
 

 

 

P R O G R A M  

IX Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa  

1 czerwca 2022 roku godz. 9.00-15.00 

Miejsce: Kampus WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ul. Cegielniana 14, Rzeszów  

 budynek „A”: Aula – sala 1.18 (I piętro), patio;  

 budynek „C” i „C1”: hala sportowa (I piętro), strzelnica elektroniczna (II piętro); Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii  

i Medycyny Sądowej (II piętro, bud. „C1”), 

 parkingi: przed budynkiem „A”, obok budynku „C” oraz między budynkami „C” i „C1”. 

 

Godz. 9.00 – 10.00 – CZĘŚĆ INAUGURACYJNA: 

Godz. 9.00 – Koncert otwierający, orkiestry dętej FANFARA Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie (plac przed budynkiem „A”). 

Godz. 9.15 – Oficjalne otwarcie z udziałem gości honorowych oraz powitanie uczestników przez prof. dr. hab. Jerzego Posłusznego, JM Rektora WSPiA 

Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (przed wejściem do budynku „A”). 

Godz. 9.25 – Przesłanie do młodzieży wygłoszone przez Starszego Inspektora ZS Marka Matułę, Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego 

„STRZELEC” Józefa Piłsudskiego (przed wejściem do budynku „A”). 

Godz. 9.35 – Kontynuacja koncertu, orkiestry dętej FANFARA Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie (plac przed budynkiem „A”). 

 

Godz. 10.00 – 13.00 – SEMINARIUM NAUKOWE „BEZPIECZNI RAZEM – JAK PRZYGOTOWAĆ MŁODZIEŻ NA WSPÓŁCZESNE 

ZAGROŻENIA” moderator – dr hab. Tomasz Bąk (bud. „A”, Aula – sala 1.18, I piętro). 

Godz. 10.00 – Powitanie uczestników przez dr Agatę Furgałę, Prorektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. 

Godz. 10.10 – Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą i Akademią Wojsk Lądowych Rumunii. 

Godz. 10.20 – Wystąpienie JM Rektora - Komendanta Akademii Wojsk Lądowych Rumunii – BG Prof. Eng. Ghiţă BARSAN, PhD, Commandant Rector 

of the „Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy.  

Godz. 10.30 – Wręczenie dyplomów i nagród VI Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie. 

Godz. 10.40 – Słowo wstępne seminarium naukowego – dr hab. Tomasz Bąk (WSPiA). 

Godz. 10.50 – Wykład nt. „"Rola tzw. niewojskowych środków walki we współczesnych konfliktach na przykładzie kryzysu migracyjnego na 

wschodniej flance Paktu Północnoatlantyckiego”, dr Michał Wojnowski (ekspert ds. bezpieczeństwa i autor tekstów Przeglądu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego). 

Godz. 11.50 – Prezentacja filmu dotyczącego procedur bezpieczeństwa w szkole. 

Godz. 12.05 – Wykład nt. „Aktywność i kompetencje Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym  

i hybrydowym”, Eulalia Włodarczyk i Beata Gostomczyk (Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

w Warszawie). 

Godz. 13.05 – Podsumowanie seminarium – dr hab. Tomasz Bąk (WSPiA). 

 

Godz. 9.00 – 14.00 – PREZENTACJE WEWNĘTRZNYCH STANOWISK WYSTAWIENNICZYCH (bud. „A” patio, parter, I piętro): 

 Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie – stoisko promocyjno-rekrutacyjne. 

 Komenda Miejska Policji w Rzeszowie – stoisko profilaktyczne. 

 Krajowa Administracja Skarbowa Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu – prezentacja 

zatrzymanych okazów CITES. 

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – stoisko promocyjno-rekrutacyjne. 

 Podkarpacka Służba Więzienna – stoisko promocyjno-rekrutacyjne. 

 Urząd Miasta Rzeszowa – stanowisko promocyjne miasta z prezentacją filmu o Rzeszowie w technologii VR. 
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 Liga Obrony Kraju – prezentacja broni historycznej i współczesnej. 

 Brand Defense Black Apex – prezentacja wyposażenia wojsk specjalnych, broni i umundurowania. 

 PW „KARABELA” – stoisko wystawowo - reklamowe, przedstawienie możliwości technicznych zabezpieczeń obiektów i obszarów chronionych, 

prezentacja metod działania. 

 

Godz. 11.00 – 14.00 – POKAZY DYNAMICZNE (przed bud. „A”, obok bud. „C” oraz za bud. „C1”): 

 Pokazy działań dynamicznych i współdziałania formacji, czas trwania około 30 min., miejsce - parking przed bud. „A”: 
 pokaz działań z zakresu ratownictwa technicznego polegających na symulacji szczególnie niebezpiecznego zdarzenia drogowego  

z udziałem osoby poszkodowanej, zastosowania metod uwolnienia, ewakuacji oraz udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

 pokaz z ratownictwa chemicznego przez specjalistyczny zespól do rozpoznania zagrożeń CBRNE z zastosowaniem najnowocześniejszych 

technik wykrycia substancji niebezpiecznych (chemicznych, biologicznych, radiologicznych) w terenie przy użyciu najnowocześniejszego 

w Polsce samochodu specjalistycznego (mobilne laboratorium). Prowadzenie rozpoznania obrazowego przy użyciu zaawansowanych 

środków technicznych (m.in.: mobilne roboty, bezzałogowe statki powietrzne, urządzenia optoelektroniczne, urządzenia manipulacji 

zdalnej); 

 pokaz samochodu specjalistycznego (pierwszego w Polsce) do dekontaminacji osób skażonych środkami CBRNE (chemicznymi, 

biologicznymi, radiologicznymi i wybuchowymi), jak również do dekontaminacji ratowników biorących udział w tego typu działaniach. 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsk; 

 realizacja medycznych czynności ratunkowych – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie; 

   pokaz zabezpieczenia miejsca zdarzenia; Komenda Wojewódzka Policji; 

   oględziny miejsca zdarzenia; Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii WSPiA. 

 Pokaz dynamiczny w wykonaniu żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z wykorzystaniem środków pozoracji pola 

walki, czas trwania około 15 min. 

 Pokaz umiejętności psów służbowych: Komenda Miejska Policji w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu, Bieszczadzki 

Oddział Straży Granicznej.  

 Nauka pierwszej pomocy – pokazy udzielania pierwszej pomocy prezentowane przez Grupę Ratownictwa PCK i Grupę Pomocy Humanitarnej 

PCK (namiot PCK). 

 

Godz. 9.00 – 14.00 – STANOWISKA WYSTAWIENNICZE I PREZENTACJA SPRZĘTU NA ZEWNĄTRZ (przed budynkami „A” i „C”): 

 82. Dywizja Powietrznodesantowa Armii Stanów Zjednoczonych. 

 Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie – stoisko profilaktyczne, patrol policji konnej wraz z pojazdem do transportu, prezentacja pojazdów 

służbowych wraz z wyposażeniem. 

 Komenda Miejska Policji w Rzeszowie – prezentacje pojazdów służbowych: radiowozu, ambulansu pogotowia ruchu drogowego, motocykli 

Harley Davidson. 

 Straż Miejska w Rzeszowie – prezentacja pojazdu służbowego wraz z wyposażeniem, prezentacja środków przymusu, pokaz umundurowania. 

 Krajowa Administracja Skarbowa Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu – mobilne 

urządzenie do prześwietlania bagażu Heimann, radiowóz oraz wideoendoskop. 

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie  – prezentacja  samochodów ratownictwa technicznego, ratownictwa do zdarzeń 

masowych, prezentacja sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu. 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku – prezentacja pierwszych w Polsce specjalistycznych pojazdów: samochodu do 

rozpoznania zagrożeń CBRNE oraz samochodu do dekontaminacji ludzi, w tym:  

- specjalistyczny przenośny, pasywny spektrofotometr w podczerwieni z transformacją Fouriera wykrywający substancję niebezpieczną  z 5 km 

- bezzałogową  platformę  powietrzną z kamerą termowizyjną,  

-  mobilny robot  i spektrometry  analityczno-pomiarowe, 

-  mobilny chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym. 

-  pomieszczenie nadzoru i sterowania procesem dekontaminacyjnym, podest ruchomy z kabiną dekontaminacyjną,, komora natryskowa  

dekontaminacyjna. 

 Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – stoisko promocyjno-rekrutacyjne, prezentacja sprzętu specjalistycznego: broni i wyposażenia 

indywidulnego funkcjonariuszy, zestawy wyważeniowe, tarcza balistyczna duża oraz pojazdów służbowych: Ford Ranger, Opel Astra. 

 Podkarpacka Służba Więzienna – prezentacja samochodu konwojowego, środków ochrony osobistej funkcjonariusza, broni, przewodnika psa 

specjalnego i Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. 

 Wojskowe Centrum Rekrutacji w Rzeszowie – stoisko promocyjno-informacyjne. 

 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej – punkt promocyjno–informacyjny, pokaz wyposażenia i uzbrojenia kompanii lekkiej piechoty  

w tym: strzelców wyborowych, sekcji lekkiej piechoty, broni wsparcia, moździerza LM-60 i motocykla. 

 21. Brygada Strzelców Podhalańskich – ekspozycja pojazdów: Kołowego Transportera Opancerzonego „ROSOMAK”, moździerza samobieżnego 

120 mm „RAK”, Wozu Ewakuacji Medycznej KTO „ROSOMAK WEM”, pojazdu terenowego „Skorpion”; prezentacja sprzętu medycznego, 

wspinaczkowego i sprzętu strzelców wyborowych w tym ASG, pokaz drużyny żołnierzy z wyposażeniem.  
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 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie – wystawa makiet grzybów, profilaktyka uzależnień, zajęcia dydaktyczne z alko  

i narkogoglami, bezpieczna żywność, bezpieczny pracownik, pomiar hałasu, ochrona radiologiczna - pomiar promieniowania smartfonów. 

 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie – ekspozycja: pojazdów służbowych wraz z wyposażeniem - samochód typu „bus” 

z przedziałem biurowym wraz wyposażeniem służącym do kontroli parametrów pojazdów, czasu pracy kierowców oraz motocykla służbowego. 

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie – prezentacja samochodu egzaminacyjnego przez egzaminatora WORD. 

 Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego – stoisko promocyjne, prezentacja multimedialna, prezentacja sprzętu i wyposażenia. 

 Huta Stalowa Wola – armatohaubica samobieżna 155 mm na podwoziu kołowym „KRYL”. 

 PW „KARABELA” – patrol interwencyjny z samochodem służbowym. 

 

 

 

INICJATYWY KÓŁ NAUKOWYCH  

oraz „PODKARPACKIEGO CENTRUM KRYMINALISTYKI, KRYMINOLOGII I MEDYCYNY SĄDOWEJ WSPIA” 

Godz. 9.30 – 12.30 – „TRÓJBÓJ STUDENCKI WSPIA” (budynek „C”): 

 Policyjny tor przeszkód - hala sportowa, bud. „C”, I piętro; 

 Elektroniczne strzelectwo sportowe - strzelnica elektroniczna bud. „C”, II piętro; 

 Quiz wiedzy z zakresu dezinformacji - sala 1.02 bud. „C”, I piętro. 
Godz. 10.00 – 13.00 – „Pokaz przeszukania samochodu na czas, pokaz narkogogli oraz alkogogli” – Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa 

Granicznego (parking przy bud. „C1”); 

Godz. 9.30 – 15.30 – „Konflikty zbrojne XXI wieku a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej”– Konferencja naukowa- Koło Strzeleckie 

WSPiA (sala 23, bud. „A”, parter); 

Godz. 9.00 – 15.00 – Koła Naukowe WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 

 Koło Kryminalistyki i Kryminologii - Klub studencki „Zemsta Docenta”; 

 Koło Strzeleckie WSPiA -  przed bud. A; 

 Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Pro Securitas” - bud. „A” patio, parter, I piętro; 

 Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego Granicznego - bud. „A” patio, parter, I piętro. 
 

Godz. 9.00 – 15.00 – „Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej WSPiA” (Klub studencki „Zemsta Docenta” 

budynek B): 

 Stanowisko identyfikacji daktyloskopijnej: CSI pix, stolik daktyloskopijny; 

 Stanowisko do tworzenia portretów pamięciowych na podstawie opisu słownego; 

 Stanowisko instrumentalne badanie detekcji nieszczerości; 

 Stanowisko MES do zabezpieczania śladów traseologicznych metoda elektrostatyczną; 

 Multi stanowiska mikroskopowe;  

 Zestaw oświetlaczy kryminalistycznych; 

 Stanowisko kwalifikowanej pierwszej pomocy – postępowanie w przypadku uduszenia gwałtownego; 

 Stanowisko symulacji ran i obrażeń; 

 Stanowisko oględzin trudnodostępnych miejsc – dron; 

 Inscenizowane miejsce oględzin znalezienia zwłok - z wykorzystaniem namiotu oględzinowego. 
 

 

Godz. 12:30 - 16:30 – „Mecz Przyjaźni” – I Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Futsalu.  

  Turniej rozegrany zostanie przez drużyny reprezentujące: 82. Dywizję Powietrznodesantową Armii 

Stanów Zjednoczonych, Placówkę Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce, 21. Brygadę Strzelców 

Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, 3. Podkarpacką Brygadę Obrony 

Terytorialnej, podkarpackich Policjantów oraz studentów kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” 

w WSPiA (hala sportowa, bud. „C”). 

 

Godz. 15.00 – ZAKOŃCZENIE IX PODKARPACKIEGO MŁODZIEŻOWEGO ŚWIĘTA BEZPIECZEŃSTWA. 

 


