
Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wychowania Fizycznego/WSN, wychowanie fizyczne z przysposobieniem obronnym, absolwent

Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

SygnaturaTytuł pracyLp. Promotor

15/6056Mistrzostwa świata i Igrzyska Olimpijskie w piłce siatkowej kobiet w latach
1952-1970.

1 Roman Kulgawczuk

15/6057Rozwój wyników w województwie szczecińskim w latach 1968-1972 na
przykładzie wybranych konkurencji lekkoatletycznych.

2 Jerzy Cieśla

15/6058Wychowawczo-dydaktyczna funkcja młodzieżowego obozu przysposobienia
obronnego.

3 Antoni Jurszo

15/6059Poziom zdolności ruchowych dzieci przedszkolnych.4 Zofia Mieczkowska

15/6019Propozycje programowe z pływania dla klas I-IV o zwiększonej liczbie godzin
z wychowania fizycznego.

5 Wacław Pawlik

15/6020Intensywność pracy treningowej I zespołu juniorów KS "Chemika" Police.6 Tadeusz Mieczkowski

15/6060Poziom zdolności ruchowych u dzieci w wybranej szkole podstawowej.7 Zofia Mieczkowska

15/6021Miejsce literatury pięknej w przedmiocie przysposobienia obronnego.8 Michał Olcha

15/6022Poziom rozwoju zdolności ruchowych dzieci przedszkolnych.9 Zofia Mieczkowska

15/6061Korelacja przedmiotu przysposobienia obronnego z językiem polskim,
historią, wychowaniem fizycznym ważnym czynnikiem w efektywności
wychowania i nauczania młodzieży.

10 Michał Olcha

15/6023Poziom zdolności ruchowej dzieci w wybranej szkole podstawowej.11 Zofia Mieczkowska

15/6024Rozwój sportu w mieście Resko.12 Wacław Pawlik

15/6062Funkcja przysposobienia obronnego w kształtowaniu socjalistycznej postawy
i społecznej dyscypliny.

13 Antoni Jurszo

15/6063Wykorzystanie wycieczek, filmów dokumentalnych i oświatowych oraz
spotkań z kombatantami w procesie wychowania i nauczania przedmiotu
przysposobienia obronnego.

14 Antoni Jurszo

15/5993Rozwój fizyczny i wyniki sportowe dzieci zakwalifikowanych do klas o
zwiększonej ilości godzin wychowania fizycznego.

15 Mieczkowski Tadeusz

15/6064Ocena wydolności u młodzieży szkół podstawowych Stargardu
Szczecińskiego zakwalifikowanej do szkolenia w lekkiej atletyce.

16 Jerzy Cieśla

15/6025Bobór metod i wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w
nauczaniu przysposobienia obronnego.

17 Michał Olcha

15/5994Poziom zdolności ruchowych dzieci o opóźnionym rozwoju umysłowym.18 Zofia Mieczkowska

15/6026Funkcja ćwiczenia praktycznego i zasady poglądowości w przedmiocie
przysposobienia obronnego.

19 Michał Olcha

15/6027Intensywność treningu i ocena wydajności pracy biegów średnich kobiet SKL
- Szczecin w roku 1971/72.

20 Jerzy Cieśla

15/6028Funkcja zajęć pozalekcyjnych w realizacji programu przysposobienia
obronnego w szkole.

21 Antoni Jurszo

113/1Poziom zdolności ruchowych dzieci przedszkolnych.22 Zofia Mieczkowska

15/5995Rozwój sekcji lekkoatletycznej w MKS "Pogoń" w latach 1956-1968.23 Wacław Pawlik

15/5996Rozwój lekkiej atletyki w województwie szczecińskim w latach 1956-1960.24 Wacław Pawlik

15/6029Przygotowanie młodzieży do samoobrony i czynnego udziału w lokalnych
przedsięwzięciach oddziału samoobrony.

25 Michał Olcha

15/6030Rozwój fizyczny i poziom zdolności ruchowych dzieci z wadami postawy.26 Zofia Mieczkowska

15/5997Rola przysposobienia obronnego w przygotowaniu młodzieży do obrony
przed bronią masowego rażenia.

27 Michał Olcha

15/6066Rola zajęcia i ćwiczenia praktycznego w nauczaniu przysposobienia
obronnego.

28 Jan Szyszkowski



15/5998Kształcenie kadr nauczycieli wychowania fizycznego w Technikum
Wychowania Fizycznego w Szczecinie.

29 Zofia Mieczkowska

15/6031Poziom zdolności ruchowych dzieci niedosłyszących.30 Zofia Mieczkowska

15/6067Poziom zdolności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym.31 Zofia Mieczkowska

15/6068Intensywność pracy treningowej skoczków w dal szczecińskiego klubu
lekkoatletycznego.

32 Tadeusz Mieczkowski

15/5999Poziom zdolności ruchowych dzieci szkół podstawowych nr 11 i 62 w
Szczecinie.

33 Zofia Mieczkowska

15/6000Kryteria i normy oceny wiadomości i umiejętności uczniów w przedmiocie
przysposobienia obronnego.

34 Michał Cichy

15/6069Sylwetki autobiograficzne olimpijczyków szczecińskich Berlin 1936r. -
Monachium 1972r.

35 Kulgawczuk Roman

15/6070Poziom zdolności ruchowej dzieci w wybranej szkole podstawowej.36 Zofia Mieczkowska

15/6032Rozwój sportu motorowego w województwie szczecińskim w latach
1945-1965.

37 Wacław Pawlik

15/6071Praca nauczyciela nad rozwijaniem wśród uczniów zamiłowania do
przysposobienia obronnego jako przedmiotu.

38 Antoni Jurszo

15/6072Programowanie zajęć wychowania fizycznego na obozach harcerskich.39 Tadeusz Mieczkowski

15/6073Poziom zdolności ruchowych dzieci w wybranej szkole podstawowej.40 Zofia Mieczkowska

15/6074Poziom zdolności ruchowych dzieci szkoły podstawowej nr 62 w Szczecinie.41 Zofia Mieczkowska

15/6033Poziom zdolności ruchowych dzieci niedosłyszących.42 Zofia Mieczkowska

15/6076Formy i metody pogłębiania wiadomości i umiejętności przez nauczycieli
przysposobienia obronnego szkół średnich.

43 Jan Szyszkowski

15/6075Typy lekcji warunkujące efektywność w nauczaniu przysposobienia
obronnego.

44 Jan Szyszkowski

15/6077Rola i miejsce przysposobienia obronnego jako elementu samoobrony w
systemie obrony terytorium kraju.

45 Michał Olcha

15/6034Współzależność pomiędzy wynikami sportowymi a wysokością nakładów
finansowych przeznaczonych na działalność sportową.

46 Wacław Pawlik

15/6002Badanie zdolności ruchowych dziewcząt głuchych.47 Zofia Mieczkowska

15/6003Systematyczny ukłąd programów i zróżnicowanie celów oraz nauczania
przysposobienia obronnego w różnych typach szkół.

48 Michał Olcha

15/6078Poziom rozwoju zdolności ruchowych szczecineckich akrobatów.49 Tadeusz Mieczkowski

15/6079Rozwój sekcji kolarskiej GKS "Arkonia".50 Wacław Pawlik

15/6080Rozwój sekcji kolarskiej SKS "Czarni".51 Wacław Pawlik

15/6035Zakres oraz zasady i metody nauczania umiejętności ogólnowojskowych w
przedmiocie przysposobienia obronnego.

52 Michał Olcha

15/6081Rozwój poziomu zdolności ruchowych dzieci w klasach sportowych.53 Tadeusz Mieczkowski

15/6082Rozwój poziomu zdolności ruchowych dzieci w klasach sportowych.54 Tadeusz Mieczkowski

15/6083Znaczenie serotoniny i kwasu wanilinomigdałowego w fizjologii sportu na
podstawie danych literaturowych.

55 Stanisław Nowak

15/6004Poziom zdolności ruchowych dzieci przedszkolnych.56 Tadeusz Mieszkowski

15/6084Rozwój poziomu zdolności ruchowych w klasach sportowych.57 Zofia Mieczkowska

15/6005Rozwój fizyczny i wyniki sportowe dzieci zakwalifikowanych do klas
sportowych.

58 Tadeusz Mieczkowski

15/6006Rys historyczny piłki siatkowej drużyn męskich w Szczecinie w latach
1945-1955.

59 Wacław Pawlik

15/6036Rola przysposobienia obronnego w szkole w zakresie szerzenia oświaty
zdrowotnej oraz przygotowania młodzieży do udzielania pomocy
przedlekarskiej.

60 Michał Olcha

15/6085Próba oceny wydolności uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 16 w
Szczecinie na podstawie prostych prób czynnościowych.

61 Jerzy Cieśla

15/6037Poziom zdolności ruchowych dzieci w wybranej szkole podstawowej.62 Zofia Mieczkowska

15/6086Wpływ warunków środowiskowych na wydolność fizyczną młodzieży klas II i
VII szkoły podstawowej w Górze Małgorzaty.

63 Jerzy Cieśla



15/6007Organizacja i zadania szkolnych oddziałów samoobrony w okresie pokoju,
zagrożenia i wojny.

64 Michał Olcha

15/6087Poziom zdolności ruchowych dzieci w szkole podstawowej nr 62 w
Szczecinie.

65 Zofia Mieczkowska

15/6008Poziom zdolności ruchowych dzieci o opóźnionym rozwoju umysłowym.66 Zofia Mieczkowska

15/6088Młodzieżowy obóz przysposobienia obronnego warsztatem doskonalenia
wiedzy, umiejętności i nawyków studentów kierunku przysposobienie
obronne.

67 Michał Olcha

15/6089Rozwój sekcji kolarskiej LZS Nowogard w latach 1956-1972.68 Wacław Pawlik

15/6038Przysposobienie obronne integralną częścią procesu
dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

69 Antoni Jurszo

15/6039Rozwój Jachtklubu AZS.70 Wacław Pawlik

15/6090Ocena rozwoju fizycznego i sprawności specjalnej studentów Wydziału
Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie w
roku akademickim 1970/1973.

71 Tadeusz Mieczkowski

15/6040Intensywność treningowa zespołu piłki siatkowej AZS Szczecin72 Tadeusz Mieczkowski

15/6041Rozwój poziomu zdolności ruchowych dzieci w klasach sportowych.73 Zofia Mieczkowska

15/6009Rozwój fizyczny i wyniki sportowe dzieci zakwalifikowanych do klas
sportowych.

74 Tadeusz Mieczkowski

15/6042Rozwój piłki siatkowej w środowisku szczecińskim w latach 1966-1972.75 Roman Kulgawczuk

15/6043Rozwój zdolności ruchowych w klasie sportowej szkoły podstawowej nr 6 w
Szczecinie.

76 Tadeusz Mieczkowski

15/6044Poziom zdolności ruchowych dziewcząt z wadami postawy.77 Zofia Mieczkowska

15/6045Próba określenia pozycji społecznej działacza sportowego w latach
1945-1955 w Szczecinie na podstawie badań ankietowych.

78 Wacław Pawlik

15/6010Rola szkoły w przygotowaniu młodzieży do pełnienia służby wojskowej w
siłach zbrojnych PRL.

79 Michał Olcha

15/6011Rozwój sekcji piłki wodnej SGKS "Arkonia".80 Wacław Pawlik

15/6046Rozwój zdolności ruchowych dzieci w wybranej szkole podstawowej.81 Zofia Mieczkowska

15/6047Rozwój zapaśnictwa na terenie województwa szczecińskiego od 1945  do
1970r.

82 Roman Kulgawczuk

15/6048Sprawność nauczania na kierunku wychowania fizycznego z
przysposobieniem obronnym w WSN - Szczecin.

83 Michał Olcha

15/6049Intensywność pracy treningowej grupy zawodników LKS "Pomorze" Stargard.84 Tadeusz Mieczkowski

15/6091Aktywizacja młodzieży w procesie nauczania przysposobienia obronnego w
szkole średniej.

85 Jan Szyszkowski

15/6092Korelacja przedmiotu przysposobienia obronnego z geografią, fizyką, chemią
i biologią - ważnym czynnikiem efektywności nauczania młodzieży.

86 Michał Olcha

15/6093Funkcja młodzieżowego obozu przysposobienia obronnego w świetle
wymagań współczesnego systemu dydaktyczno-wychowawczego.

87 Michał Olcha

15/6012nauki pływania dla dzieci najmłodszych w klubie pływackim "Neptun"
Stargard.

88 Wacław Pawlik

15/6094Nauczanie zespołowo-problemowe w przedmiocie przysposobienia
obronnego.

89 Michał Olcha

15/6095Poziom zdolności ruchowych u dzieci w wybranych szkołach podstawowych.90 Zofia Mieczkowska

15/6050Poziom zdolności ruchowych u dzieci w wybranych klasach sportowych.91 Zofia Mieczkowska

15/6013Rozwój cięzkiej atletyki (ciężarów) w województwie szczecińskim w latach
1945-1965.

92 Wacław Pawlik

15/6096Rozwój organizacyjny i sportowy szkolnego związku sportowego w
Szczecinie.

93 Wacław Pawlik

15/6051Poziom zdolności ruchowych dzieci przedszkolnych.94 Zofia Mieczkowska

15/6014Kształcenie kadr wychowania fizycznego w II Studium Nauczycielskim w
Szczecinie.

95 Tadeusz Miezczkowski

15/6097Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet w latach 1949-1972.96 Roman Kulgawczuk

15/6098Efektywność treningu i proces odnowy w grupie biegów średnich.97 Stanisław Nowak



15/6099Uczeń - instruktor pomocnikiem nauczyciela przysposobienia obronnego w
procesie nauczania.

98 Michał Olcha

15/6100Ocena wydolności u młodzieży szkół podstawowych Stargardu
Szczecińskiego, zakwalifikowanej do szkolenia w lekkiej atletyce.

99 Jerzy Cieśla

15/6101Badanie aktywności enzymatycznej acetylocholinoestrazy w warunkach
wysiłku fizycznego i stresu na podstawie danych bibliograficznych.

100 Stanisław Nowak

15/6102Poziom zdolności ruchowych dzieci przedszkolnych.101 Zofia Mieczkowska

15/6015Rozwój lekkiej atletyki w MKS "Pogoń" w latach 1945-1955.102 Wacław Pawlik

15/6103Poziom rozwoju zdolności ruchowych klas sportowych w szkolach
podstawowych.

103 Tadeusz Mieczkowski

15/6052Poziom zdolności ruchowych u dzieci w wybranych klasach sportowych.104 Zofia Mieczkowska

15/6104Rozwój sekcji wioślarskiej w AZS Szczecin.105 Roman Kulgawczuk

15/6053Rozwój koszykówki męskiej w województwie szczecińskim w latach
1966-1971.

106 Wcław Pawlik

15/6016Kształcenie kadr wychowania fizycznego w województwie szczecińskim w
Liceum Pedagogicznym w Stargardzie w latach 1950-60.

107 Tadeusz Mieczkowski

15/6105Poziom zdolności ruchowych dzieci przedszkolnych.108 Zofai Mieczkowska

15/6106Badanie rozwoju poziomu zdolności ruchowych dzieci zakwalifikowanych do
klas sportowych.

109 Tadeusz Mieczkowski

15/6107Rola książek i czasopism w nauczaniu przedmiotu przysposobienia
obronnego w szkole średniej.

110 Antoni Jurszo

15/6108Rozwój sekcji kajakowej w ZKS Wiskord w latach 1949-1972.111 Halina Kulgawczuk

15/6017Rozwój piłki siatkowej na przestrzeni lat 1953-1969 w wiodących Klubach
Szczecina.

112 Wacław Pawlik

15/6054Propozycje programowe dla klas ze zwiększoną ilością godzin wychowania
fizycznego z uwzględnieniem koszykówki.

113 Wacław Pawlik

15/6018Poziom rozwoju zdolności ruchowych chłopców głuchych.114 Zofia Mieczkowska

15/6055Poziom zdolności ruchowych szczecińskich dzieci przedszkolnych.115 Zofia Mieczkowska

15/6109Miejsce i rola nauczyciela przysposobienia obronnego w szkole.116 Antoni Jurszo


