•

Marianna Barlak [2006]: System wartości maturzystów końca XX wieku i ich postawy
wobec osób niepełnosprawnych, wyd. I, cena 45,- zł

Jakub Grzegorz Adamczyk [2013]: Ocena reakcji organizmu na wysiłek fizyczny metodą
obazowania termograficznego, wyd. I, cena 25,- zł.
•

Krzysztof Buśko [2006]: Analiza wpływu programów treningu o róŜnej strukturze
intensywności na siłę i moc maksymalną mięśni kończyn dolnych człowieka, wyd. I,
cena 20,- zł

•

Ryszard Cieśliński [2005]: Sytuacja społeczno-zawodowa nauczycieli wychowania
fizycznego, wyd. I, cena 1- zł

•

W. Cytowicz-Karpiłowska [2000]: Badanie wartości siłnacisku na paliczkach ręki
reumatologicznej, wyd. i, cena 1,- zł.

•

Maciej Demel [2008]: Repetycje. Wybrane zdania o kulturze fizycznej , o zdrowiu
i wychowaniu , wyd. I , cena 5,- zł.

•

Zbigniew Dziubiński [2009]: Kościół rzymskokatolicki a kultura fizyczna., wyd. I,
cena 5,- zł

•

Jan Gajewski [2007]: Wpływ wybranych form wysiłku fizycznego na posturalne
drŜenie fizjologiczne kończyny górnej człowieka, wyd. I, cena 10,-zł

•

Tadeusz Gałkowski, Ewa Pisula [2004]: Przystosowanie społeczne dzieci z autyzmem,
wyd. I, cena 1- zł

•

Monika Guszkowska [2003]: Przebieg transakcji stresowej u młodzieŜy i czynniki go
moderujące, wyd. I, cena 1,- zł

•

ElŜbieta Hũbner-Woźniak [2006]: Ocena wysiłku fizycznego oraz monitorowanie
treningu sportowego metodami biochemicznymi, wyd. III, cena 35,- zł

•

Lidia Ilnicka [1999]: Zmienność cech makroskopowych wybranych mięśni i ich
związki z ogólną budową ciała człowieka. Z badań antropomorfologicznych
osobników Ŝywych, wyd. I, cena 2,- zł

•

Krzysztof W. Jankowski [2011]: Kultura
systemowych, wyd. I, cena 35,-zł

•

Ewa Kozdroń [2012]: Zorganizowana rekreacja ruchowa kobiet w starszym wieku w
środowisku miejskim, wyd. II, cena 45,- zł

•

Zbigniew Krawczyk [2000]: Sport w zmieniającym się społeczeństwie, wyd. I,
cena 5,- zł

•

Michał Lenartowicz [2012]: Klasowe uwarukowania sportu i rekreacji ruchowej z
perspektywy teorii Pierre”a Bourdieu, wyd. I, cena 45,- zł.

fizyczna młodzieŜy w dobie przemian

•

Ludwik Mazurkiewicz ,Andrzej Kowalczyk [2008]: Społeczności lokalne a turystyka.
Aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne. , wyd. I, cena 10,- zł.

•

Marek Kruszewski [2011]: Efektywność metod rozwijania siły mięśniowej i
suplementacji Ŝywieniowej w aspekcie zmian potencjału ruchowego i składu ciała
ćwiczącego, wyd. I, cena 48,- zł.

•

Henryk Norkowski [2011]: Struktura obciąŜeń wysiłkowych a efekty treningu
przerywanego o maksymalnej intensywności, wyd. I, cena 30,- zł.
Jerzy Nowocień,[2013]: Studium o pedagogice kultury fizycznej, wyd. I, cena 40,- zł.

•

• Jolanta Mogiła-Lisowska [2010]: Rekreacyjna aktywność ruchowa dorosłych
Polaków, wyd. I, cena 50,- zł
Bartosz Molik [2010]: Wydolność beztlenowa i skuteczność w grach zespołowych a
klasyfikacja zawodników niepełnosprawnych, wyd. I, cena 45,- zł
•

Natalia Morgulec , Andrzej Kosmol [2008]: Aktywność fizyczna w procesie
usprawniania osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego , wyd. I, cena 50,- zł.

•

Zbigniew Pawlak , Andrzej Smoleń [2007]: Zarządzanie finansami spółek
kapitałowych w sporcie kwalifikowanym, wyd. I, cena 10,- zł.,

•

Anna Pawlikowska-Piechotka [2008]: Funkcje turystyczne zabytkowych rezydencji na
Mazowszu, wyd. I , cena 25,- zł

•

Krzysztof Perkowski [2009]: Doskonalenie kompetencji zawodowych trenerów sportu
wyczynowego w Polsce, wyd. I, cena 45,- zł

•

Izabela Rutkowska [ 2013]: Deficyty w rozwoju somatycznym i motorycznym dzieci
i młodzieŜy z dysfunkcją wzroku, wyd. I,cena 35,- zł.

•

Izabela Rutkowska , Andrzel Kosmol [2010]: Sprawność i aktywność fizyczna osób
niewidomych. Wyniki badań i zastosowania w praktyce, wyd. I, cena 60,- zł.

•

Praca zbiorowa pod redakcją Lecha Jaczynowskiego [1999]: Instytucjonalne warunki
sprzyjające aktywności fizycznej młodzieŜy w miejscu jej zamieszkania, wyd. I,
cena 1, - zł

•

Stefan Pilicz, Ryszard Przewęda, Janusz Dobosz, Sylwia Nowacka-Dobosz [2005]:
Punktacja sprawności fizycznej młodzieŜy polskiej wg Międzynarodowego Testu
Sprawności Fizycznej / Physical fitness score tables of polish youth, wyd. II (CD),
cena 15,- zł

•

Ryszard Przewęda, Janusz Dobosz [2005]: Growth and physical fitness of polish
youths, wyd. I, cena 1,- zł

•

Ryszard Przewęda, Janusz Dobosz [2005]: Kondycja fizyczna polskiej młodzieŜy,
wyd. I, cena 5- zł

•

Ryszard Przewęda, Roman Trześniowski [1996]: Sprawność fizyczna polskiej
młodzieŜy w świetle badań z roku 1989, wyd. I, cena 2,- zł

•

Izabela Rutkowska, Andrzej Kosmol [2010]: Sprawność i aktywność fizyczna osób
niewidomych, wyd. I, cena 60,- zł

•

ElŜbieta Skierska [1998]: Wpływ wysiłku fizycznego na dysfunkcje układu
rozrodczego kobiet, wyd. I, cena 1, - zł

•

Waldemar Skowroński [2006]: Sprawność motoryczna osób niepełnosprawnych
intelektualnie w 1993 i 2004 roku w Polsce, wyd. I, cena 10,- zł

•

Waldemar Skowroński [2003]: Sprawność motoryczna i budowa somatyczna osób z
lekkim, umiarkowanym oraz znacznym upośledzeniem umysłowym w wieku od 10,5
do 17,5 lat, wyd. I, cena 5,- zł

•

Tadeusz Staniszewski [2007]: ZałoŜone i rzeczywiste funkcje szkoły w przygotowaniu
dzieci w młodszym wieku szkolnym do rekreacji fizycznej w rodzinie, wyd. I,
cena 10,- zł

•

Romuald Stupnicki [2005]: Ja teŜ mogę być sprawna, wyd. I, cena 1,- zł

•

Romuald Stupnicki, Ruszard Przewęda, Katarzyna Milde, [2003]:Centylowe siatki
sprawności fizycznej wg testów EUROFIT. Percentile Reference Curves for P-hysical
Fitness Measured by EUROFIT TESTS in Polish Youths, wyd. I, cena 5,- zł.

•

Dorota Trzcińska, ElŜbieta Olszewska, Piotr Tabor [2011]: Zdrowotna gotowość szkolna
dzieci miejskich i wiejskich, wyd. I, cena 15,- zł

•

Andrzej Wiśniewski [2009]: Rozpoznawanie zespołu Turnera u noworodkówalgorytm badań przesiewowych, wyd. I, cena 60,-zł.

•

Redacja Naukowa Andrzej Wit [2012}: Wartości normatywne do oceny asymetrii
chodu i podstawy człowieka, wyd. I, cena 30,- zł.

•

Jolanta śyśko [2008]: Zmiany we współczesnych systemach zarządzania sportem
wyczynowym w wybranych krajach europejskich, wyd. I, cena 60,- zł

