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Wprowadzenie

H

XXX lat AWF w Bia ej Podlaskiej  „
Bialska Akademia Wychowania Fizycznego  Od Akademii Bial-

skiej do AWF  
Duma Bialczan  „
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Cechy formalne czasopism

W

Uwarunkowania rozwoju izycznego dzieci 
i m odzie y szkolnej

Od redakcji
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Redaktorzy

C
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Analiza tre ci czasopism

Z

O niektórych problemach aktualnej reformy ustroju szkolnego w Pol-
sce



131Czasopisma naukowe Filii AWF w Bia ej Podlaskiej w latach 1973–2002

Propozycja modelowa szko y o pro ilu sportowym
Nauczyciele pro-

wadz cy wychowanie izyczne w szko ach wiejskich, ich kwali ikacje i realizacja tego przed-
miotu, „
Postawy nauczycieli wychowania izycznego wobec reformy edukacji  „

 
Dzia alno  kulturalno-o wiatowa w placówkach 

wczasowych Pedagogika wcza-
sów dzieci cych integralna cz  pedagogiki spo ecznej  „

O barwie w szkole
Rola ksi ki w kszta towaniu osobowo ci wspó czesnego cz owie-

ka Kszta towanie 
uzdolnie  uczniów klas ni szych szko y podstawowej

Uczestnictwo dzieci niepe nosprawnych w ró nych sferach 
dzia alno ci bialskich szkó  podstawowych

Rola i zadania szko y w wychowaniu do turystyki dzieci i m odzie y
(badania sonda owe) Ze stu-
diów nad zabaw  dziecka – zabawa a sztuka  „

Opinie nauczyciela wychowania izycznego o w asnym zawodzie

Uwarunkowania decyzji wyboru zawodu nauczyciela wychowania  izycznego

Propozycje unowocze nienia dzia alno ci wychowawcy izyczne-
go Propozycje unowocze nienia 
dzia alno ci wychowawcy izycznego

Droga do zawodu nauczycielskiego i pierwszy kontakt ze szko ,
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XXX lat AWF w Bia ej Podlaskiej

Przebieg studiów w IWFiS w Bia ej Podlaskiej na tle innych uczelni wy-
chowania izycznego  „ .

, Ocena efektywno ci 4-letniego cyklu studiów magisterskich w IWFiS w Bia ej 
Podlaskiej

, Umiej tno  studiowania studentów pierwszego roku uczelni wychowa-
nia izycznego jako czynnik procesu adaptacji do studiów  „

Umiej tno  studiowania w korzystaniu z ró norodnych metod samodzielne-
go uczenia si Przygotowanie 
kandydatów na studia zaoczne w AWF w Warszawie i Bia ej Podlaskiej, „

 , Z bada  nad losami pierwszych absolwentów WSN – Fi-
lii UMCS, a obecnej Filii AWF w Bia ej Podlaskiej

 Absolwenci uczelni wychowania izycznego w Bia ej Pod-
laskiej i Gda sku o swoim zatrudnieniu bezpo rednio po uko czeniu studiów

.
Zró nicowanie osobowo ci m odzie y rozpoczynaj cej i ko cz cej stu-

dia w IWFiS w Bia ej Podlaskiej . 
Wybrane aspekty studiowania w ZW WF w Bia ej Podlaskiej 

w opinii studentów , Ma e -
stwo i ycie rodzinne w wiadomo ci studentów uczelni wychowania izycznego

Niekonwencjonal-
na forma praktyk pedagogicznych studentów IWFiS w Bia ej Podlaskiej, „



133Czasopisma naukowe Filii AWF w Bia ej Podlaskiej w latach 1973–2002

 

Propozycje programowe odno nie kszta cenia kadr nauczycielskich 
w wy szych szko ach wychowania izycznego oraz wy szych szko ach pedagogicznych z za-
kresu higieny, w wietle wymaga , wynikaj cych z aktualnych potrzeb

Praktyczna dzia alno  placówki informacyj-
no dokumentacyjnej w wy szej uczelni na prowincji na tle za o e  teoretycznych i przepisów 
prawnych

Przygotowanie absolwentów do studiów w Filii AWF
Próba uzasadnienia wprowadzenia wychowania sek-

sualnego w wy szych szko ach wychowania izycznego, „
Procedury kwali ikowania kandydatów na kierunek wychowania izyczne-

go w warszawskiej AWF w latach 90-tych .
Dobór m odzie y do WSN

Wybrane problemy startu zawodowego pierwszych absolwentów WSN

Wychowanie izyczne i sport w Polskiej Policji Pa stwowej II Rzeczypo-
spolitej , Kultura izyczna w dzia-
alno ci Centralnego Zwi zku M odzie y Wiejskiej „Siew” i Centralnego Zwi zku M odej Wsi 

w latach 1919 1939 .
Tradycje kultury izycznej na Ziemi Przemyskiej w latach 1918 1939 

i po II wojnie wiatowej do 1975 roku  „
Z dzia alno ci Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó ” na Podlasiu w latach 

1918–1939
Przyczynek do dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó ” w województwie kiele-

ckim w latach 1919 1939 „Przewod-
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nik Gimnastyczny Sokó ” w okresie mi dzywojennym – strona ideowa i formalno-techniczna
.

Wychowanie izyczne i sport w szkoleniu bojowym i Armii 
Wojska Polskiego na froncie  „ Kul-
tura izyczna w my li narodowej, demokratycznomieszcza skiej i ch opskiej lat wojny i oku-
pacji hitlerowskiej  „ Sport i wy-
chowanie izyczne jako rodek represji w hitlerowskich obozach koncentracyjnych

Powstanie pierwszych klubów i stowarzysze  lekkoatletycznych w Eu-
ropie w II po owie XIX  i na pocz tku XX wieku

.
Struktura gry bramkarzy w spotkaniach pi karskich najwy szej rangi

Analiza dzia a  ofensywnych i defen-
sywnych pi karzy no nych w turnieju olimpijskim – Barcelona ’92  „

Wielokierunkowa analiza dzia a  z pi k  w Mistrzostwach wiata 
w Pi ce No nej – USA ’94, „

Zakres stronnego zró nicowania w przygotowaniu technicznym pi karzy no nych czo-
owych zespo ów Europy i wiata

Zmienno  ontogenetyczna zdolno ci szybko ciowych i koordynacyjnych 
u m odych pi karzy no nych  „
Osobowo ciowe i spo eczne czynniki powodzenia juniorów w pi ce no nej

Charakterystyka tre ci gry w pi ce r cznej dru yn m odzie o-
wych ch opców
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Spójno  wewn trzgrupowa w e skich trzecioligowych zespo ach pi ki siatko-
wej

Z bada  nad genez  nowoczesnego sportu atletycznego we Francji i W o-
szech  „  , Walki nowoczesnych zapa-
sów i wicze  si owych w Szwajcarii  „  

 Z bada  nad genez  rosyjskiej atletyki
 Polscy lekkoatleci – weterani w wietle bada  w 1993 r.  „

Trójbój si owy w Polsce do roku 1994
 Struktura szkolenia ukierunkowanego w Judo

Badania dynamiki salta w ty  na batucie

Sport w wiadomo ci spo eczno ci wiejskiej a dzia alno  Kó  Zrze-
szenia LZS

 Postawy uczniów szkó  wiejskich wobec sportu i warto ci idei olim-
pijskiej  „ Spo eczne uwarunko-
wania postaw uczniów wobec kultury izycznej

Realizacja programu nauczania wychowania izycznego w opinii Gimnazjum 
w omazach

Z bada  eksperymentalnych w placówkach wczasów 
dzieci cych  „ Pierwsza kolonia zdro-
wotna w Bia ej Podlaskiej

, Sprawno  izyczna uczniów liceum ogólnokszta c cego i zasadniczej szko y 
zawodowej w urominie

 Zainteresowania m odzie y pracuj cej Przemys u Gumowego „Stomil” 
w Grudzi dzu ró nymi formami kultury izycznej w wietle wywiadów

Próba analizy niektórych prze y  emo-
cjonalnych kibiców sportowych wybranych studentów Filii AWF  „

Urazowo  na lekcjach 
wychowania izycznego w szko ach zawodowych w zale no ci od dyscypliny sportowej  „

.
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Zwi zki wybranych cech sprawno ci lekkoatletycznej i gim-
nastycznej u studentów Filii AWF w Bia ej Podlaskiej

Pro il zdolno ci motorycznych kobiet rozpoczynaj cych stu-
dia na uczelni wychowania izycznego

 Stan zdolno ci motorycznych studentek I roku IWFiS w Bia ej Podlaskiej w latach 
1995 1997  „ Dynamika kszta towania 
si  wyników 3-boju lekkoatletycznego studentek Filii AWF w Bia ej Podlaskiej na przestrzeni 
trzech lat studiów  „ , Neuro-
tyzm i l k jako w a ciwo ci osobowo ci studentów I roku Instytutu Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Bia ej Podlaskiej Spor-
towe i parasportowe zainteresowania studentów Filii AWF

 Miejsce kultury izycznej w aktywno ci samowychowawczej studen-
tów IWFiS w Bia ej Podlaskiej oraz KUL-u

Badania ankietowe wybranych zagadnie  ywienia stu-
dentów AWF Filia w Bia ej Podlaskiej  „

Poczucie sensu ycia a postawy prozdrowotne studentów studiów stacjo-
narnych i zaocznych IWFiS w Bia ej Podlaskiej  „ .

 Wiedza studentów AWF o HIV/AIDS
, Stosunek m odzie y w wieku 17 23 lat do HIV/AIDS

Wp yw budowy somatycznej oraz poziomu szybko ci biegowej na rezultaty 
w biegu przez p otki ch opców, „  Budowa 
somatyczna a zmiany rytmu p otkarskiego w biegu na 400 m przez p otki m czyzn
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 Zmiany odczynu leukergicznego pod wp ywem wysi ku izycznego w za-
le no ci od stopnia wydolno ci izycznej  „

 Przyczynek do bada  nad odczynem leukergii w warunkach 
intensywnego treningu lekkoatletycznego u ludzi m odych  „

 Badania nad leukergi  w warunkach 
stosowania rodków dopinguj cych, „

Wp yw metyloandrostendiolu na wydolno  izyczn  sprawdzan  testem 
leukergicznym, „

Powysi kowe zmiany leukergiczne u palaczy tytoniu i osób niepal -
cych  „

Przyczynek do bada  nad oporno ci  osmotyczn  leuko-
cytów Niemiarowo  zatokowa u m o-
dzie y trenuj cej i nie trenuj cej

Zmiany poziomu cholesterolu ca kowitego w su-
rowicy krwi treningu lekkoatletycznego u ludzi m odych, „

, Badania nad wydzielaniem kwasu solnego w soku o-
dkowym w warunkach klinicznych  i sportowych, „

, Wp yw oty o ci na obci enie i wydolno  izyczn
Zmiany poziomu niektórych 

amin biogennych w o rodkowym uk adzie nerwowym a sen, „
Powstawanie i biologiczna funkcja wolnych rodników 

tlenowych, „
Wp yw tempa dojrzewania p ciowego u dziewcz t na poziom rozwoju cech motorycz-

nych, „ , Zmiany wydolno ci kr eniowo-
oddechowej dzieci ze skoliozami na przyk adzie uczniów Szko y Podstawowej nr 9 w Bia ej 
Podlaskiej, „

Ocena sk adu tkankowego cia a studentów IWFiS w Bia ej Podlaskiej w oparciu 
o metod  antropometryczn  i bioelektryczn  metod  impedancji
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Próba zastosowania biorytmów w pracy treningowej z sekcj  podnosze-
nia ci arów przy KS RAKS w Bia ej Podlaskiej  „

Próba okre lenia mocy nóg ci arowców
Potrzeba bada  wyniku sportowego

Wst pna ocena mo liwo ci, warunków stosowania 
i przydatno ci preparatu „NORMEX

Analiza stanu BHP w pracowniach izycznych i che-
micznych szkó  rednich powiatu Bia a Podlaska  „

Analiza wyposa enia sanitarnego i kontroli lekarskiej w szko-
ach podstawowych i rednich na terenie miasta Garwolina

Warunki higieniczno-sanitarne zamkni tych obiek-
tów sportowych na terenie Radzy  Podlaski  „

Ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektów sportowych otwartych 
wraz z zapleczem na terenie miasta Siedlce

Ocena stanu sanitarno-higienicznego otwartych obiektów spor-
towych na terenie miasta Che ma Lubelskiego

Ocena stanu sanitarno-higienicznego zamkni tych obiek-
tów sportowych na terenie powiatu bi gorajskiego

Ocena mikroklimatu sal sportowych IWFiS w Bia ej Podla-
skiej  „ Ocena o wietlenia wiat-
em elektrycznym sal dydaktycznych na terenie IWFiS w Bia ej Podlaskiej  „
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Rekreacja ruchowa i turystyczna jako czynnik spo ecznej integracji 
osób niepe nosprawnych  „ Wycho-
wanie izyczne i sport osób niepe nosprawnych w obliczu przemian spo ecznych

, Aktywno  ruchowa a integracja spo eczna 
w odczuciu niepe nosprawnych
Potrzeby rozwijania wydolno ci izycznej osób niepe nosprawnych  „

Niektóre aspekty mo liwo ci walki z zaburzeniami rozwojowymi
, Pro ilaktyka w poprawie zdrowia populacji

Nowe pogl dy na niektóre zagadnienia 
sportowo-lekarskie w po o nictwie i chorobach kobiecych

, Wp yw sportu i wychowania izycznego na przebieg ci y  po-
rodu i po ogu

Bariery aktywno ci ruchowej kobiet-matek

Rozwój izyczny i sprawno  izyczna dziewcz t ze wschodnich woje-
wództw Polski na tle innych rodowisk

 Wp yw wielko ci rodziny na rozwój izyczny dzieci i m odzie y w wieku 3 19 lat 
we wschodnich województwach Polski  „

, Rozwój izyczny dziewcz t zamieszkuj cych województwa podlaskie i lubel-
skie z uwzgl dnieniem straty ikacji spo ecznej, „

 Cz sto  spo ywania II niada  przez ucz-
niów klas V VIII na przyk adzie jednej ze szkó  podstawowych w Bia ej Podlaskiej  „

.
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Analiza przyczyny urazów na terenie powiatu Bi goraj 
w latach 1968 1972, „

, Przyczynek do bada  nad higien  pracy kierowców pojazdów samochodowych

Podstawowe zagadnienia terenu i krajobrazu
Charakterystyka klimatologiczna regionu 

Bia a Podlaska
Ochrona rodowiska z uwzgl dnieniem roli owie-

ctwa Przyrodnicze 
warunki rozwoju agroturystyki w gminach: Wola Uhruska i W odawa  „

 Przyrodnicze warunki rozwoju agroturystyki w gminach pó noc-
nych Niziny Po udniowopodlaskiej

Agroturystyka w spo eczno-ekonomicznym rozwoju rodowiska wiejskiego
 Agroturystyka czynnikiem rozwo-

ju wsi lubelskiej Tu-
rystyka jako strategiczny aspekt rozwoju Bia ej Podlaskiej
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Podsumowanie
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Scientific periodicals of the Branch of Academy of Physical Education 
in Bia a Podlaska in years 1973–2002

Abstract


