyki żywieniowe młodzieży uprawiającej sport.1084 Marian Sygit

87/229Sezonowa aktywność kleszczy jako potencjalne zagrożenie dla turystów i
spacerowiczów w obrębie Jeziora Dąbie.

1085 Mirosława Humiczewska -
Rajska

5/988Callanetics jako nowoczesna forma ćwiczeń gimnastycznych.1086 Jerzy Eider

87/44Ocena właściwej postawy ciała u dzieci w wieku szkolnym na podstawie
badań własnych w Szkole Podstawowej w Swobnicy.

1087 Bohdan Trzeciak

233/314Turystyka Kwalifikowana w Biebrzańskim Parku Narodowym1088 Humiczewska - Rajska
Mirosława



161/97Wczesne wykrywanie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym1089 Zbigniew Deskur

5/322Ocena układu krążenia zawodników kick-boxingu na podstawie zachowania
się wskaźnika Cramptona w różnych pozycjach ciała.

1090 Alicja Urbańska

252/462Zachowania zdrowotne u judoków w Szczecinie.1091 Sygit Marian

5/780Działalność Oddziału Terenowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Krotoszynie w latach 1971-1993.

1092 Wiktor Iwanowski

233/368Ocena poziomu sprawności ogólnej u dziewcząt w wieku 10,11,12 lat w
szkole podstawowej w Lwówku

1093 Florkiewicz Beata

161/167Poglądy, postawy i zainteresowania kulturą fizyczną u 17-letnich dziewcząt
uprawiających siatkówkę w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół
im. I. Łukasiewicza w Policach

1094 Wiesław Osiński

87/138Zgony uczestników Kultury Fizycznej w Polsce w latach 1996 - 2000.1095 Henryk Laskiewicz

87/45Uczestnicy kultury fizycznej na Pomorzu Zachodnim.1096 prof. Henryk Laskiewicz

5/814Wpływ czynników srodowiskowych na występowanie chorób alergicznych
wśród młodziezy X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

1097 Aleksandra Kładna

87/376Callanetics jako wspólczesna forma zdrowotnej gimanstyki.1098 Jerzy Eider

87/315Sprawność motoryczna dziewcząt i chłopców 17 letnich o różnej budowie
somatycznej badana miernikiem sprawnosci K. Zuchory.

1099 Tadeusz Mieczkowski

161/269Sprawność fizyczna i aktywność ruchowa mężczyzn w wieku 20-50 lat1100 Maria Makris

5/392Życie i działalność sportowo-turystyczna Stanisława Laguna.1101 Henryk Laskiewicz

5/457Kształtowanie zdolności kondycyjnych dzieci uprawiających piłkę nożną i
współzależności między próbami sprawności motorycznej.

1102 Jan Jaszczanin

233/230Zachowania zdrowotne piłkarzy nożnych grających amatorsko i wyczynowo1103 Sygit Marian

233/81Nurkowanie swobodne jako nowoczesna forma turystyki kwalifikowanej.1104 Humiczewska - Rajska
Mirosława

5/710Ocena adaptacji układu krążenia do wysiłku u dziewcząt wchodzących w
okres pokwitania i po okresie pokwitania.

1105 Alicja Urbańska

5/537Badania statystyczne nad występowaniem wad wrodzonych narządu ruchu u
dzieci w rejonie miasta Police w latach 1988-1998.

1106 Bohdan Trzeciak

252/463Wady postawy w badanich porównawczych dzieci szkół podstawowych
trenujących pływanie i nieuprawiających tego sportu.

1107 Sygit Marian

161/33Sprawność fizyczna dzieci wiejskich i miejskich klas IV-VI szkoły
podstawowej

1108 Jan Jaszczanin

5/538Budowa somatyczna a sprawność motoryczna dzieci w wieku 7-8 lat ze
Szkoły Pdstawowej nr 7 w Gnieźnie.

1109 Tadeusz Mieczkowski

5/746Zróżnicowanie opinii społecznej na temat stosowania dopingu w sporcie.1110 Marian Sygit

87/230Porównanie wydolności fizycznej 14 - letnich dzieci uprawiających pływanie i
nietrenujących na podstawie testu PWC 170.

1111 Maria Brzezińska

5/815Zjawisko narkomanii wśród uczniów szkół średnich w Szczecinie.1112 Marian Sygit

87/231Ocena wydolności fizycznej studentów II roku IKF.1113 Juozas Śliaźas

233/315Koordynacje zdolności motoryczne u młodych piłkarzy i piłkarek nożnych z
Koszalina.

1114 Jaszczanin Jan

233/82Występowanie zmian urazowych u dzieci i młodzieży uprawiających piłke
nożną.

1115 Deskur Zbigniew

5/781Poziom zdolności motorycznych uczennic uczęszczających do szkół
podstawowych o różnej bazie sportowej.

1116 Jerzy Eider

161/34Ocena sprawności fizycznej oraz aktywności ruchowej studentów Pomorskiej
Akademii medycznej i Politechniki Szczecińskiej

1117 Maria Makris

87/316Mikrofauna Zalewu Kamieńskiego jako wskaźnik czystości wód.1118 Lucjan Agapow

5/816Badania własne nad postepowaniem rehabilitacyjnym w zespołach bólowych
kręgosłupa odcinka szyjnego i lędźwiowego.

1119 Bohdan Trzeciak

87/47Obciążenia treningowe młodych biegaczy na dystansach 600 m i 1000 m w
cyklu rocznym.

1120 prof. Jan Jaszczanin

161/35Aktywność fizyczna kobiet w różnym wieku1121 Marian Sygit

5/539Ocena wydolności fizycznej pływaczek.1122 Jouzas Śliażas

252/97Zachowania zdrowotne dzieci wiejskich.1123 Sygit Marian



87/377Poziom wiadomości z kultury fizycznej uczniów klas IV - VI szkoły wiejskiej.1124 Danuta Umiastowska

161/168Poglądy, postawy i zaiteresowania w zakresie kultury fizycznej i zdrowotnej
mieszkańców Jastrowie powyżej 60 roku życia /powiat złotowski, woj..
Wielkopolskie/

1125 Wiesław Osiński

161/348Zachowania prozdrowotne uczniów klas VI szczecińskich szkół
podstawowych sportowych u niesportowych

1126 Marian Sygit

5/817Ocena wydolności układu krążenia u chłopców 12 i 14 - letnich na podstawie
prób Martinetta.

1127 Alicja Urbańska

87/46Kolarstwo górkie jego historia, technika i dzisiejszy obraz w sporcie i
turystyce.

1128 prof. Jan Jaszczanin

233/231Walory turystyczne i krajobrazowe Drawna i Okolic1129 Humiczewska - Rajska
Mirosława

233/83Zachowania zdrowotne studentek Instytutu Kultury Fizycznej w Szczecinie.1130 Sygit Marian

233/84Deficyt ruchowy u studentów uczących się pływania stylem motylkowym.1131 Kalczyński Leszek

87/139GKS "Gwardia" - Szczecin od 1946 roku.1132 Henryk Laskiewicz

233/85Występowanie i zapobieganie zmianom urazowym u sportowców
uprawiających zapasy.

1133 Deskur Zbigniew

161/428Treści treningowe w piłce ręcznej chłopców w wieku 14 lat w cyklu rocznym1134 Jan Jaszczanin

161/349Optymalizacja obciążeń fizycznych u chłopców w wieku 16-17 lat w biegach
średnich

1135 Krzysztof Krupecki

5/1094Organizacja 17 Ogólnopolskiego Biegu Warciańskiego w Kole w roku 1997.1136 Marek Łyskawa

233/86Wydolność fizyczna u piłkarzy nożnych w zależności od wieku i stażu
treningowego.

1137 Hłyńczak Alina

87/140Fauna bezkręgowa płytkiego litoralu Jeziora Rychnowskiego ze szczególnym
uwzględnieniem mięczaków (Mollusca) i pijawek (Hirudinea).

1138 Mirosława Humiczewska -
Rajska

161/350Wskaźniki sprawności fizycznej u trenujących amatorsko kulturystów i
studentów IKF-u

1139 Jan Jaszczanin

5/393Olimpizm w świadomości dzieci i młodzieży.1140 Danuta Umiastowska

252/98Rola wychowania fizycznego,sportu i turystyki w procesie resocjalizacji dzieci
i młodzieży z Pogotowia Opiekuńczego w Szczecinie

1141 Kruk Joanna

5/394Gimnastyka artystyczna w Szczecinie w latach 1959 - 1992.1142 Jerzy Eider

5/674Morfologia stóp dziewcząt w wieku 13-14 lat uprawiajacych piłkę siatkową z
uwzględnieniem budowy somatycznej ciała.

1143 Stanisław Nogalski

233/232Deficyt ruchowy w nauczaniu pływania kraulem1144 Kalczyński Leszek

161/169Efekty realizacji programu nauczania wychowania fizycznego w klasach
usportowinych i tradycyjnych w gimnazjach

1145 Danuta Umiastowska

233/87Walory turystyczne miasta i gminy Szczecinek.1146 Humiczewska - Rajska
Mirosława

252/464Urazowość u osób trenujących taniec nowoczesny.1147 Kotarska Katarzyna

233/369Ocena wpływu postępowania korekcyjnego na boczne skrzywienie
kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym

1148 Deskur Zbigniew

252/648Wpływ uprawiania koszykówki na sprawność fizyczną dzieci w wieku 13 lat.1149 Makris Maria

233/417Sprawność fizyczna dzieci trenujących i nietrenujących piłkę siatkową1150 Umiastowska Danuta

161/351Koordynacyjne zdolności motoryczne jako jeden z kryteriów doboru i selekcji
w piłce nożnej, na przykładzie MKS Pogoń Szczecin i Stal Szczecin

1151 Jan Jaszczanin

87/141Programy edukacyjno - krajoznawcze wycieczek autokarowych w Szczecinie.1152 Wiesław Stachlewski

5/540Obiektywizacja oceny nauczyciela w procesie nauczania pływania.1153 Wiktor Iwanowski

161/170Wpływ zwiększonej liczby godzin nauczania wychowania fizycznego na
rozwój i sprawność fizyczną dzieci w wieku dorastania

1154 Ewa Węgrzyn

5/541Zależność pomiędzy poziomem wydolności tlenowej i beztlenowej
(13-16)-letnich pływaków a osiąganymi przez nich wynikami sportowymi.

1155 Alicja Urbańska

87/378Wyniki nauczania wychowania fizycznego uczniów szkoły podstawowej w
ciągu trzyletnich badań.

1156 Danuta Umiastowska

5/818Poziom sprawności motorycznej uczniów szczecińskich szkół niepublicznych
i publicznych.

1157 Danuta Umiastowska

233/233Wpływ treningu na poziom sprawności fizycznej w młodszym wieku szkolnym
na przykładzie 11-13 letnich piłkarzy nożnych

1158 Boychenko Siarhey



87/232Wykonywany zawód a sprawność fizyczna kobiet.1159 Maria Makris

87/142Wpływ pływania na kształtowanie się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa u
dzieci w wieku młodszym.

1160 Leszek Kalczyński

5/542Sprawność fizyczna dzieci upośledzonych w stopniu lekkim.1161 Danuta Umiastowska

252/465Olimpijczycy Pomorza Zachodniego kajakarze część II.1162 Laskiewicz Henryk

5/783Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i szeroko pojętą
aktywnością ruchową skazanych, przebywających w czasowej izolacji w
Zakładzie Karnym w Kaliszu.

1163 Włodzimierz Brzeziński

252/466Otyłość i nadwaga młodzieży a sposób spędzania czasu wolnego i stosunek
do lekcji wychowania fizycznego dziewcząt z liceum w Zespole Szkół im.
Ingacego Łukaszewicza w Policach.

1164 Osiński Wiesław

161/36Wypadkowość a warunku pracy na lekcji wychowania fizycznego w powiecie
goleniowskim w latach 1993-2001

1165 Ewa Węgrzyn

87/317Poziom rozwoju fizycznego dzieci młodzieży upośledzonej umysłowo.1166 Grażyna Hagel

161/37Poziom sportowy a sprawnośc fizyczna i specjalna piłkarzy MGLKS Polonia
Płoty

1167 Wiesław Osiński

5/869Ocena sprawności układu oddechowego żołnierzy zasadniczej służby
wojskowej w wieku 19 i 20 lat.

1168 Alicja Urbańska

5/215Walory  przyrodnicze Puszczy Bukowej i ich wykorzystanie w turystyce
szkolnej

1169 Lucjan Agapow

5/870Sprawność fizyczna dziewcząt w okresie dorastania, a warunki do
prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

1170 Maria Makris

5/784Poziom zdolności motorycznych dziewcząt i chłopców Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Goleniowie.

1171 Jerzy Eider

161/171Badanie poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych u 13-letnich
chłopców uposledzonych intelektualnie w stopniu lekkim

1172 Wiesław Osiński

233/370Wpływ leczenia usprawniającego na chorych z zespołem bólowym
kręgosłupa szyjnego

1173 Deskur Zbigniew

233/234Poziom sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych u chłopców
trenujących i nietrenujących

1174 Umiastowska Danuta

5/1077Ontogeneza sprawności fizycznej dzieci szkolnych w wieku 12 - 15 lat na
przykładzie wybranych testów sprawności fizycznej.

1175 Ryszard Kopański

87/433Warunki socjalno - bytowe, a powstawanie wad postawy u dzieci w Szkole
Podstawowej w Drawnie.

1176 Zbigniew Deskur

252/649Wpływ wybranych czynników na wynik sportowy w windsurfingu.1177 Troszczyński Jerzy

87/233Ocena wydolności układu krążenia u studentek Instytutu Kultury Fizycznej i
Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego na podstawie próby Ruffiera.

1178 Maria Brzezińska

87/318Świadomość ekologiczna dzieci i młodziezy w wieku szkolnym.1179 Marian Sygit

252/467Stosowanie używek wśród młodzieży ponadgimnazjalnej uprawiającej
czynnie sport na terenie województwa lubelskiego.

1180 Sygit Marian

161/172Poglądy, postawy i zainteresowania studentek V roku Instytutu Kultury
Fizycznej oraz Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, w zakresie
kultury fizycznej i sportu

1181 Wiesław Osiński

161/98Wpływ suplementów na rozwój organizmu na podstawie kulturystyki1182 Marian Sygit

252/691Ocena poziomu umiejętności technicznych w zespołowych grach sportowych
uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr

1183 Zwierko Teresa

5/782Poziom zdolności motorycznych chłopców klas ósmych ze środowiska
wiejskiego i miejskiego.

1184 Jerzy Eider

5/819Biologiczna ocena czystości wody Jeziora Płoń na podstawie fauny
bezkręgowej.

1185 Lucjan Agapow

87/234Ocena poziomu wiadomości, sprawności fizycznej i aktywności ruchowej
młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Szczecinie.

1186 Ewa Węgrzyn

5/395Sprawność motoryczna 7-8 letnich dzieci o różnym somatotypie.1187 Tadeusz Mieczkowski

5/1030Dojrzałość biologiczna a rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci ze
środowiska wiejskiego.

1188 Maria Makris

161/270Ocena wydolności fizycznej w zależności od płci i wieku dzieci
uczestniczących w tzw. "Zielonej Szkole"

1189 Agata Pytasz

5/396Obiekty sportowe i wyposażenie dydaktyczne zajęć wychowania fizycznego
w szczecińskich szkołach podstawowych.

1190 Jerzy Eider



5/397Baza i wyposażenie dydaktyczne zajęć wychowania fizycznego w
szczecińskich szkołach podstawowych.

1191 Jerzy Eider

233/371Rola wychowania fizycznego, sportu i turystyki w procesie rewalidacji dzieci
na przykładzie ośrodka szkolno-wychowawczego dla osób słabosłyszących w
Szczecinie

1192 Kruk Joanna

233/88Walory turystyczno - krajoznawcze Powiatu Łobeskiego i perspektywy
rozwoju aktywnego wypoczynku.

1193 Humiczewska - Rajska
Mirosława

5/458Wiedza i zainteresowanie aerobikiem wśród studentek Uniwersytetu
Szczecińskiego.

1194 Jerzy Eider

5/1095Uprawianie sportu i aktywność fizyczna w opinii  mieszkańców Nowogardu.1195 Marian Sygit

87/235Zachowania zdrowotne sportowców.1196 Marian Sygit

5/989Stowarzyszenie sportowe dla osób upośledzonych umysłowo "Olimpiady
Specjalne - Polska" oddział w Koninie w latach 1991-1994.

1197 Marek Łyskawa

233/89Świadomość uczniów wybranych klas sportowych Szczecina i ich rodziców
na temat szkodliwości stosowania używek.

1198 Sygit Marian

5/748Zróżnicowanie morfologiczne i dymorficzne w II ligowym zespole mężczyzn i
kobiet uprawiających koszykówkę.

1199 Grażyna Hagel

87/319Budowa somatyczna a sprawność fizyczna dzieci w wieku 12-15 lat.1200 Tadeusz Mieczkowski

5/675Rola wychowania fizycznego, sportu i turystyki wprocesie socjalizacji i
resocjalizacji junaków pzrebywających w Ochotniczych Hufcach Pracy
województwa szczecińskiego.

1201 Włodzimierz Brzeziński

252/468Występowanie obrażeń u zawodników uprawiających piłkę nożną.1202 Radziyevskyy Pavlo

161/173Wpływ uprawiania piłki nożnej na rozwój i sprawność fizyczną chłopców w
wieku 12-13 lat

1203 Ewa Węgrzyn

5/459Ocena poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci
przedszkolnych w wieku 6-7 lat z Polic.

1204 Maria Makris

233/90Osiągnięcia sportowe kobiet na Igrzyskach Olimpijskich w latach 1996 - 2004
w dyscyplinie wioślarstwo.

1205 Jaszczanin Jan

161/174Walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz atrakcyjność turystyczna
Karkonowskiego parku Narodowego

1206 Mirosława
Humiczewska-Rajska

233/91Sprawność motoryczna dzieci klas IV Szkoły Podstawowej Nr 1 w Resku.1207 Eider Jerzy

87/143Gibkość ciała zawodnika a szybkość pływania.1208 Leszek Kalczyński

87/48Wyniki leczenia otyłości u dzieci na podstawie Szpitala Uzdrowiskowego
"Słoneczko" w Kołobrzegu.

1209 prof. Bohdan Trzeciak

5/653Porównanie i ocena wydolności fizycznej u dziewcząt trenujących i nie
trenujących zmierzonej w okresie przedwakacyjnym i powakacyjnym.

1210 Marian Pytasz
Agata Pytasz

87/236Skuteczność przyjęcia zagrywki a wynik meczu w grze w piłkę siatkową.1211 Leszek Kalczyński

233/235Doping w sporcie współczesnym1212 Boychenko Siarhey

252/650Warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, a sprawność
fizyczna dzieci w wieku 10-12 lat.

1213 Makris Maria

5/1096Ogólny poziom nauczania a poziom sprawności fizycznej uczniów klas V w
wybranych szkołach podstawowych województwa kaliskiego.

1214 Jerzy Eider

161/175Aktywność fizyczna i zainteresowania dzieci uprawiających piłkę nożną1215 Wiesław Osiński

233/342Sprawność fizyczna u piłkarzy nożnych w wieku do 18 roku życia.1216 Sygit Marian

161/429Żywienie w sporcie wyczynowym, jako jeden z czynników optymalizacji
procesu treningowego

1217 Jan Jaszczanin

87/237Stosowanie używek w środowisku dzieci i młodziezy.1218 Marian Sygit

87/320Funkcja turystyczna Parków Narodowych w Polsce.1219 Wiesław Stachlewski

161/176Sprawność fizyczna dzieci miejskich i wiejskich  w wieku gimnazjalnym1220 Marian Sygit

233/236Modelowa charakterystyka piłkarzy nożnych w zależności od zajmowanej
pozycji na boisku

1221 Jaszczanin Jan

5/202porównanie sprawności motorycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym ze
środowiska wiejskiego z dziećmi ze srodowiska miejskiego

1222 Jerzy Eider

161/177Urazowość i kontuzje w grupie siatkarzy1223 Alfred Owoc

5/259Znajomość problematyki zdrowia i jego zagrożeń wśród uczniów klas VI szkół
podstawowych w Szczecinie oraz ich rodziców.

1224 Aleksandra Kładna



233/237Realizacja programu kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej w przedszkolu
publicznym nr 61 w Szczecinie

1225 Osiński Wiesław

5/460Próba oceny praktycznego wykorzystania metody analizy gry zespołu piłki
siatkowej na przykładzie gry PKSPS "Chemik" Police w sezonie 1997/1998.

1226 Wiesław Osiński

5/747Walory przyrodniczo - krajobrazowe pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej na
obszarze od ujścia Gwdy do ujścia Drawy.

1227 Lucjan Agapow

233/92Wpływ aerobiku na samopoczuciekobiet w wieku produkcyjnym.1228 Sygit Marian

161/352Wpływ tańca ludowego oraz klasycznego na poziom wybranych zdolności
motorycznych dziewcząt

1229 Jerzy Eider

233/316Wpływ wybranych czynników na wynik sportowy 14 - 15 letnich w klasach
sportowych miasta Szczecin.

1230 Troszczyński Jerzy

233/372Obraz nauczyciela wychowania fizycznego w opinii uczniów gimnazjum1231 Umiastowska Danuta

5/158Poszukiwanie efektywniejszych metod nauczania techniki piłki siatkowej we
wstępnym etapie szkolenia. Badania eksperymentalne dzieci 12-letnich.

1232 Kulgawczuk Roman

87/144Siła mięśni zginaczy palców ręki u siatkarek.1233 Bogna Glińska

233/238Walory przyrodnicze i turystyczno-krajobrazowe Ińskiego Parku
Krajobrazowego

1234 Humiczewska - Rajska
Mirosława

5/323Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką osób
niepełnosprawnych ruchowo.

1235 Włodzimierz Brzeziński

161/38Biomechaniczy model rwania i podrzutu w swietle techniki czołowych
zawodników Polski i świata

1236 Jan Jaszczanin

161/271Opinie dzieci wiejskich na temat lekcji wychwania fizycznego1237 Marian Sygit

87/145Ocena dynamiki wskaźników wydolnościowych i sprawności specjalnej
piłkarzy nożnych KS Światowid Łobez.

1238 Jan Jaszczanin

161/178Wpływ uprawiania wybranych dyscyplin sportowych na organizm ludzki1239 Jerzy Eider

161/39Aerobik wodny jako jedna z form gimnastycznych stosowanych przez
dziewczęta

1240 Jerzy Eider

87/49Ocena sprawności statycznej i dynamicznej układu oddechowego studentów
w wieku 21 - 25 lat.

1241 dr A. Urbańska

252/99Wielkość aglomeracji zamieszkania jako czynnik różnicujący poziom
sprawności fizycznej uczniów

1242 Umiastowska Danuta

233/93Metody i zastosowanie odnowy powysiłkowej w procesie optymalizacji
treningu sportowego w pływaniu

1243 Krupecki Krzysztof

87/238Uwarunkowania stanu zdrowia sportowców.1244 Marian Sygit

5/203Ocena poziomu wbranych zdolności koordynacyjnych u dziewcząt
uprawiających siatkówkę

1245 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/820Świadomość uczniów klas VIII na temat szkodliwości palenia tytoniu,
spożywania alkoholu i przyjmowania narkotyków.

1246 Sygit Marian

161/99Sprawność fizyczna dzieci w wieku 12-14 lat z wadami postawy1247 Leszek Myśliwiec

5/954Morfologia stóp dziewcząt w wieku 13-14 lat, uprawiających piłkę ręczną, z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

1248 Stanisław Nogalski

233/239Występowanie i zapobieganie wadom postawy ciała u dzieci w młodszym
wieku szkolnym

1249 Radziejewski Paweł

252/100Ocena szybkości i mocy studentek I roku Instytutu Kultury Fizycznej
Uniwersytetu Szczecińskiego

1250 Iwińska Anna

5/159Ocena sprawności układu krążenia metoida Staara u studentów
uprawiających i nie uprawiających sportu.

1251 Pytasz Agata

87/379Ocena wydolności fizycznej kadetów testem Coopera.1252 Agata Pytasz

252/692Ćwiczenia kulturystyczne dla chłopców w okresie dojrzewania.1253 Jaszczanin Jan

252/651Absencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w szkole podstawowej
w Górkach Pomorskich.

1254 Eider Jerzy

161/179Realizacja współczesnych form gimnastycznych na lekcji wychowania
fizycznego w szczecińskich gimnazjach

1255 Jerzy Eider

252/652Sprawność motoryczna dzieci powiatu kamieńskiego.1256 Eider Jerzy

161/272Zachowania zdrowotne strażaków pracujących w jednostkach
ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej

1257 Marian Sygit

233/94Walory turystyczne i krajobrazowe Tatrzańskiego Parku Narodowego1258 Humiczewska - Rajska
Mirosława



5/821Sprawność fizyczna uczniów uczęszczających do VIII LO w Szczecinie.1259 Jerzy Eider

233/240Stan funkcjonalny układu sercowo-naczyniowego piłkarzy w czasie gry na
boisku w zależności od zajmowanej pozycji

1260 Pryimakov Aleksander

161/100Ocena wydolności fizycznej na podstawie step-up testu harwardzkiego
młodziezy uprawiającej piłkę nożną

1261 Maria Brzezińska

87/239Ocena wydolności fizycznej piłkarzy nożnych na podstawie maksymalnego
pochłaniania tlenu w zalezności od okresu treningowego.

1262 Maria Brzezińska

5/204Aktualny stan turystycznego Pojezierza Drawskiego1263 Roman Kulgawczuk

5/324Porównanie wydolności fizycznej siatkarek i dziewcząt nietrenujących.1264 Agata Pytasz

5/205Ruchomość kręgosłupa chłopców 7-10 uprawiających i nieuprawiających
pływanie

1265 Wiktor Iwanowski

5/785Rola gimnastyki leczniczej i kinezyterapii w leczeniu otyłości prostej u dzieci i
młodzieży.

1266 Bohdan Trzeciak

5/1097Występowanie chorób alergicznych u dzieci w wieku szkolnym.1267 Aleksandra Kładna

161/40Ocena wydolności fizycznej piłkarzy nożnych na podstawie zachowania się
paramatrów układu krążenia

1268 Agata Pytasz

87/434Nauczyciel wobec strachu i lęku u dzieci uczacych się pływać.1269 Leszek Kalczyński

252/693Poziom rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej dzieci w klasach IV-VI
w zależności od wielkości aglomeracji

1270 Umiastowska Danuta

5/325Ocena wczesnej rehabilitacji chorych po udarze mózgowym.1271 Bohdan Trzeciak

87/50Budowa somatyczna oraz wiek zawodników jako czynniki mające znaczny
wpływ na zdobycie mistrza świata w piłce noznej FRANCE'98.

1272 prof. Jan Jaszczanin

161/273Zachowania zdrowotne dzieci wiejskich1273 Marian Sygit

87/146Ocena wydolności fizycznej piłkarzy ręcznych w zależności od cyklu
treningowego na podstawie maksymalnego pochłaniania tlenu.

1274 dr alicja Urbańska

5/260Ruchomość kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dzieci pływających i
nieuprawiających pływania.

1275 Wiktor Iwanowski

233/241Sposoby odżywiania i wiedza na temat ćwiczących kulturystykę w Szczecinie
i Barlinku

1276 Sygit Marian

5/398Profilaktyka skolioz w warunkach szkonych.1277 Bohdan Trzeciak

161/101Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna młodzieży w róznych typach szkół1278 Ewa Węgrzyn

5/543Wybrane problemy kulturystyki w opiniach nestorów.1279 Ryszard Kopański

5/544Ocena mocy anaerobowej u piłkarzy ręcznych.1280 Alicja Urbańska

87/435Wpływ postępowania korekcyjnego na wady postawy u dzieci w wieku
przedszkolnym.

1281 Zbigniew Deskur

233/95Ocena wydolności fizycznej zawodników piłki nożnej na podstawie
maksymalnego pochłaniania tlenu

1282 Brzezińska Maria

5/1098Mózgowe Porażenie Dziecięce w świetle badań własnych w rejonie Stargardu
Szczecińskiego.

1283 Bohdan Trzeciak

252/469Porównanie wydolności fizycznej i sprawności wentylacyjnej dziewcząt i
chłopców zróżnicowanych pod względem wieku.

1284 Brzezińska Maria

87/147Wiek i budowa somatyczna piłkarzy nożnych w zespołąch pierwszoligowych
na tle nalepszych w Europie w sezonie 1999/2000.

1285 Maria Makris

252/101Metody doboru do sportu pływackiego w szczecińskich szkołach
prowadzących klasy sportowe

1286 Kalczyński Leszek

5/399Wydolność fizyczna oraz adaptacja ukłądu krążenia do wysiłku fizycznego u
chłopców w wieku 12 - 14  lat szkół ogólnokształcących.

1287 Marian Pytasz

5/871Ocena wydolności fizycznej u harcerzy na podstawie próby harwardzkiej.1288 Agata Pytasz

87/321Wychowanie Fizyczne i sport w Szkole Podstawowej nr 11 im. Unicef w
Szczecinie w Latach 1946-1996.

1289 Marek Łyskawa

161/180Uwarunkowania wyboru dyscypliny sportowej1290 Leszek Kalczyński

161/353Ontogeneza uzdolnień motorycznych i uwarunkowania środowiskowe /na
przykładzie SP nr 3 w Nowogardzie/

1291 Jan Jaszczanin

233/242Zachowania zdrowotne u dzieci i młodzieży uprawiających unihokej1292 Sygit Marian

233/243Wydatek energetyczny u kulturystów w zależności od modelu treningu1293 Boychenko Siarhey

5/1099Wychowanie zdrowotne w opinii rodziców mających dzieci uprawiające sport.1294 Marian Sygit



5/872Sprawność motoryczna młodzieży o różnym somatotypie w klasach 1-3 V-go
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie.

1295 Tadeusz Mieczkowski

161/181Obiekty sportowe w Szczecinie w latach 1918-19391296 Marek Łyskawy

5/822Sprawność fizyczna 11-letnich dzieci realizujących w różny sposób program
nauczania.

1297 Marii Makris

161/182Poziom sprawności fizycznej 10-11 letnich chłopców realizujących w rózny
sposób program wychowania fizycznego /na przykładzie klas usportowionych
i tradycyjnych/

1298 Danuta Umiastowska

161/430Wpływ aktywności ruchowej na zdolności umysłowe dzieci1299 Marian Sygit

233/373Wczesne wykrywanie wad postawy u dzieci1300 Deskur Zbigniew

5/711Subiektywna ocena stanu zdrowia inwalidów i ich stosunek do sportu.1301 Marian Sygit

87/436Bokserzy Międzyzakłądowego Zwiąkowego Klubu Sportowego "Czarni"
Słupsk w ekstraklasie polskiej w latach 1978-1992.

1302 Marek Łyskawa

161/354Poglądy i zainteresowanie kibicowaniem piłce noznej wśród studentów
Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego

1303 Wiesław Osiński

233/317Aktywność fizyczna studentów z wybranych wydziałów uniwersytetu
Szczecińskiego.

1304 Eider Jerzy

87/437Współpraca szkół z klubami sportowymi na podstawie Zespołu Szkól
Samochodowych w Szczecinie.

1305 Tadeusz Mieczkowski

87/240Zagospodarowanie turystyczne Szczecina.1306 Mirosława Humiczewska -
Rajska

5/1100/brak pracy/ Poziom wiadomości z kultury fizycznej u uczniów klas VI-VIII
wiejskich szkół podstawowych.

1307 Danuta Umiastowska

87/148Wpływ uprawiania aerobiku na sprawnośc i wydolność fizyczna dziewcząt w
wieku szkolnym.

1308 Jerzy Eider

87/53Poziom sprawności fizycznej 11-13 letnich dzieci z Reska /w świetle badań z
1985 i 1999 roku/.

1309 dr Danuta Umiastowska

161/183Ontogeneza sprawności motorycznej zawodników w wieku 9-19 lat
uprawiających piłkę nożną w Klubie Sportowym Arkonia

1310 Jerzy Eider

161/431Szermierka w Szczecinie w latach 1945-20001311 Marek Łyskawy

5/400Układ krążenia, pojemność życiowa płuc i siła mięśniowa rąk dzieci
przedszkolnych.

1312 Agata Pytasz

233/244Zachowania zdrowotne sportowców Chojny1313 Sygit Marian

5/461Budowa ciała studentów wychowania fizycznego w świetle typologii A.
Wankego.

1314 Zbigniew Drozdowski

5/261Czas wolny i kultura fizyczna bezrobotnych. Studium socjologiczne
bezrobotnych na przykładzie miast Szczecina, Nowogardu i Drezdenka.

1315 Robert Woźniak

5/326Ocena wydolności układu krążenia na podstawie wskaźnika Cramptona przy
zmianach pozycji ciała u zawodników judo.

1316 Alicja Urbańska

161/356Infrastruktura sportowa i proces nauczania wychwania fizycznego w szkołach
gimnazjalnych w Barlinku w opinii uczniów i nauczycieli

1317 Marian Sygit

161/184Walory turystyczne i krajoznawcze regionu łódzkiego1318 Jerzy Eider

87/54Wpływ aerobiku na wydolność fizyczna dziewcząt w wieku 16 lat.1319 dr A. Pytasz

252/102Walory turystyczne Bieszczad. Scharakteryzować na tle woj.podkarpackiego
i porównać z dwoma wybranymi województwami

1320 Bojczenko Siergiej

5/206Wpływ treningu pływackiego na kształtowanie się fizjologicznych krzywizn
kręgosłupa

1321 Wiktor Iwanowski

233/96Optymalizacja rozgrzewki w piłce nożnej na przykładzie zesłu "A" klasy1322 Krupecki Krzysztof

5/545Aktywność ruchowa dziewcząt szkół artystycznych.1323 Danuta Umiastowska

87/438Występowanie wad wrodzonych narządu ruchu u dzieci w wieku szkolnym.1324 Zbigniew Deskur

5/546Wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci w wieku 7-14 lat.1325 Bogna Glińska

161/274Źródła bioenergetyczne pracy mięśni i rozwój ich potencjału1326 Jan Jaszczanin

5/751Dojrzałość biologiczna dzieci w wieku 10-12 lat z Bornego Sulinowa.1327 Grażyna Hagel

87/439Ocena sprawności fizycznej dzieci wiejskich i miejskich.1328 Maria Makris

5/1031Palenie tytoniu wśród dzieci i młodzieży na przykładzie wybranych szkół
podstawowych miasta Kalisza.

1329 Marian Sygit



161/185Ocena wskaźników fizjologicznych układu krążenia dzieci w wieku szkolnym1330 Alicja Urbańska

87/440Budowa hali widowiskowo - sportowej MILENIUM w Kołobrzegu w latach
1974 - 2000.

1331 Marek Łyskawa

87/323Zakres ruchó w stawie biodrowym.1332 Bogna Glińska

233/245Sprawność fizyczna dzieci ze szkół podstawowych trenujących pływanie1333 Drohomirecka Alicja

252/103Trenerzy,sędziowie i działacze olimpijscy Pomorza Zachodniego.1334 Laskiewicz Henryk

233/246Zapobieganie powstawaniu zmian pourazowych u sportowców uprawiających
piłkę nożną

1335 Deskur Zbigniew

87/241Wiek i budowa somatyczna zawodników piłki noznej czołowych drużyn I Ligi
Polskiej, Niemieckiej i Włoskiej.

1336 Jan Jaszczanin

87/242Występowanie zmian pourazowych u dzieci w wieku szkolnym.1337 Zbigniew Deskur

5/823Poziom zdolności motorycznych u młodzieży w wieku 15-18 lat
uczęszczajacej do Pierwszej Prywatnej Szkoły Średniej w Policach.

1338 Jerzy Eider

5/873Sprawność fizyczna osób trenujacych AIKIDO a czas trwania treningu
wyrażony w latach kalendarzowych.

1339 Grzegorz Wosik

5/712Ocena wskaźników fizjologicznych układu krążenia dziewcząt w okresie
pokwitania w wieku 11 lat i 15 lat.

1340 Alicja Urbańska

5/262Siła absolutna i względna siła mięśniowa w funkcji klasy sportowej u
zawodników uprawiających wioślarstwo.

1341 Ryszard Kopański

87/380Rola rodziny w profilaktyce zdrowotnej.1342 Zbigniew Deskur

5/263Studium porównawcze budowy kandydatów na studia wychowania
fizycznego w 1990r.

1343 Grażyna Hagel-Koczarska

161/102Porównanie rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej dzieci miejskich i
wiejskich w wieku wczesnoszkolnym

1344 Maria Makris

233/247Walory przyrodnicze i turystyczno-krajobrazowe Krainy Wielkich Jezior1345 Humiczewska - Rajska
Mirosława

87/243Budowa somatyczna koszykarzy czołowych klubów Polskiej Ligi Koszykowej i
NBA.

1346 Jan Jaszczanin

5/207Zróżnicowanie morfologiczne i sprawność fizyczna pilotów w wieku 25-421347 Grażyna Hagel-Koczarska

252/653Absolwenci i studenci IKF US na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 2008.1348 Eider Jerzy

5/547Zmiany masy i wskaźników budowy ciała u otyłych kobiet pod wpływem
podejmowanej aktywności fizycznej i diety.

1349 Wiesław Osiński

252/654Porównanie sprawności fizycznej dzieci w wieku 13-14 lat w Gimnazjum w
Czaplinku i Wałczu.

1350 Jaszczanin Jan

252/104Problemy naboru i selekcji młodych piłkarzy nożnych na przykładzie Klubu
Sportowego Stal Szczecin

1351 Osiński Wiesław

233/248Dobór zawodników do osad wielowiosłowych na podstawie badań, testów i
sprawdzianów trenerskich na przykładzie sekcji wioślarskiej AZS Szczecin

1352 Krupecki Krzysztof

5/956Zachowania zdrowotne dzieci i ich rodziców w środowisku wiejskim.1353 Marian Sygit

252/655Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką dzieci
trenujących taniec towarzyski w Akademickim Klubie Tańca Towarzyskiego
Politechniki Szczecińskiej.

1354 Kruk Joanna

233/374Zachowania zdrowotne kuracjuszy przebywających w uzdrowisku Połczyn
Zdrój

1355 Sygit Marian

5/462Identyfikacja zmiennych warunkujących pamięć ruchu w zależności od płci.1356 Leszek Kalczyński

252/105Zachowania zdrowotne młodzieży szkół średnich Koszalina-porównanie
trenujących i nie trenujących

1357 Sygit Marian

5/1032Zmęczenie mięśni na poziomie komórki kurczliwej.1358 Jan Jaszczanin

233/97Doping w sporcie wyczynowym1359 Jaszczanin Jan

233/375Zagadnienia treningu w podnoszeniu ciężarów1360 Jaszczanin Jan

5/955Problem spożywania alkoholu przez dzieci ze środowisk wiejskich.1361 Marian Sygit

5/777Dynamizm rozwoju kulturystyki kobiet w Europie i na świecie.1362 Jan Jaszczanin

252/106Olimpijczycy województwa zachodniopomorskiego-aktualny status
zawodowy.

1363 Eider Jerzy

87/381Zmiany w rozwoju umiejętności i sprawnosci fizycznej na podstawie
sześcioletniej obserwacji stargardzkich dzieci.

1364 Danuta Umiastowska



233/98Ocena postępowania rehabilitacyjnego u osób z zaburzeniami układu
oddechowego

1365 Deskur Zbigniew

5/1078Wybrane gatunki mikrofauny dolnego biegu Bobru jako wskaźnik czysytości
wody.

1366 Lucjan Agapow

161/103Instruktorzy fitness1367 Jerzy Eider

87/51Metody testowania sprawności specjalnej w koszykówce i ich wartość
informacyjna.

1368 prof. Jan Jaszczanin

87/382Poziom sprawnosci fizycznej i uczestnictwo w różnych formach ruchu
wągrowieckich licealistów.

1369 Danuta Umiastowska

5/824Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży na różnych etapach ontogenezy.1370 Danuta Umiastowska

252/107Najczęstsze urazy występujące u piłkarzy nożnych oraz sposoby ich
leczenia.

1371 Jaszczanin Jan

87/322Aktywnosć ruchowa kobiet w różnym wieku na podstawie aerobiku.1372 Jerzy Eider

87/52Badania własne nad stanem psychofizycznym uczniów z wadami postawy na
przykładzie Gimnazjum nr 7 w Szczecinie.

1373 prof. Bohdan Trzeciak

161/41Zachowania zdrowotne siatkarzy1374 Alfred Owoc

5/990Ocena stanu czystości jeziora Długiego z Modzerowskim na podstawie
występującej makrofauny dla celów rekreacji.

1375 Lucjan Agapow

5/1101Ludowy Klub Sportowy "Łobzonka" Wyrzysk w latach 1947-1997.1376 Marek Łyskawa

5/548Poziom gibkości u dziewcząt i chłopców uprawiających pływanie sportowe w
klubie "Stal - Stocznia" Szczecin.

1377 Jerzy Eider

5/1034Możliwości stosowania leczenia usprawniającego w bocznych skrzywieniach
kręgosłupa u dzieci w warunkach szkolnych.

1378 Bohdan Trzeciak

5/1033Struktury i organizacja pracy Kolejowego Klubu Sportowego "Goplania"
Inowrocław w latach 1945-1990.

1379 Marek Łyskawa

5/549Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci wsi przemyskiej.1380 Zbigniew Drozdowski

5/825Wpływ czynnikó genetycznych i środowiskowych na występowanie chorób
tarczycy wśród młodzieży.

1381 Aleksandra Kładna

161/42Biomechaniczne kryteria doboru broni myśliwskiej do strzelca1382 Ryszard Kopański

161/357Wiarygodność testów sprawności fizycznej na przykładzie 13-15-latków1383 Krzysztof Krupecki

161/104Infrastruktura sportowa w środowisku wiejskim na przykładzie Gminy Banie1384 Marian Sygit

87/149Ocena wydolnosci fizycznej na podstawie progu pzremian anaerobowych.1385 Alicja Urbańśka

233/408Sprawność motoryczna chłopców w wieku przedszkolnym1386 Umiastowska Danuta

233/376Wczesne wykrywanie i zapobieganie powstawaniu wad kończyn dolnych u
dzieci w wieku szkolnym

1387 Deskur Zbigniew

5/676Morfologia stóp dziewcząt nie trenujących w wieku 13-15 lat z
uwzględnieniem budowy somatycznej ciała.

1388 Stanisław Nogalski

87/150Fauna bezkręgowa strefy przybrzeżnej Zalewu Szczecińskiego ze
szczególnym uwzglednieniem Mollusca i Hirudinea.

1389 M. Humiczewska -Rajska

233/377Wpływ obciążeń fizycznych na rozwój młodzieży w wieku 16-18 lat1390 Krupecki Krzysztof

87/383Charakterystyka morfologiczna i proces starzenia osób zatrudnionych w
Przemyśle stoczniowym.

1391 Grażyna Hagel

161/276Próba zastosowania testu Coopera do oceny wydolności fizycznej u
pływaków wyczynowych-juniorów

1392 Agata Pytasz

252/694Sprawność motoryczna żółnierzy odbywających służbę zasadniczą w jednej z
jednostek wojskowych w Szczecinie

1393 Eider Jerzy

87/324Sprawność fizyczna studentów I roku studiów dziennych i zaocznych IKF.1394 Eider Jerzy

5/264Usystematyzowane wysiłki fizyczne a organizm kobiecy.1395 Jan Jaszczanin

161/358Poziom sprawności fizycznej u młodych pilkarzy noznych na przykładzie
klubu sportowego ŁkS Łomża

1396 Jan Jaszczanin

161/432Wychowanie fizyczne i sport w Liceum Ogólnokształcącym w Trzebiatowie w
latach 1990-2005

1397 Marek Łyskawy

5/161Ocena sprawności układu krążenia u siatkarek na podstawie próby Ruffiera.1398 Pytasz Marian

233/409Ocena szybkości dziewcząt i chłopców trenujących i nietrenujących
lekkoatletykę

1399 Iwińska Anna

87/244Wpływ ćwiczeń na korekcję wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym.1400 Zbigniew Deskur



5/463Morfologiczna charakterystyka piłkarzy nożnych o niższym poziomie
sportowym.

1401 Zbigniew Drozdowski

87/245Aktywność ruchowa studentów trenujących i nietrenujących koszykówkę.1402 Marian Sygit

87/246Wpływ niskiego ciśnienia parcjalnego tlenu na wydolność fizyczną na
podstawie badań wykonanych u skoczków spadochronowych.

1403 Maria Brzezińska

5/1079Możliwość rehabilitacji dzieci i młodzieży szkolnej po urazach na terenie woj.
ciechanowskiego.

1404 Bohdan Trzeciak

161/359Koordynacja ruchowa Konia i Jeźdźca podczas trenngów skokowych jako
czynnik warunkujący ich efektywność

1405 Jan Jaszczanin

252/470Urazowość i wypadkowość przy uprawianiu sportów walki.1406 Sygit Marian

161/433Organizacja i działalność Okregowego Związku Piłki Nożnej w Pile w latach
1975-1999

1407 Marek Łyskawy

87/55Problemy w ustaleniu zmian poziomu mocy w fosfokreatynowym obszarze
pracy studentek o różnej sprawnosci fizycznej IKF US.

1408 prof. J. Ślażasa

252/656Wychowanie fizyczne i sport w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w
Szczecinie w latach 2000-2005.

1409 Łyskawa Marek

5/1103Wpływ środowiska społeczno-rodzinnego na kształtowanie sprawności
motoryczenj dziewcząt i chłopców klas VI szkół podstawowych rejonu
ostrowskiego.

1410 Jerzy Eider

87/384Ocena wpływu usprawniania ruchowego na rozwój dzieci z mózgowym
porazeniem.

1411 Zbigniew Deskur

252/695Sprawność fizyczna dziewcząt 12-letnich uprawiających  i nieuprawiających i
nieuprawiających

1412 Garbacik Jolanta

87/247Sprawnośc fizyczna studentek szczecińskich uczelni.1413 Danuta Umiastowska

5/1102Obiekty sportowe WKS "Zawisza" Bydgoszcz w latach 1946-1996.1414 Marek Łyskawa

233/99Formy spędzania wolnego czasu wśród studentów Instytutu Kultury Fizycznej
zamieszkałych na stancjach, w domach studenckich i w mieszkaniach
prywatnych

1415 Sygit Marian

161/360Ocena wpływu postepowania korekcyjnego na boczne skrzywienie
kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym

1416 Zbigniew Deskur

233/378Wpływ leczenia usprawniającego na sprawność fizyczną osób z zespołem
bólowym kręgosłupa lędźwiowego.

1417 Deskur Zbigniew

161/355Analiza skoczności i szybkości młodych piłkarzy KS "Stal Stocznia" Szczecin1418 Jan Jaszczanin

252/108Najczęstsze urazy kończyn dolnych występujące u biegaczy
długodystansowych oraz sposoby ich leczenia

1419 Radziyevskyy Pavlo

252/471Ośrodek przygotowań olimpijskich w Wałczu.1420 Eider Jerzy

87/151Postawy wobec wychowania fizycznego, sportu i turystyki młodzieży
uprawiającej płetwonurkowanie w kołobrzeskim stowarzyszeniu
płetwonurków "Tryton".

1421 Włodzimierz Brzeziński

87/248Porównanie zdolnosci szybkościowych mężczyzn trnujacych sport i nie
trenujących.

1422 Jan Jaszczanin

252/472Motywacja do treningu judo kobiet i jej wpływ na wynik sportowy.1423 Krupecki Krzysztof

5/1037Badania nad spożywaniem alkoholu przez dzieci i młodzież wybranych szkół
miasta Kalisza.

1424 Marian Sygit

5/1036Materialne i kadrowe podstawy działalności Klubu Sportowego "Prosna"
Kalisz w latach 1975-1981.

1425 Marek Łyskawa

5/1035Charakterystyka budowy somatycznej chłopców z klas o poszerzonym
programie wychowania fizycznego z piłki koszykowej Szkoły Podstawowej nr
7 w Kaliszu.

1426 Grażyna Hagel-Koczarska

87/56Porównanie wydolnosci fizycznej chłopców 14 letnich trenujacych i
nietrenujacych piłke nożną.

1427 prof. Marian Pytasz

252/473Zarys bibliograficzny koszykówki na Pomorzu Zachodnim w latach
1982-2007 na podstawie Głosu Szczecińskiego.

1428 Laskiewicz Henryk

5/749Ocena wydolności fizycznej chłopców uprawiających i nieuprawiających
sportu na podstawia próby wysiłkowej Martineta.

1429 Alicja Urbańska

161/278Uwarunkowania technologiczne i cywilizacyjne sportów extremalnych
XX-wieku

1430 Jan Jaszczanin

233/379Wpływ podejmowania zwiększonej aktywności ruchowej na rozwój
wybranych zdolności koordynacyjnych u uczniów szkoły podstawowej nr 1 w
Wałczu.

1431 Zwierko Teresa



5/874Poziom sprawności fizycznej osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim i umiarkowanym.

1432 Maria Makris

87/441Sezonowa aktywność kleszczy /ixodes ricinus/ w okolicy jeziora Imielno jako
potencjalne zagrozenie dla turystów.

1433 Mirosława Humiczewska -
Rajska

161/277Rozwój ratownictwa wysokościowego w Państwowej Straży Pożarnej w
Polsce w latach 1945-2000

1434 Marek Łyskawy

161/105Ocena wpływu usprawniania ruchowego na rozwój dzieci z mózgowym
porażeniem

1435 Zbigniew Deskur

87/442Wiek i budowa somatyczna piłkarek ręcznych I-szej ligii polskiej kobiet na tle
najlepszych reprezentacji światowych.

1436 Jerzy Eider

161/361Wiek macierzyństwa a sprawność fizyczna córek z uwzglednieniem danych o
wieku dziadków

1437 Konstanty Sawicki

5/464Skuteczność adaptowanego kombinezonu leczniczego LK-92 Adeli oraz
kinezyterapii w usprawnianiu pacjentów z mózgowym porażeniem
dziecięcym.

1438 Bohdan Trzeciak

5/327Techniczne środki wspomagające doskonalenie techniki sportowej, cech
fizycznych oraz urządzenia do pomiarów obciążeń treningowych w
podnoszeniu ciężarów.

1439 Ryszard Kopański

161/434Treści treningowe i treści startowe kolarzy w wieku od 14 do 19 lat1440 Jan Jaszczanin

5/550Rozwój pływania sportowego w Szczecinie w latach 1971-1997.1441 Wiktor Iwanowski

252/109Wychowanie fizyczne,sport i turystyka w zainteresowaniach chłopców z
problemem narkomanii z Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla
młodzieży w Brzezince

1442 Kruk Joanna

87/152Ocena rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej bliźniąt w wieku
wczesnoszkolnym.

1443 Makris Maria

5/465Analiza dynamiki zmian poziomu mocy anaerobowej u kobiet trenujących
lekkoatletykę, piłkę ręczną i pływanie.

1444 Joses Śliazas

5/265Wstępna ocena biologicznego stanu czynności wód Jeziora Ińskiego i jego
znaczenia dla rekreacji.

1445 Lucjan Agapow

87/249Ocena wydolności fizycznej zawodników piłki nożnej na podstawie
maksymalnego pochłaniania tlenu.

1446 Brzezińska Maria

5/551Fauna pijawek (hirudinea) i mięczaków (mollusca) Jeziora Wielimie jako
wskaźnik czystości wód.

1447 Lucjan Agapow

233/380Porównanie rozwoju i sprawności fizycznej dzieci w wieku szęściu lat z
Mieszkowiec, Godkowa i Szczecina.

1448 Kotarska Katarzyna

161/362Odżywianie się biegaczy długodystansowych1449 Marian Sygit

233/100Dynamika sprawności fizycznej mężczyzn uprawiających Goshinjitsu w
ASSW "BUGEI"

1450 Jaszczanin Jan

161/363Zastosowanie testu PWC 170 do oceny wydolności fizycznej chłopców w
wieku 16 i 17 lat.

1451 Agata Pytasz

252/696Dynamika sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej trampkarzy GKS
"Rega-Merida" Trzebiatów w cyklu rocznym

1452 Jaszczanin Jan

161/43Asymetria funkcjonalna dziewcząt i chłopców gimnazjum w Karnkowie Gmina
Lipno

1453 Wiesław Osiński

5/826Postawy wobec wychowania fizycznego, sportu i turystyki wychowanków
przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla dzieci
i młodzieży upośledzonej umysłowo w Policach koło Szczecina.

1454 Włodzimierz Brzeziński

233/102Optymalizacja procesu rozgrzewki w piłce siatkowej na przykładzie II ligi
MSKS Orion Sulechów

1455 Krupecki Krzysztof

5/875Sprawność fizyczna i motoryczna dzieci w wieku od dziesięciu do dwunastu
lat o różnej budowie somatycznej.

1456 Tadeusz Mieczkowski

161/279Wpływ uprawiania piłki nożnej na poziom sprawności fizycznej i rozwój
fizyczny chłopców w wieku 16 i 17 lat

1457 Maria Makris

233/101Poziom rozwoju motorycznego dzieci niepełnosprawnych1458 Umiastowska Danuta

87/443Cechy somatyczne i sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców klas VI Szkoły
Podstawowej nr 3 w Trzciance i Szkoły Podstawowej w Siedlisku.

1459 Jan Jaszczanin

87/250Zmiany mozliwości oddechowych dzieci, a ich zaawansowanie sportowe w
pływaniu.

1460 Leszek Kalczyński

161/186Organizacja wychowania fizycznego i sportu w Zespole Szkół Towarzystwa
Salezjańskiego w Szczecinie w latach 1994-2004

1461 Marek Łyskawa



5/328Wpływ uprawiania sportu na zdrowie człowieka w opinii młodzieży szkół
średnich.

1462 Marian Sygit

5/208Zróżnicowanie cheilioskopijne i somatyczne a wybrane schorzenia1463 Zbigniew Drozdowski

161/364Ocena wydolnosci fizycznej młodzieży szkolnej na podstawie testu PWC 1701464 Alina Hłyńczak

161/187Gimnastyka artystyczna w Szczecinie w latach 2000-20031465 Eider Jerzy

5/552Ocena wydolności układu krążenia koszykarzy oraz młodzieży nietrenującej
na podstawie próby Ruffiera.

1466 Alicja Urbańska

161/44Optymalizacja treści rozgrzewki poprzedzającej wysiłek startowy1467 Jan Jaszczanin

161/435Proces treningowy judo juniorów młodszych i jego optymalizacja1468 Jan Jaszczanin

87/251Czołowi lekkoatleci Pomorza Zachodniego.1469 Henryk Laskiewicz

87/57Poziom sprawności fizycznej i osiągnięcia w nauce uczniów klas V, VI
realizujących w różnych warunkach treści programowe z wychowania
fizycznego.

1470 dr danuta Umiastowska

87/153Ocena sprawności fizycznej młodzieży uczącej się w różnych typach szkół.1471 Maria Makris

87/58Ocena wydolności układu krążenia kolarzy na podstawie zmodyfikowanej
próby ortostatycznej i próby Ruffiera.

1472 dr A. Urbańska

161/365Zachowania zdrowotne wybranej grupy sportowców1473 Marian Sygit

87/252Sezonowa aktywnośc kleszczy na obszarze Jeziora Goplana jako
potencjalne zagrożenie dla turystów i spacerowiczów.

1474 Mirosława Humiczewska -
Rajska

87/253Ocena wydolnosci fizycznej koszykarzy na podstawie maksymalnego
pochłaniania tlenu.

1475 Maria Brzezińska

5/786Rehabilitacja uzdrowiskowa jako metoda z wyboru u osób ze schorzeniami
narządu ruchu.

1476 Bohdan Trzeciak

161/45Zachowania zdrowotne kobiet uprawiających aerobik1477 Alfred Owoc

233/103Dynamika sprawności fizycznej chłopców w wieku 11-12 lat trenujących
JUDO i nietrenujących w cyklu rocznym

1478 Jaszczanin Jan

87/155Wychowanie fizyczne i sport w środowisku akademickim Szczecina w latach
1946 - 1985.

1479 Henryk Laskiewicz

161/280Aktywność fizyczna dorosłych w czasie wolnym od pracy zawodowej1480 Marian Sygit

161/106Trendy rozwoju somatycznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej na
przełomie lat 50-tych XX wieku

1481 Leszek Myśliwiec

87/254Poziom uświadomienia dotyczący AIDS wśród młodzieży trenującej i nie
trenującej.

1482 Marian Sygit

87/255Charakterystyka morfologiczna pierwszoligowych piłkarzy nożnych i ręcznych
w Szczecinie.

1483 Konstanty Sawicki

87/154Porównanie rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej bliźniąt.1484 Maria Makris

161/366Zagadnienia i rozwiązania odnowy powysiłkowej w sportach siłowych na
przykładzie kulturystyki i podnoszenia ciężarów

1485 Jan Jaszczanin

233/249Walory turystyczne i krajobrazowe szczecińskiego Parku Krajobrazowego
"Puszcza Bukowa" i Parku Doliny Dolnej Odry

1486 Humiczewska - Rajska
Mirosława

233/250Wpływ treningu piłkarskiego na kształtowanie ogólnej wydolności fizycznej1487 Jaszczanin Jan

5/678Morfologia stóp dziewcząt w wieku 13-14 lat uczęszczających do Szkoły
Podstawowej ne 18 w Szczecinie z uwzględnieniem budowy somatycznej.

1488 Stanisław Nogalski

161/107Wpływ usprawniania ruchowego na rozwój dzieci po uszkodzeniu ośrodka
układu nerwowego

1489 Zbigniew Deskur

87/156Efekty postępowania korekcyjnego u dzieci z wadami postawy i bocznym
skrzywieniem kręgosłupa na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 6 w
Szczecinie.

1490 Zbigniew Deskur

5/266Trening kulturystyczny jako metoda utrzymania sprawności fizycznej w
procesie starzenia się.

1491 Wiktor Iwanowski

5/466Funkcja turystyczna gminy Czaplinek.1492 Wiesław Stachlewski

87/325Wydzaił Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Szczecinie w latach 1973 - 1985.

1493 Marek Łyskawa

233/104Optymalizacja treningu w okresie przygotowawczym w kulturystyce1494 Krupecki Krzysztof

161/281Ocena postępowania rehabilitacyjnego u chorych po złamaniu kości
promieniowej w miejscu typowym

1495 Zbigniew Deskur



5/957Morfologia stóp chłopców w wieku 13-15 lat uprawiających piłkę nożną z
uwzględnieniem budowy somatycznej ciała.

1496 Stanisław Nogalski

5/934Sprawność motoryczna wśród dziewcząt klas VI-VII SP 5 w Skarżysku
Kamiennej o różnej budowie somatycznej.

1497 Jan Jaszczanin

161/188Motywacja do uprawiania tańca nowoczesnego1498 Alfred Owoc

252/474Sprawność motoryczna 12-letnich dzieci szkoły miejskiej i wiejskiej.1499 Drohomirecka Alicja

233/318Ocena sprawności fizycznej i aktywności ruchowej uczniów w wieku 10 - 12
lat realizujących program wychowania fizycznego w różnych warunkach.

1500 Makris Maria

5/1080Wpływ przerwy wakacyjnej na poziom sprawności fizycznej uczniów
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w wieku 12 - 15 lat.

1501 Maria Makris

87/157Ocena wydolności fizycznej zawodników piłki nożnej w zależności od cyklu
treningowego na podstawie maksymalnego pochłaniania tlenu.

1502 Alicja Urbańska

161/46Treści treningowe w cyklu rocznym w żeglarstwie kwalifikowanym1503 Jan Jaszczanin

161/282Zachowania zdrowotne dziecka w rodzinie patologicznej1504 Marian Sygit

161/367Sprawność fizyczna uczniów szkoły podstawowej klas 4-61505 Alfred Owoc

161/368Przeglądowa analiza nadumieralności męzczyzn w Polsce w latach
1971-2003

1506 Ewa Szczepanowska

5/876Wybrane zagadnienia metodyczno - szkoleniowe kulturystyki sportowej.1507 Ryszard Kopański

5/1038Dynamika wskaźników fizycznych uczniów klas IV-VIII w Szkole Podstawowej
nr 9 w Inowrocławiu (rok szkolny 1994/1995).

1508 Ryszard Kopański

87/256Zagadnienia optymalizacji treningu w kulturystyce w aspekcie rekreacyjnym.1509 Jan Jaszczanin

252/110Historia występów Reprezentacji Polski na Piłkarskich Mistrzostwach Świata
mężczyzn

1510 Eider Jerzy

5/329Wydolność fizyczna i funkcja układu krążenia u młodziezy szkół
ogólnokształcących i zawodowych

1511 Marian Pytasz

5/787Wytrzymałość dzieci 10-letnich uprawiających pływanie wyczynowo i
rekreacyjnie.

1512 Jerzy Eider

233/105Sprawność motoryczna koszykarzy z różnych środowisk1513 Drohomirecka Alicja

161/47Poziom wiedzy na temat wychowania zdrowotnego i aktywności fizycznej
dzieci w wieku szkolnym

1514 Marian Sygit

5/991Wpływ ćwiczeń ukierunkowanych na efektywność uczenia się podstawowych
elementów techniki piłki siatkowej dzieci 10-11 letnich.

1515 Roman Kulgawczuk

5/1040Wykorzystanie turystyczne i dydaktyczne Gostynińsko-Włocławskiego Parku
Krajobrazowego.

1516 Lucjan Agapow

5/936Znajomość problematyki zdrowia i jego ochrony wśród dzieci szkół
podstawowych  i ich rodziców z województwa jeleniogórskiego.

1517 Marian Sygit

233/106Zmęczenie jako czynnik adaptacji do wysiłku fizycznego1518 Jaszczanin Jan

161/369Specyfika motoryczności tancerzy breakdance na przykładzie wybranych
grup młodzieży w wieku 15-18 lat

1519 Maria Makris

87/158Poziom wybarnych zależności motorycznych u studentów Instytutu Kultury
Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

1520 Jerzy Eider

161/283Sprawność fizyczna młodziezy róznych typów szkół1521 Maria Makris

161/108Skutki narkomanii w opinii młodzieży1522 Marian Sygit

252/111SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA ZAPAŚNIKÓW-JUNIORÓW KS AGROS ŻARY I
KADRY NARODOWEJ.

1523 Jaszczanin Jan

252/112Stosowanie farmakologicznych środków wspomagających trening wśród
osób ćwiczących w wybranych siłowniach na terenie Szczecina

1524 Bojczenko Siergiej

5/467Biologiczna ocena czystości wód górnego biegu Regi na podstawie
występowania bentofauny.

1525 Lucjan Agapow

161/370Ocena sprawności fizycznej, aktywności ruchowej i zachowań
prozdrowotnych u uczniów kończących szkołę średnią

1526 Maria Makris

252/113Poziom ogólnej sprawności fizycznej zapaśników kadry województwa
lubuskiego.

1527 Jaszczanin Jan

252/657Miejsce i rola zainteresowań rekreacją w czasie wolnym pracowników Urzędu
Skarbowego w Goleniowie.

1528 Sygit Marian

5/1039Wysklepienie stóp dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim.1529 Wiktor Iwanowski

233/165Rola motywacji w sporcie w opinii wielu grup trenerów i zawodników1530 Umiastowska Danuta



233/319Związki między sprawnością specjalną, a wynikami gier symulacyjnych w
młodzieżowych zespołach piłki nożnej.

1531 Florkiewicz Beata

5/468Sprawność motoryczna uczniów w wieku od ośmiu do piętnastu lat o różnym
somatotypie w Polsko-Amerykańskiej Prywatnej Szkole Podstawowej w
Szczecinie.

1532 Tadeusz Mieczkowski

161/189Wpływ treningu Aikido na uwarunkowania siły mięsniowej zginaczy i
prostowników stawu łokciowego

1533 Leszek Myśliwiec

5/330Osiągnięcia sportowe czołowych polskich biegaczy dystansów średnich oraz
długich a rytmy biologiczne.

1534 Jan Jaszczanin

161/190Uwarunkowania psychomotoryczne poziomu sprawności technicznej w
koszykówce u studentów trzeciego roku Instytutu Kultury Fizycznej

1535 Teresa Zwierko

5/267Historia i działalność Centralnego Ośrodka Żeglarskiego im. Andrzeja
Benesza w Trzebieży w latach 1945-1995.

1536 Henryk Laskiewicz

5/469Sprawność motoryczna 9 letnich dziewcząt i chłopców o różnym somatotypie.1537 Tadeusz Mieczkowski

87/444Cechy somatyczne kosztykarzy ekipy narodowej Polski i zespołów
uczestniczących na Igrzyskach Olimpijskich Sydney 2000.

1538 Jan Jaszcanin

252/114Dane somatyczne i taktyka meczowa reprezentacji Polski na Mistrzostwach
Świata w Piłce Nożnej Niemcy 2006

1539 Jaszczanin Jan

252/697Obiekty sportowo-rekreacyjne w Złocieńcu.1540 Eider Jerzy

233/381Zainteresowania szeroko pojętym ruchem, turystyką, wychowaniem
fizycznym i rekreacją dzieci i młodzieży w świetle badań przeprowadzonych w
środku szkolno - wychowawczym w Pyrzycach.

1541 Kruk Joanna

161/109Ocena wydolności fizycznej za pomocą testu Coopera młodzieży trenującej
rózne dyscypliny sportowe

1542 Maria Brzeziński

5/713Określenie reakcji układu krążenia u młodzieży trenującej i nietrenującej za
pomocą próby Ruffiera.

1543 Agata Pytasz

5/553Kształtowanie sprawności specjalnej bramkarza Parii Szczecin w rocznym
cyklu treningowym - sezon 98/99.

1544 Jan Jaszczanin

5/401Rozwój biologiczny dzieci uprawiających judo.1545 Grażyna Hagel

161/191Udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych podczas wypoczynku
letniego

1546 Danuta Umiastowska

233/343Analiza gry reprezentacji Polski w piłce nożnej na Mistrzostwach Świata w
latach 1974 - 2002.

1547 Jaszczanin Jan

233/251Zachowanie zdrowotne uczniów sportowego Liceum Ogólnokształcącego nr
8 w Szczecinie

1548 Sygit Marian

5/679Ocena walorów środowiska naturalnego i stanu zagospodarowania dla
potrzeb turystyki irekreacji w Gminie Czaplinek.

1549 Roman Kulgawczuk

5/1041Ocena poziomu sprawności motorycznej chłopców upośledzonych umysłowo
w stopniu lekkim w wieku 13 - 16 lat.

1550 Maria Makris

5/993Poziom zdolności motorycznych a typ budowy ciała chłopców 11-letnich.1551 Jerzy Eider

161/371Wykorzystanie testu Coopera w ocenie stanu funkcjonalnego organizmu na
przykładzie piłkarek nożnych

1552 Jan Jaszczanin

5/827Wpływ przerwy wakacyjnej na sprawność motoryczną dzieci w wieku
wczesnoszkolnym.

1553 Maria Makris

233/252Wpływ poziomu sprawności technicznej na skuteczność gier symulacyjnych
1x1 u młodych piłkarzy nożnych

1554 Zwierko Teresa

87/159Wpływ uprawiania pływania sportowego na poziom sprawności fizycznej
dzieci w okresie dorastania.

1555 MariaMakris

5/994Wpływ ćwiczeń ukierunkowanych na efektywność uczenia się podstawowych
elementów techniki piłki siatkowej dzieci 9-10 letnich.

1556 Roman Kulgawczuk

233/107Zmiany poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych w rocznym cyklu
treningowym u piłkarzy nożnych HKS "Hutnik" Szczecin

1557 Zwierko Teresa

233/320Fizjologia i metabolizm układu nerwowo - mięśniowego w adaptacji do
wysiłków fizycznych o sile maksymalnej.

1558 Jaszczanin Jan

233/321Wpływ atrakcyjności ruchowej na rozwój i sprawność fizyczną osób po 65
roku życia.

1559 Deskur Zbigniew

252/475Poziom zdolności zachowania równowagi i zwinności chłopców trenujących
Taekwon-do oraz uczniów liceum.

1560 Bojczenko Siergiej

87/385Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką osób
niepełnosprawnych ruchowo. (W świetle badań w Klubie Sportowym
Inwalidów "Start" w Szczecinie.

1561 Włodzimierz Brzeziński



252/115Paraolimpijczycy z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach.1562 Laskiewicz Henryk

87/160Wpływ uprawiania piłki koszykowej na rozwój i sprawnośc fizyczna chłopców
w wieku 11 - 12 lat.

1563 Maria Makris

87/161Stopień wysklepienia stóp dziewcząt w wieku 10,5 lat trenujących i
nietrenujących pływanie.

1564 L. Kalczyński

5/470Wydolność wysiłkowa 15-letnich dziewcząt trenujących i nietrenujących w
próbie Ruffiera i próbie Bergmanna.

1565 Marian Pytasz

252/116Biomechaniczne uwarunkowania ewolucji sprzętu wędkarskiego.1566 Bojczenko Siergiej

5/402Zachowania zdrowotne młodzieży szkół średnich w mieście Złocieńcu.1567 Aleksandra Kładna

233/253Wpływ poziomu koordynacji ruchowej na skuteczność gier symulacyjnych 1:1
u młodych piłkarzy nożnych

1568 Zwierko Teresa

5/331Ocena czystości wód rzeki Regi na podstawie występowania makrofauny.1569 Lucjan Agapow

161/372Wpływ ćwiczeń z muzyką na uczestnictwo w róznych formach ruchu na
podstawie eksperymentu pedagogicznego

1570 Danuta Umiastowska

252/476Zwyczaje żywieniowe studentek Instytutu Kultury Fizycznej.1571 Sygit Marian

5/750Możliwości i metody rehabilitacji dzieci głuchych, ogłuchłych i niesłyszących
w szkołach specjalnych.

1572 Bohdan Trzeciak

87/326Kształtowanie proaktywnych postaw do uczestnictwa w kulturze fizycznej (na
przykładzie działalności szkolnego klubu sportowego).

1573 Danuta Umiastowska

252/477Aktywność fizyczna chorych na cukrzycę typu 2.1574 Sygit Marian

5/403Fizjologiczne krzywizny kręgosłupa u chłopców pływających i niepływających.1575 Wiktor Iwanowski

233/322Turystyka kajakowa na terenie parku krajobrazowego pojezierza iławskiego.1576 Humiczewska - Rajska
Mirosława

5/209Ocena stanu czystości Płoni na podstawie występowania makrofauny1577 Lucjan Agapow

233/382Sprawność motoryczna uczennic z gimnazjum w Trzebiatowie.1578 Eider Jerzy

5/268Wypadkowośc podczas zajęć wychowania fizycznego w szkołach
podstawowych w Szczecinie w latach 1983-1993.

1579 Marian Sygit

87/59Rozwój cech motorycznych dziewcząt 8-14 lat uprawiających gimnastykę
sportową oraz dziewcząt klas ogólnych.

1580 prof. Jan Jaszczanin

5/332Walory turystyczno-krajoznawcze gminy Nowogard.1581 Lucjan Agapow

5/333Makrofauna rzeki Płoni jako wskaźnik czystości wody.1582 Lucjan Agapow

252/658Zmiany poziomu sprawności specjalnej w rocznym cyklu treningowym w
drużynie piłkarzy nożnych klubu sportowego Świt Szczecin.

1583 Zwierko Teresa

5/269Charakterystyka morfologiczna chłopców uprawiających wioślarstwo w Klubie
AZS w Szczecinie.

1584 Zbigniew Drozdowski

161/373Poziom sportowy z zdolności koordynacyjne piłkarzy noznych trampkarzy
starszych KS "Stal" Szczecin

1585 Wiesław Osiński

161/110Znajomość dopingu w sporcie1586 Marian Sygit

5/877Charakterystyka morfologiczna noworodków z regionu szczecińskiego.1587 Grażyna Hagel

161/48Wychowanie zdrowotne i sprawnośc fizyczna uczniów sportowych i
niesportowych w szkole w Resku

1588 Marian Sygit

87/257Ocena wydolności fizycznej piłkarzy nożnych /seniorzy/ w różnych okresach
terningowych na podstawie maksymalnego pochłaniania tlenu.

1589 Maria Brzezińska

87/445Funkcje turystyczne miasta i gminy Puck.1590 Mirosława Humiczewska -
Rajska

252/698Styl życia mieszkańców Płotów.1591 Eider Jerzy

252/699Ku czynnikom rzutujących na zachowanie kibiców (fanów) w wybranych
sportach.

1592 Jaszczanin Jan

252/659Działalność Klubu Sportowego "Gwardia" Piła1593 Eider Jerzy

252/478Baza sportowa szczecińskich szkół wyższych w latach 1990-2005.1594 Łyskawa Marek

233/323Obciążenia treningowe juniora w triathlonie w cyklu rocznym.1595 Jaszczanin Jan

252/479Wpływ zwiększonej aktywności rekreacyjno - sportowej na postawę
społeczną wychowanków Ośrodka Resocjalizacyjnego w Podborsku.

1596 Kalczyński Leszek

87/258Związki sprawności specjalnej i koordynacji ruchowej u koszykarzy AZS
Szczecin.

1597 Wiesław Osiński



5/471/brak pracy/ Zależność między stosowanymi środkami dydaktycznymi a
poziomem umiejętności z minikoszykówki u uczniów klas młodszych.

1598 Danuta Umiastowska

5/270Aktywność ruchowa dzieci w młodszym wieku szkolnym.1599 Danuta Umiastowska

161/436Obciążenia treningowe pływaków gimnazjum Zespołu Szkół
Ogólnokształcacych Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

1600 Jerzy Troszczyński

87/456Sprawność fizyczna dziewcząt kończących szkołę podstawową /na
przykładzie klas realizujących oblikatoryjny i poszerzony program z piłki
kosztkowej/.

1601 Danuta Umiastowska

5/554Cheilioskopijne i morfologiczne zróżnicowanie kobiet po mastektomii.1602 Grażyna Hagel

233/254Zachowania zdrowotne nauczycieli wychowania fizycznego szkół średnich w
Szczecinie

1603 Sygit Marian

5/404Budowa somatyczna a wysklepienie stopy u 13 - 14 letnich dziewcząt nie
uprawiających sportu.

1604 Tadeusz Mieczkowski

5/164Morfologia stóp chłopców w wieku 13-15 lat uczęszczających do SP nr 69 w
Szczecinie z uwzględnieniem budowy somatycznej.

1605 Nogalski Stanisław

5/680Poziom zainteresowania włąsnym usprawnieniem pacjentów przebywających
w Poradni Rehabilitacji Leczniczej w Stoczniowym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Szczecinie.

1606 Włodzimierz Brzeziński

252/117Obiekty sportowe w Nowogardzie w latach 1945-20051607 Łyskawa Marek

161/374Urazowośc na lekcji wychowania fizycznego w Liceach Ogólnokształcacych
na przełomie czterech lat w Nowogardzie

1608 Marian Sygit

5/555Fauna pijawek (hirudinea) i mięczaków (mollusca) Jeziora Woświn jako
wskaźnik czystości wód.

1609 Lucjan Agapow

5/405Wskaźniki somatyczne oraz niektóre właściwości bioenergetyki mięśniowej
określające wydolność.

1610 Jan Jaszczanin

87/328Aktywnosć ruchowa i styl życia młodziezy szkół podstawowych w Szczecinie.1611 Marian Sygit

87/60Ilościowe parametry podskórnej tkanki tłuszczowej u zawodników trenujących
Taekwon-do.

1612 prof. Tadeusz Mieczkowski

5/271Nałóg palenia tytoniu wśród młodzieży Szkół Podstawowych w Szczecinie.1613 Marian Sygit

252/118Wpływ nauczycielskich czynności motywujących na podejmowanie
aktywności fizycznej przez ucznia

1614 Umiastowska Danuta

252/119Zależność techniki pływania od poziomu gibkości u pływaków 10-cio letnich
Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie

1615 Troszczyński Jerzy

252/120Uwarunkowania somatyczne,a wyniki sportowe w triathlonie.1616 Troszczyński Jerzy

87/386Wiek i budowa somatyczna piłkarzy "Pogoni" Szczecin w latach 1990-2000.1617 Jerzy Eider

5/878Ocena sprawności motorycznej dzieci z upośledzeniem lekkim w wieku 13-15
lat.

1618 Maria Makris

5/334Motywacja do grania w piłkę nożną dzieci i młodzieży.1619 Marian Sygit

252/121Kolarstwo w Nowogardzie w latach 1945-1975.1620 Łyskawa Marek

161/375Zachowania prozdrowotne u osób trenujących dwie sztuki walki: boks i
ju-jitsu-system combat 56

1621 Marian Sygit

87/61Rozwój form turystycznych w Szczecińskim oddziale Polskiego Towarzystwa
Turystyczno - Krajoznawczego w latach 1990-1999.

1622 prof. T. Mieczkowski

252/660Aqua aerobik jako współczesny element rekreacji ruchowej.1623 Kotarska Katarzyna

87/327Ocena skuteczności gry zespołu i zawodników na podstawie badań
przeprowadzonych na KS

1624 Jan Jaszczanin

5/472Działalność ośrodka odnowy biologicznej "Fitness Centrum" w Szczecinie.1625 Wiesław Osiński

87/446Wpływ pracy w trudnych warunkach na poziom sprawności dzieci wiejskich.1626 Danuta Umiastowska

5/473Sprawność motoryczna dzieci 13-14 letnich o różnej budowie somatycznej.1627 Tadeusz Mieczkowski

87/447Sport kwalifikowany a srodki dopingujące.1628 Jan Jaszczanin

5/714Ogólne podstawy wysiłku fizycznego różnej intensywności.1629 Jan Jaszczanin

5/474Wydolność fizyczna i współczynnik skuteczności restytucji u piłkarzy juniorów
młodszych klubu "Stal - Stocznia" Szczecin w rocznym cyklu treningowym.

1630 Marian Pytasz

5/475Analiza sprawności ogólnej i specjalnej w cyklu treningowym siatkarzy KS
"Bosman-Morze" Szczecin.

1631 Wiesław Osiński



233/255Występowanie obrażeń ciała i ich zapobieganie u sportowców uprawiających
piłkę ręczną

1632 Deskur Zbigniew

5/682Morfologia stóp chłopców w wieku 13-14 lat uprawiających piłkę nożną w
MKS "Piast" Choszczno z uwzględnieniem budowy somatycznej.

1633 Stanisław Nogalski

87/259Zmainy w poziomie sprawności fizycznej studentó wychowania fizycznego w
pierwszych latach nauki.

1634 Danuta Umiastowska

5/476Dojrzałość biologiczna chłopców uprawiających piłkę nożną na wczesnych
etapach szkolenia.

1635 Zbigniew Drozdowski

87/260Analiza skuteczności gry zespołu w piłce koszykowej seniorów SKK Szczecin
w sezonie 2000/2001.

1636 Wiesław Osiński

161/437Styl życia młodzieży szkolnej w Nowogardzie1637 Alicja Drohomirecka

5/958Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Strzelnie w latach 1894-1939.1638 Marek Łyskawa

252/480Wpływ leczenia usprawniającego na chorych z zespołem bólowym
kręgosłupa szyjnego.

1639 Deskur Zbigniew

161/192Walory turystyczne i przyrodnicze spływu kajakowego Czarną Hańczą1640 Mirosława
Humiczewska-Rajska

233/108Obciążenie turystyczne Słowińskiego Parku Narodowego1641 Humiczewska - Rajska
Mirosława

233/410Współczesne oblicze olimpizmu1642 Łyskawa Marek

252/661Uczestnictwo w zajęciach gimnastyki korekcyjnej a sprawność fizyczna dzieci
w wieku 5-6 lat.

1643 Makris Maria

5/556Postawy wybec wychowania fizycznego, sportu i turystyki dzieci i młodzieży
pozbawionej opieki domu rodzinnego (w świetle badań w Ognisku Św. Brata
Alberta w Szczecinie).

1644 Włodzimierz Brzeziński

161/193Ocena wydolności tlenowej piłkarzy nożnych na podstawie VO 2 i PPA1645 Alicja Urbańska

252/662Wpływ używek psychotropowych na młodzież gimnazjalną.1646 Szczepanowska Ewa

87/329Fauna litoralu Jeziora Morzycko.1647 Lucjan Agapow

161/111Zachowania zdrowotne osób uprawiających kung-fu1648 Marian Sygit

87/448Sezonowa aktywność kleszczy w okolicy Jeziora Myśliborskiego jako
potencjalne zagrożenie dla turystów.

1649 Mirosława Humiczewska -
Rajska

233/109Aktywność fizyczna lekarzy stomatologów w Szczecinie1650 Sygit Marian

5/1042Materialne i kadrowe podstawy działalności Kaliskiego Towarzystwa
Wioślarskiego w latach 1918-1939.

1651 Marek Łyskawa

5/992Sprawność fizyczna chłopców pochodzących ze środowiska miejskiego i
wiejskiego.

1652 Jerzy Eider

5/335LKS "Dragon" Nowielice 1973-93.1653 Henryk Laskiewicz

233/324Budowa somatyczna i sprawność motoryczna uczniów Gimnazjum w
Modlimowie.

1654 Eider Jerzy

252/700Rozlewiska wodne w powiecie gryfińskim, ekologia i turystyka.1655 Humiczewska-Rajska
Mirosława

233/383Sprawność fizyczna chłopców i dziewcząt klas drugich o zróżnicowanej
aktywności fizycznej w zajęciach szkolnych.

1656 Jaszczanin Jan

233/110Ocena szkolna z wychowania fizycznego w opinii uczniów, ich rodziców i
nauczycieli w szkole podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w
Dębnie, powiat Myślibórz, woj. zachodniopomorskie

1657 Osiński Wiesław

161/49Styl życia i zachowania zdrowotne dziewcząt uczacych się w LO nr 1 i w ZSZ
nr 3 w Szczecinie

1658 Wiesław Osiński

5/336Ocena i porównanie sprawności fizycznej chłopców z Technikum
Budowlanego i I Liceum Ogólnokształcącego nr I w Szczecinie.

1659 Danuta Umiastowska

5/959Klub Sportowy "Olimpia" Grudziądz w latach 1957-1993.1660 Marek Łyskawa

87/261Wykorzystanie urządzeń i sal gimnastycznych w korekcji wad postawy dzieci
w szkołach podstawowych w Szczecinie.

1661 Zbigniew Deskur

161/194Wartości ciała a styl życia rodziny1662 Leszek Kalczyński

87/387Porównanie rozwoju fizycznego i sprawnosci fizycznej dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim z dziećmi ze szkoły normalnej.

1663 Maria Makris

5/1104Typ budowy ciała a sprawność fizyczna dzieci 14 letnich.1664 Jerzy Eider

87/449Ocena wydolności fizycznej dzieci i młodziezy obu płuci w szerokim
przedziale wiekowym na podstawie testu Harwardzkiego w modyfikacji WHO.

1665 Maria Brzezińska



5/879Poziom sprawności motorycznej dzieci wiejskich i miejskich w okresie
wczesnoszkolnym.

1666 Maria Makris

5/788Kształtowanie się krzywizn kręgosłupa u dzieci w wieku 7-9 lat uprawiających
i nieuprawiających sportu pływackiego.

1667 Wiktor Iwanowski

87/162Wiek i budowa somatyczna zespołów siatkarskich polskiej I ligi na tle
wiodacych ekip zagranicznych.

1668 Jerzy Eider

5/272Wpływ uprawiania aerobicu na samopoczucie kobiet w wieku produkcyjnym.1669 Marian Sygit

252/122Rozwój triathlonu na Pomorzu Zachodnim.1670 Laskiewicz Henryk

233/111Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży z domów dziecka1671 Sygit Marian

5/1105Charakterystyka epidemiologiczna chorób alergicznych wśród młodzieży klas
VII szkoły podstawowej w Nowogardzie Bobrzańskim w roku szkolnym
1997/98 oraz ocena ich przyczyn i skutków.

1672 Aleksandra Kładna

5/406Udział 15 - letniej młodzieży w różnych formach ruchu.1673 Danuta Umiastowska

5/715Wpływ treningu na wydolność fizyczną płetwonurków.1674 Agata Pytasz

252/481Występowanie i zapobieganie obrażeniom ciała u sportowców uprawiających
piłkę koszykową.

1675 Deskur Zbigniew

87/388Sprawność fizyczna młodziezy uprawiającej sport na obszarach ekologicznie
zagrożonych - piłka nożna.

1676 Mirosława Humiczewska -
Rajska

5/557Wpływ ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych na sprawność fizyczną dzieci
przedszkolnych.

1677 Maria Makris

252/123Sprawność specjalna piłkarek ręcznych oceniana według wybranych testów
fizycznych

1678 Jaszczanin Jan

233/256Ocena wydolności fizycznej organizmu sportowców niepełnosprawnych
ruchowo uprawiających wioślarstwo w rocznym cyklu treningowym

1679 Jaszczanin Jan

87/450Problem oceny krótkich wysiłków fizycznych u skoczków wzwyż.1680 Juozas Ślaźas

87/330Morfologiczna charakterystyka zawodników uprawiających boks.1681 Grażyna Hagel

5/558Ocena sprawności wentylacyjnej studentek IV roku IKF US.1682 Agata Pytasz

233/112Ocena siły mięśni dłoni i reakcji krążeniowo - oddechowej u dzieci
przedszkolnych

1683 Brzezińska Maria

87/262Kształtowanie wydolności fizycznej piłkarzy nożnych.1684 Juozes Śliaźas

252/482Program obozów aktywnych organizowanych przez Biuro Podróży Tour Club
ze Szczecina.

1685 Osiński Wiesław

5/1043Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej w piłce nożnej chłopców
Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole.

1686 Wiktor Iwanowski

161/376Budowa somatyczna dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej1687 Jerzy Eider

161/195Wpływ otoczenia rodzinnego ucznia na poziom jego sprawności fizycznej1688 Danuta Umiastowska

252/124Ocena wpływu leczenia rehabilitacyjnego u osób z bólami kręgosłupa
szyjnego.

1689 Radziyevskyy Pavlo

252/125Statystyki gry zespołu ekstraklasy w koszykówce mężczyzn "AZS Koszalin" w
sezonie zasadnicznym 2005/2006

1690 Osiński Wiesław

252/126Ocena wpływu postępowania korekcyjnego na boczne skrzywienia
kręgosłupa u dzieci w wieku młodszym szkolnym

1691 Radziyevskyy Pavlo

5/559Wiek i budowa somatyczna polskich piłkarzy I ligowych.1692 Jerzy Eider

233/113Poziom sprawności ogólnej oraz zainteresowania koszykarek.1693 Drohomirecka Alicja

87/389Zachowania zdrowotne dzieci wiejskich.1694 Marian Sygit

161/196Sprawność motoryczna w cyklu rocznym pływaka1695 Jerzy Troszczyński

5/995Poziom sprawności motorycznej dziewcząt 12-letnich ze szkoły podstawowej
nr 35 w Szczecinie o różnej zawartości tkanki tłuszczowej.

1696 Taduesz Mieczkowski

5/880Ocena sprawnosci ogólnej i specjalnej koszykarek pierwszoligowego zespoły
AZS Poly Color Szczecin.

1697 Jerzy Eider

252/127Historia pływania na Pomorzu Zachodnim (1966-1986).1698 Laskiewicz Henryk

5/210Ocena aktywności ruchowej w opinii uczniów klas IV, VI, VIII i ich rodziców
na podstawie badań ankietowych

1699 Jan Jaszczanin

233/257Wzajemny związek przygotowania szybkościowo-siłowego i wydolności
specjalnej w wybranych sportach walki

1700 Pryimakov Aleksander



161/112Efektywność naboru i selekcji do piłki ręcznej 14-letnich chłopców z
uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpia" w Baniach

1701 Jan Szopa

5/560Wartości informacyjne testów sprawności ogólnej w piłce nożnej.1702 Jan Jaszczanin

252/483Zagadnienia i metody wczesnej preselekcji w sporcie na przykładzie skoku o
tyczce.

1703 Krupecki Krzysztof

87/451Urazowość w żeglarstwie deskowym.1704 Leszek Kalczyński

5/407Budowa ciała a zawód.1705 Zbigniew Drozdowski

161/50Zachowania zdrowotne dziewcząt trenujących i nietrenujących piłkę siatkową1706 Marian Sygit

5/960Wpływ ćwiczeń ukierunkowanych na efektywność uczenia się podstawowych
elementów piłki siatkowej dzieci 12-13 letnich.

1707 Roman Kulgawczuk

161/51Wiedza studentek Instytutu Kultury Fizycznej i Politechniki Szczecińskiej na
temat dbałości o ciało i zdrowie

1708 Marian Sygit

233/114Ocena wychowania fizycznego w opinii uczniów liceum ogólnokształcącego
w Połczynie Zdroju.

1709 Osiński Wiesław

5/1081Sprawność motoryczna dziesięcioletnich dzieci ze środowiska wiejskiego i
miejskiego.

1710 Maria Makris

5/881Motywacja do uprawiania piłki nożnej przez dzieci i młodzież.1711 Marian Sygit

5/683Aktywność ruchowa dzieci w młodszym wieku szkolnym w świetle budżetu
dnia ucznia.

1712 Danuta Umiastowska

5/882Historia gimnastyki sportowej w Jarosławiu.1713 Jerzy Eider

5/828Zarys dziejów kultury fizycznej Litwy XX wieku.1714 Henryk Laskiewicz

5/829Wkład w rozwój ruchu sportowego na Pomorzu Zachodnim Polaków
urodzonych na Wileńszczyźnie.

1715 Henryk Laskiewicz

161/197Wpływ wysiłku statycznego na układ krążenia u zawodników taekwondo1716 Agata Pytasz

5/561Etapy rozwoju alpinizmu w Polsce.1717 Tadeusz Mieczkowski

87/62Historia piłki siatkowej na Pomorzu Zachodnim w latach 1973-1985.1718 prof. Henryk Laskiewicz

233/384Sprawność motoryczna chłopców uprawiających karate w kołobrzegu.1719 Eider Jerzy

161/198Uczestniczki zajęć z aerobiku rekreacyjnego1720 Jerzy Eider

5/996Wpływ ćwiczeń ukierunkowanych na efektywność uczenia się podstawowych
elementów techniki piłki siatkowej dzieci 9-10-letnich.

1721 Roman Kulgawczuk

161/438Aktywność fizyczna młodzieży po zajęciach lekcyjnych1722 Marian Sygit

87/163Ideał trenera w opiniach zaawodników i szkoleniowców.1723 Maria Makris

5/273Uczestnicy kultury fizycznej w Szczecinie po II wojnie światowej.1724 Henryk Laskiewicz

252/484Porównanie wydolności fizycznej trampkarzy  z Gryfic w półrocznym cyklu
teningowym.

1725 Dudzińska Wioletta

87/331Ocena zdolności motorycznej dzieci w wieku 10-12 lat przeprowadzona na
podstawie testu IMCA.

1726 Maria Makris

233/258Aktywność fizyczna nauczycieli wychowania fizycznego i przedmiotów
ścisłych ze Stargardu Szczecińskiego

1727 Sygit Marian

5/477Biologiczna ocena czystości górnego odcinka rzeki Iny na podstawie
występowania bentofauny.

1728 Lucjan Agapow

5/274Powstanie i rozwój KS "Chemik" Police.1729 Henryk Laskiewicz

252/701Wpływ zdolności koordynacyjnych na skuteczność gier 1x1 w koszykówce.1730 Zwierko Teresa

87/63Rozwój tenisa na Pomorzu Zachodnim w latach 1966-1980.1731 prof. Henryk Laskiewicz.

233/116Analiza poziomu sprawności ogólnej i specjalnej w cyklu treningowym
koszykarzy UKS HERKULES Białogard.

1732 Florkiewicz Beata

87/390Aktywność ruchowau chorych z przewlekłą niewydolnością nerek na
przykładzie oddziałaów sztucznej nerki na terenie miasta Szczecina.

1733 Marek Feruszewski

233/115VO2 max i PPA jako czynniki decydujące o wydolności tlenowej lekkoatletek
biegów średnich.

1734 Urbańska Alicja

233/259Przyczyny niechęci uczniów i uczennic Liceum Ogólnokształcącego w
Świdwinie (woj. Zachodniopomorskie) do lekcji wychowania fizycznego

1735 Osiński Wiesław

5/275Przyrodnicza ocena dorzecza Parsęty dla celów turystyki i rekreacji oraz ich
ochrona.

1736 Lucjan Agapow



5/1044Ocena postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie badań
własnych.

1737 Bohdan Trzeciak

233/344Baza sportowa szkół miejscowości Świdwin.1738 Eider Jerzy

87/263Żeglarstwo na Pomorzu Zachodnim od 1961 roku.1739 Henryk Laskiewicz

5/1082Sprawność fizyczna a warunki do prowadzenia zajęć z wychowania
fizycznego.

1740 Maria Makris

5/408Uczestnicy kultury fizycznej w Szczecinie.1741 Henryk Laskiewicz

233/325Turystyka rowerowa i piesza na Zachodnim Wybrzeżu Bałtyku1742 Humiczewska - Rajska
Mirosława

233/326Wychowanie fizyczne i sport w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie w latach 1998-2005

1743 Łyskawa Marek

233/327Występowanie i zapobieganie zmianom urazowym u sportowców
uprawiających piłkę nożną

1744 Deskur Zbigniew

5/1106Udział sportowców województwa zielonogórskiego w Igrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy w latach 1945-1981.

1745 Marek Łyskawa

5/276Urazowość w piłce nożnej.1746 Jan Jaszczanin

252/485Wydolność fizyczna dzieci uprawiających żeglarstwo.1747 Lubkowska Anna

5/337Zachowania zdrowotne dzieci szkół podstawowych i ich rodziców.1748 Marian Sygit

5/409Sprawność motoryczna chłopców klas V o różnej budowie somatycznej.1749 Tadeusz Mieczkowski

161/377Zmiany w poziomie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz
umiejętnościach ruchowych studentów wychowania fizycznego w ciagu 5 lat
nauki

1750 Danuta Umiastowska

5/684Właściwości kurczliwe mięśni szkieletowych możliwości zastosowania
środków odnowy powysiłkowej.

1751 Jan Jaszczanin

233/117Ilościowa i jakościowa ocena gry Zespołu AZS GAZ ZIEMNY KOSZALIN w
sezonie sportowym 2004 - 2005.

1752 Zwierko Teresa

161/378Reprezentacja Polski na mistrzostwach świata w latach 1974-20021753 Jerzy Eider

87/391Stosowanie dopingu wśród młodziezy uprawiającej kulturystykę rekreacyjnie
na przykładzie klubów kulturystycznych w Stargardzie Szczecińskim.

1754 Marian Sygit

252/486Wpływ tańca nowoczesnego na wydolność fizyczną dzieci mierzoną próbą
Ruffiera.

1755 Lubkowska Anna

233/260Ocena sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej w okresie przygotowawczym
i startowym na przykładzie bramkarzy klubów 4-ligowych woj.
zachodniopomorskiego

1756 Jaszczanin Jan

161/199Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna chłopców uprawiających piłkę
nożną na tle grupy porównawczej

1757 Jan Szopa

233/118Olimpijczycy Pomorza Zachodniego ( lekkoatleci ).1758 Laskiewicz Henryk

233/345Sprawność fizyczna piłkarzy nożnych po 18-stym roku życia1759 Sygit Marian

233/346Roczne okesy treningowe a wytrzymałość wśród pięściarzy.1760 Jaszczanin Jan

233/385Poziom sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt pochodzących z różnych
aglomeracji.

1761 Umiastowska Danuta

233/119Szlaki kajakowe na Pomorzu Zachodnim.1762 Humiczewska - Rajska
Mirosława

5/213Wydolność fizyczna studentek Instytutu Kultury Fizycznej oraz studentek
Wydziału Pedagogiki w Szczecinie na przestrzeni 4 lat studiów

1763 Alicja Urbańska

5/685Zróżnicowanie morfologiczne i proces starzenia mężczyzn w różnych
zawodach.

1764 Grażyna Hagel-Koczarska

5/1045Wpływ przerwy wakacyjnej na poziom sprawności fizycznej uczniów Szkoły
Podstawowej w Stróżewie.

1765 Danuta Umiastowska

5/410Porównanie sprawności motorycznej dziewcząt nietrenujących i trenujących
pływanie w wieku 13 lat testem Eurofit.

1766 Wiktor Iwanowski

161/379Odżywianie się piłkarzy nożnych1767 Marian Sygit

5/277Poziom wydolności osób o różnym somatotypie, przebywających na
wczasach redukujących tkankę tłuszczową w Juracie.

1768 Tadeusz Mieczkowski

233/411Sprawność motoryczna dziewcząt w wieku przedszkolnym1769 Umiastowska Danuta

161/439Ocena wpływu postępowania korekcyjnego na boczne skrzywienie
kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym

1770 Zbigniew Deskur



161/52Poziom wiedzy na temat prawidłowego odżywiana się u pływaków u judoków1771 Alfred Owoc

161/380Kontuzje i urazy piłkarek i piłkarzy ręcznych Klubu "Łącznościowiec
Szczecin"

1772 Marian Sygit

5/716Walory przyrodnicze i ich wykorzystanie w turystyce i rekreacji Parku
Barlinecko-Gorzowskiego.

1773 Lucjan Agapow

5/411Dojrzałość biologiczna dzieci szkolnych a stan społeczny ich rodzin.1774 Zbigniew Drozdowski

161/200Ocena wychowania fizycznego w opinii młodziezy gimnazjalnej1775 Marian Sygit

233/120Ocena rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej bliźniąt w wieku 10 - 12 lat.1776 Makris Maria

5/412Motywacja dziewcząt do uprawiania piłki nożnej.1777 Marian Sygit

5/997Wychowanie fizyczne i sport w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie w roku
akademickim 1993/94.

1778 Marek Łyskawa

5/562Badania własne nad częstotliwością występowania wad kończyn dolnych u
dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie.

1779 Bohdan Trzeciak

5/169Wpływ elektrostymulacji na funkcjonalny stan mięśni i tkanki kostnej u osób z
dysfunkcją kończyn dolnych.

1780 Kopański Roman

87/164Pamięć ruchowa a uczenie się pływania chłopców.1781 L. Kalczyński

161/201Aktywność fizyczna młodzieży wybranych szkół średnich Szczecina
2003/2004

1782 Marian Sygit

252/128Obciążenia treningowe w cyklu rocznym w triathlonie.1783 Troszczyński Jerzy

87/165Ocena wiedzy młodzieży na temat znajomości występowania czynników
ryzyka chorób układu krążenia.

1784 Marian Sygit

5/1046Ocena sprawności motorycznej dziewcząt uprawiających koszykówkę (w
świetle badań w Szkołach Podstawowych nr 10 i 41 w Szczecinie).

1785 Jerzy Eider

5/170Próba oceny wód górnego biegu Płoni na podstawie składu wybranych
taksonów makrofauny.

1786 Agapow Lucjan

161/113Poziom wybranych zdolności motorycznych u kobiet ćwiczących aerobik1787 Jerzy Eider

5/721Uczestnictwo w szkolnej kulturze fizycznej 15- letnich dziewcząt w zależności
od miejsca zamieszkania (na przykładzie Kołbaskowa i Szczecina).

1788 Danuta Umiastowska

87/452Aktywność ruchowa a sprawność fizyczna kobiet.1789 Maria makris

161/202Wpływ ćwiczeń korekcyjnych na postawę ciała u dzieci klas I Szkoły
Podstawowej nr 37 w Szczecinie

1790 Jerzy Eider

5/686Liga Obrony Kraju w województwie szczecińskim w latach 1962-1992.1791 Marek Łyskawa

87/392Diagnoza i prognoza rozwoju turystyki w Gminie Łagów Lubuski.1792 Tadeusz Mieczkowski

233/386Osiągnięcia lekkoatletek ( biegaczek ) różnego pochodzenia w olimpiadach w
latach 1996 - 2004.

1793 Jaszczanin Jan

161/203Sprawność ruchowa dzieci uczęszczających do przedszkoli w Szczecinie i w
Choszcznie

1794 Alicja Drohomirecka

161/204Wpływ gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na sprawność fizyczną dzieci
w wieku przedszkolnym

1795 Maria Makris

233/121Sprawność ruchowa osób starszych zamieszkujących Domy Opieki w
Szczecinie.

1796 Eider Jerzy

5/338Wpływ uwarunkowań morfologicznych hokeistów na trawie na wynik
sportowy.

1797 Zbigniew Drozdowski

5/278Wstępna ocena biologicznego stanu czystości wód jeziora Ińsko i jego
znaczenie dla rekreacji.

1798 Lucjan Agapow

252/663Ocena rozwoju i sprawności fizycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym ze
środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego.

1799 Makris Maria

5/884Sprawność fizyczna kandydatów na żołnierzy zawodowych w świetle badań
ciągłych.

1800 Danuta Umiastowska

87/264Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej.1801 Marian Sygit

161/3Wpływ uprawiania judo na sprawnośc fizyczną dzieci w wieku szkolnym1802 Maria Makris

161/205Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dziewczat uprawiających piłkę
ręczną na tle grupy porównawczej

1803 Jan Szopa

233/122Walory krajoznawcze i turystyczne Koszalina i okolic.1804 Humiczewska - Rajska
Mirosława

5/279Przejawy asymetrii morfologicznej u młodych tenisistów.1805 Zbigniew Drozdowski



5/883Ocena dojrzałosci biologicznej i rozwoju fizycznego u dzieci uprawiających
rekreacyjnie tenis.

1806 Grażyna Hagel

87/265Ocena wydolności fizycznej u koszykarzy na podstawie próby harwardzkiej.1807 M. Brzezińska

233/123Olimpijczycy Pomorza Zachodniego w jeździectwie1808 Laskiewicz Henryk

87/64Uczestnicy Ruchu sportowego Pomorza Zachodniego.1809 prof. Henryk Laskiewicz

161/284Funkcja turystyczna miasta i gminy Karpacz1810 Mirosława
Humiczewska-Rajska

87/166Ocena wydolności fizycznej 15-letnich koszykarzy na podstawie
maksymalnego pochłaniania tlenu.

1811 Alicja Urbańska

5/1047Sprawność motoryczna dziwewcząt czternastoletnich o różnym somatotypie.1812 Tadeusz Mieczkowski

5/830Zdolności motoryczne żołnierzy wywodzących się ze środowiska wiejskiego.1813 Jerzy Eider

161/440Ustalenie wydolności fizycznej ze źródeł aerobowych i anaerobowych u
mężczyzn uprawiających biegi na średnich dystansach

1814 Jan Jaszczanin

161/206Ocena wskaźników fizjologicznych układu krążenia dzieci w wieku szkolnym1815 Maria Brzezińska

233/261Ocena sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej w okresie przygotowawczym
i startowym na przykładzie piłkarzy "Pogoni Szczecin" z rocznika 1991

1816 Jaszczanin Jan

252/487Rozwój piłki ręcznej na Pomorzu Zachodnim w latach 1960-1980 /zarys
bibliograficzny/

1817 Laskiewicz Henryk

233/262Postawy studentów i studentek III roku Wydziału Prawa Uniwersytetu
Szczecińskiego wobec kultury fizycznej i zdrowotnej

1818 Osiński Wiesław

161/381Sprawność motoryczna dziewcząt rozpoczynających naukę w szkole
podstawowej

1819 Jerzy Eider

5/563Technika wykonania i metodyka nauczania turniejowego tańca
towarzyskiego.

1820 Tadeusz Mieczkowski

233/387Zwiększona aktywność ruchowa jako czynnik różnicujący poziom aktywności
fizycznej u dzieci 10 - 13 letnich.

1821 Umiastowska Danuta

161/53Walory turystyczne Szczecińskiego Parku Krajobrazowego1822 Mirosława
Humiczewska-Rajska

87/266Zapobieganie powstawania wad postawy u dzieci w Szkołach Podstawowych
w Szczecinie.

1823 Zbigniew Deskur

161/207Działalność uczniowskiego Klubu Sportowego "Spływ" Łobez w zakresie piłki
siatkowej

1824 Wiesław Osiński

233/412Wykorzystanie ruchu na zajęciach z nauczania zintegrowanego na
przykładzie edukacji polonistycznej i artystycznej

1825 Umiastowska Danuta

5/413Wyniki sportowe pływaków KS "Stal" Stocznia Szczecin, a wartości
biorytmów okołomiesięcznych i okołodobowych.

1826 Jan Jaszczanin

5/717Wpływ ćwiczeń ukierunkowanych na efektywność uczenia się podstawowych
elementów techniki piłki siatkowej dzieci 9-10 letnich.

1827 Roman Kulgawczuk

5/414Dojrzałość biologiczna dzieci uprawiających pływanie oraz ich umiejętności w
tej dyscyplinie.

1828 Zbigniew Drozdowski

5/415Porównanie sprawności motorycznej dzieci w wieku wczesnym szkolnym z
Sianowa i Bonina.

1829 Maria Makris

5/564Strach i lęk u dzieci rozpoczynających naukę pływania.1830 Wiktor Iwanowski

233/124Atrakcyjność turystyczna powiatu złotowskiego1831 Humiczewska - Rajska
Mirosława

161/441Obciążenia treningowe w przygotowaniach olimpijskich Przemysława
Stańczyka

1832 Jerzy Troszczyński

5/416Wychowanie fizyczne w opinii uczniów szkół średnich w Czaplinku.1833 Marian Sygit

233/388Fizjologia wytrzymałości i siły1834 Jaszczanin Jan

5/965Zachowania zdrowotne dzieci i ich rodziców w mieście Gostynin.1835 Marian Sygit

161/382Ocena wpływu postępowania korekcyjnego na wady kończyn dolnych u
dzieci w wieku szkolnym

1836 Zbigniew Deskur

233/125Reakcja układu krążenia na podstawie próby ortostatycznej Cramptona1837 Hłyńczak Alina

87/167Ocena sprawności wentylacyjnej studentek II i III roku wydziału
huamnistycznego.

1838 Maria Brzezińska

5/831Częstotliwość występowania chorób alergicznych u młodziezy z Liceum
Ogólnokształcącego nr XVI w Szczecinie oraz ocena ich przyczyn i skutków.

1839 Aleksandra Kładna



87/267Kultura fizyczna w regionie Pyrzyc od 1945 roku.1840 Henryk Laskiewicz

87/332Sprawność fizyczna dzieci szkolnych w wieku 12 - 15 lat.1841 Bogna Glińska

5/937Baza sportowa i kadra nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach
podstawowych okręgu szkolnego szczecińskiego w latach 1961-1970.

1842 Marek Łyskawa

5/565Występowanie wad postawy w osi strzałkowej kręgosłupa u dzieci w wieku
od 7 do 14 lat.

1843 Bogna Glińska

5/1048Ocena stanu czystości wód Jeziora Pątnowskiego na podstawie badań
fizykochemicznych i biologicznych.

1844 Lucjan Agapow

161/54Analiza porównawcza treści treningowych kulturystek1845 Ryszard Kopański

5/885Zachowania zdrowotne wśród osób ćwiczących HAKKO BEN SHIN RYU JU
JUTSU.

1846 Marian Sygit

5/339Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie
województwa szczecińskiego w latach 1986-1995.

1847 Wiktor Iwanowski

233/263Wpływ masażu na organizm u ludzi dorosłych1848 Szczepanowska Ewa

252/488Osiągnięcia sportowców różnych kontynentów na Igrzyskach Olimpijskich w
Sydney 2000 i w Atenach w 2004 r.

1849 Jaszczanin Jan

87/333Zmiany w układzie oddechowym u płetwonurków.1850 Jerzy Eider

5/214Postawy dzieci głuchych wobec wychowania fizycznego, sportu i turystyki /w
swietle badań przeprowadzonych w OSW dla Dzieci Głuchych w Szczecinie/

1851 Włodzimierz Brzeziński

5/340Wstępna ocena stanu czystości rzeki Regi.1852 Lucjan Agapow

5/962Wpływ ćwiczeń ukierunkowanych na efektywność uczenia się podstawowych
elementów techniki piłki siatkowej dzieci 12-letnich.

1853 Roman Kulgawczuk

87/393Salezjańska Organizacja Sportowa "Salos" w Czaplinku w latach 1994-2000.1854 Marek Łyskawa

5/566Porównanie sprawności motorycznej uczniów klas ósmych z trzech szkół
polickich.

1855 Tadeusz Mieczkowski

87/268Poziom zdolności motorycznych uczennic ze środowiska wiejskiego i
miejskiego.

1856 Jerzy Eider

161/114Wybrane zdolności motoryczne dziewcząt w wieku 10-13 lat1857 Jerzy Eider

161/208Warunki do prowadzenia zjęć z wychowania fizycznego a sprawność fizyczna
dzieci w wieku 11-13 lat

1858 Maria Makris

5/1083Postępowanie korekcyjne u dzieci w wieku szkolnym z bocznym
skrzywieniem kręgosłupa.

1859 Bohdan Trzeciak

233/264Z badań nad postawami wobec kultury fizycznej uczniów i uczennic Liceum
Ogólnokształcącego nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

1860 Osiński Wiesław

87/65Opinia młodzieży na temat zajęć wychowania fizycznego w szkole i poza
szkołą.

1861 prof. marian Sygit

233/328Występowanie i zapobieganie zmianom urazowym u sportowców
uprawiających zapasy

1862 Deskur Zbigniew

233/265Zależność techniki pływania od poziomu gibkości u pływaków ZSOMS w
Szczecinie

1863 Troszczyński Jerzy

161/285Poziom zdolności motorycznych piłkarzy nożnych Klubu Sportowego "Orzeł
Mrzeżyno"

1864 Jan Szopa

233/126Związek sprawności fizycznej dzieci z kolejnością ich urodzenia, wiekiem
rodziców w chwili ich urodzenia i wiekiem dziadków w chwili urodzenia ich
rodziców

1865 Sawicki Konstanty

87/168Pomiar siły nacisku palców ręki u siatkarzy 15 letnich.1866 Agata Pytasz

252/702Ocena sprawności fizycznej dzieci z klas IV-VI w zależności od środowiska
(wiejskiego i miejskiego)

1867 Kotarska Katarzyna

5/341Budowa ciała koszykarzy klubu sportowego "Spójnia-Komfort".1868 Zbigniew Drozdowski

252/129Sprawność fizyczna u trenujących i nietrenujących taniec dziewcząt.1869 Garbacik Jolanta

161/383Dieta i suplementacja w odżywianiu siatkarek Piasta Szczecin1870 Marian Sygit

87/169Efektywność specjalnego programu dla kobiet z otyłością i nadwagą oraz ich
styl życia i zachowania zdrowotne.

1871 Zbigniew Osiński

87/170Fauna bezkręgowa strefy przybrzeżnej Jeziora Dąbie ze szczególnym
uwzględnieniem Mollusca i Hirudinea.

1872 Mirosława Humiczewska -
Rajska

161/384Wiek macierzyństwa a sprawność fizyczna synów z uwzględnieniem danych
o wieku dziadków

1873 Konstanty Sawicki



5/280Wpływ dużych wysokości na organizm człowieka.1874 Jan Jaszczanin

87/394Lekcja wychowania fizycznego z aerobiku wodnego.1875 Jerzy Eider

87/66Funkcja turystyczna Miasta i Gminy Trzebiatów.1876 dr Wiesław Stachlewski

5/342Rozwój tenisa stołowego w Szczecinie w latach 1970-1995.1877 Henryk Laskiewicz

87/67Budowa i sprawność fizyczna dzieci trenujących zapasy wiek 11 - 15 lat.1878 prof. Zbigniew Drozdowski

5/1107Wpływ przerwy wakacyjnej na poziom zdolności motorycznych uczniów w
wieku dorastania.

1879 Maria Makris

252/489Ocena zajęć wychowania fizycznego w opinii młodzieży.1880 Sygit Katarzyna

233/266Sprawność specjalna piłkarek nożnych Olimpii Szczecin według
wytrzymałościowego testu przerywanego

1881 Jaszczanin Jan

252/130Trenerzy sportów walki w Województwie Zachodniopomorskim po 1950 roku.1882 Laskiewicz Henryk

233/267Poziom sportowy a sprawność fizyczna ogólna i specjalne piłkarzy nożnych
III-ligowego zespołu KS Promień Żary

1883 Osiński Wiesław

161/115Ocena postępowania korekcyjnego wad kończyn dolnych u dzieci w wieku
szkolnym

1884 Zbigniew Deskur

87/68Rozwój fizyczny i sprawnośc fizyczna a wybór przez młodzież kierunku
fizjoterapii w Kołobrzegu.

1885 dr B. Glińska

233/268Sprawność specjalna dziewcząt trenujących piłkę ręczną1886 Garbacik Jolanta

161/385Porównanie wydolności fizycznej u chłopców w wieku 16 lat z chłopcami w
wieku 17 lat przy zastosowaniu testu PWC 170 i VO 2max

1887 Agata Pytasz

5/752Rola nauczyciela wychowania fizycznego w korekcji wad postawy u dzieci i
młodzieży.

1888 Bohdan Trzeciak

252/664Wychowanie fizyczne i sport w Szkole Podstawowej nr 61 im. Michała
Kmiecika w Szczecinie w latach 2000-2008.

1889 Eider Jerzy

161/55Poziom sprawności fizycznej dziewcząt w wieku 13-15 lat uprawiających piłkę
ręczną

1890 Leszek Myśliwiec

161/386Sprawność motorycz\na chłopców rozpoczynających naukę w szkole
podstawowej

1891 Jerzy Eider

233/127Historia boksu w B.K.S. "Sztorm" Szczecin1892 Eider Jerzy

5/343Podstawowe systemy energetyczne organizmu i ich udział w procesie
adaptacji treningowej.

1893 Jan Jaszczanin

161/442Odnowa powysiłkowa i możliwości optymalizacji procesu teningowego na
przykładzie zespołu "Piast Szczecin"

1894 Krzysztof Krupecki

5/567Edukacja olimpijska młodziezy liceów ogólnokształcacych.1895 Danuta Umiastowska

5/281Analiza przydatności jogi, stretchingu i aerobiku w celu uatrakcyjnienia zajęć
z korekcji wad postawy.

1896 Jolanta Kuehbauch

87/171Znaczenie marketingu i reklamy w sporcie.1897 Marian Sygit

5/478Próg przemian beztlenowych u młodzieży trenującej pływanie i
płetwonurkowanie sportowe.

1898 Alicja Urbańska

5/1084Sprawność fizyczna chłopców realizujących zróżnicowany program
nauczania z wychowania fizycznego.

1899 Danuta Umiastowska

161/286Wiek morfologiczny jako czynnik róznicujący sprawność motoryczną
chłopców 12-letnich

1900 Jan Szopa

5/294Morfologia stóp dziewcząt w wieku 12 - 15 lat uprawiających taniec
towarzyski z uwzględnieniem budowy somatycznej ciała.

1901 Stanisław Nogalski

161/209Ocena wydolności beztlenowej koszykarek na podstawie 30-sekundowego
testu Wingate

1902 Alicja Urbańska

5/789Historyczny rozwój polskiej szkoły rehabilitacyjnej i jej wpływ na poprawę
zdrowia społeczeństwa.

1903 Bohdan Trzeciak

5/753Porównanie wydolności fizycznej u dziewcząt uprawiających lekką atletykę
przed i po wakacjach.

1904 Agata Pytasz

161/388Zależność wyniku sportowego od częstości cykli i długości kroku pływackiego
w stylach asymetrycznach

1905 Jerzy Troszczyński

252/490Działalność Klubu Piłkarskiego "CHEMIK" Police - sekcja piłki nożnej w
latach 2004-2008.

1906 Osiński Wiesław

161/210Wpływ treningu pływackiego na rozwój wybranych cech somatycznych z
uwzglednieniem budowy stopy u dzieci w wieku 11-12 lat na przykładzie
Klubu Sportowego w Stargardzie Szczecińskim

1907 Leszek Myśliwiec



5/282Kariery sportowe studentów IKF US.1908 Henryk Laskiewicz

233/128Zainteresowania sportem, turystyką i rekreacją dzieci i młodzieży
słabosłyszącej

1909 Kruk Joanna

87/335Ocena wydolnosci fizycznej 15 in21 letnich chłopców na podstawie testu
PWC i maksymalnego pochłąniania tlenu według Astranda.

1910 Alicja Urbańska

161/387Walory turystyczne i edukacyjne Słowińskiego Parku narodowego1911 Mirosława
Humiczewska-Rajska

5/568Charakterystyka zawodniczek i zawodników grających w tenisa stołowego w I
i II lidze polskiej.

1912 Jerzy Eider

161/389Ocena predyspozycji szybkościowych i wytrzymałościowych na podstawie
młodych piłkarzy roczników 1991-1992 na przykładzie klubów "Stal" Szczecin
i MKS "Ina" Goleniów

1913 Jan Jaszczanin

233/269Ocena wydolności tlenowej kolarzy amatorów na podstawie maksymalnego
pochłaniania tlenu

1914 Brzezińska Maria

233/129Różnice w rozwoju fizycznym i sprawności motorycznej dzieci w wieku
przedszkolnym mieszkających w Szczecinie i w Rewalu

1915 Węgrzyn Ewa

5/417Ocena wydolności fizycznej u młodzieży szkolnej w wieku 13 - 17 lat na
podstawie próby Ruffiera.

1916 Alicja Urbańska

161/56Ocena wydolności fizycznej młodzieży trenujęcej piłkę nożną1917 Maria Brzezińska

87/269Wpływ ćwiczeń w wodzie na korekcję bocznych skrzywień kręgosłupa u
dzieci w wieku szkolnym.

1918 Zbigniew Deskur

5/479Rozwój fizyczny chłopców kształcących się zawodowo.1919 Zbigniew Drozdowski

87/69Wstępna ocena biologicznego stanu wód jeziora Wędół i jego znaczenie dla
rekreacji.

1920 prof. Lucjan Agapow

5/480Sprawność motoryczna studentów III roku studiów dziennych i I roku studiów
zaocznych Instytutu Kultury Fizycznej.

1921 Jerzy Eider

5/569Powstanie i rozwój futbolu w Szczecinie do 1933 roku.1922 Henryk Laskiewicz

5/1050Zachowania zdrowotne i postrzeganie własnego zdrowia wśród uczniów klas
ósmych szkół podstawowych miasta  Ciechanowa.

1923 Marian Sygit

161/57Sprawność motoryczna mężczyzn uprawiających Krav maga w sekcji
szczecińskij

1924 Jan Szopa

5/963Porównanie sprawności motorycznej dzieci w okresie dorastania ze
środowiska małomiasteczkowego z dziećmi ze środowiska wielkomiejskiego.

1925 Maria Makris

5/216Ocena skuteczności i efektywności gry zespołu siatkarek ARS KOMFORT
Poloce w sezonie 1993/94 na podstawie obserwacji

1926 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

161/116Typ szkoły a rozwój fizyczny i sprawność motoryczna młodzieży1927 Ewa Węgrzyn

233/389Wykorzystanie i kwalifikacje ratowników WOPR a poziom wybranych
wskaźników sprawności specjalnej w roku 2006

1928 Troszczyński Jerzy

87/172Atrakcyjne walory miasta Chojny.1929 Tadeusz Mieczkowski

233/270Wychowanie fizyczne i sport w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława
Prusa w Szczecinie w latach 1995-2005

1930 Łyskawa Marek

161/443Wystepowanie i zapobieganie zmianom urazowym u pływaków1931 Zbigniew Deskur

87/70Analiza porównawcza wybranych elementów budowy i sprawności fizycznej
piłkarzy nożnych niższej klasy sportowej.

1932 dr Bogna Glińska

5/481Ocena wydolności fizycznej młodzieży nietrenującej piłkę nożną na
podstawie piłapu tlenowego i reakcji organizmu na wysiłek szybkościowy.

1933 Alicja Urbańska

233/329Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom zdolności
koordynacyjnych dzieci w wieku 11-13 lat

1934 Zwierko Teresa

87/71Wydolność i sprawność fizyczna piłkarzy nożnych po okresie przygotowań.1935 prof. M. Pytasz

87/72Metoda badawcza sprawnosci fizycznej i cech somatycznych dzieci
trenujących i nietrenujących pływanie.

1936 dr Bogny Gliński

161/117Wpływ uprawiania gimnastyki sportowej na sprawność fizyczną dzieci w
wieku 9-12 lat

1937 Ewa Węgrzyn

161/211Aktywność fizyczna młodzieży w wieku gimnazjalnym ze środowisk miejskich
i wiejskich

1938 Marian Sygit

87/73Analiza porównawcza sprawnosci fizycznej studentów Akademii Rolniczej i
Uniwersytetu Szczecińskiego.

1939 dr Bogna Glińska

233/390Wczesne wykrywanie bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci w wieku
szkolnym

1940 Deskur Zbigniew



5/754Wpływ zwiększonej liczby godzin wychowania fizycznego na rozwój fizyczny i
poziom zdolności szybkościowo - wytrzymałościowych u dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 6 i 10 w Zielonej Górze.

1941 Ewa Węgrzyn

5/418Rola rehabilitanta w uzyskiwaniu pozytywnych efektów w leczeniu zespołów
bólowych kręgosłupa.

1942 Bohdan Trzeciak

252/703Występowanie i zapobieganie wadom postawy ciała u dzieci w wieku
szkolnym.

1943 Deskur Zbigniew

87/334Rozwój somatyczny i sprawność fizyczna dzieci i młodziezy przebywającej w
Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Ośrodku Rehabilitacyjnym w Nowym
Czarnowie.

1944 Maria Makris

5/482Wpływ budowy somatycznej na sprawność motoryczną dziewcząt w wieku
11-12 lat.

1945 Tadeusz Mieczkowski

161/212Ocena wskaźników układu krążenia u piłkarzy noznych w wieku 12-13 lat.1946 Maria Brzezińska

5/570Ocena objetości wyrzutowej serca u pływaków zn zastosowaniem testów
wydolnościowych.

1947 Juosas Śliaźas

161/118Wpływ długotrwałych obciążeń statystycznych w okresie młodzieńczym na
architekturę stopy

1948 Leszek Myśliwiec

87/74Pomiar motoryczności według indeksu sprawnosci fizycznej autorstwa
Krzysztofa Zuchory u dzieci w wieku 9 - 10 lat o różnym somatotypie.

1949 prof. Tadeusz Mieczkowski

161/390Ocena trafności tstów w pływaniu dla dzieci w wieku 7-9 lat1950 Leszek Kalczyński

161/287Sprawność motoryczna dzieci uprawiających taniec towarzyski1951 Jerzy Eider

5/964Poziom lęku a uświadomienie uczniów szkół średnich przed zarażeniem
wirusem HIV.

1952 Marian Sygit

233/271Postawy, zainteresowania oraz zachowania zdrowotne zawodników
miejskiego klubu lekkoatletycznego w Szczecinie

1953 Osiński Wiesław

5/832Ontogeneza sprawnosci fizycznej dzieci 11-14 letnich ze Szkoły
Podstawowej Nr 7 w Szczecinku.

1954 Jan Jaszczanin

161/213Fizjologiczne wskaźniki adaptacji funkcjonalnej u pływaków1955 Jan Jaszczanin

5/344Sprawność fizyczne oraz uczestnictwo w aktywności fizycznej młodzieży
uprawiającej aikido.

1956 Wiesław Osiński

161/214Poziom wybranych zdolności motorycznych u dziewcząt uprawiających
gimnastykę sportową

1957 Jerzy Eider

161/215Wykorzystanie turystyczne Jeziora Miedwie i terenów do niego przyległych1958 Mirosława
Humiczewska-Rajska

233/418Ocena wydolności dziewcząt i chłopców trenujących i nietrenujących
lekkoatletykę

1959 Iwińska Anna

87/174Treści określające sprawnośc specjalną w piłce koszykowej, ręcznej i
siatkowej, ich znaczenie w określaniu efektów procesu treningowego.

1960 Jan Jaszczanin

87/173Wiek i budowa somatyczna koszykarzy grających w Polskiej Lidze
Koszykówki i w Kadrze Polski, na tle zawodników ligi NBA.

1961 Jerzy Eider

5/483Sprawność motoryczna dzieci przedszkolnych w wieku 4-5 lat z Polic.1962 Maria Makris

87/454Warunki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego a sprawność fizyczna
dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania.

1963 Maria Makris

161/391Odchudzanie studentów i studentek V roku Instytutu Kultury Fizycznej1964 Alfred Owoc

233/130Ocena poziomu sprawności specjalnej u 11-letnich dziewcząt trenujących
piłkę ręczną w KS "Kusy" Szczecin

1965 Florkiewicz Beata

161/288porównanie wyników wydolności fizycznej zawodników koszykówki z grupą
nietrenującą

1966 Alicja Urbańska

233/330Wpływ uprawiania piłki koszykowej na sprawność fizyczną młodzieży w wieku
16-18 lat

1967 Makris Maria

5/718Morfologia stóp chłopców w wieku 13-15 lat.1968 Wiktor Iwanowski

5/938Rozwój sprawności fizycznej u dziewcząt w młodszym wieku szkolnym.1969 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

252/131Wybitni trenerzy,działacze i sędziowie pomorza Zachodniego w zespołowych
grach sportowych

1970 Laskiewicz Henryk

5/345Cechy morfologiczne koszykarek a wynik sportowy.1971 Grażyna Hagel-Koczarska

252/491Nowoczesne formy w metodyce nauki pływania.1972 Troszczyński Jerzy

252/492Metody treningowe,a wynik sportowy w kajakarstwie zawodniczek Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Wałczu.

1973 Troszczyński Jerzy



5/790Diagnoza wydolności fizycznej otyłych kobiet.1974 Tadeusz Mieczkowski

161/58Walory krajoznawcze i turystyczne Doliny Dolnej Odry na odcinku
Szczecin-Cedynia

1975 Mirosława
Humiczewska-Rajska

87/396Przechowywanie i unieszkodliwianie odpadów pescydowych i idczynników
chemicznych na przykładzie wybranych grzebowisk zachodniej Polskie.

1976 Mirosława Humiczewska -
Rajska

5/791Wykorzystanie PPA oznaczonego testem Conconiego i ocena wydolności
fizycznej na podstawie testu PWC170 u młodzieży szkolnej, jako kryterium
naboru zawodników de sekcji kajakowej.

1977 Alicja Urbańska

87/455Treści obciążeń fizycznych fitness kobiet w wieku dojrzałym.1978 Jan Jaszczanin

87/336Metodyka i metody kształtowania siły i masy mięśniowej człowieka.1979 Jan Jasczanin

233/331Historia polskiego Strangman1980 Eider Jerzy

252/665Wpływ aktywności fizycznej na rozwój choroby wieńcowej u osób w starszym
wieku.

1981 Deskur Zbigniew

5/755Poziom rozwoju somatycznego i dojrzałości biologicznej młodzieżowych
koszykarzy i siatkarzy.

1982 Grażyna Hagel-Koczarska

87/77Walory turystyczne i krajoznawcze Ińskiego Parku Krajobrazowego.1983 dr Wiesław Stachlewski

252/704Przyczyny i okoliczności zorganizowanej aktywności fizycznej w Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim

1984 Szczepanowska Ewa

252/666Metody treningowe Mistrzów Polski juniorów w piłce wodnej KS Arkonia
Szczecin.

1985 Troszczyński Jerzy

161/216Biomechaniczne kryteria oceny techniki w piłce nożnej1986 Jan Jaszczanin

233/131Zachowania zdrowotne, styl życia i aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn w
wieku 40-60 lat pracujących w zakładach chemicznych "Police" S.A.

1987 Osiński Wiesław

233/132Sprawność fizyczna a budowa somatyczna dzieci w wieku 13-15 lat mierzona
miernikiem Krzysztofa Zuchory

1988 Garbacik Jolanta

233/272Wpływ poziomu zdolności koordynacyjnych na skuteczność wybranych
elementów gry w piłce siatkowej

1989 Zwierko Teresa

87/270Poziom wybranych zdolności motorycznych dziewcząt uprawiających różne
formy taneczne.

1990 Jerzy Eider

87/337Sprawność fizyczna i motoryczna dzieci w wieku od trzynastu lat o różnej
budowie somatycznej.

1991 Tadeusz Mieczkowski

87/78Badanie poziomu wiedzy na temat AIDS wśród studentów I i V roku IKF.1992 prof. Marian Sygit

233/413Aktywność ruchowa dzieci i rodziców w zależności od wielkości
zamieszkiwanej aglomeracji

1993 Umiastowska Danuta

5/571Rozwój sprawności motorycznej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.1994 Maria Makris

252/132Zarys bibliograficzny piłki nożnej Pomorza Zachodniego w Głosie
Szczecińskim i Kurierze Szczecińskim w latach 1987 - 2007

1995 Laskiewicz Henryk

233/273Trudności wychowawcze w lekcjach wychowania fizycznego w opinii
nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku

1996 Osiński Wiesław

5/1049Palenie tytoniu wśród dzieci ze szkół podstawowych Świnoujścia.1997 Marian Sygit

233/133Analiza obciążeń treningowych w półrocznym makrocyklu treningowym na
przykładzie bramkarzy MKS Pogoń Szczecin

1998 Florkiewicz Beata

5/484Częstotliwość występowania chorób alergicznych u młodzieży, w szkole
podstawowej nr 4, w Świnoujściu oraz ocena ich przyczyn i skutków.

1999 Aleksandra Kładna

233/134Olimpijczycy Pomorza Zachodniego - Wioślarze (część pierwsza)2000 Laskiewicz Henryk

233/274Wpływ wybranych czynników motorycznych na poziom sprawności specjalnej
u pierwszoligowych zawodniczek K.S. "Łącznościowiec" Poczta Polska
Szczecin

2001 Florkiewicz Beata

233/135Olimpijczycy Pomorza Zachodniego - Łuczniczki2002 Laskiewicz Henryk

233/391Ocena wpływu postępowania korekcyjnego na wady postawy ciała u dzieci i
młodzieży upośledzonej umysłowo

2003 Deskur Zbigniew

5/283Ku problematyce wykorzystania rytmów biologicznych w ocenie i
prognozowaniu stanu funkcjonalnego organizmu.

2004 Jan Jaszczanin

233/347Ocena postępowania rehabilitacyjnego u osób z reumatoidalnym zapaleniem
stawów rąk.

2005 Deskur Zbigniew

5/217ów wyczynowo uprawiających sport i studentów uprawiających sport
rekreacyjnie

2006 Marian Sygit



5/689Używki w środowisku dzieci i młodzieży szkół podstawowych Świnoujścia i
stopień uświadomienia o ich szkodliwości.

2007 Marian Sygit

233/136Atrakcyjność turystyczna Parku Narodowego Gór Stołowych2008 Humiczewska - Rajska
Mirosława

161/289Sprawność motoryczna chłopców wiejskich w wieku 14-16 lat.2009 Jerzy Eider

5/218Wpływ pływania na ruchomość kręgosłupa dziewczynek w  wieku 7-10 lat2010 Wiktor Iwanowski

161/217Wczesne wykrywanie i zapobieganie powstawaniu wad postawy u dzieci2011 Zbigniew Deskur

161/218Wpływa treningu aikido na siłe mięśni zginaczy i prostowników stawu
kolanowego u dzieci w wieku 12-13 lat

2012 Leszek Myśliwiec

252/705Wpływ poziomu sprawności technicznej na skuteczność gier1:1 w
koszykówce.

2013 Zwierko Teresa

161/219Sprawność motoryczna dziewcząt uprawiających piłkę ręczną w
szczecińskich szkołach podstawowych

2014 Jerzy Eider

252/493Aktywność i zainteresowania nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół
podstawowych w Policach.

2015 Osiński Wiesław

5/887Wpływ piłki koszykowej na rozwój zdolności motorycznej chłopców w okresie
dorastania.

2016 Maria Makris

5/1051Poziom aktywności ruchowej 11-12 letnich dzieci i ich rodziców (na
przykładzie mieszkańców Goleniowa).

2017 Danuta Umiastowska

233/137Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci uprawiających pływanie
sportowe

2018 Eider Jerzy

233/138Obciążenia treningowe grup pływackich szkoły podstawowej nr 62 w
Szczecinie

2019 Troszczyński Jerzy

87/338Uczestnictwo w rajdach międzynarodowych w Szczecinie, organizowanych
przez Polską Federacje Popularyzacji Turystyki.

2020 Tadeusz Mieczkowski

5/284Obciążenia treningowe w biegach na dystansach 800 i 1500 m w cyklu
czteroletnim.

2021 Jan Jaszczanin

233/275Olimpijczycy Pomorza Zachodniego (sześć dyscyplin)2022 Laskiewicz Henryk

161/220Ocena wychowania fizycznego w opinii uczniów szkół średnich w Szczecinie2023 Marian Sygit

5/1085Zależności rozwoju cech somatycznych i prób sprawności fizycznej dzieci
wiejskich.

2024 Danuta Umiastowska

161/59Wady postawy: metodologia stosowania ćwiczeń fizycznych2025 Jan Jaszczanin

252/133Ostatnie ćwierćwiecze Pogoni Szczecin.2026 Bojczenko Siergiej

252/494Przejawy zmęczenia układu nerwowo-mięśniowego.2027 Jaszczanin Jan

233/332Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci w wieku 13-15 lat trenujących i
nietrenujących unihokeja

2028 Drohomirecka Alicja

5/792Aktywność ruchowa dziewcząt w okresie dorastania.2029 Danuta Umiastowska

87/175Aktywność ruchowa i styl życia młodzieży szkół średnich.2030 Marian Sygit

87/271Kariery sportowe studentów Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu
Szczecińskiego od 1997 roku.

2031 Henryk Laskiewicz

252/134Stan sprawności fizycznej i sportu w Zespole Szkół Budowlanych w
Szczecinie.

2032 Bojczenko Siergiej

87/453Rozwój techniki jazdy na snowbordzie.2033 Jan Jaszczanin

161/221Aktywność fizyczna dziewcząt i chłopców z klas II i IV w LO nr 3 w Szczecinie2034 Wiesław Osiński

5/485Budowa ciała siatkarzy a ich poziom sportowy.2035 Zbigniew Drozdowski

5/486Częstość występowania chorób alergicznych  u młodzieży z Technikum
Ogrodniczego w Szczecinie - Zdrojach oraz ocena ich przyczyn i skutków.

2036 Aleksandra Kładna

87/397Morfologiczna charakterystyka kobiet po mastektomii.2037 Grażyna Hagel

252/667Kolarstwo górskie, specyfika jego uprawiania i obciążenia treningowe.2038 Jaszczanin Jan

5/219Znaczenie aktywności ruchowej w ocenie dziewcząt 11-13-15 letnich i ich
rodziców

2039 Jan Jaszczanin

87/272Analiza skuteczności gry zespołu w piłce koszykowej seniorów LKS Spójnia
Stargard Szczeciński w sezonie 2000/2001.

2040 Wiesław Osiński

5/1086Forma prowadzenia zajęć a poziom sprawności motorycznej dzieci w okresie
dojrzewania.

2041 Maria Makris



252/706Rozwój somatyczny i zdolności motorycznych dziewcząt 10-12 letnich w
Szkole Podstawowej Nr 55 w Szczecinie

2042 Florkiewicz Beata

161/444Porównanie wiedzy na temat odżywiania i sposobów odzywiania kulturystów
wyczynowych i kulturystów uprawiających sport rekreacyjnie

2043 Marian Sygit

5/727Morfologia stóp dziewcząt w wieku 14-15 lat uprawiających koszykówkę z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

2044 Stanisław Nogalski

233/139Olimpijczycy Pomorza Zachodniego - wioślarze (część II)2045 Laskiewicz Henryk

5/833Struktury i organizacja pracy Międzyzakładowego Klubu Sportowego "Flota"
Świnoujście w latach 1968-1993.

2046 Marek Łyskawa

233/140Ocena poziomu wybranych aspektów koordynacji ruchowej u zawodniczek
uprawiających piłkę siatkową w Polickim Stowarzyszeniu Piłki Siatkowej

2047 Zwierko Teresa

233/392Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom rozwoju somatycznego i
motorycznego u dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej nr 11 w
Szczecinie

2048 Zwierko Teresa

5/487Częstość występowania cukrzycy wśród młodzieży Liceum
Ogólnokształcącego nr 5 w Szczecinie.

2049 Aleksandra Kładna

252/135Poziom sprawności fizycznej uczniów przygotowujących się do czynnego
uprawiania lekkiej atletyki

2050 Jaszczanin Jan

233/141Charakterystyka osób uczestniczących w zajęciach fitness w wybranych
miastach Polski

2051 Eider Jerzy

87/76Objętność ekwiwalentna jako nowy miernik obciązenia treningowego w
sportach atletycznych.

2052 dr Ryszard Kopański
prof. J. Jaszczanin

161/222Siła specjalna a wynik sportowy u pływaków 10-13 letnich z Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

2053 Jerzy Troszczyński

5/419Wykształcenie matek, a poziom rozwoju motorycznego siedmioletnich dzieci.2054 Maria Makris

233/276Sprawność motoryczna gimnazjalistów w Stargardzie Szczecińskim2055 Eider Jerzy

161/392Najczęstsze urazy i kontuzje oraz ich przyczyny występujące wśród piłkarzy
nożnych

2056 Alfred Owoc

161/60Ocena postępowania korekcyjnego wad kończyn dolnych u dzieci w wieku
szkolnym

2057 Zbigniew Deskur

5/853Sybiektywna ocena zachowań zdrowotnych dzieci i ich rodziców.2058 Marian Sygit

252/668Wpływ wysiłku fizycznego na skuteczność rzutu w piłce ręcznej u
zawodników Klubu Sportowego Pogoń Hanndball Szczecin.

2059 Zwierko Teresa

161/223Swoistość adaptacji funkcjonalnej organizmu męskiego w kolarstwie i
możliwości optymalizacji procesu treningowego

2060 Jan Jaszczanin

87/395Sprawność fizyczna u dzieci uczęszczających na zajęcia wychowania
fizycznego.

2061 Bogna Glińska

252/669Wpływ ćwiczeń na korekcję bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci w wieku
szkolnym.

2062 Deskur Zbigniew

161/224Kultura fizyczna i sport jako profilaktyka zachowań prozdrowotnych na
przykładzie piłki nożnej

2063 Jan Jaszczanin

87/75Ontogeneza maksymalnej mocy anaerobowej chłopców 11-12 letnich
uprawiających koszykówkę.

2064 prof. J. Jaszczanin

5/488Poziom i dynamika zmian wydolności na podstawie wskaźników
fizjologicznych układu krążenia u dzieci 7, 8 i 9 letnich.

2065 Alicja Urbańska

161/225Odnowa biologiczna w siatkówce męskiej jako jeden z czynników
optymalizacji procesu treningowego

2066 Jan Jaszczanin

252/495Przejawy zmęczenia we włóknach mięśniowych.2067 Jaszczanin Jan

5/220Biologiczna dojrzałość dzieci z zaburzeniami rozwoju2068 Zbigniew Drozdowski

252/707Subiektywna ocena trybu życia sportowców.2069 Sygit Marian

5/572badanie progu przemian anaerobowych jako kryterium wydolności fizycznej
wioślarzy SMS Wałcz.

2070 Alicja Urbańska

5/834Ontogeneza wybranych zdolności motorycznych u funkcjonariusz Strazy
Granicznej.

2071 Jerzy Eidera

161/226Ćwiczenia kształtujące w zajęciach z aerobiku wodnego2072 Jerzy Eider

233/142Stan noworodków (na podstawie danych z książeczek zdrowia) a sprawność
fizyczna dzieci przed pokwitowaniem

2073 Sawicki Konstanty

161/227Sprawność motoryczna studentów Instytutu Kultury Fizycznej studiów
stacjonarnych posiadających klasy sportowe

2074 Jerzy Eider



233/414Uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego przez wprowadzenie ćwiczeń z
muzyką - eksperyment pedagogiczny

2075 Umiastowska Danuta

5/221Świadomość i zachowania seksualne u studentów Instytutu Kultury Fizycznej2076 Marian Sygit

5/296Wpływ treningu na potencjał aerobowy i czas reakcji różnicowej u tancerzy
tańca towarzyskiego.

2077 Agata Pytasz

161/119Kształtowanie się zdolności siłowych u studentek studiów dziennych Instytutu
Kultury Fizycznej

2078 Jerzy Eider

233/277Zagadnienia i metody wczesnej preselekcji w kajakarstwie i żeglarstwie
deskowym

2079 Krupecki Krzysztof

87/176Maksymalna moc anaerobowa w obszarze pracy fosfokreatynowej kobiet.2080 Juozesa Śliaźasa

233/143Wpływ uprawiania tańca narodowego na rozwój fizyczny i motoryczny
młodzieży w wieku 17-18 lat

2081 Makris Maria

87/273Zróżnicowanie morfologiczne chłopców kształcących się w Zespole Szkól
Samochodowych.

2082 Grażyna Hagel

5/939Poziom rozwoju fizycznego i sprawność fizyczna chłopców w wieku 11-16 lat
zamieszkujących Nieledew w województwie zamojskim.

2083 Grażyna Hagel-Koczarska

233/333Ocena poziomu sprawności ogólnej i specjalnej trenujących piłkę koszykową
w Zespole Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim

2084 Florkiewicz Beata

161/228Badanie świadomości studentów wychowania fizycznego i filologii polskiej
oraz Politechniki na temat aids

2085 Marian Sygit

233/278Dzieje Miejskiego Toru Kolarskiego imienia Zbysława Zająca w Szczecinie w
latach 1945-2005

2086 Łyskawa Marek

161/393Dieta i suplementacja osób uprawiajacych Jiu-Jitsu Goshin-Ryu system
Combat 1

2087 Alfred Owoc

233/393Współczesne formy treningu oraz żywienie w kulturystyce na poziomie
średniozaawansowanym i wyczynowym

2088 Pryimakov Aleksander

5/346Dojrzałość biologiczna dzieci uprawiających piłkę nożną.2089 Zbigniew Drozdowski

87/178Poziom wybranych zdolności motorycznych młodzieży mieszkającej w
Dziwnowie.

2090 Jerzy Eider

87/177Ocena wydolności fizycznej na podstawie testu mleczanowego.2091 Alicja Urbańska

87/339Metody i efekty usprawniania dzieci i młodziezy z mózgowym poranieniem
dziecięcym w rejonie Stargardu Szczecińskiego.

2092 Bohdan Trzeciak

233/394Porównanie rozwoju i sprawności fizycznej u dzieci ze środowiska wiejskiego
i miejskiego w wieku 10-12 lat

2093 Kotarska Katarzyna

252/670Sprawność fizyczna chłopców z miasteczka i ze wsi uczęszczajacych do
gimnazjum.

2094 Jaszczanin Jan

252/496Wpływ cech morfologicznych i zdolności motorycznych na sprawność
specjalną 12-letnich dziewcząt trenujących piłkę ręczną w klubie MKS KUSY
Szczecin.

2095 Florkiewicz Beata

233/279Taniec towarzyski na Pomorzu Zachodnim w latach 1988-20072096 Laskiewicz Henryk

5/940Morfologia stóp chłopców w wieku 13 lat uprawiających piłkę nożną z
uwzględnieniem budowy somatycznej.

2097 Stanisław Nogalski

161/445Baza sportowa szkół podstawowych w miejscowości Koło2098 Jerzy Eider

161/394Aktywność ruchowa i stopień urbanizacji a rozwój motoryczny słuchaczy
wydziału fizjoterapii Medycznego Studium Zawodowego nr 1 w Szczecinie

2099 Maria Makris

161/395Dobór i selekcja w pływackich klasach sportowych w Szczecinie2100 Jerzy Eider

161/229Wybrane zdolności koordynacyjne w świetle najnowszych badań2101 Jan Szopa

5/1052Morfologia jako czynnik selekcji dzieci do skóry sportu pływackiego.2102 Wiktor Iwanowski

161/230Metody i treści wspomagania w obciążeniach treningowych w piłce
koszukowej mężczyzn na przykładzie SKK Szczecin.

2103 Jan Jaszczanin

161/446Ocena poziomu sprawności ogólnej i specjalnej w koszykówce na etapie
szkolenia podstawowego chłopców z "UKS Trójka Kosz"

2104 Teresa Zwierko

5/222Ocena układu krążenia metodą Staara2105 Alicja Urbańska

233/144Zachowania zdrowotne osób trenujących judo2106 Sygit Marian

5/888Wydolność fizyczna żołnierzy na podstawie próby harwardzkiej i testu
Cooper'a.

2107 Agata Pytasz

161/61Rozwój turystyki na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego i jej wpływ na
środowisko naturalne

2108 Mirosława
Humiczewska-Rajska



252/708Rozwój i sprawność fizyczna dzieci rozpoczynających naukę szkolną ze
środowiska miejskiego i wiejskiego

2109 Makris Maria

5/573Sprawność fizyczna koszalińskich uczniów w wieku 10-11 lat i 14-15 lat.2110 Danuta Umiastowska

5/420Wpływ pływania sportowego na poziom zdolności motorycznych dzieci w
okresie dorastania.

2111 Maria Makris

233/280Poziom sprawności ogólnej oraz specjalnej przed i po obozie zimowym i
letnim na przykładzie piłkarzy KP Police

2112 Jaszczanin Jan

5/756Sprawność motoryczna a rozwój somatyczny dzieci w wieku 8-12 lat z
wybranych Szkół Podstawowych na podstawie badań ciągłych.

2113 Danuta Umiastowska

252/497Piłka nożna kobiet na Pomorzu Zachodnim w latach 1957-2008.2114 Laskiewicz Henryk

161/62Występowanie zmian urazowych u dzieci w czasie zajęć wychowania
fizycznego

2115 Zbigniew Deskur

5/489Próba porównania sprawności fizycznej grup o różnym stopniu neurotyzmu i
różnym typie osobowości wśród żołnierzy poborowych.

2116 Maria Makris

233/281Ocena reakcji układu krążenia i oddechowego u płetwonurków2117 Hłyńczak Alina

161/231Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej ze środowisk wiejskich2118 Marian Sygit

161/232Ocena zdolności koordynacyjnych u dziewcząt w wieku 9-11 lat trenujących
taniec nowoczesny

2119 Maria Makris

252/709Dynamika sprawności fizycznej piłkarzy REGI-MERIDY w cyklu rocznym.2120 Jaszczanin Jan

5/347Przyczyny utonięć w akwenach miasta i województwa Szczecińskiego w
latach 1985-1995.

2121 Wiktor Iwanowski

233/395Testy sprawności i zdolności motorycznych sportowców ćwiczących
brazylijskie JIU-JITSU

2122 Pryimakov Aleksander

161/396Motorycznośc młodzieży uprawiającej taniec breakdance w wieku 19-20 lat2123 Alfred Owoc

233/415Porównanie sprawności fizycznej dzieci trenujących i nietrenujących piłkę
koszykową

2124 Umiastowska Danuta

87/340Warunki socjalno - bytowe i ich wpływ na podstawie wad postawy u dzieci w
Czarnkowie

2125 Bohdan Trzeciak

87/274Poziom sprawności fizycznej a rozwój osobowości u dzieci uprawiajacych
sporty walki.

2126 Danuta Umiastowska

87/179Motywacja oparta na słowie i obrazie w procesie nauczania.2127 Danuta Umiastowska

5/574Występowanie bocznych skrzywiń kręgosłupa u dzieci w wieku 12-15 lat.2128 Bogna Glińska

87/180Motywy podejmowania aktywności ruchowej przez kobiety.2129 Danuta Umiastowska

233/145Metody pomiaru gęstości tkanek ludzkich2130 Jaszczanin Jan

5/223Wypadkowość podczas zajęć wychowania fizycznego w Szkołach
Podstawowych miasta Koszalina

2131 Jerzy Jagielski

5/889Zróżnicowanie morfologiczne i dojrzałość biologiczna dziewcząt Liceum
Ekonomicznego w Wałczu.

2132 Grażyna Hagel

5/575Historia gimnastyki sportowej w Szczecinie.2133 Jerzy Eider

5/490Technika wykonania i metodyka nauczania wybranych ćwiczeń z zakresu
gimnastyki sportowej kobiet.

2134 Jerzy Eider

5/835Wiedza z zakresu aerobiku wśród kobiet uczęszczających do klubu "Fitness
Centrum" w Szczecinie.

2135 Jerzy Eider

5/421Poziom zdolności motorycznych dziewcząt uprawiających gimnastykę
sportową.

2136 Jerzy Eider

252/671Wpływ ćwiczeń fizycznych typu fitness na poprawę wydolności fizycznej.2137 Szczepanowska Ewa

87/275Osiągnięcia wioślarzy polskich na Igrzyskach Olimpijskich w latach
1948-2000.

2138 Marek Łyskawy

233/282Porównanie postaw wobec wychowania fizycznego, sportu i turystyki
wychowanków domu dziecka nr II "Zielony Dwór" w Szczecinie i uczniów
posiadających dom rodzinny

2139 Kruk Joanna

5/966Wpływ ćwiczeń ukierunkowanych na efektywność uczenia się podstawowych
elementów piłki siatkowej z dziećmi 12-letnimi.

2140 Roman Kulgawczuk

161/233Wpływ obciążeń fizycznych na organizm dzieci i młodzieży na przykładzie
piłki nożnej

2141 Jan Jaszczanin

161/397Wpływ aktywności fizycznej na masę ciała u osób dorosłych2142 Zbigniew Deskur



5/491Cheilioskopijne i dymorficzne zróżnicowanie kobiet uprawiających piłkę
koszykową.

2143 Grażyna Hagel

5/1087Opinia społeczna mieszkańców Konina na temat AIDS.2144 Marian Sygit

87/79Ćwiczenia kulturystyczne w procesie budowania kondycji ogólnej i specjalnej
sportowców - analiza biomechaniczna.

2145 dr R. Kopański

233/396Poprawa sprawności fizycznej u kobiet uprawiających aerobik2146 Deskur Zbigniew

252/710Styl życia uczniów zespołu szkół ogólnokształcących w Resku.2147 Drohomirecka Alicja

5/890Wyniki działań ehabilitacyjnych w zespole bólowym kręgosłupa na podstawie
badań własnych.

2148 Bohdan Trzeciak

161/63Ocena porównawcza siły mięśni dłoni i siły nacisku palców zawodników
trenujacych piłkę siatkową i sport siłowy

2149 Alicja Urbańska

233/397Rozwój sportowy Katarzyny Baranowskiej mistrzyni Europy w pływaniu2150 Troszczyński Jerzy

87/80Kształtowanie się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa dziewcząt w wieku
10-14 lat.

2151 prof. Wiktor Iwanowski

233/146Występowanie i zapobieganie wadom postawy ciała u dzieci w młodszym
wieku szkolnym

2152 Deskur Zbigniew

87/276Wpływ treningu siłowego na skuteczność rzutów w zespole ekstraklasy LKS
Spójnia Stargard Szczeciński.

2153 Wiesław Osiński

5/793Turystyka w Augustowie w latach 1919-1939.2154 Marek Łyskawa

252/711Wpływ systematycznego treningu pilki nożnej na rozwój wybranych zdolności
motorycznych szybkości i wytrzymałości

2155 Jaszczanin Jan

161/290Występowanie i zapobieganie amianom urazowym u sportowców
uprawiających piłkę siatkową

2156 Zbigniew Deskur

5/576Próg przemian beztlenowych u piłkarzy wodnych.2157 Agata Pytasz

252/498Ocena wydolności fizycznej z zastosowaniem próby Liana u nietrenującej
młodzieży licealnej.

2158 Brzezińska Maria

161/234Zachowania zdrowotne młodziezy szkolnej uprawiającej nie uprawiającej
sport

2159 Marian Sygit

5/285Biomechaniczne założenia modernizacji wielofunkcyjnego urządzenia
treningowego typu "Atlas".

2160 Ryszard Kopański

87/277Poziom sportowy a sprawność fizyczna ogólna i specjalna piłkarzy wodnych
klubu sportowego "Arkonia Szczecin".

2161 Wiesłąw Osiński

161/447Sprawność fizyczna żołnierzy zasadniczej służby wojskowej2162 Jerzy Eider

161/235Adaptacja układu krążenia do wysiłku fizycznego dziewcząt i chłopców 11 i
14 letnich

2163 Alina Hłyńczak

87/278Związek poziomu przygotowania siłowego oraz skuteczność rzutó w zespole
koszykarzy SKK Szczecin.

2164 Wiesław Osiński

87/341Sprawność motoryczna mężczyzn w wieku poborowym.2165 Tadeusz Mieczkowski

161/398Metody badania ciała u kobiet-najnowsze poglady2166 Ewa Szczpanowska

161/64Walory turystyczne Nowogardu i okolic2167 Mirosław Humiczewska-Rajska

252/499Sprawność fizyczna,a masa ciała licealistów w Łobzie.2168 Sygit Marian

161/448Wpływ ćwiczeń rehabilitacyjnych na chorych z uszkodzeniami centralnego
układu nerwowego

2169 Zbigniew Deskur

161/65Ocena rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej dzieci przedszkoli
polickich

2170 Maria Makris

161/66Poziom wybranych zdolności motorycznych u studentek Uniwersytetu
Szczecińskiego ćwiczących aerobik

2171 Jerzy Eider

87/181Kultura fizyczna w Białogardzie od 1945 roku (ze szczególnym
uwzględnieniem KS "Iskra").

2172 Henryk Laskiewicz

5/224Zainteresowania grami, zabawami i szeroko pojętą rekreacją dzieci
młodszych klas szkolnych, przebywających w półinternacie Szkoły
Podstawowej nr 18 w Szczecinie

2173 Włodzimierz Brzeziński

87/342Ocena wydolności ortostatycznej układu krążenia żołnierzy zasadniczej
służby wojskowej rocznika 1978,1979.

2174 Alicja Urbańska

252/672Wpływ sposobu żywienia i aktywności ruchowej w zjawisku nadwagi i otyłości
u dzieci i młodzieży.

2175 Szczepanowska Ewa

87/279Poziom rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej dzieci mieszkających w
środowisku o różnym stopniu zurbanizowania.

2176 Ewa Węgrzyn



87/398Wiek i budowa somatyczna zespołów piłkarskich występujących w
Mistrzostwach Europy 2000 r.

2177 Jerzy Eider

233/147Stan noworodków (na podstawie danych z Książeczek Zdrowia) a sprawność
fizyczna młodzieży w okresie pokwitania

2178 Sawicki Konstanty

5/422Wyznaczanie i ocena progu przemian beztlenowych w siatkarzy KS Morze
Szczecin i AZS US, oraz u studentów IKF.

2179 Alicja Urbańska

233/398Sprawność fizyczna dzieci w wieku 13-15 lat ze środowiska wiejskiego i
miejskiego

2180 Makris Maria

5/348Zmiany poziomu szybkości, czasu reakcji i mocy w przebiegu cyklu
menstruacyjno-owulacyjnym u studentek Instytutu Kultury Fizycznej.

2181 Jouzas Śliażas

161/236Zagadnienia i metody wczesnej preselekcji w wioślarstwie kobiet2182 Jan Jaszczanin

5/349Wynki sportowe kolarstwa szczecińskiego w latach 1945-1960.2183 Henryk Laskiewicz

233/399Klub sportowy "Sparta" Złotów i sport polski na ziemi złotowskiej w latach
1919-1939

2184 Łyskawa Marek

161/291Sprawność fizyczna i aktywność ruchowa kobiet 20-60 lat2185 Maria Makris

5/423Znajomość profilaktyki chorób kręgosłupa.2186 Marian Sygit

5/794Możliwości zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci z wadami wrodzonymi.2187 Bohdan Trzeciak

87/457Ocena postępowania rehabilitacyjnego u chorych po przebytym zawale
mięśnia sercowego.

2188 Zbigniew Deskur

252/712Metody sprawności ogólnej i specjalnej u piłkarzy klasy mistrzowskiej.2189 Jaszczanin Jan

252/500Zachowania zdrowotne tancerzy szczecińskich klubów tanecznych.2190 Sygit Marian

5/893Międzyszkolny Klub Sportowy "Hermes" Gryfino w latach 1959-1999.2191 Marek Łyskawa

5/795Ocena stanu czystości rzeki Radwi na podstawie występowania makrofauny.2192 Lucjan Agapow

233/283Budowa ciała a sprawność motoryczna dziewcząt w wieku 16-18 lat2193 Makris Maria

87/280Zróżnicowanie motoryczne i morfologiczne u trenujących i nie trenujących
pływanie.

2194 Grażyna Hagel

233/148Możliwość uprawnia różnych form turystyki w mieście i gminie Gryfino2195 Humiczewska - Rajska
Mirosława

233/149Wady postawy u dziewcząt trenujących himnastykę artystyczną w Szczecinie2196 Sygit Marian

252/136Sprawność motoryczna dzieci wiejskich z Czarnego.2197 Eider Jerzy

161/292Poziom rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej Chłopców
uprawiających piłkę nożną w MKS "C zcibor " Cedynia

2198 Jan Szopa

161/293Sprawność motoryczna żołnierzy zasadniczej służby wojskowej z
uwzględnieniem pochodzenia środowiskowego w Jednostce Wojskowej
Garnizonu Szczecin

2199 Jerzy Eider

5/1053Aktywność ruchowa dziewcząt a wybrane aspekty lekcji wychowania
fizycznego.

2200 Leszek Kalczyński

5/492Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna młodzieży wybranych klas zespołu
Szkół Zawodowych nr 1 w Stargardzie Szczecińskim.

2201 Maria Makris

252/501Ogólne i specjalne wskaźniki sprawności fizycznej u mężczyzn ćwiczących
brazylijskie jiu jitsu.

2202 Jaszczanin Jan

5/424Sprawność fizyczna dziewcząt uprawiających gimnastykę artystyczną
wyczynowo i rekreacyjnie.

2203 Jerzy Eider

252/502Taniec jako forma rekreacji ruchowej.2204 Kotarska Katarzyna

252/713Wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom rozwoju somatycznego i 
motorycznego u dzieci trenujących koszykówkę

2205 Zwierko Teresa

252/137Wpływ nauczycieli wychowania fizycznego na kształtowanie zdrowia dzieci i
młodzieży

2206 Sygit Marian

5/1108Profilaktyka skolioz u dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej nr 3 w
Kołobrzegu w roku szkolnym 1997/1998.

2207 Bohdan Trzeciak

233/150Ćwiczenia korekcyjne w wodzie jako skuteczne metody poprawy wad
postawy

2208 Troszczyński Jerzy

5/998Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobraznawczego im.
Mariana Sydowa w Toruniu w latach 1950-1990.

2209 Marek Łyskawa

87/399Porównanie poziomu sprawności fizycznej chłopców w okresie dojrzewania w
województwach zachodniopomorskim i ślaskim, w świetle testu "YMCA".

2210 Grzegorz Wosik



252/503Wychowanie fizyczne i sport w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Noblistów
Polskich w szczecinku w latach 1999-2007.

2211 Łyskawa Marek

233/334Wychowanie fizyczne i sport w Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczecińskim
w latach 2001-2005

2212 Łyskawa Marek

5/577Uzdolnienia ruchowe dzieci w wieku 6-14 lat.2213 Jerzy Eider

161/67Ocena siły mięśni dłoni i nacisku palców u siatkarek w wieku 20-25 lat w
porównaniu z nietrenującymi

2214 Agata Pytasz

87/458Aerobik jako forma współczesnej gimnastyki rekreacyjnej.2215 Jerzy Eider

161/68Porównanie siły mięśni dłoni i nacisku palców siatkarek juniorek z
nietrenujacami

2216 Agata Pytasz

5/493Ocena sposobu odżywiania się dzieci w wieku szkolnym.2217 Marian Sygit

161/399Sprawność motoryczna i rozwój fizyczny dziewczat w wieku 10-12 lat ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie

2218 Alicja Drohomirecka

5/286Udział dzieci w wieku 8-9 lat w różnych formach aktywności ruchowej.2219 Maria Makris

5/578Masażyści w klubach sportowych województwa zachodniopomorskiego.2220 Jerzy Eider

161/237Sprawność motoryczna studentów róznych wydziałów Uniwersytetu
Szczecińskiego

2221 Jerzy Eider

87/182Problem poprawy zdolności motorycznych u koszykarzy.2222 Juozasa Ślaźasa

252/138Przygotowanie fizyczne sportowców w różnym wieku specjalizujących się w
karate

2223 Pryimakov Oleksandr

5/287Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką wychowanek
przebywających w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla dzieci
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Gryfinie k. Szczecina.

2224 Włodzimierz Brzeziński

161/400Sprawność motoryczna i rozwój fizyczny chłopców w wieku 10-12 lat.2225 Alicja Drohomirecka

5/892Historia wioslarstwa na Pomorzu Zachodnim od 1945 roku.2226 Laskiewicz Henryk

5/579Rozwój fizyczny i budowa ciała dzieci szkoły niepublicznej.2227 Zbigniew Drozodowski

233/284Gimnastyka artystyczna w Szczecinie w latach 2003-20062228 Kotarska Katarzyna

5/1055Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci upośledzonych umysłowo w
stopniu lekkim.

2229 Danuta Umiastowska

87/344Struktura i planowanie treningu kulturystycznego w oparciu o wybrane
aspekty treningu sportowego.

2230 Jaszczanin Jan

5/225Walory przyrodnicze Puszczy Bukowej i ich wykorzystanie w turystyce
kwalifikowanej

2231 Lucjan Agapow

5/226Ocena adaptacji układu krążenia u studentów IKF w porównaniu ze
studentami Wydziału Humanistycznego na przestrzeni lat studiów

2232 Agata Pytasz

233/400Współczesne formy treningu w Strong man2233 Pryimakov Aleksander

5/1054Ocena poziomu wiedzy o zdrowiu młodzieży klas VIII szkół podstawowych
województwa kieleckiego.

2234 Marian Sygit

5/891Problemy rodziców posiadających dzieci upośledzone umysłowo.2235 Marian Sygit

87/343Ocena wydolności układu krążenia na podstawie zmodyfikowanej próby
ortostatycznej.

2236 Alicja Urbańska

5/288Niektóre osnowy szybkości oraz podstawowe zagadnienia jej treningu.2237 Jan Jaszczanin

161/238Skuteczność wybranych metod i systemów treningowych rozwoju siły
mięsniowej stosowanych w wybranych sportach atletycznych

2238 Jan Jaszczanin

87/81Ocena wydolności fosfagenowej u mężczyzn uprawiających piłkę nożną.2239 prof. Juozas Ślaźasa

87/281Kultura fizyczna kobiet w Szczecinie 1961-1980.2240 Henryk Laskiewicz

161/401Wybrani kolarze-olimpijczycy Pomorza Zachodniego2241 Henryk Laskiewicz

161/69Sposób odżywiania i żywienia studentów Uniwersytetu Szczecińskiego i
Politechniki Szczecińskiej

2242 Marian Sygit

87/345Sprawność fizyczna żołniezy zawodowych Garnizonu Szczecińskiego.2243 Tadeusz Mieczkowski

161/402Olimpijczycy województwa zachodniopomorskiego w boksie, dżudo i
zapasach do 2004 roku

2244 Henryk Laskiewicz

87/282Podobieństwo rodziców pod względem dermatoglifów palców rąk a rozwój
fizyczny ich dzieci.

2245 Konstanty Sawicki

252/504Metody i treści obciążeń treningowych w okresie startowym w biegach
średnich w dwuletnim cyklu szkoleniowym - Pekin 2008.

2246 Krupecki Krzysztof



252/505Trenerzy Województwa Zachodniopomorskiego w sportach wodnych po 1945
roku.

2247 Laskiewicz Henryk

233/285Zmiany w rozwoju fizycznym i sprawności motorycznej dzieci w młodszym
wieku szkolnym

2248 Makris Maria

233/335Otyłość a formy spędzania wolnego czasu przez dzieci w wieku
gimnazjalnym.

2249 Sygit Marian

252/139Sen a prawidłowy proces treningowy.2250 Szczepanowska Ewa

5/941Klub Sportowy "Cuiavia" w Inowrocławiu w latach 1945-1980.2251 Marek Łyskawa

161/403Rekreacja i turystyka konna jako aktywny wypoczynek w województwie
zachodniopomorskim

2252 Mirosława
Humiczewska-Rajska

5/350Adaptacja układu krążenia do wysiłku fizycznego i restytucja powysiłkowa u
dzieci szkolnychw wieku 12 i 17 lat.

2253 Marian Pytasz

5/999Poziom równowagi ciała u uczennic klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 7 w
Policach.

2254 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

5/967Wpływ ćwiczeń ukierunkowanych na tempo uczenia się podstawowych
wlwmwntów technicznych piłki siatkowej z dziećmi 12-letnimi.

2255 Roman Kulgawczuk

87/283Organizacja mitingów lekkoatletycznych "O srebrny grot Stargardu" w latach
1964 - 1999.

2256 marek Łyskawa

233/151Postawy studentek kierunku turystyka i rekreacja Uniwersytetu
Szczecińskiego wobec wychowania fizycznego

2257 Osiński Wiesław

5/425Wydolność fizyczna oraz adaptacja układu krążenia u chłopców 11, 13,
15-letnich uprawiających koszykówkę.

2258 Marian Pytasz

161/404Turystyka kajakowa w Drawskim Parku Krajobrazowym-spływ rzeką Drawą2259 Mirosława
Humiczewska-Rajska

161/294Walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz atrakcyjność turystyczna
Szczecińskiego Parku Krajobrazowego

2260 Mirosława
Humiczewska-Rajska

233/152Choreoterapia jako atrakcyjna metoda stymulująca rozwój psychofizyczny
człowieka

2261 Garbacik Jolanta

233/153Stan noworodków (na podstawie danych z książeczek zdrowia) a sprawność
fizyczna młodzieży po okresie pokwitania

2262 Sawicki Konstanty

87/459Ocena wydolności fizycznej młodziezy trenującej różne dyscypliny sportowe.2263 Maria Brzezińska

87/83Postawy wobec wychowania fizycznego, sportu i turystyki dzieci i młodzieży
uprawiającej hippikę. (w światle badań w ośrodku jeździeckim "Pony Club
Bartoszewo k. Szczecina").

2264 dr Wł. Brzeziński

5/1058Hipoterapia jako metoda rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem.2265 Bohdan Trzeciak

161/405Żeglarstwo w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich2266 Mirosława
Humiczewska-Rajska

5/580Przyrodnicze walory Gminy Dziwnów i możliwości uprawiania sportów
rekreacyjnych w kontekście wakacyjnego wypoczynku młodzieży.

2267 Lucjan Agapow

161/239Reprezentacja Polski w piłce nozej z lat 1970-74: "Mity czy rzeczywistość".2268 Jan Szopa

161/449Metody i treści wspomagania w obciążeniach treningowych2269 Krzysztof Krupecki

161/406Analiza skuteczności gry w siatkówke zawodniczek Klubu Sportowego "Piast"
Szczecin w sezonie 2003/2004

2270 Wiesław Osiński

87/183Różnice budowy ciała , wieku oraz oceny procesu szkoleniowego piłkarzy
nożnych zespołów zawodowych i amatorskich.

2271 Jan Jaszczanin

5/289Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką dzieci i
młodzieży zaniedbanej wychowawczo (w świetle badań w Szkole
Podstawowej Nr 8 w Policach k. Szczecina).

2272 Włodzimierz Brzeziński

233/154Karpacz jako miasto sportu, turystyki i rekreacji2273 Humiczewska - Rajska
Mirosława

87/401Organizacja wychowania fizycznego i sportu w 55. Pułku Przeciwlotniczym w
Szczecinie w roku 1999.

2274 Marek Łyskawa

87/284Treści treningowe zespołu piłki nożnej KP Police w sezonie 2000 - 2001 roku.2275 Jan Jaszczanin

233/286Wychowanie fizyczne, port i turystyka w zainteresowaniach dzieci i młodziezy
z rodzin z problemem alkoholowym

2276 Kruk Joanna

233/287Wystwepowanie bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym2277 Radziejewski Paweł

87/400Poziom Sprawnosci fizycznej kandydatów ubiegających się o przyjęcie do
pracy w policji.

2278 Jerzy Eider

161/407Paraolimpijczycy Pomorza Zachodniego Heidelberg 1972-Ateny 20042279 Henryk Laskiewicz



5/581Sprawność fizyczna studentek Pomorskiej Akademii Medycznej.2280 Danuta Umiastowska

87/460Ocena wydolności młodziezy na podstawie próby Martineta.2281 Maria Brzezińska

87/285Klub sportowy "Światowid" - Łobez od 1945 roku (na tle regionu).2282 Henryk Laskiewicz

233/288Metody i środki w rehabilitacji pourazowej w uszkodzeniach centralnego
układu nerwowego

2283 Jaszczanin Jan

161/240Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna chłopców z klas sportowych ze
Szkoły Podsatawowej nr 6 w Szczecinie o profilu gry zespołowe.

2284 Jan Szopa

5/426Ocena wydolności fizycznej studentów Uniwersytetu Szczecińskiego
uprawiających wybrane dyscypliny sportowe.

2285 Jouzos Śliażas

5/1056Sprawność motoryczna a rozwój somatyczny dzieci w wieku 8-12 lat.2286 Danuta Umiastowska

5/1057Poziom sprawności motorycznej dziewcząt klas sportowych i kontrolnych.2287 Jerzy Eider

233/289Poziom sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej u zawodników trenujących
piłkę nożną

2288 Jaszczanin Jan

87/461Funkcja turystyczna miasta i gminy Barlinek.2289 Mirosława Humiczewska -
Rajska

5/582Analiza wydolności fizycznej mężczyzn uprawiajacych piłkę reczną i niektóre
dyscypliny sportu.

2290 Juosas Śliaźas

5/227Wiek rozwojowy i komponenty ciała pracowników wybranych służb
specjalnych

2291 Zbigniew Drozdowski

5/494Struktura i organizacja pracy Szczecińskiej Agencji Turystycznej w 1997
roku.

2292 Marek Łaskwa

252/506Wpływ poziomu obciążeń w wysiłku statycznym i dynamicznym na parametry
układu krążenia u czternastoletnich chłopców.

2293 Brzezińska Maria

161/120Ocena sprawności fizycznej i aktywności ruchowej młodziezy studiującej2294 Maria Makris

252/140Sprawność fizyczna kobiet w wieku od 20 do 50 lat ze środowiska wiejskiego
i miejskiego

2295 Makris Maria

233/156Starzenie się układu nerwowego u kobiet a ich aktywność fizyczna2296 Szczepanowska Ewa

5/290Adaptacja układu krążenia do wysiłku w rocznym cyklu treningowym u
drugoligowego zespołu piłki ręcznej mężczyzn "Energetyk Gryfino".

2297 Agata Pytasz

233/416Poziom sprawności fizycznej dziewcząt uprawiających różne gry zespołowe2298 Umiastowska Danuta

161/241Swoistość adaptacji funkcjonalnej organizmu żeńskiego u uprawiających
siatkówkę

2299 Ryszard Kopański

161/408Problematyka nadwagi i otyłosci u dzieci ze szczecińskich szkół
podstawowych

2300 Jerzy Eider

5/583Historia boksu w wojew.ództwie szczecińskim w latach 1945-1980.2301 Henryk Laskiewicz

5/351Biologiczna dojrzałość dzieci uprawiających pływanie.2302 Zbigniew Drozdowski

5/291Uczestnicy kultury fizycznej po II wojnie światowej.2303 Henryk Laskiewicz

161/409Sprawnośc motoryczna dzieci w wieku szkolnym2304 Jerzy Eider

5/292Ocena stanu czystości Jeziora Dąbie na podstawie występujących
organizmów.

2305 Lucjan Agapow

252/507Wpływ przerwy wakacyjnej na sprawność fizyczną dziewczynek w wieku 11 i
12 lat

2306 Garbacik Jolanta

252/508Fizjologia  zespołu przetrenowania w sportach wytrzymałościowych.2307 Jaszczanin Jan

87/346Rehabilitacja pozawałowa.2308 Bohdan Trzeciak

87/184Wielkość aglomeracji zamieszkania jako czynnik różnicujący poziom
sprawności fizycznej u chłopców w wieku 14 lat.

2309 Danuta Umiastowska

5/427Historia sekcji piłki wodnej klubu "Arkonia" w Szczecinie w latach 1949-1993.2310 Wiktor Iwanowski

87/402Klasy sportowe w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile w
latach 1978 - 2000.

2311 Marek  Łyskawa

161/121Teoretyczne i metodyczne podstawy treningu siłowego dzieci i młodzieży2312 Ryszard Kopański

5/1000Wysklepienie stopy dzieci wiejskich w wieku 7,5-10,5 lat.2313 Wiktor Iwanowski

5/1059Budowa somatyczna dziewcząt w wieku 11-13 lat a wyniki sprawności
fizycznej.

2314 Jan Jaszczanin

5/584Dojrzałość biologiczna i cheilioskopijne zróźnicowanie dzieci szkoły
niepublicznej.

2315 Zbigniew Drozdowski



5/428Wykorzystanie czasu wolnego przez pracowników Zakładów Chemicznych
"Police" w Policach.

2316 Marian Sygit

252/673Ocena poziomu sportowego pływaków stylu grzbietowego na podstawie
analizy komputerowej wyścigu.

2317 Troszczyński Jerzy

252/509Wpływ wieku na poziom wydolności fizycznej i pojemności życiowej płuc u
dorastających chłopców.

2318 Brzezińska Maria

161/70Porównanie wydolności fizycznej pływaków zmodyfikowanych testem
Coopera

2319 Alicja Urbańska

161/242Fizjologiczne wskaźniki adaptacji funkcjonalnej u wioślarzy2320 Jan Jaszczanin

252/714Dynamika sprawności fizycznej trampkarzy "Błonia"Barwice w cyklu rocznym.2321 Jaszczanin Jan

161/71Zachowania zdrowotne studentów Instytutu Kultury Fizycznej uprawiających
sport wyczynowo i niewyczynowo

2322 Marian Sygit

233/157Osteoporoza u kobiet i mężczyzn a aktywność fizyczna2323 Szczepanowska Ewa

252/510Efektywność turniejowa szczypiornistów MŚ 2007 i czynniki ją określające.2324 Pryimakov Oleksandr

87/185Wpływ uprawiania ćwiczeń kompensacyjno - korekcyjnych na poziom
sprawnosci fizycznej dzieci przedszkolnych.

2325 Maria Makris

233/336Wpływ wybranych czynników na wynik sportowy pływaków 10 - 11 letnich z
klas sportowych miasta Szczecina.

2326 Troszczyński Jerzy

87/186Problem zwiększania mocy w obszarze pracy fosfokreatynowej u piłkarzy
ręcznych.

2327 Juozas Ślaźasa

5/429Wpływ treningu pływackiego na kształtowanie się fizjologicznych krzywizn
kręgosłupa u dzieci w wieku 7,5-9,5 lat.

2328 Wiktor Iwanowski

161/243Biomechaniczne metody analizy chodu osób z dysfunkcją lokomocyjnego
aparatu ruchu

2329 Jan Jaszczanin

87/347Gibkość i moc u kobiet i mężczyzn studiujących w Instytucie Kultury
Fizycznej.

2330 Jerzy Eider

233/337Znaczenie suplementacji w ujęciu osób rekreacyjnie trenujących sporty
siłowe.

2331 Jaszczanin Jan

5/1001Wypadkowość podczas zajęć wychowania fizycznego w szkołach
podstawowych woj. Pilskiego 1992-1994.

2332 Marian Sygit

233/290Funkcjonowanie Wojewódzkiego Domu Sportu w latach 1969-20042333 Łyskawa Marek

87/84Ocena wydolnosci fizycznej kobiet studiujących IKF i uprawiających taniec
współczesny.

2334 prof. Marian Pytasz

5/352Wstępna ocena biologicznego stanu czystości wód jezior choszczeńskich.2335 Lucjan Agapow

161/410Akrobatyka sportowa na Pomorzu Zachodnim2336 Henryk Laskiewicz

5/719Aktywność ruchowa dzieci w wieku 9 i 13 lat w zależności od miejsca
zamieszkania.

2337 Danuta Umiastowska

5/353Dojrzałość szkolna a podobieńsktwo sekwencji zmian rozwojowych u dzieci
7-letnich uzących się pływania.

2338 Leszek Kalczyński

252/511Kultura fizyczna w Ustroniu Morskim.2339 Laskiewicz Henryk

161/72Sprawność fizyczna i aktywnośc ruchowa młodzieży róznych typów szkół2340 Maria Makris

233/158Cechy struktury tęczówki oraz pigmentacja oczu i włosów a sprawność
fizyczna studentek

2341 Sawicki Konstanty

252/141Nowe ekstremalne formy aktywności fizycznej jako wyraz kryzysu kultury
fizycznej

2342 Szczepanowska Ewa

233/338Rola ruchu w zajęciach z osobami z upośledzeniem umysłowym.2343 Umiastowska Danuta

5/228Wpływ osiemnastodniowej kuracji na skład komponentów ciała i sprawnośc
motoryczną otyłych kobiet

2344 Tadeusz Mieczkowski

87/187Metabolizm energetyczny krwinek czerwonych u wioślarzy.2345 Alina Hłyńczak

161/73Ocena wydolności fizycznej zmodyfikowanym testem Coopera dziewcząt
uprawiających lekką atletykę

2346 Maria Brzezińska

252/512Wychowanie fizyczne i sport w Zespole Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w
Bytowie w latach 2000-2005.

2347 Łyskawa Marek

5/1002Sprawność motoryczna uczniów klasy sportowej o profilu pływackim.2348 Leszek Zborowski

233/339Wpływ uprawiania pływania na sprawność fizyczna dzieci w wieku 8-12 lat.2349 Makris Maria

5/354Rytmy biologiczne a wartość gry siatkarek "Chemik" Police w cyklu zawidów
w okresie dwuletnim.

2350 Jan Jaszczanin



161/450Udział piłkarzy ręcznych AMD "Chrobry" Głogów w rozgrywkach ekstraklasy
piłki ręcznej mężczyzn

2351 Jerzy Eider

5/495Budowa ciała tancerzy i tancerek tańca ludowego.2352 Zbigniew Drozdowski

5/894Poziom sprawności fizycznej dzieci z przedszkola publicznego nr 3
"Pentliczek" w Szczecinie.

2353 Jerzy Eider

5/836Próg przemian beztlenowych w kontroli treningu piłkarzy nożnych2354 Agata Pytasz

87/348Problemy w ustalaniu mocy anaerobowej w fosfokreatynowym obszarze
pracy.

2355 Juosea Ślaźas

87/462Walory turystyczne Ińskiego Parku Krajobrazowego w oczach gimnazjalistów
Gminy Ińsko.

2356 Mirosława Humiczewska -
Rajska

87/403Porównanie rozwoju fizycznego i sprawnosci motorycznej dzieci 7 - 11 letnich
z Przelewic z zich rówieśnikami sprzed dziesięciu lat.

2357 Ewa Węgrzyn

87/188Aktywność fizyczna studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.2358 Danuta Umiastowska

87/349Wpływ stresu wysiłkowego i immobikizacji na aktywnośc wybranych
enzymów lizosomalnych w wątrobie myszy.

2359 Agata Pytasz

233/159Występowanie i zapobieganie wadom postawy ciała i bocznym skrzywieniom
kręgosłupa u dzieci w wieku 8-13 lat

2360 Deskur Zbigniew

252/513Aktywność fizyczna wśród studentów wychowania fizycznego i zdrowia
publicznego

2361 Sygit Marian

252/514Styl życia studentek Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.2362 Eider Jerzy

5/1109Ocena i porównanie poziomu sprawności fizycznej młodzieży wiejskiej
uprawiającej karate tradycyjne.

2363 Jerzy Eider

87/404Zabytki Szczecina do 1945 roku.2364 Tadeusz Mieczkowski

233/160Analiza porównawcza fitness klubów w Australii i w Polsce w latach
2005-2006

2365 Jaszczanin Jan

5/796Krew a wydolnść fizyczna.2366 Wiktor Iwanowski

5/1003Wpływ przerwy wakacyjnej na poziom zdolności motorycznych chłopców
12,5-letnich w Szkole Podstawowej nr 4 w Zgorzelcu.

2367 Jerzy Eider

5/229Chelioskopijne i somatyczne zróżnicowanie pracowników służb specjalnych2368 Zbigniew Drozdowski

252/142Nawyki żywieniowe młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Drawsku
Pomorskim.

2369 Sygit Marian

161/74Wybrane testy siły statycznej u przedstawicieli róznych dyscyplin sportu2370 Jan Szopa

252/143Organizacja turniejów tenisowych PEKO OPEN w Szczecinie w latach
1993-2003

2371 Łyskawa Marek

233/161Ocena wydolności fizycznej piłkarzy nożnych na podstawie próby stopnia2372 Brzezińska Maria

87/82Aktywnosć ruchowa i styl życia młodzieży szkół średnich.2373 prof. A. Kłodna

233/291Zależność między przygotowaniem funkcjonalnym a rezultatem sportowym u
wysoko wykwalifikowanych kolarzy

2374 Pryimakov Aleksander

252/674Wpływ ćwiczeń fizycznych na korekcję wad postawy ciała u dzieci w wieku
szkolnym.

2375 Deskur Zbigniew

161/411Budowa somatyczna dzieci w początkowym okresie szkolenia w zaresie
tańca towarzyskiego

2376 Jerzy Eider

252/675Wpływ odżywiania i ćwiczeń fizycznych na zdrowie i kondycję kobiety.2377 Szczepanowska Ewa

252/515Nabór i selekcja dzieci i młodzieży do sekcji lekkoatletycznej
Miedzyszkolnego Klubu Sportowegom "Kusy" Szczecn. 

2378 Bojczenko Siergiej

5/942Baza sportowa i kadra nauczycieli wychowania fizycznego w Liceach
Ogólnokształcących okręgu szkolnego szczecińskiego w latach 1960-1970.

2379 Marek Łyskawa

233/292Porównianierozwoju i sprawności fizycznej zawodników karate z wybranych
klubów sportowych

2380 Kotarska Katarzyna

161/244Wytrzymałość: zasady ogólne i szczegółowe polskiej szkoły biegów /przegląd
zagadnienia/

2381 Jan Szopa

233/401Ocena poziomu zdolności koordynacyjnych u dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim

2382 Florkiewicz Beata

5/430Sprawność motoryczna dziewcząt trenujących i nietrenujących piłkę ręczną w
kl. V-VII w Szkole Podstawowej nr 43 w Szczecinie.

2383 Jan Jaszczanin

87/189Kształtowanie zdolności motorycznych u piłkarzy noznych.2384 Juozas Śliaźas

5/186Analiza porównawcza redukcjiciężaru ciała u kobiet otyłych.2385



5/944Poszukiwanie efektywniejszych dróg nauczania techniki piłki siatkowej we
wstępnym etapie szkolenia.

2386 Roman Kulgawczuk

87/85Gibkośc dziewcząt uprawiających gimnastykę artystyczną wyczynowo i
rekreacyjnie.

2387 dr Jerzy Eider

233/162Walory turystyczne miasta i gminy Borne Sulinowo2388 Humiczewska - Rajska
Mirosława

87/351Skutecznośc terapii metoda Vojty w porównaniu z innymi metodami
rehabilitacyjnymi stosowanymi wśród dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym.

2389 Bohdan Trzeciak

5/594Postawy młodzieżowej publiczności sportowej.2390 Robert Woźniak

161/122Zmiany sprawności fizycznej żołnierzy w ciągu półrocznego szkolenia z
uwzglednieniem pochodzenia społecznego

2391 Jan Szopa

87/405Sport, turystyka, kultura w Stargardzie Szczecińskim w latach 1945 - 2001.2392 Tadeusz Mieczkowski

87/350Porównanie sprawności motorycznej dzieci w wieku 11 - 15 lat ze środowiska
wiejskiego i miejskiego.

2393 Maria Makris

252/715Ocena aktywności ruchowej u dzieci w wieku 13-15 lat w gimnazjum w
Resku.

2394 Kotarska Katarzyna

233/293Programowe zajęcia sportowe na IKF w ocenie studentów2395 Sygit Marian

252/716Ocena poziomu sprawności ogólnej i specjalnej w toku treningowym
koszykarzy młodzików "LKS Spójni" Stargard Szczeciński

2396 Florkiewicz Beata

5/293Rozwój karier sportowych reprezentantek Polski w piłce siatkowej.2397 Roman Kulgawczuk

233/340Wpływ aktywmnośći fizycznej na poziom masy ciała i sprawność fizyczną.2398 Sygit Marian

161/412Rekreacja rodzinna w opinii społecznej2399 Marian Sygit

5/496Biologiczna ocena stanu czystości wody jeziora Klukom dla celów sportu i
rekreacji mieszkańców Choszczna.

2400 Lucjan Agapow

233/294Sprawność fizyczna chłopców trenujących piłkę nożną2401 Boychenko Siarhey

5/690Znajomość problematyki seksu wśród słuchaczek Medycznego Studium
Zawodowego w Szczecinie.

2402 Marian Sygit

5/355Wydolność fizyczna i restytucja powysiłkowa piłkarzy nożnych w okresie
przygotowawczym.

2403 Marian Pytasz

5/895Budowa somatyczna a sprawność fizyczna dzieci w wieku 10-11 lat.2404 Tadeusz Mieczkowski

5/585Postawy wobec wychowania fizycznego, sportu i turystyki dzieci
pozbawionych opieki domu rodzinnego.

2405 Włodzimierz Brzeziński

87/86Znaczenie podstawowych składników gry w piłkę koszykową w wynikach
osiągniętych przez zespoły I ligi mężczyzn w sezonie 1998/99.

2406 prof. W. Osiński

161/75Sprawność fizyczna koszykarzy LKS "Spójnia" Stargard Szczeciński w cyklu
rocznym 2000/2001

2407 Jan Jaszczanin

161/123Kształtowanie się zdolności siłowych u studentów syudiów dziennych
Instytutu Kultury Fizycznej

2408 Jerzy Eider

252/144Środowiskowe zróżnicowanie nawyków żywieniowych u piłkarzy nożnych.2409 Sygit Marian

161/124Znaczenie zdrowego stylu życia w opinii młodziezy sportowej na przykładzie
miasta Chojna

2410 Maria Sygit

233/402Wpływ leczenia usprawniającego na chorych z zespołem bólowym
kręgosłupa lędźwiowego

2411 Deskur Zbigniew

161/76Zachowania zdrowotne chłopców w wieku gimnazjalnym trenujących i
nietrenujących siatkówkę

2412 Marian Sygit

5/1110Wpływ uprawiania piłki siatkowej na poziom rozwoju fizycznego i zdolnści
motorycznych chłopców w wieku dorastania.

2413 Maria Makris

252/516Wiarygodność testów sprawności fizycznej w świetle badań na różnych
urządzeniach pomiarowych.

2414 Krupecki Krzysztof

252/517Fizjologia mięśni w treningu wytrzymałościowym.2415 Jaszczanin Jan

87/286Sprawność fizyczna uczniów szkół średnich w Bydgoszczy w zależności od
ich budowy somatycznej i charakterystyki rodzin.

2416 Konstanty Sawicki

161/4Porównanie poziomu sprawności motorycznej dzieci z klas sportowych o
różnym profilu

2417 Ewa Węgrzyn


