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L.p. 
Kierownik 

projektu 
Numer Tytuł projektu 

1 
dr Małgorzata 

Kowal 
204/KA/2006 

Uwarunkowania zmian w budowie ciała dzieci i młodzieży z Krakowa 

obserwowanych w ostatnim dwudziestoleciu 

2 dr Wiesław Chwała 205/KA/2006 

Charakterystyka kinematyczna i kinetyczna ruchów cyklicznych i 

acyklicznych w czynnościach życia codziennego i aktywności sportowej na 

podstawie trójwymiarowej analizy ruchu 

3 dr Szymon Ciapała 207/ITiR/2006 
Wpływ niszczenia szlaków turystycznych w Tatrzańskim Parku 

Narodowym na stan świerczyny 

4 dr Henryk Duda 208/KTiMGSiR/2006 
Wpływ wizualizacji na skuteczność nauczania specjalnej sprawności 

ruchowej u młodych piłkarzy nożnych 

5 
dr Małgorzata 

Orlewicz-Musiał 
210/INH/2006 Dzieje turystyki na terenie Galicji w latach 1867-1918 

6 
mgr Karolina 

Korbiel 
212/ITiR/2006 Naśladownictwo społeczne a zachowania konsumentów w turystyce 

7 

dr Agnieszka 

Suder, dr 

Małgorzata Płonka 

214/KF/2006 

Stężenie ghreliny, leptyny i hormonu wzrostu (GH) u dziewcząt w okresie 

przedpokwitaniowym a dystrybucja tkanki tłuszczowej w aspekcie 

zróżnicowanej aktywności fizycznej (badania longitudinalne) 

8 

dr Anna 

Ścisłowska-

Czarnecka 

215/KF/2007 

Badania in vitro wpływu resorbowalnych podłoży polimerowych PGLA, 

PLTMC, PGLCap, PGCap, na morfologię i aktywność osteoblastów MG63, 

fibroblastów L929 oraz makrofagów RAW 264.7 

9 dr Janusz Jaworski 218/KA/2007 

Zmienność oraz genetyczne i środowiskowe uwarunkowania wybranych 

koordynacyjnych zdolności motorycznych – longitudinalne badania 

rodzinne 

10 
dr Renata 

Woźniacka 
219/KF/2007 

Knemometryczna ocena zmian wzrastania kości długich u chłopców w 

ostrym stadium choroby Perthes’a 

11 
prof. Jerzy A. 

Żołądź 
220/KFiB/2007 

Wpływ wysiłu fizycznego oraz deprywacji sennej na stężenie prostacykliny 

(PGI2), czynnika neutropowego pochodzenia mózgowego (BDNF), 

interleukiny-15 (IL-15) oraz białka-4 wiążącego retinol (RBP4) w osoczu 

krwi u młodych zdrowych mężczyzn 

12 
dr hab. Anna 

Marchewka 
221/KRK/2007 Badanie zmienności krwi obwodowej u młodzieży z zespołem Downa 

13 
prof. Jerzy 

Jaśkiewicz 
222/KF/2007 

Wpływ wysiłku fizycznego na aktywność metaloproteaz MMP-2 oraz MMP-

9 w mięśniach szkieletowych szczurów 

14 mgr Joanna Nowak 223/KF/2007 
Wpływ masażu klasycznego na wartości wskaźników przemiany 

węglowodanowo-lipidowej 

15 
mgr Katarzyna 

Kucia-Czyszczoń 
224/KTiMS/2007 

Wpływ wybranych predyspozycji somatyczno-funkcjonalnych oraz 

zróżnicowanych bodźców treningowych na kształtowanie parametrów 



kinematycznych pływaczek i pływaków 

16 
prof. Anna 

Marchewka 
225/KRK/2007 Rehabilitacja osób podeszłego wieku 

17 
prof. Olgierd 

Smoleński 
226/KRK/2007 

Wpływ treningu fizycznego stosowanego w ramach programu rehabilitacji 

po zawale serca na właściwości reologiczne krwi, stężenie kwasów 

tłuszczowych w erytrocytach i surowicy krwi 

18 
prof. Andrzej 

Klimek 
227/IFC/2007 Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na organizm człowieka 

19 
mgr Bartosz 

Szczechowicz 
228/ITiR/2007 

Analiza preferencji studentów krakowskich szkół wyższych wobec 

produktów turystycznych realizujących funkcje kultury fizycznej 

20 dr Aneta Bac 229/KRK/2008 
Podoskopowa ocena stopnia deformacji stópu dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

21 
dr Joanna 

Majerczak 
230/KFiB/2008 

Wpływ 5-cio tygodniowego treningu wytrzymałościowego na biogenezę 

mitochondriów oraz na zależność między ekspresją czynnika 

transkrypcyjnego PGC-1α i ekspresją białka rozprzeęgającego UCP3 w 

mięśniu czworogłowym uda u młodych zdrowych mężczyzn 

22 
dr hab. Ewa 

Mędrela-Kuder 
231/KSPR/2008 

Koncentracja zarodników grzybów w pomieszczeniach zamkniętych i ich 

oddziaływanie na zdrowie człowieka 

23 mgr Łukasz Tota 232/IFC/2008 

Dynamika zmian wydolności, kosztu energetycznego oraz parametrów 

hematolologicznych u lekkoatletów różniących się poziomem sportowym 

w relacji do obciążeń treningowych 

24 
prof. Ewa 

Kałamacka 
233/KSPR/2008 

Polskie czasopiśmiennictwo turystyczno-krajoznawcze do I wojny 

światowej. Zarys historyczno-bibliograficzny 

25 
prof. Jerzy A. 

Żołądź 
234/KFiB/2008 

Wpływ wysiłku fizycznego na uwalnianie prostacykliny, czynnika 

neurotroficznego pochodzenia mózgowego oraz wybranych cytokin we 

krwi u zawodników specjalizujących się w biegach wytrzymałościowych 

26 dr Dorota Gazurek 235/KRK/2008 

Wpływ wysiłku fizycznego u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 na 

wybrane parametry hematologiczne i reologiczne krwi oraz zachowanie 

się glikemii i serekcji hormonów kontrregulujących w stosunku do insuliny 

27 dr Anna Mika 236/KRK/2008 Leczenie operacyjne i rehabilitaca pacjentów z żylakami kończyn dolnych 

28 dr Jacek Szalewski 237/KTiMWF/2008 
Wybrane zagadnienia powstawania hałasu podczas lekcji wychowania 

fizycznego na salach gimnastycznych 

29 dr Joanna Siwek 238/ITiR/2008 
Wpływ infrastruktury turystycznej na jakość wód płynących w 

Tatrzańskim Parku Narodowym 

30 
dr Marcin 

Maciejczyk 
239/IFC/2008 Wpływ struktury ciała na wielkość kosztu pracy fizycznej 

 


