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Wydawnictwa zwarte

1. Chmielewska D. Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu u kobiet.
2. Cholewa J. Aktywność ruchowa wolnoczasowa osób dorosłych.
3. Cichosz A. Inteligencja emocjonalna w ponadczasowym przesłaniu 

Pierre de Cubertina – rozprawa hab.
4. Cieślikowski K. Rynek turystyki biznesowej : funkcjonowanie i roz-

wój na świecie.
5. Cieślikowski K. Rynek turystyki konferencyjnej w Polsce : funkcjo-

nowanie i rozwój.
6. Fizjoterapia w wybranych chorobach narządów wewnętrznych. Red. 

C. Kucio.
7. Fredyk A. Taniec, rytm i muzyka w nauce i praktyce.
8. Groffi k D. Struktura aktywności fi zycznej młodzieży 15-16 letniej 

Górnego Śląska – rozprawa hab.
9. Grzeganek-Więcek B. Wieloaspektowe zarządzanie organizacjami 

sportowymi i turystycznymi : praktyka i teoria.
10. Hadzik A. Turystyka międzynarodowych widowisk sportowych.
11. Halemba P. Kapitał społeczny organizacji w sporcie i turystyce : 

wybrane uwarunkowania.
12. Harmaciński R. Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych.
13. Herman E., Mazurek J. First eid vocabulary and speaking activities.
14. Iskra J. Trening biegowy na 400 m przez płotki.
15. Kantyka J., Chmielewska D. Promocja zdrowia w organizacjach wel-

lness i SPA.
16. Karpiński K., Stanula A. Nauczanie wybranych elementów spraw-
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ności specjalnej ratownika wodnego.
17. Kosmala G., Vierek A. Podstawy geografi i w teorii i praktyce : pod-

ręcznik dla studentów i nauczycieli przedmiotu „Przyroda”.
18. Król H. Biomechaniczne aspekty wykonywania ćwiczeń specjalnych 

w doskonaleniu techniki sportowej.
19. Mazur S. Metodyka sportów i specjalności obronnych oraz ich bez-

pieczeństwa.
20. Metodyka nauczania techniki podstawowych elementów gry w piłce 

siatkowej. J. Bodys i in.
21. Mrozowicz K. Zachowania organizacyjne ratowników górskich 

w koordynacji działań zespołów zadaniowych funkcjonujących w sytu-
acjach ekstremalnych.

22. Nowak S. Wybrane aspekty strategii zarządzania turystyką w regio-
nach z ośrodkami kultu religijnego.

23. Ochoa L. Zastosowanie technologii internetowych w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem turystycznym.

24. Olczyk I., Berger-Krasucka J. Grammar and vocabulary exercises 
english in sport.

25. Olex-Zarychta D. Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych : 
podstawy teoretyczne i implikacje pedagogiczne.

26. Opara J. Samo-reedukacja kierowana w niedowładzie spastycznym.
27. Podstawy taktyki gry w piłce siatkowej. J. Bodys i in.
28. Polechoński J. Metodyka zajęć ruchowych dla instruktorów rekreacji 

i sportu.
29. Przygotowanie motoryczne w piłce siatkowej. G. Grządziel i in.
30. Roczniok R. Zastosowanie narzędzi analizy statystycznej w stero-

waniu procesem optymalizacji selekcji sportowej – rozprawa hab.
31. Ropski J. Współczesne polskie gimnazjum a kształtowanie kompe-

tencji uczniów w dziedzinie bezpieczeństwa – rozprawa hab.
32. Skalik K. Aktywizacja dziewcząt w procesie wychowania fi zycznego 

– rozprawa hab.
33. Skalik K., Polechoński J. Współczesne problemy wychowania 

fi zycznego.
34. Smol E. Zmiany stężenia angiopodobnych białek 3 i 4 we krwi mło-

dych mężczyzn pod wpływem różnych typów wysiłków i modyfi kacji żywie-
niowych – rozprawa hab.

35. Smol E., Nierwińska K. Wskazówki do ćwiczeń z fi zjologii wysiłku 
dla studentów AWF.

36. Stachura A. Współczesne tendencje w sporcie pływackim.
37. Stanula A. Selekcja i trening zawodników hokeja na lodzie w ujęciu 

systemowym – rozprawa hab.
38. Ślusarczyk J. Studia z dziejów polskiej turystyki górskiej.
39. Ulfi k A. Koncepcje zarządzania zadaniami własnymi realizowanymi 
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przez samorząd terytorialny – rozprawa hab.
40. Wychowanie fi zyczne w klasach I-III szkoły podstawowej : poradnik 

dla nauczyciela. K. Górna-Łukasik i in.
41. Zasady i metody funkcjonowania przedsiębiorstwa w sektorze 

sportu i turystyki w teorii i praktyce. B. Grzeganek-Więcek i in.
42. Zawartka M. Spotter, steward gwarantem bezpieczeństwa imprez 

sportowych.
43. Zwierzchowska A. Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka specjal-

nych i specyfi cznych potrzeb edukacyjnych.

Wydawnictwa ciągłe

1. „Journal of Human Kinetics”. Vol. 40, 41, 42, 43.
2. „Zeszyty Metodyczno-Naukowe”. Nr 38, Studia doktoranckie.


