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SygnaturaTytuł pracyLp. Promotor

15/6212Analiza stężenia kwasu pirogronowego i mlekowego we krwi osób otyłych.1 Wacław Pawlik

15/6454Historia piłki siatkowej na terenie województwa szczecińskiego w latach
1945-1960.

2 Wacław Pawlik

15/6370Analiza wskaźników określających ciężar należny u kobiet w wieku 20-25 lat.3 Tadeusz Mieczkowski

15/6429Uzdolnienia ruchowe a sprawność fizyczna chłopców z klas IV Szkoły
Podstawowej nr 57 w Szczecinie.

4 Tadeusz Chojnacki

15/6279Poziom zdolności ruchowych dzieci z nadwagą ciała.5 Zofia Mieczkowska

15/6147fizyczna dziewcząt otyłych ze szkół podstawowych nr 46 i 64.6 Tadeusz Mieczkowski

15/6213Sprawność fizyczna kobiet z nadwagą, a ubytek fałd skórno-tłuszczowych na
wczasach w Juracie.

7 Tadeusz Mieczkowski

15/6430Poziom rozwoju sprawności motorycznej dzieci klas III w zależności od
stopnia zmianowości w szkole.

8 Wacław Pawlik

15/6431Czynniki psychospołeczne i strukturalne warunkujące efekty pracy terenów w
środowisku szczecińskim.

9 Roman Kulgawczuk

15/6148Rozwój i sprawność fizyczna studentów wydziału Mechanizacji rolnej i
Rybactwa morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie.

10 Wacław Pawlik

15/6455Wpływ wysiłku fizycznego na obraz krwinek białych we krwi obwodowej
szczurów poddanych testowi pływania.

11 Alicja Urbańska

15/6515Dziagnoza sprawności motorycznej a środowisko społeczne 10-letnich
uczniów ze szkół wiejskich województwa szczecińskiego.

12 Tadeusz Mieczkowski

15/6516Wpływ krótkotrwałego submaksymalnego wysiłku fizycznego na czynność
serca.

13 Alicja Urbańska

15/6214Ubytek ciężaru ciała u kobiet z nadwagą przebywających w Juracie na kuracji
odchudzającej trwającej 14 i 21 dni.

14 Tadeusz Mieczkowski

15/6348Wpływ czynników stresowych na poziom katecholamin w moczu u żołnierzy
odbywających zasadniczą służbę wojskową.

15 Alina Joanna Hłyńczak

15/6432Korelacja podręcznika do wychowania fizycznego z  innymi podręcznikami z
kl. IV, V, VI - szkoły podstawowej.

16 Tadeusz Mieczkowski

15/6215Ubytek fałd skórno-tłuszczowych, a sprawność fizyczna osób otyłych na
wczasach specjalnych w Juracie.

17 Tadeusz Mieczkowski

15/6280Ubytek ciężaru ciała a sprawność fizyczna kobiet przebywających na
wczasach odchudzających w Juracie.

18 Tadeusz Mieczkowski

15/6384Weryfikacja przydatności podręcznika dla ucznia pt.:"Wychowanie fizyczne -
podręcznik dla kl. IV, V, VI".

19 Tadeusz Mieczkowski

15/6216Rozwój akrobatyki sportowej w województwie szczecińskim w latach
1965-1975.

20 Wacław Pawlik

15/6636Problemy kultury fizycznej na łamach "Kuriera Szczecińskiego" w 1953r.21 Henryk Laskiewicz

15/6491Poziom zdolności ruchowych i sprawność fizyczna dzieci szczupłych i otyłych
w Zbiorczej Szkole Gminnej w Resku.

22 Tadeusz Mieczkowski

15/6405Ocena wydolności ukłądu krążenia studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Szczecinie za pomocą próby ortostatycznej Martinetta.

23 A.J. Hłyńczak

15/6347Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna dziewcząt 9-10-letnich w
środowisku przemysłowym w Policach.

24 Zofia Mieczkowska

15/6456Rozwój i analiza wyników lekkoatletycznych w konkurencjach biegowych
klubu "Budowlani" Szczecin w latach 1974-1981.

25 Wacław Pawlik

15/6585Ocena zwinności u dzieci otyłych przebywających na kolonii zdrowotnej w
Rogoźnie Wlkp. w lipcu 1983r.

26 Tadeusz Mieczkowski



15/6281Kultura fizyczna i wypoczynek dzieci rodzin inteligenckich na podstawie
badań przeprowadzonch w IX Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie w
roku szkolnym 1975/76.

27 Tadeusz Mieczkowski

15/6637Wytrzymałość dzieci w wieku 7-11 lat ze środowiska wiejskiego w świetle
wyników prób biegowych.

28 Jerzy Cieśla

15/6282Stan i rozwój sprawności fizycznej dziewcząt Liceum Ekonomicznego przy
Zespole Szkół Zawodowych CRS w Barlinku.

29 Wacław Pawlik

15/6586Źródła do dziejów kultury fizycznej w zbiorach Archiwum Państwowego w
Szczecinie z lat 1945-1950.

30 Henryk Laskiewicz

15/6457Wpływ wysiłku fizycznego na zmiany liczby leukocytów we krwi szczurów.31 Alina Joanna Hłyńczak

15/6295Ocena sprawności fizycznej i wyniki sportowe młodzieży Technikum
Mechanizacji Rolnictwa im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach.

32 Wacław Pawlik

15/6198Działalność i wyniki sportowe w powiecie Kamień Pomorski w latach
1965-1974.

33 Wacław Pawlik

15/6342Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna uczniów klas V ze Szkołu
Podstawowej nr 4 w Szczecinie.

34 Tadeusz Chojnacki

15/6492Diagnoza sprawności motorycznej i warunków somatycznych ludzi morza.35 Tadeusz Mieczkowski

15/6217Cechy budowy otyłych kobiet przebywających na specjalistycznych wczasach
w Juracie.

36 Tadeusz Mieczkowski

15/6371Porównawcza ocena wydolności układu krążenia przy pomocy próby
Letunowa u studentów WSP w Szczecinie.

37 Kazimierz Szyszka

15/6560Przyczynek do badań nad rolą wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych
zajęć sportowych w procesie rewalidacji dzieci głuchych.

38 Włodzimierz Brzeziński

15/6638Wychowanie i sport na łamach "Głosu Szczecińskiego" z 1951 roku.39 Henryk Laskiewicz

15/6602Struktura koordynacji ruchowej dziewcząt w młodszym wieku szkolnym.40 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6349Przemiana węglodanowa u żołnieży odbywających zasadniczą służbę
wojskową.

41 Alina Joanna Hłyńczak

15/6561Wydolność i sprawność fizyczna dzieci z klasy pływackiej.42 Alina Joanna Hłyńczak

15/6544Rozwój kolarstwa torowego w Szczecinie w latach 1966-1980.43 Wacław Pawlik

15/6406Sprawność lekkoatletyczna dzieci w wieku 7 do 11 lat.44 Jerzy Cieśla

15/6385Weryfikacja przydatności podręcznika wychowania fizycznego "Wychowanie
Fizyczne - podręcznik dla klas IV-VI".

45 Tadeusz Mieczkowski

15/6639Koordynacja ruchowa piłkarzy nożnych KS "Kluczevia" Stargard na
podstawie ćwiczeń kontrolnych Reinera Junga.

46 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

113/3Wiek menarche i cykl miesiączkowy zawodniczek uprawiających gimnastykę
artystyczną.

47 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6323Sprawność fizyczna i wyniki nauczania dzieci otyłych.48 Mieczkowska Zofia

15/6296Rozwój sportu w powiecie choszczeńskim w latach 1945-1975.49 Wacław Pawlik

15/6517Sprawność fizyczna chłopców w wieku szkolnym, mierzona indeksem
sprawności fizycznej K. Zuchory.

50 Tadeusz Mieczkowski

15/6297Wpływ pobytu otyłych kobiet na dwutygodniowych wczasach odchudzających
w Juracie na zmiany w obwodach i ciężarze ciała w zależności od pory roku.

51 Tadeusz Mieczkowski

15/6640Problemy kultury fizycznej na łamach "Kuriera Szczecińskiego" z 1955r.52 Henryk Laskiewicz

15/6324Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna chłopców z klas szóstych szkoły
podstawowej nr 41 w Szczecinie.

53 Tadeusz Chojnacki

15/6493Wytrzymałość dziewcząt w wieku 9-15 lat na tle zmian podstawowych
wskaźników wydolności fizycznej i szubkości biegowej.

54 Jerzy Cieśla

15/6218Stan wychowania fizycznego i sportu w Szkole Podstawowej nr 8 w
Szczecinie.

55 Wacław Pawlik

15/6407Sprawność psychofizyczna sędziów piłki nożnej województwa szczecińskiego
i koszalińskiego.

56 Tadeusz Mieczkowski

15/6298Poziom sprawności fizycznej w Zasadniczej Szkole Zawodowej
dokształcającej w Nowogardzie.

57 Tadeusz Mieczkowski

15/6299Wpływ pobytu na wczasach specjalistycznych w Juracie na sprawność
fizyczną otyłych kobiet w zależności od pór roku.

58 Tadeusz Mieczkowski

15/6494Uzdolnienia ruchowe a wyniki sportowe chłopców uprawiających gimnastykę
w Szkole Podstawowej nr 33 w Szczecinie.

59 Tadeusz Mieczkowski



15/6219Stan rozwoju somatycznego i motorycznego młodzieży z Zasadniczej Szkoły
odzieżowej w Szczecinie.

60 Wacław Pawlik

113/4Motywacja psychospołeczna uprawiajacych sztuki BUDO.61 Tadeusz Mieczkowski

15/6587Muzyka i malarstwo w igrzyskach olimpijskich.62 Tadeusz Mieczkowski

15/6149Stan wychowania fizycznego i sportu w VII Liceum Ogólnokształcącym im.
K.K. Baczyńskiego w Szczecinie.

63 Pawlik Wacław

15/6641Poziom uzdolnień ruchowych dziewcząt uprawiających gimnastykę sportową.64 Jerzy Eider

15/6150Stan wychowania fizycznego i sportu w Technikum Budowlanym w
Szczecinie.

65 Tadeusz Mieczkowski

15/6518Przyczynek do badań nad zainteresowaniami wychowaniem fizycznym,
sportem i turystyką dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego.

66 Włodzimierz Brzeziński

15/6545Poziom rozwoju sprawności motorycznej dzieci klas I i II w zależności od
stopnia wielozmianowości w szkole.

67 Wacław Pawlik

15/6300Zmiany w obwodach ciała u kobiet po odchudzających wczasach w Juracie.68 Tadeusz Mieczkowski

15/6588Udział olimpijczyków polskich w drugiej wojnie światowej.69 Tadeusz Mieczkowski

15/6458Analiza uzdolnień ruchowych i sprawności fizycznej u dzieci klas V ze Szkoły
Podstawowej nr 16 w Szczecinie.

70 Tadeusz Chojnacki

15/6495Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna uczniów klas trzecich Szkoły
Podstawowej nr 2 i 3 w Stargardzie.

71 Tadeusz Mieczkowski

15/6642Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką dzieci i
młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim.

72 Włodzimierz Brzeziński

15/6339Poziom zdolności ruchowych a wyniki w nauce uczniów gminnej szkoły
zbiorczej w Stepnicy.

73 Zofia Mieczkowska

15/6459Rozwój koszykówki kobiet w województwie szczecińskim w latach
1945-1965.

74 Wacław Pawlik

15/6325Walory turystyczne ziemii myśliborskiej i ich wpływ na rozwój turystyki.75 Czesław Piskorski

15/6603Problemy kultury fizycznej w świetle "Kuriera Ilustrowanego" w 1948 roku.76 Henryk Laskiewicz

15/6386Rozwój akrobatyki sportowej w 35-leci PRL.77 Tadeusz Mieczkowski

15/6433Sprawność lekkoatletyczna młodzieży w szkole o bardzo dobrych i złych
warunkach do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

78 Zofia Mieczkowska

15/6722Wpływ dodatkowych zajęć ruchowych na wzrost sprawności fizycznej dzieci
w młodszym wieku szkolnym.

79 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6372Rozwój sportu motorowego w województwie szczecińskim w latach
1966-1978.

80 Wacław Pawlik

15/6460fizyczna dzieci przebywających w zakładzie opiekuńczym.81 Tadeusz Mieczkowski

15/6302Sprawność fizyczna uczniów Technikum Mechaniczno-Elektrycznego we
Wronkach.

82 Tadeusz Mieczkowski

15/6387Weryfikacja przydatności podręcznika wychowania fizycznego kl. IV-VI.83 Tadeusz Mieczkowski

15/6303Uzdolnienia ruchowe a wyniki nauczania w Szkole Podstawowej w Śniadowie
woj. Łomża.

84 Zofia Mieczkowska

15/6373Rozwój wyników sportowych u lekkoatletów województwa szczecińskiego w
grupie wiekowej 13-19 lat.

85 Jerzy Cieśla

15/6408Poziom wiedzy o kulturze fizycznej uczniów szczecińskich szkół średnich.86 Tadeusz Mieczkowski

15/6519Diagnoza sprawności motorycznej 14 i 15 letnich dziewcząt ze szkół
wiejskich województwa szczecińskiego.

87 Tadeusz Mieczkowski

15/6520Poziom fosforu lipidowego w surowicy krwi w czasie krótkotrwałego wysiłku
fizycznego.

88 Kazimierz Szyszka

15/6643Wybrane sylwetki z dziedziny kultury fizycznej regionu gryfińskiego.89 Henryk Laskiewicz

15/6604Społeczno-kulturowe uwarunkowania sprawności fizycznej dziewcząt w
młodszym wieku szkolnym.

90 Robert Woźniak

15/6283Zdolności ruchowe dzieci otyłych.91 Zofia Mieczkowska

15/6496Próba znalezienia zależności pomiędzy datą urodzenia, a osiągnięciami
sportowymi w dziedzinie kolarstwa.

92 Tadeusz Mieczkowski

15/6388Rozwój piłki ręcznej w województwie szczecińskim w latach 1949-1979.93 Wacław Pawlik

15/6648Sprawność motoryczna a cechy somatyczne dzieci w Szkole Podstawowej nr
10 w Stargardzie Szczecińskim.

94 Tadeusz Mieczkowski



15/6605Poziom siły dynamicznej i statycznej u otyłych kobiet przebywających na
wczasach w Jastrzębiej Górze w 1985 roku.

95 Tadeusz Mieczkowski

15/6521Intensywność lekcji wychowania fizycznego i zajęć wyrównawczych w kl. II
Szkoły Podstawowej nr 70 w Szczecinie.

96 Zdzisława Wyżnikiewicz

15/6522Problemy kultury fizycznej w świetle "Kuriera Szczecińskiego" z 1948 roku.97 Henryk Laskiewicz

15/6589Charakterystyka morfologiczna zespołu piłki nożnej KS "Stal" Szczecin.98 Stanisław Nogalski

15/6220Ubytek ciężaru ciała, a sprawność fizyczna otyłych kobiet na
specjalistycznych wczasach w Juracie.

99 Tadeusz Mieczkowski

15/6523Próba określenia modelu sprawności specjalnej biegacza na średnie i długie
dystanse.

100 Jerzy Cieśla

15/6524Weryfikacja testu zwinności T.Mieczkowskiego wśród kobiet przebywających
na specjalistycznych wczasach dla osób otyłych w Juracie.

101 Tadeusz Mieczkowski

15/6151Uwarunkowanie genetyczne, a sprawność fizyczna dzieci otyłych.102 Tadeusz Mieczkowski

15/6525Ocena gry zespołu MKS "Pogoń" Szczecin w sparciu o obserwacje
notowane.

103 Wacław Pawlik

15/6644Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna dzieci uprawiających lekka
atletykę.

104

15/6152Poziom zdolności ruchowych a sprawność fizyczna dzieci upośledzonych
umysłowo.

105 Zofia Mieczkowska

15/6389Rozwój sekcji kajakowej ZKS "WISKORD" w latach 1973-1980.106 Wacław Pawlik

15/6562Sprawność motoryczna młodzieży otyłej w Liceum Medycznym w Szczecinie.107 Tadeusz Mieczkowski

15/6461Morfologia stóp u dzieci w wieku 9-10 lat (grupa sportowa).108

15/6221Stan wychowania fizycznego i sportu w Szkole Podstawowej nr 5 w
Szczecinie.

109 Wacław Pawlik

15/6153Sprawność fizyczna kobiet z nadwagą odchudzających się na wczasach w
Juracie.

110 Tadeusz Mieczkowski

15/6390Uzdolnienia ruchowe dzieci 6-letnich uczęszczających do Przedszkola nr 3
Stoczni Szczecińskiej oraz do klasy przygotowawczej przy Szkole
Podstawowej nr 11 w Szczecinie.

111 Zofia Mieczkowska

15/6434Badania nad stanem wychowania fizycznego, sportu i turystyki w
Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym w Zielonej Górze.

112 Włodzimierz Brzeziński

15/6409Sprawność fizyczna dziewcząt otyłych.113 Zofia Mieczkowska

15/6351Analiza gry polskiego zespołu w koszykówce kobiet na mistrzostwach Europy
w 1978 roku.

114 Wacław Pawlik

15/6154Poziom zdolności ruchowych a sprawność fizyczna dziewcząt opóźnionych w
rozwoju umysłowym.

115 Zofia Mieczkowska

15/6526Wpływ wysiłku fizycznego i farmalogicznych środków dopingujących na
zmiany poziomu hemoglobiny i wartości liczby hematokrytowej we krwi
obwodowej szczurów poddanych testowi pływania.

116 Alicja Urbańska

15/6410Przyczynek do badań nad stanem wychowania fizycznego, sportu i turystyki
w Państwowym Zespole Domów Młodzieżowych w Podgrodziu k. Szczecina.

117 Włodzimierz Brzeziński

15/6606Wpływ zwiększonej ilości godzin wychowania fizycznego na proces
uspołeczniania dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

118 Włodzimierz Brzeziński

15/6222Typ budowy ciała otyłych kobiet przebywających na 14-dniowych wczasach
odchudzających w Juracie.

119 Tadeusz Mieczkowski

15/6374Ocena wydolności układu krążenia u studentów Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Szczecinie mierzona testem Bergmanna.

120 Kazimierz Szyszka

15/6284Poziom zdolności ruchowych dzieci z nadwagą ciała ze szkół podstawowych
w Szczecinie.

121 Zofia Mieczkowska

15/6497Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna chłopców zakwalifikowanych do
klasy sportowej o specjalizacji piłki ręcznej w Zbiorczej Szkole Gminnej w
Gryfinie.

122 Tadeusz Mieczkowski

15/6527Wiek zawodników a rozwój wyników w skokach lekkoatletycznych w
województwie szczecińskim.

123 Jerzy Cieśla

15/6462Próba ustalenia zależności wyniku sportowego zawodników piłki nożnej od
ekliptyki.

124 Tadeusz Mieczkowski

15/6546Wytrzymałość dzieci ze środowiska wiejskiego w wieku 12-13 lat w świetle
wyników testów biegowych.

125 Jerzy Cieśla



15/6375Ocena wydolności układu krążenia przy pomocy testu Centralnego Instytutu
Kultury Fizycznej u studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie.

126 Alina Joanna Hłyńczak

15/6645Wytrzymałość i poziom wydolności fizycznej dzieci w weiku 11- 14 lat.127 Jerzy Cieśla

15/6223Poziom sprawności fizycznej i rozwoju somatycznego młodzieży szkolnej VIII
Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

128 Tadeusz Mieczkowski

15/6376Wpływ kolonii dla dzieci z nadwagą na zmniejszanie się ciężaru ciała,
grubości fałdów skórno-tłuszczowych i obwodów ciała oraz na poprawę
sprawności fizycznej.

129 Zofia Mieczkowska

15/6411Rzetelność i trafność eksperymentalnego testu zwinności.130 Tadeusz Mieczkowski

15/6352Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna 8-letnich dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim.

131 Zofia Mieczkowska

15/6304Kultura fizyczna w opinii środowiska szkolnego i rodziców.132 Tadeusz Mieczkowski

15/6225Sprawność fizyczna, a wyniki nauczania dzieci otyłych ze Szkoły
Podstawowej nr 6 w Szczecinie.

133 Zofia Mieczkowska

15/6224Wpływ dozowanego wysiłku fizycznego na przemianę węglowodanową u
osób otyłych.

134 Alina Hłyńczak

15/6155Rozwój i działalność Szczecińskiego Klubu Lekkoatletycznego w latach
1968-1973.

135 Wacław Pawlik

15/6463Wiedza o kulturze fizycznej a sprawność fizyczna uczniów szkoły sportowej.136 Tadeusz Mieczkowski

15/6607Wpływ przerwy wakacyjnej na rozwój cech szybkościowo-siłowych u dzieci w
klasach I-II szkoły podstawowej.

137 Zdzisława Wyżnikiewicz

15/6326Ubytek nadwagi ciała a absencja na zajęciach uczestniczek "wczasów dla
osób z nadwagą" w Juracie.

138 Tadeusz Mieczkowski

15/6528Skuteczność gry w piłce koszykowej z uwzględnieniem przedziałów
czasowych na przykładzie MKS "Pogoń" Szczecin.

139 Wacław Pawlik

15/6435Wdrożenie podręcznika z wychowania fizycznego w klasie VI Szkoły
Podstawowej w Gryfinie.

140 Tadeusz Mieczkowski

15/6498Przyczynek do badań nad wpływem "Małej koszykówki" na uspołecznienie
dziewcząt zaniedbanych ruchowo.

141 Włodzimierz Brzeziński

15/6156Poziom zdolności ruchowych a sprawność fizyczna dzieci upośledzonych
umysłowo.

142 Zofia Mieczkowska

15/6305Wpływ pracy mięśniowej na czynność układu krążenia.143 A.J. Hłyńczak

15/6157Otyłość w aspekcie przemiany materii i jej zaburzeń.144 Tadeusz Mieczkowski

15/6226Zależność między szybkością a wytrzymałością młodzieży męskiej klas
VI-VIII szkoły podstawowej nr 10 w Stargardzie Szczecińskim.

145 Jerzy Cieśla

113/5Ocena testu pływnia na podstawie parametrów morfologicznych: ilości
hemoglobiny we krwi i wartości liczby hematokrytowej krwi u szczurów.

146 Aliny Hłyńczak

15/6412Rozwój sekcji piłki wodnej w KS "Stal-Stocznia".147 Wacław Pawlik

15/6646Wpływ treningu pływackiego na pojemność życiową płuc i czas dowolnego
bezdechu.

148 Alina Joanna Hłyńczak

15/6158Sprawność fizyczna dzieci otyłych.149 Tadeusz Mieczkowski

15/6227Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna dzieci z klas IV szkoły
podstawowej nr 1 w Szczecinie.

150 Tadeusz Chojnacki

15/6608Perspektywy rozwoju koszykówki dziewcząt szczecińskich szkól
podstawowych w oparciu o zaproponowane ośrodki szkoleniowe.

151 Wacław Pawlik

15/6464Ocena skuteczności gry w ataku w piłce siatkowej mężczyzn na podstawie
nowo opracowanego arkusza obserwacyjnego.

152 Roman Kulgawczuk

15/6609Poziom zwinności u kobiet otyłych przebywających na wczasach
redukujących nadwagę w Jastrzębiej Górze w roku 1984.

153 Tadeusz Mieczkowski

15/6610Społeczno-zawodowa charakterystyka pilotów wycieczek zagranicznych
regionu szczecińskiego.

154 Roman Kulgawczuk

15/6611Ocena budowy ciała uczennic klas I - III Szkoły Podstawowej nr 12 w
Stargardzie Szczecińskim na podstawie wybranych wskaźników
antropometrycznych.

155 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6436Poziom rozwoju sprawności motorycznej dzieci klas III w zależności od
stopnia zmianowości na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 33 i nr 60 w
Szczecinie.

156 Wacław Pawlik

15/6547Wytrzymałość dziewcząt i chłopców w wieku 13-14 lat w światle wyników
testów biegowych i poziomu wydolności fizycznej.

157



15/6647Analiza porównawcza sprawności motorycznej dzieci miejskich i wiejskich (w
klasach V-VIII) badanych indeksem sprawności fizycznej Krzysztofa Zuchory.

158 Tadeusz Mieczkowski

15/6228Dydaktyczno-wychowawcze znaczenie wycieczek przy realizacji programu
nauczania z geografii w szkole podstawowej.

159 Czesław Piskorski

15/6229Rozwój sportu w powiecie gryfickim w latach 1956-1965.160 Wacław Pawlik

15/6306Kształtowanie się sprawności fizycznej młodzieży męskiej zespołu szkół
samochodowych im. Aleksandra Zawadzkiego w Szczecinie.

161 Wacław Pawlik

15/6499Powstanie i działalność szpółdzielczo-rzemieślniczego klubu sportowego
"Start" Gdynia w latach 1953-1970.

162 Wacław Pawlik

15/6529Próba oceny rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej studentów
uniwersytetu w Basrah.

163 Roman Kulgawczuk

15/6590Sprawność motoryczna dziewcząt przebywających na koloniach
specjalistycznych dla dzieci z nadwagą w Rogoźnie Wielkopolskim w 1983 r.

164 Tadeusz Mieczkowski

15/6465Morfologia stóp dzieci w wieku 9-10 lat (grupa wiejska).165 Stanisław Nogalski

15/6285Sprawność fizyczna i wyniki nauczaniaq dzieci z nadwagą szkół
podstawowych z klas IV-VIII.

166 Zofia Mieczkowska

15/6413Wpływ stopnia zmianowości w szkole na poziom rozwoju sprawności
motorycznej uczniów i uczennic klas III szkoły podstawowej.

167 Wacław Pawlik

15/6612Kariery szczecińskich zawodników I i II ligi w wybranych grach zespołowych.168 Roman Kulgawczuk

15/6391Rozwój kultury fizycznej i sportu w powiecie chojeńskim w latach 1945-1960.169 Wacław Pawlik

15/6563Stan i problemy sportowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych na terenie
Pomorza Zachodniego.

170 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6327Zagospodarowanie turystyczne gminy Rewal.171 Czesłąw Piskorski

15/6564Wpływ akcentów skocznościowych na rozwój sprawności fizycznej dzieci w
wieku 9-10 lat.

172 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6307Poziaom zdolności ruchowych a wyniki w nauce młodzieży szkół
podstawowych.

173 Zofia Mieczkowska

15/6613Ocena koordynacji ruchowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym.174 Zdzisława Wyżnikiewicz

15/6159Hormonalne i biochemiczne aspekty otyłości.175 Tadeusz Mieczkowski

15/6530Diagnoza mocy u otyłych kobiet w przedziale dekadowym 20-60 lat.176 Tadeusz Mieczkowski

15/6466Morfologia stopy u dzieci w wieku 9-10 lat (grupa miejska).177 Stanisław Nogalski

15/6548Diagnoza sprawności motorycznej 14-letnich chłopców z wiejskich szkół
województwa szczecińskiego.

178 Tadeusz Mieczkowski

15/6230Stan rozwoju sprawności fizycznej dziewcząt w Liceum Ogólnokształcącym
nr 5 w Szczecinie.

179 Wacław Pawlik

15/6392Weryfikacja przydatności podręcznika wychowanie fizyczne dla klas IV-VI.180 Tadeusz Mieczkowski

15/6467Pomiar wydolności i wytrzymałości u dzieci otyłych i wychudzonych.181 Tadeusz Mieczkowski

15/6726Działalność Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie.182 Kulgawczuk Roman

15/6328Wpływ pobytu na wczasach w Juracie na spadek ciężaru ciała w zależności
od wieku.

183 Tadeusz Mieczkowski

15/6160Poziom wychowania fizycznego i stan sportu w Wyższej Szkole Morskiej w
Szczecinie.

184 Wacław Pawlik

15/6531Przyczynek do badań nad rolą i miejscem wychowania fizycznego, sportu i
turystyki w procesie wychowania dzieci pozbawionych opieki domu
rodzinnego.

185 Włodzimierz Brzeziński

15/6231Wpływ pobytu na wczasach w Juracie na poziom sprawności fizycznej
otyłych kobiet w zależności od wieku.

186 Tadeusz Mieczkowski

15/6301Działalność sportowa miejskiego szkolnego ośrodka sportowego w
Szczecinie w latach 1963-1976.

187 Wacław Pawlik

15/6353Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna uczennic klas VI Szkoły
Podstawowej nr 63 w Szczecinie.

188 Tadeusz Chojnacki

15/6377Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna chłopców VI klas Szkoły
Podstawowej nr 8 w Szczecinie.

189 Tadeusz Chojnacki

15/6468Poziom wiedzy o kulturze fizycznej a sprawność fizyczna uczniów szkół
ogólnokształcących.

190 Tadeusz Mieczkowski

15/6232Sprawność fizyczna i wyniki nauczania dzieci otyłych.191 Zofia Mieczkowska

15/6469Dynamika zmian poziomu WKT w czasie wysiłku fizycznego.192 Kazimierz Szyszka



15/6161Rozwój sekcji kolarskiej MKD Ogniwo.193 Wacław Pawlik

15/6162Poziom zdolności ruchowych a sprawność fizyczna dzieci upośledzonych
umysłowo.

194 Zofia Mieczkowska

15/6286Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny uczennic klas I Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Lipnie.

195 Tadeusz Meczkowski

15/6500Diagnoza sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w
Jesionowie.

196 Tadeusz Mieczkowski

15/6340Sprawność fizyczna i wyniki nauczania uczniów Technikum Rolniczego w
Płotach o programie trzyletnim i pięcioletnim.

197 Zofia Mieczkowska

15/6308Rozwój sportu w powiecie gryfickim w latach 1963-1974.198 Wacław Pawlik

15/6437Ocena przydatności podręcznika "Wychowanie fizyczne dla kl. V" na
podstawie badań przeprowadzonych w szkole podstawowej w Krzymowie.

199 Tadeusz Mieczkowski

15/6414Rozwój koszykówki na terenie miasta Stargardu.200 Wacław Pawlik

15/6614Zainteresowanie wychowaniem fizycznycm, sportem i turystyką dzieci
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

201 Włodzimierz Brzeziński

15/6470Ocena poziomu obciążeń fizycznych w sportach indywidualnych i mimi grach
(u dzieci zaniedbanych ruchowo) na podstawie oceny siły metodą
dynamometryczną.

202 Alina Joanna Hłyńczak

15/6566Rozwój sportu na terenie województwa szczecińskiego w 1951 r. na
podstawie "Kuriera Szczecińskiego".

203 Henryk Laskiewicz

15/6501Rozwój wyników sportowych w rzutach i skokach LKS "Pomorze" Stargard w
latach 1971-1980.

204 Wacław Pawlik

15/6287Rozwój uzdolnień ruchowych pod wpływem intensyfikacji zajęć treningowych.205 Zofia Mieczkowska

15/6354Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dziewcząt 9-10-11-12 letnich
zamieszkałych w środowisku przemysłowym w Policach.

206 Zofia Mieczkowska

15/6438Rozwój sportu szkolnego w byłym powiecie pyrzyckim w latach 1970-1975.207 Wacław Pawlik

15/6233Wpływ pobytu na wczasach w Juracie na poziom sprawności fizycznej
otyłych kobiet w zależności od wieku.

208 Tadeusz Mieczkowski

15/6309Uzdolnienia ruchowe a wyniki nauczania i sprawność fizyczna dzieci Szkoły
Podstawowej nr 6 w Stargardzie.

209 Zofia Mieczkowska

15/6163Poziom zdolności ruchowych a sprawność fizyczna dzieci upośledzonych
umysłowo.

210 Zofia Mieczkowska

15/6310Organizacja procesu szkoleniowo-wychowawczego w klasie sportowej.211 Tadeusz Chojancki

15/6439Dynamika rozwoju lekkiej atletyki w MKS "Hermes" Gryfino na tle czołówki
wojewódzkiej w latach 1976-80.

212 Tadeusz Mieczkowski

15/6341Sprawność fizyczna dzieci otyłych klas I-IV w Szkole Podstawowej nr 10 w
Szczecinie.

213 Tadeusz Mieczkowski

15/6415Morfologia stóp u młodzieży szkolnej w wieku 9-10 lat.214 Stanisław Nogalski

15/6416Zwinność i wydolność dzieci szczupłych i otyłych.215 Tadeusz Mieczkowski

15/6532Wpływ kolonii specjalistycznych na poziom cech somatycznych i motorykę
otyłych dziewcząt.

216 Tadeusz Mieczkowski

15/6549Rozwój Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w
latach 1962-1981.

217 Wacław Pawlik

15/6417Sprawność fizyczna dzieci szczupłych.218 Tadeusz Mieczkowski

15/6164Poziom zdolności ruchowych a sprawność fizyczna dzieci upośledzonych
umysłowo.

219 Zofia Mieczkowska

15/6550Diagnoza motoryczności dzieci w wieku lat 5 i 6 w oparciu o indeks
sprawności Krzysztofa Zuchory.

220 Tadeusz Mieczkowski

15/6591Pomiary biometryczne a wyniki sportowe II-go ligowych zespołów piłki
siatkowej grupy północnej w sezonie 1982/83.

221 Tadeusz Mieczkowski

15/6567Diagnoza sprawności motorycznej dzieci w wieku 8-9 lat Szkoły Podstawowej
nr 6 w Szczecinie - badania indeksem Krzysztofa Zuchory.

222 Tadeusz Mieczkowski

15/6471Rozwój sekcji pływackiej K.S. Stal Stocznia Szczecin w latach 1971-1980.223 Wacław Pawlik

15/6418Ocena wydolności fizycznej studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Szczecinie testem Mastera.

224 Kazimierz Szyszka

15/6329Sprawność fizyczna dzieci otyłych a wyniki w nauce klas I-V.225 Zofia Mieczkowska

15/6649Diagnoza sprawności motorycznej kobiet z nadwagą uczestniczących na
wczasach w Jastrzębiej Górze rok 1984.

226 Tadeusz Mieczkowski



15/6165Sprawność fizyczna kobiet z nadwagą odchudzających się na wczasach w
Jaracie.

227 Tadeusz Mieczkowski

15/6330Analiza gry piłkarzy ręcznych MKS "Pogoń" w latach 1966-1975.228 Wacław Pawlik

15/6166Analiza gry zespołu koszykówki MKS Pogoń w latach 1968-1975.229 Wacław Pawlik

15/6378Wpływ kolonii specjalistycznych na zmiany somatyczne i wyniki sportowe
dzieci otyłych.

230 Tadeusz Mieczkowski

15/6355Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna dziewcząt klas VI Szkoły
Podstawowej nr 30 w Szczecinie.

231 Tadeusz Chojnacki

15/6568Problemy kultury fizycznej na łamach "Kuriera Szczecińskiego" z 1952 roku.232 Henryk Laskiewicz

15/6569Dianoza sprawności motorycznej dzieci 7-letnich w Szkole Podstawowej nr 1
w Stargardzie Szczecińskim.

233 Tadeusz Mieczkowski

15/6356Budowa somatyczna a sprawność fizyczna wybranych par bliźniaczych.234 Tadeusz Mieczkowski

15/6472Przyczynek do badań nad rolą sportu w procesie rewalidacji dzieci kalekich.235 Włodzimierz Brzeziński

15/6502Poziom sprawności fizycznej w Ochotniczym Hufce Pracy w Pyrzycach.236 Wacław Pawlik

15/6551Rozwój fizyczny i sprawność dzieci w wieku 11-15 lat.237 Jerzy Cieśla

15/6357Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna uczniów klas VI ze Szkoły
Podstawowej nr 63 w Szczecinie.

238 Tadeusz Chojnacki

15/6473Próba opracowania testu sprawności specjalnej dla zawodników piłki
siatkowej.

239 Roman Kulgawczuk

15/6474Przyczynek do badań nad zainteresowaniami wychowaniem fizycznym,
sportem i turystyką dzieci i młodzieży pozbawionej opieki domu rodzinnego.

240 Włodzimierz Brzeziński

15/6615Społeczno-kulturowe uwarunkowania sprawności fizycznej chłopców w
młodszym wieku szkolnym.

241 Robert Woźniak

15/6440Ocena porównawcza wyników testu step-up i pwc-170.242 A.J. Hłyńczak

15/6475Wpływ podręcznika z wychowania fizycznego na rozwój cech motorycznych
dziewcząt 10-letnich.

243 Tadeusz Mieczkowski

15/6167Sprawność fizyczna młodzieży otyłej.244 Tadeusz Mieczkowski

15/6168Przyczyny rezygnacji dziewcząt z uprawiania koszykówki.245 Wacław Pawlik

15/6393Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna chłopców zakwalifikowanych do
klasy sportowej o specjalizacji piłki nożnej w szkole Podstawowej nr 6 w
Szczecinie.

246 Zofia Mieczkowska

15/6570Problemy kultury fizycznej w świetle "Głosu Szczecińskiego" z 1948 roku.247 Henryk Laskiewicz

15/6234Badanie poziomu zdolności ruchowych dzieci otyłych.248 Zofia Mieczkowska

15/6235Otyłość a uzdolnienia ruchowe dzieci ze szkół podstawowych.249 Zofia Mieczkowska

15/6571Próba wyróznania obniżonej sprawności fizycznej u młodzieży w wieku
szkolnym.

250

15/6616Zależność między giobkością a koordynacja ruchowa u 9-letnich dzieci.251 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6358Wpływ osiedlowych terenów rekreacyjnych na poziom rozwoju cech
motorycznych młodzieży w wieku szkolnym na osiedlu Piastowskim i
Pomorzany w Szczecinie.

252 Wacław Pawlik

113/2Wpływ wybranych treści programowych na kształtowanie się pomyslnych
stosunków interpersonalnych na lekcjach wychowania fizycznego. /wświetle
badań w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Nr 5 w Policach
k. Szczecina/.

253 Włodzimierz Brzeziński

15/6236Selekcja dzieci do klas sportowych zmodyfikowanym sposobem badań
testem N. Ozjereckiego.

254 Zofia Mieczkowska

15/6419Ocena wydolności układu krążenia przy pomocy próby Ruffiera u studentów
WSP w Szczecinie.

255 A.J. Hłyńczak

15/6503Rozwój wyników sportowych w biegach i chodzie sportowym LKS "Pomorze"
Stargard w latach 1971-1980.

256 Wacław Pawlik

15/6237Regiony klimatyczne Polski a ubytek ciężaru ciała i obwodów ciała kobiet
przebywających na specjalistycznych wczasach odchudzających w Juracie.

257 Tadeusz Mieczkowski

15/6420Wytrzymałość chłopców w wieku 11 do 13 lat w swietle wyników różnych
testów.

258 Jerzy Cieśla

15/6288Stopień otyłości i sprawność fizyczna kobiet z nadwagą odchudzających się
na wczasach w Juracie w zależności od pory roku.

259 Tadeusz Mieczkowski

15/6441Rozwój statystyki sportowej w Szczecinie w latach 1966-1979.260 Wacław Pawlik



15/6533Przyczynek do badań nad zainteresowaniem wychowaniem fizycznym,
sportem i turystyką nieletnich przebywających w Zakładach Poprawczych.

261 Włodzimierz Brzeziński

15/6394Rozwój wytrzymałości ogólnehj u dzieci w wieku 7-10 lat.262 Jerzy Cieśla

15/6592Źródła do dziejów kultury fizycznej z zbiorach Archiwum Państwowego w
Szczecinie z lat 1945-1950.

263 Henryk Laskiewicz

15/6650Stan i problemy sportowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych na terenie
miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

264 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6651Rozwój sportu Pomorza Zachodniego w latach 1954-1958 na podstawie
"Gazety Zielonogórskiej".

265 Henryk Laskiewicz

15/6311Powstanie i rozwój Klubu Sportowego "Stal-Stocznia" Szczecin w latach
1950-1975.

266 Wacław Pawlik

15/6169Stan wychowabnia fizycznego w Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie.267 Wacław Pawlik

15/6552Próba ustalenia zależności między datą urodzenia a osiągnięciami
mistrzowskich wyników w kolarstwie sportowym.

268 Tadeusz Mieczkowski

15/6553Sprawność specjalna w piłce ręcznej w zależności od poziomu sportowego.269 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6476Ocena poziomu obciążeń fizycznych w sportach indywidualnych i mini grach
(u dzieci zaniedbanych ruchowo) na podstawie oznaczenia pułapu tlenowego
metodą margarii.

270 Alina Joanna Hłyńczak

15/6312Stan i rozwój wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w
Świnoujściu.

271 Tadeusz Mieczkowski

15/6289Rozwój sprawności fizycznej kobiet otyłych.272 Zofia Mieczkowska

15/6593Sprawność motoryczna dzieci otyłych przebywających na kolonii
specjalistycznej w Rogoźnie Wielkopolskim w 1983r.

273 Tadeusz Mieczkowski

15/6442Badania nad weryfikacją podręcznika z wychowania fizycznego w klasie VI
Zbiorczej Szkoły Gminnej w Chociwlu.

274 Tadeusz Mieczkowski

15/6652Sprawność motoryczna dzieci wiejskich i miejskich w Zbiorczej Szkole
Gminnej w Resku.

275 Tadeusz Mieczkowski

15/6290Sprawność fizyczna i wyniki nauczania dzieci otyłych ze Szkoły Podstawowej
nr 70 w Szczecinie.

276 Zofia Mieczkowska

15/6322Ideały i problematyka kultury fizycznej w historii myśli społecznej i socjologii.277 Bolesław Szargut

15/6443Rozwój tenisa ziemnego w Szczecinie w latach 1966-1980.278 Wacław Pawlik

15/6359Rozwój tenisa stołowego w województwie szczecińskim w latach 1967-1977.279 Wacław Pawlik

15/6477Wpływ wysiłku fizycznego na zmiany aktywności esterazy acetylocholinowej
we krwi obwodowej szczurów poddanych testowi pływania.

280 Alicja Urbańska

15/6238Ubytek ciężaru ciała a sprawność fizyczna kobiet przebywających na
wczasach odchudzających w Juracie.

281 Tadeusz Mieczkowski

15/6239Sprawność fizyczna dzieci otyłych a ich wyniki nauczania.282 Zofia Mieczkowska

15/6379Sprawność fizyczna i wydolność fizyczna dzieci otyłych.283 Tadeusz Mieczkowski

15/6478Rozwój wioślarstwa w Szczecinie w latach 1973-1980 na podstawie
dzoałalności sekcji wioślarskich klubów AZS i SKS "Czarni".

284 Wacław Pawlik

15/6733Przyczynek do badań nad rolą wychowania fizycznego, sportu  i turystyki w
procesie rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym.

285 Brzeziński Włodzimierz

15/6534Uzdolnienia ruchowe a wyniki sportowe u chłopców 10-15 letnich
uprawiających judo.

286 Zofia Mieczkowska

15/6535Intensywność zajęć wyrównawczych i zaangażowanie dziecka podczas
jednostki lekcyjnej i zajęć wyrównawczych.

287 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6170Stan wychowania fizycznego i sportu w szkole podstawowej nr 3 im. Gen.
Karola Świerczewskiego w Stargardzie Szczecińskim.

288 Wacław Pawlik

15/6504Poziom wiedzy o kulturze fizycznej studentów wydziału wychowania
fizycznego w Szczecinie.

289 Tadeusz Mieczkowski

15/6572Wydolność i sprawność fizyczna młodzieży klas VIII.290 Alina Joanna Hłyńczak

15/6291Sprawność fizyczna i wyniki nauczania dzieci otyłych w Szkole Podstawowej
nr 72 w Szczecinie.

291 Zofia Mieczkowska

15/6313Sprawność fizyczna i wyniki nauczania dzieci otyłych w Szkole Podstawowej
nr 72 w Szczecinie.

292 Zofia Mieczkowska



15/6172dyplomowa: praca na temat: Poziom zdolności ruchowych dzieci
upośledzonych umysłowo.
Mgr: Poziom zdolności ruchowych a sprawność fizyczna dzieci
upośledzonych umysłowo.

293 Zofia Mieczkowska

15/6173Dyplomowa: Analiza skuteczności gry zawodników na powietrzu i w Sali
sekcji piłki koszykowej WSP - Szczecin.
Mgr: Stan wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w
Szczecinie w roku akademickim 1974-75.

294 Wacław Pawlik

15/6594Problemy kultury fizycznej Pomorza Zachodniego na łamach "Kurira
Szczecińskiego" - 1945-1946.

295 Henryk Laskiewicz

15/6360Czas wolny dziewcząt otyłych.296 Tadeusz Mieczkowski

15/6174Stan wychowania fizycznego w Pomorskiej Akademii Medycznej w
Szczecinie w roku akademickim 1974-75.

297 Wacław Pawlik

15/6240Stan rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej młodzieży Technikum
Mechanicznego w Szczecinie.

298 Wacław Pawlik

15/6171Zdolności ruchowe a sprawność fizyczna chłopców upośledzonych umysłowo
w wieku 11 i 16 lat.

299 Zofia Mieczkowska

15/6573Diagnoza sprawności motorycznej dzieci klas trzecich szkoły podstawowej w
Chojnie - badanej testem Krzysztofa Zuchory.

300 Tadeusz Mieczkowski

15/6618Historia Polskiego Biura Podróży "Orbis" - oddział Świnoujście oraz jego
działalność w latach 1975-1984.

301 Roman Kulgawczuk

15/6315Stan wychowania fizycznego i sportu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii
Konopnickiej w Nowogardzie.

302 Tadeusz Mieczkowski

15/6396Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna dzieci szczupłych ze Szkoły
Podstawowej nr 50 w Szczecinie.

303 Zofia Mieczkowska

15/6175Poziom zdolności ruchowych a sprawność fizyczna dzieci upośledzonych
umysłowo.

304 Zofia Mieczkowska

15/6314Stan sprawności fizycznej młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym w
Gryficach.

305 Tadeusz Mieczkowski

15/6241Stan rozwoju sprawności fizycznej młodzieży liceum ogólnokształcącego w
Łobzie.

306 Wacław Pawlik

15/6479Sprawność fizyczna i aktywność sportowa studentek pierwszych lat uczelni
szczecińskich.

307 Zdzisława Wyżnikiewicz

15/6176Aktualny poziom sprawności fizycznej młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych w
Szczecinie-Dąbiu.

308 Wacław Pawlik

15/6595Pozaszkolna aktywność ruchowa dzieci w wieku 7-9 lat na podstawie badań
przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 12 w Stargardzie.

309 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6574Uzdolnienia ruchowe dzieci miejskich i wiejskich.310 Jerzy Eider

15/6480Próba obiektywnej metody oceny skuteczności gry zawodników
rozgrywających w I lidze piłki siatkowej mężczyzn w 1982 roku.

311 Roman Kulgawczuk

15/6361Wpływ budowy somatycznej na sprawność fizyczną dziewcząt otyłych.312 Tadeusz Mieczkowski

15/6481Zmiany poziomu glukozy we krwi szczurów poddanych testowi pływania.313 Alina Joanna Hłyńczak

15/6177Stan rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży klas V-VIII
Szkoły podstawowej nr 70 w Szczecinie.

314 Tadeusz Mieczkowski

15/6242Poziom zdolności ruchowych dzieci w wybranych szkołach podstawowych.315 Zofia Mieczkowska

15/6362Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna chłopców VI klasy Szkoły
Podstawowej nr 30 w Szczecinie.

316 Tadeusz Chojnacki

15/6243Stan i rozwój sprawności fizycznej dziewcząt w Liceum Ogólnokształcącym
nr 1 w Szczecinie.

317 Wacław Pawlik

15/6363Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna chłopców 9-10-11-12- letnich
zamieszkałych w środowisku przemysłowym w Policach.

318 Zofia Mieczkowska

15/6244Rozwój piłki ręcznej w województwie szczecińskim w latach 1965-1975.319 Wacław Pawlik

15/6331Pory roku a sprawność fizyczna kobiet odchudzających się na
specjalistycznych wczasach w Juracie.

320 Tadeusz Mieczkowski

15/6482Sprawność fizyczna dziewcząt otyłych w Szkole Podstawowej nr 60 w
Szczecinie.

321 Tadeusz Mieczkowski

15/6483Sprawność motoryczna otyłych chłopców w Szkole Podstawowej nr 60.322 Tadeusz Mieczkowski

15/6619Dystrybucja tkanki tłuszczowej u kobiet odchudzających się na
specjalistycznych wczasach.

323 Tadeusz Mieczkowski



15/6245Kontuzje kobiet przebywających na wczasach dla osób z nadwagą -
częśtotliwość pojawiania się i ich rodzaję.

324 Tadeusz Mieczkowski

15/6444Uzdolnienia ruchowe a sprawność fizyczna chłopców z klasy III Szkoły
Podstawowej nr 57 w Szczecinie.

325 Tadeusz Chojnacki

15/6695Diagnoza wydolności otyłych kobiet w zależności od wieku i procentu
nadwagi.

326 Mieczkowski Tadeusz

15/6505Sprawność fizyczna i aktywność sportowa dziewcząt Liceum Ekonomicznego
w Gryficach.

327 Zdzisława Wyżnikiewicz

15/6199Działalność i wyniki sportowe w powiecie wolińskim w latach 1965-1972.328 Wacław Pawlik

15/6620Dynamika lęku przedstartowego u pilotów szybowcowych.329 Barbara Karolczak-Biernacka

15/6653Kształtowanie się uzdolnień ruchowych u chłopców uczęszczających do klas
sportowych o profilu LA.

330 Tadeusz Mieczkowski
Jerzy Eider

15/6421Przyczynek do badań nad zainteresowaniami wychowaniem fizycznym,
sportem i turystyką nieletnich przebywających w czasowej izolacji w Izbie
Dziecka MO w Szczecinie.

331 Włodzimierz Brzeziński

15/6621Turystyka kwalifikowana w światle badań w Polskim Towarzystwie
Turystyczno-Krajoznawczym w latach od 1945 do 1965.

332 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6422Korelacja między podręcznikiem do wychowania fizycznego z innymi
przedmiotami w klasach IV - VI.

333 Tadeusz Mieczkowski

15/6696Sprawność motoryczna dziewięcioletnich dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23
w Szczecin-Dąbiu o różnej budowie somatycznej.

334 Tadeusz Mieczkowski

15/6316Ocena gry w ataku i w obronie podczas V Mistrzostw Europy w koszykówce
juniorek 1975r.

335 Wacław Pawlik

15/6697Charakterystyka somatyczna sędziów piłki nożnej I i II ligi oraz sędziów
kandydatów na sędziów ligowych.

336 Nogalski Stanisław

15/6397Rozwój sportu w miastach dawnego powiatu pyrzyckiego w Pyrzycach i
Lipianach w latach 1960-1975.

337 Wacław Pawlik

15/6332Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna chłopców z klas IV. Szkoły
Podstawowej nr 4 w Szczecinie.

338 Tadeusz Chojnacki

15/6654Uzdolnienia ruchowe dzieci uprawiających akrobatykę sportową.339 Jerzy Eider

15/6660Pozaszkolna aktyewność ruchowa dzieci w wieku 7-8 lat na podstawie badań
przeprowadzonych w szkole podstawowej nr 12 Stargardzie Szczecińskim.

340 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6506Sprawność fizyczna dzieci otyłych w żagańskich szkołach podstawowych.341 Tadeusz Mieczkowski

15/6200Motoryczność uczniów a wyniki nauczania zajęć praktycznych w Żagańskim
Technikum Włókienniczym.

342 Tadeusz Mieczkowski

15/6507Tendencje rozwojowe w lekkoatletycznych konkurencjach biegowych na
przykładzie czołowych zawodniczek świata i kraju.

343 Jerzy Cieśla

15/6178Sprawność fizyczna otyłych mężczyzn przebywających na wczasach
specjalistycznych w Juracie.

344 Tadeusz Mieczkowski

15/6179Sprawność fizyczna kobiet z nadwagą pdchudzających się na wczasach w
Juracie.

345 Jan Szyszkowski

15/6655Diagnoza sprawności fizycznej dzieci w wieku 7-14 lat przebadanych
indeksem sprawności fizycznej K. Zuchory.

346 Tadeusz Mieczkowski

15/6484Wpływ wysiłku fizycznego na liczbę erytrocytów we krwi obwodowej szczurów
poddanych testowi pływania.

347 Alicja Urbańska

15/6536Budowa somatyczna a sprawność fizyczna sędziów piłki nożnej.348 Stanisław Nogalski

15/6485Ocena poziomu obciążeń fizycznech w sportach indywidualnych i mini grach
(u dzeci zaniedbanych ruchowo) na podstawie badań spirometrycznych.

349 Alina Joanna Hłyńczak

15/6737Zróżnicowanie osiągnięć sportowych kobiet i mężczyzn w lekkoatletyce i
pływaniu.

350 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6508Wpływ małej koszykówki na sprawność fizyczną dzieci zaniedbanych
ruchowo.

351 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6596Diagnoza sprawności motorycznej dziewcząt z otyłością prostą -
przebywających na kolonii specjalistycznej w Rogoźnie Wielkopolskim w
1983 r.

352 Tadeusz Mieczkowski

15/6246Stan rozwoju somatycznego i motorycznego młodzieży z Liceum
Ogólnokształcącego nr 4 w Szczecinie.

353 Wacław Pawlik

15/6509Poziom wiedzy o kulturze fizycznej uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Goleniowie.

354 Tadeusz Mieczkowski



15/6622Ocena wskaźników rozwoju fizycznego i wydolności aerobowej dzieci w
wieku 8-12 lat w klasach sportowych i klasach o normalnym programie
nauczania.

355 Kazimierz Szyszka

15/6445Rozwój sprawności lekkoatletycznej dziewcząt w wieku 6-9 lat na przykładzie
szkoły podstawowej nr 3 w Łobzie.

356 Jerzy Cieśla

15/6554Próba wyrównania obniżonej sprawności fizycznej w młodszym wieku
szkolnym.

357 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6575Uzdolnienia ruchowe dzieci wolińskich specjalizujących się w akrobatyce
sportowej.

358 Tadeusz Mieczkowski

15/6576Rozwój sprawności fizycznej młodzieży rocznika 1969 w trzyletnim okresie
nauczania.

359

15/6623Ocena skuteczności gry w ataku w piłce siatkowej zespołu "Stal Stocznia"
Szczecin w sezonie 1983/84 na podstawie nowo opracowanego arkusza
obserwacji.

360 Roman Kulgawczuk

15/6624Ubytek fałdów skórno-tłuszczowych po kuracji redukującej nadwagę w
Jastrzębiej Górze.

361 Tadeusz Mieczkowski

15/6247Poziom zdolności ruchowych dzieci z nadwagą ciała.362 Zofia Mieczkowska

15/6364Pomiar uzdolnień ruchowych zmodyfikowanym sposobem badań testu N.
Oziereckiego.

363 Zofia Mieczkowska

15/6248Stan i rozwój sprawności fizycznej młodzieży L.O. nr 6 w Szczecinie.364 Wacław Pawlik

15/6577Rozwój sportu Szkolnego w mieście i gminie Pyrzyce w latach 1975-1982.365 Wacław Pawlik

15/6486Sprawność fizyczna i aktywność sportowa studentek pierwszego roku WSP w
Szczecinie.

366 Zdzisława Wyżnikiewicz

15/6365Rozwój wioślarstwa szczecińskiego w latach 1956-1972.367 Wacław Pawlik

15/6701Pracownicy kultury fizycznej zatrudnieni w szkonictwie miasta Szczecina w
latach 1982/1983.

368 Laskiewicz Henryk

113/6Zróżnicowanie morfologiczne oraz określenie typu budowy ciała siatkarzy
polskich w celu uchwycenia włąściwego kierunku selekcji.

369

15/6398Przyczynek do badań nad rolą wychowania fizycznego w procesie
uspołeczniania dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

370 Włodzimierz Brzeziński

15/6446Ruch turystyczny w Szczecinie w latach 1975-1980 i próba prognozy tego
ruchu do 1990 roku.

371 Roman Kulgawczuk

15/6399Rozwój kultury fizycznej powiatu wolińskiego w latach 1945-1965.372 Wacław Pawlik

15/6180Sprawność fizyczna dzieci otyłych.373 Tadeusz Mieczkowski

15/6423Ocena wydolności układu krążęnia u studentów Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Szczecinie metodą Liana.

374 A.J.Hłyńczak

15/6181Poziom zdolności ruchowych a sprawność fizyczna dzieci upośledzonych
umysłowo.

375 Zofia Mieczkowska

15/6182Poziom sprawności fizycznej młodzieży Zespołu Szkół Budowlanych w
Szczecinie.

376 Wacław Pawlik

15/6625Przyczynek do badań nad zainteresowaniami, wychowaniem fizycznym,
sportem i turystyką narkomanów.

377 Włodzimierz Brzeziński

15/6183Rozwój sekcji judo w Szczecinie.378 Wacław Pawlik

15/6537Wpływ wysiłku fizycznego i farmakologicznych środków dopingujących na
zmiany aktywności esterazy acetylocholinowej we krwi obwodowej szczurów
poddanych testowi pływania.

379 Alicja Urbańska

15/6626Ocena wydolności u dzieci otyłych przebywających na kolonii zdrowotnej w
Rogoźnie Wielkopolskim w 1983r.

380 Tadeusz Mieczkowski

15/6400Sprawność fizyczna dzieci otyłych i szczupłych w Szkole Podstawowej nr 47
w Szczecinie.

381 Zofia Mieczkowska

15/6333Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna chłopców z klas szóstych Szkoły
Podstawowej nr 4 w Szczecinie.

382 Tadeusz Chojnacki

15/6578Korelacja między podręcznikami do wychowania fizycznego a innymi
przedmiotami w kl. I - III.

383 Tadeusz Mieczkowski

15/6249Sprawność fizyczna kobiet a ubytek ciężaru ciała na wczasach
specjalistycznych w Juracie.

384 Tadeusz Mieczkowski

15/6555Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci Szkoły Podstawowej nr 3 w
Policach.

385 Tadeusz Mieczkowski

15/6317Zdolności ruchowe a sprawność fizyczna chłopców upośledzonych umysłowo
w wieku 11-16 lat z Państwowego Zakładu Wychowawczego w Chojnie.

386 Zofia Mieczkowska



15/6184Sprawność fizyczna otyłych kobiet odchudzających się w Juracie.387 Tadeusz Mieczkowski

15/6380Rozwój fizyczny i sprawność w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych
dzieci szkół Stargardu Szczecińskiego w wieku 8-10 lat.

388 Jerzy Cieśla

15/6702Analiza porównawcza skuteczności kuracji dla kobiet otyłych w 1976 i 1986
roku.

389 Mieczkowski Tadeusz

15/6556Korelacja testu Ludwika Denisiuka z indeksem sprawności ruchowej
Krzysztofa Zuchory.

390 Tadeusz Mieczkowski

15/6538Rola i miejsce Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka w krzewieniu idei
olimpijskiej.

391 Włodzimierz Brzeziński

15/6366Wpływ czynników stressowych na aktywność acetylocholinoesterazy i
żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.

392 Alina Joanna Hłyńczak

15/6539Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna dzieci klas VI Szkoły Podstawowej
nr 8 w Szczecinie.

393 Tadeusz Chojnacki

15/6579Wytrzymałość dorosłej młodzieży męskiej w świetle wyników prób biegowych.394 Jerzy Cieśla

113/7Rozwój wyników w biegach sprinterskich w województwie szczecińskim w
zależności od wieku zawodników.

395 Jerzy Cieśla

15/6580Wpływ dodatkowych lekcji o akcentach biegowych na sprawność fizyczną
dzieci klas III szkoły podstawowej.

396 Zofia Wyżnikiewicz-Kopp

15/6292System przygotowań i wyniki sportowe reprezentacji Polski w piłce siatkowej
mężczyzn w latach 1973-1976.

397 Tadeusz Chojnacki

15/6250Poziom zdolności ruchowych dzieci z nadwagą ciała.398 Zofia Mieczkowska

15/6251Sprawność fizyczna otyłych kobiet przebywających dwukrotnie na wczasach
odchudzających w Juracie.

399 Tadeusz Mieczkowski

15/6487Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna dzieci klas V Szkoły Podstawowej
nr 2 w Goleniowie.

400 Tadeusz Chojnacki

15/6252Selekcja młodzieży do klas sportowych zmodyfikowanym sposobem badań
testem Oziereckiego.

401 Zofia Mieczkowska

15/6628Zależność między szybkością a koordynacją ruchową u 9-letnich dzieci
Szkoły Podstawowej nr 12 w Stargardzie Szczecińskim.

402 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6540Poziom sprawności fizycznej specjalnej w koszykówce w zależności od stażu
treningowego.

403 Wyżnikiewicz Zdzisława

15/6424Uzdolnienia ruchowe dzieci z wadami postawy.404 Zofia Mieczkowska

15/6541Morfologia stóp u kobiet otyłych w wieku 18-42 lat.405 Stanisław Nogalski

15/6447Badania nad weryfikacją podręcznika z wychowania fizycznego w klasie VI
Zbiorczej Szkoły Gminnej w Dobrzanach.

406 Tadeusz Mieczkowski

15/6253Zależność między szybkością a wytrzymałością młodzieży męskiej kl. V - VIII
w Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie Szczecińskim.

407 Jerzy Cieśla

15/6629Przyczynek do badań nad zainteresowaniami wychowaniem fizycznym,
sportem i turystyką dzieci i młodzieży przebywających w schronisku dla
nieletnich w Szczecinie - Krzekowie.

408 Włodzimierz Brzeziński

15/6425Ocena wydolności układu krążenia metodą staara u studentów Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie.

409 Alina Joanna Hłyńczak

15/6254Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna chłopców VI klas Szkoły
Podstawowej nr 1 w Szczecinie

410 Tadeusz Chojnacki

15/6255Wpływ pobytu na wczasach w Juracie na poziom sprawności fizycznej
otyłych kobiet w zależności od wieku.

411 Tadeusz Mieczkowski

15/6185Poziom zdolności ruchowych a sprawność fizyczna dzieci upośledzonych
umysłowo.

412 Zofia Mroczkowska

15/6186Wpływ ruchu i żywienia dietetycznego w leczeniu i zapobieganiu otyłości.413 Tadeusz Mieczkowski

15/6401Ocena sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym.414 Jerzy Cieśla

15/6256Typ budowy ciała otyłych mężczyzn przebywających na 14-dniowych
specjalistycznych wczasach w Juracie.

415 Tadeusz Mieczkowski

15/6187Sprawność fizyczna kobiet z nadwagą odchudzających się na wczasach w
Juracie.

416 Tadeusz Mieczkowski

15/6257Stan i rozwój sprawności fizycznej i sportu w Liceum Ogólnokształcącym nr
19 w Goleniowie.

417 Wacław Pawlik

15/6258Wpływ treningu sportowego na rozwój uzdolnień ruchowych.418 Zofia Mieczkowska

15/6630Struktura koordynacj ruchowej chłopców w młodszym wieku szkolnym.419 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp



15/6597Przyczyny absencji uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach
średnich.

420 Tadeusz Mieczkowski

15/6510Rozwój piłki nożnej w byłym powiecie choszczeńskim w latach 1945-1975.421 Wacław Pawlik

15/6542Diagnoza siły u otyłych kobiet w przedziale dekadowym 20-60 lat.422 Tadeusz Mieczkowski

15/6259Sprawność fizyczna i wyniki nauczania dzieci otyłych w wybranych szkołach
podstawowych w Szczecinie.

423 Zofia Mieczkowska

15/6448Analiza sprawności układu krążenia w oparciu o test pwc-170 wg Sjostranda.424 Alina Joanna Hłyńczak

15/6402Analiza podręcznika wychowania fizycznegow świetle opinii dzieci klas IV i
ich rodziców.

425 Tadeusz Mieczkowski

15/6260Selekcja dzieci do klas sportowych zmodyfikowanym sposobem badań
testem Oziereckiego.

426 Zofia Mieczkowska

15/6261Rozwój sprawności fizycznej w II LO im. Mieszka I w Szczecinie.427 Wacław Pawlik

15/6581Sprawność fizyczna dzieci siedmioletnich w światle wyvranych prób.428 Jerzy Cieśla

15/6656Rozwój somatyczny i sprawność motoryczna dzieci miejskich i wiejskich w
Zbiorczej Szkole Gminnej w Dobrzanach.

429 Tadeusz Mieczkowski

15/6488Konstelacja gwiazd, znak zodiaku, a wynik sportowy w piłce ręcznej.430 Tadeusz Mieczkowski

15/6449Rozwój sekcji boksu na terenie województwa szczecińskiego w latach
1966-1979.

431 Wacław Pawlik

15/6403Rozwój sportu pływackiego w latach 1945-1970.432 Wacław Pawlik

15/6631Diagnoza rozwoju somatycznego i cech motorycznych dziewcząt klas V-VIII
Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie.

433 Tadeusz Mieczkowski

15/6557Diagnoza motoryczności dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie
"indeksu sprawności fizycznej" Krzysztofa Zuchory.

434 Tadeusz Mieczkowski

15/6262Kryteria doboru dzieci i młodzieży do szkolenia podstawowego w piłce
siatkowej.

435 Tadeusz Chojnacki

15/6598Sprawność motoryczna dzieci z nadwagą przebywających na kolonii
specjalistycznej w Rogoźnie Wielkopolskim w 1983 roku.

436 Tadeusz Mieczkowski

15/6367Historia koszykówki w województwie szczecińskim w latach 1971-1977.437 Wacław Pawlik

15/6263Dyplomowa: Poziom zdolności ruchowej dzieci w szkole o profilu sportowym.
Mgr: Pory roku a ubytek fałdów skórno tłuszczowych na specjalistycznych
wczasach odchudzających w Juracie.

438 Tadeusz Mieczkowski

15/6632Ocena budowy ciała uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 12 w
Stargardzie Szczecińskim na podstawie wybranych wskaźników
antropometrycznych.

439 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6188Sprawność fizyczna otyłych kobiet odchudzających się na wczasach w
Juracie.

440 Tadeusz Mieczkowski

15/6489Działalność Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej na terenie
województwa szczecińskiego w latach 1957-1972.

441 Roman Kulgawczuk

15/6450Ciężar należny11-14 - letnich dziewcząt otyłych w świetle różnych mierników.442 Tadeusz Mieczkowski

15/6368Ubytek fałd skórno-tłuszczowych, a sprawność fizyczna dzieci otyłych na
kolonii letniej w Zajezierzu.

443 Tadeusz Mieczkowski

15/6264Rozwój sportu w powiecie gryfickim w latach 1965-1975.444 Wacław Pawlik

15/6265Polityczna rola sportu we współczesnym świecie.445 Bolesław Szargut

15/6266Sprawność fizyczna i wyniki nauczania dzieci otyłych ze Szkoły Podstawowej
nr 48 w Szczecinie.

446 Zofia Mieczkowska

15/6451Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna chłopców z klas piątych Szkoły
Podstawowej nr 6 w Koszalinie.

447 Zofia Mieczkowska

15/6318Wyniki w nauce a poziom uzdolnień ruchowych i sprawności fizycznej.448 Zofia Mieczkowska

15/6599Charakterystyka morfologiczna zespołu piłki nożnej MKS "Pogoń" Szczecin.449 Alina Joanna Hłyńczak

15/6452Parametry równowagi kwasowo-zasadowej krwi włośniczkowej w czasie
krótkotrwałego submaksymalnego wysiłku fizycznego.

450 A.J.Hłyńczak

15/6711Zróżnicowanie sprawności fizycznej w młodszym wieku szkolnym.451 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6511Uzdolnienia uchowe a sprawność fizyczna dziewcząt klasy sportowej ze
specjalizacją piłki siatkowej.

452 Zofia Mieczkowska

15/6189Stan wychowania fizycznego i sportu w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w
Szczecinie.

453 Tadeusz Mieczkowski



15/6293Walory turystyczne Ziemi Żni nskiej i ich wpływ na rozwój ruchu
turystycznego.

454 Czesław Piskorski

15/6294Zagospodarowanie turystyczne Morynia i okolicy.455 Czesław Piskorski

15/6627Diagnoza wydolności otyłych kobiet w zależności od wieku i procentu
nadwagi.

456 Tadeusz Mieczkowski

15/6267Wpływ kuracji w Juracie na zmiany w fałdach skórno-tłuszczowych badanych
kobiet.

457 Tadeusz Mieczkowski

15/6190Poziom zdolności ruchowych i sprawność fizyczna dzieci upośledzonych
umysłowo.

458 Zofia Mieczkowska

15/6512Rozwój sprawności lekkoatletycznej dzieci w wieku 7-9 lat.459 Jerzy Cieśla

15/6657Wpływ kuracji redukującej nadwagę na poziom wydolności otyłych kobiet
przebywających na specjalistycznych wczasach w Jastrzębiej Górze w roku
1984.

460 Tadeusz Mieczkowski

15/6319Rozwój sportu w powiecie goleniowskim w latach 1965-1974.461 Wacław Pawlik

15/6426Dynamika zmian poziomu glukozy w czasie krótkotrwałego
submaksymalnego wysiłku fizycznego.

462 Alicja Urbańska

15/6658Sprawność motoryczna dzieci w zależności od wieku 7-12 lat.463 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6381Stosowane metody szkoleniowe, a wyniki sportowe na przykładzie sekcji
koszykówki kobiet w SKS "Czarni" Szczecin.

464 Wacław Pawlik

15/6369Zmiany somatyczne u dzieci otyłych pod wpływem pobytu na specjalistycznej
kolonii letniej.

465 Tadeusz Mieczkowski

15/6320Rozwój sportu w powiecie nowogardzkim w latach 1970-1975.466 Wacław Pawlik

15/6343Poziom zdolności ruchowych dzieci z nadwagą ciała.467 Zofia Mieczkowska

15/6582Próba oceny sprawności fizycznej dziewcząt w Zespole Szkół Mechanizacji
Rolnictwa w Pyrzycach.

468 Roman Kulgawczuk

15/6344Uzdolnienia ruchowe jako czynnik selekcji i doboru do sportu dziecięcego i
młodzieżowego.

469 Tadeusz Chojnacki

15/6334Sprawność fizyczna kobiet a ubytek ciężaru ciała na wczasach
specjalistycznych w Juracie.

470 Tadeusz Mieczkowski

15/6268Analiza gry polskiego zespołu w koszykówce mężczyzn na Mistrzostwach
Europy w 1975 r.

471 Wacław Pawlik

15/6382Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna uczniów klas V ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Choszcznie.

472 Tadeusz Chojnacki

15/6269Rozwój wyników sportowych w wybranej szczecińskiej klasie sportowej.473 Tadeusz Chojancki

15/6633Wytrzymałość dzieci 8-letnich ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Stargardzie
Szczecińskim.

474 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6453Wpływ krótkotrwałego submaksymalnego wysiłku fizycznego na czynność
serca.

475 Alina Joanna Hłyńczak

15/6600Rozwój wyników sportowych w biegach i chodzie sportowym w LKS
"Pomorze" Stargard w latach 1959-1980.

476 Wacław Pawlik

15/6335Sprawność fizyczna młodzieży otyłej szczecińskich szkół podstawowych.477 Tadeusz Mieczkowski

15/6634Przyczynek do badań nad rolą gier i zabaw oraz zajęć rytmicznych w
procesie uspołeczniania dzieci przedszkolnych.

478 Włodzimierz Brzeziński

15/6191Poziom zdolności ruchowych a sprawność fizyczna dzieci upośledzonych
umysłowo.

479 Zofia Mieczkowska

15/6192Stan wychowania fizycznego i sportu w liceum ogólnokształcącym nr 1 w
Szczecinie.

480 Tadeusz Mieczkowski

15/6558Wpływ długości kończyn dolnych na wynik osiągany w step-up teście
harvardzkim.

481 Alina Joanna Hłyńczak

15/6346Wpływ pobytu na wczasach specjalistycznych w Juracie na zmianę obwodów
ciała otyłych kobiet w zależności od pór roku.

482 Mieczkowski Tadeusz

15/6270Wpływ dozowanego wysiłku fizycznego na poziom białka i glukozy we krwi
osób otyłych.

483 A.J. Hłyńczak

15/6659Wpływ akcentów motorycznych i zwiększonej ilości godzin kultury fizycznej
na rozwój sprawności fizycznej dzieci w wieku 9-10 lat.

484 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6271Stan i rozwój sprawności fizycznej młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym
im. Adama Mickiewicza w Stargardzie.

485 Wacław Pawlik

15/6336Rozwój sekcji piłki ręcznej kobiet Morskiego Klubu Sportowego "Pogoń" na
przestrzeni lat 1966-1975.

486 Wacław Pawlik



15/6559Rozwój kultury fizycznej i sportu w powiecie chojeńskim w latach 1960-1975.487 Wacław Pawlik

15/6272Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna uczniów klas piątych Szkoły
Podstawowej nr 1 w Szczecinie.

488 Tadeusz Chojnacki

15/6193Uzdolnienia ruchowe a sprawność fizyczna dzieci upośledzonych umysłowo.489 Zofia Mieczkowska

15/6194Sprawność fizyczna kobiet z nadwagą odchudzających się na wczasach w
Juracie.

490 Tadeusz Mieczkowski

15/6383Analiza osobowości dzieci otyłych przed i po koloniach odchudzających.491 Tadeusz Mieczkowski

15/6427Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna dzieci 6-letnich w świetle realizacji
zadań programowych w zakresie wychowania fizycznego.

492 Zofia Mieczkowska

15/6345Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej mężczyzn w latach 1969-1978.493 Tadeusz Chojnacki

15/6490Rozwój piłki ręcznej kobiet MKS POGOŃ w latach 1976-1980.494 Wacław Pawlik

15/6601Sprawność fizyczna i aktywność sportowa uczennic Technikum
Rachunkowości Rolnej w Szczecinie - Dąbiu.

495 Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp

15/6195Sprawność fizyczna młodzieży otyłej szczecińskich szkół średnich.496 Tadeusz Mieczkowski

15/6717/brak/ Atrybucje agresji przez sportowców i niesportowców.497 B. Karolczak-Biernacka

15/6661Aktywność ruchowa dzieci wiejskich w czasie wolnym od zajęć.498 Wacław Pawlik

15/6513Rozwój fizyczny i sprawność dzieci niedosłyszących w młodszym wieku
szkolnym.

499 Jerzy Cieśla

15/6273Selekcja młodzieży do klas sportowych zmodyfikowanym sposobem badań
N. Oziereckiego.

500 Zofia Mieczkowska

15/6321Selekcja młodzieży do klas sportowych zmodyfikowanym sposobem badań
testem N. Oziereckiego.

501 Zofia Mieczkowska

15/6514Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna dzieci klas IV Szkoły Podstawowej
nr 48 w Szczecinie i Zbiorczej Szkoły Gminnej w Przelewicach.

502 Tadeusz Chojnacki

15/6274Uzdolnienia ruchowe dzieci przedszkolnych z nadwagą.503 Zofia Mieczkowska

15/6543Ocena stanu higieniczno-sanitarnego szkoły jednozmianowej i
wielozmianowej.

504 Kazimierz Szyszka

15/6662Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna dzieci klas sportowych o profilu
piłki ręcznej.

505

15/6635Kultura fizyczna Pomorza Zachodniego na łamach "Kuriera Szczecińskiego" -
1950r.

506 Henryk Laskiewicz

15/6718Analiza treści walki sportowej w piłce nożnej - kategoria trampkarzy
młodszych i starszych.

507 Wyżnikiewicz-Kopp Zdzisława

15/6337dyplomowa: Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w ramach
przedmiotu p.o.
mgr: Rozwój Uzdolnień ruchowych pod wpływem intenstfikacji ćwiczeń
treningowych

508 D: Michał Olcha
M: Zofia Mieczkowska

15/6663Kultura fizyczna Pomorza Zachodniego w świetle "Kuriera Szczecińskiego" z
1947r.

509 Henryk Laskiewicz

15/6196Stan wychowania fizycznego i sportu w szczecińskich szkołach średnich.510 Tadeusz Mieczkowski

15/6584Diagnoza sprawności motorycznej i rozwoju fizycznego dzieci w szkole
podstawowej w Budziszewicach.

511 Tadeusz Mieczkowski

15/6275Sprawność fizyczna i wyniki nauczania dzieci otyłych.512 Zofia Mieczkowska

15/6404Sprawność fizyczna dzieci otyłych i szczupłych przebywających na wczasach
w Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.

513 Zofia Mieczkowska

15/6197Poziom zdolności ruchowych a sprawność fizyczna dzieci upośledzonych
umysłowo.

514 Zofia Mieczkowska

15/6338Uzdolnienia ruchowe i sprawność fizyczna chłopców klas VI Szkoły
Podstawowej nr 5 w Szczecinie.

515 Tadeusz Chojnacki

15/6428Rozwój sprawnoci w podstawowych konkurencjach lekkoatletycznych u
dzieci w wieku 7 do 10 lat.

516 Jerzy Cieśla


