PROGRAM KONFERENCJI:

ZIMOWA SZKOŁA SPORTÓW
WODNYCH, RATOWNICTWA,
REKREACJI I REHABILITACJI
W WODZIE

RADOM 10.02.2021 R

10 luty 2021r. (środa)

Od 900

Rejestracja Uczestników – Microsoft Teams

930 – 1045

Otwarcie i Obrady

930 - 945 - Otwarcie Konferencji: ,, Zimowa szkoła sportów wodnych, ratownictwa,
rekreacji i rehabilitacji w wodzie 2021”
Otwarcie:

930 - 945

prof. dr hab. Elżbieta SAŁATA
Prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
prof. dr hab. Jerzy TELAK
Prorektor Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie

945 - …

OBRADY
1. „Kluczowe wymagania zawodowe warunkujące
powodzenie pilota-instruktora w procesie
szkolenia, w którym dominują sytuacje silne” –
prof. dr hab. Janusz Ślusarski (Lotnicza
Akademia Wojskowa),
2. „Selected legal aspects in the field of water
rescue and public safety in waters and in
aquatic areas” – dr Grzegorz Zieliński (UTH);
3. „Profil antropometryczny pływaków i
biomechanika pływania” – prof. dr hab. Marek
Rejman (Akademia Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu);
4. „Współpraca Policji z podmiotami realizującymi
ratownictwo wodne na obszarze województwa
Warmińsko-mazurskiego” – dr Oksana Telak,
mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Cisek (Szkoła
Główna Służby Pożarniczej);

Prowadzący:
dr n. med.
Mieczysław
SZATANEK

5. „Wpływ 6-tygodniowego treningu mięsni
stabilizacji centralnej na wyniki sportowe
pływaków.” prof. dr hab. Arkadiusz Stanula
(AWF w Katowicach);
6. „Uczestnictwo w zajęciach aqua aerobiku –
potrzeba czy konieczność?” – dr Anna Kwaśna
(AWF we Wrocławiu);
7. „Optymalizacja działań profilaktycznych na
obszarach wodnych poprzez wykorzystanie
modelowania uwarunkowań przestrzennych
oraz profilowania utonięć” – dr Mariusz Sikora
(Uniwersytet Szczeciński);
8. „Zabezpieczenie logistyczne jednostek PSP i OSP
podczas długotrwałych akcji ratowniczych na
przykładzie powodzi” – dr inż. Michał Chmiel,
mgr inż. Karolina Równicka (CNBOP PIB w
Józefowie;
9. „Medyczne metody wspomagające leczenia
powikłań po odmrożeniu skóry” – dr Ewa
Zieliński (Collegium Medicum w Bydgoszczy
UMK w Toruniu);
10. „Kontrowersje wokół morsowania” – mgr
Bernard Motylewski (WOPR Oddział w
Skierniewicach);
11. „Skład ciała jako wskaźnik sprawności fizycznej
ratowników wodnych” – prof. dr hab. J. Telak,
mgr Jarosław Płusa (WSEwS);
12. „Organizacja ratownictwa wodnego w
województwie Pomorskim w świetle
przeprowadzonych badań” – mgr Agnieszka
Modzelewska (WSEWS);
13. „Funkcjonowanie psychospołeczne i
organizacyjne dzieci i młodzieży podczas
pandemii COVID 19” – mgr Katarzyna
Wojtysiak, mgr Adriana Wielgus, mgr Jakub
Dreliszak (Collegium Medicum UMK);
14. „Horacjusz Kokles – jak pływać, by przeżyć” – dr
Romuald Michniewicz (Akademia Kaliska);
15. „Autorska definicja stanowiska ratowniczego w
ratownictwie wodnym.” – dr Iwona
Michniewicz (Akademia Kaliska).

Nie przewiduje się dyskusji zdalnej, prosimy autorów
referatów o podanie kontaktu mailowego po zakończeniu
prezentacji na który po konferencji mogliby się kontaktować
uczestnicy z pytaniami i zagadnieniami.
Przewidywany czas prezentacji około 15 minut.
Koniec konferencji po wysłuchaniu wszystkich referatów –
przewidywane zakończenie obrad około godziny 13.

