WŁOCŁAWEK – 22-23 maja 2019 r.
Certyfikowana 2 dniowa międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa

„Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje praktyczne do
współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych”.
Konferencja dotyczy ogólnie pojętego bezpieczeństwa (w każdej sytuacji, w różnych
dziedzinach życia). Oprócz wykładów szkoleniowych prowadzonych przez specjalistów, znawców
dziedziny, służby zarządzania kryzysowego (mundurowe i ratownicze) prowadzą warsztaty i ćwiczenia
w zakresie współdziałania różnych grup społecznych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz w
sytuacjach zakładniczych (atak terrorystyczny). Wykłady, ćwiczenia i warsztaty zawierają elementy
ratownictwa cywilnego i ratownictwa pola walki, survivalu leśnego – sztuki przetrwania w trudnym
terenie, ewakuacji z budynku okupowanego przez terrorystów oraz walki z terrorystami (krav maga –
sztuka walki wojskowej z wykorzystaniem wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii człowieka). Uczestnicy
poznają też zasady szyfrowania, obsługi mapy i kompasu, nadawania komunikatów przez
krótkofalówki. Sprawdzeniem zdobytej wiedzy i pozyskanych, wyćwiczonych umiejętności jest
egzamin praktyczny w postaci udziału uczestników w terenowej grze panelowej „SERE” (od
angielskich określeń zachowanie się w przypadku zagrożenia terrorystycznego, czyli: unikaj,
przeciwdziałaj, przetrwaj, uciekaj).
SERE – sztuka bezpiecznego i skutecznego odzyskiwania izolowanego personelu.
S - „SURVIVAL” – przetrwanie w ekstremalnym środowisku
E – „EVASION” – unikanie, przeciwdziałanie przechwyceniu przez przeciwnika
R – „RESISTANCE” – przeciwdziałanie wykorzystaniu przez przeciwnika i opór w niewoli
E – „SCAPE” lub „EXTRACTION” – ucieczka lub uwolnienie z zamiarem połączenia z macierzystą strukturą.

Uciekając przed terrorystami uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe zespoły ratują rannych,
rozwiązują szyfrowane zadania ukierunkowane na spostrzegawczość, kreatywność, taktykę,
psychologię - czyli zadania pobudzające ich do wykorzystywania własnych predyspozycji i elementów,
których uczyli się podczas warsztatów. Gra terenowa trwa kilka godzin i toczy się w pierwszej części
w budynku, a następnie w terenie leśnym nad rzeką. Trasa biegu jest zabezpieczona przez służby
(policję i medyczne) celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom – jednak służby są niewidoczne
dla uczestnika, a drużyny startują w odległości czasowej tak, by nie mogły spotkać się na trasie
i konsultować oraz by każdy z uczestników poczuł „dreszczyk emocji, ciarki na plecach” – czyli wczuł
się rolę i mógł fizycznie przeżyć odczucia, wrażenie jakby atak terrorystów miał miejsce na prawdę.
Podczas biegu ma miejsce pozoracja walki z terrorystami, ostrzał, są ranni, których trzeba
zabezpieczyć i przetransportować w bezpieczne miejsce. Liczy się czas i prawidłowość wykonania
wszystkich zadań, których rozwiązanie tworzy hasło.
Konferencja organizowana jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku kształcącą
w zawodach medycznych i Państwową Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Organizatorzy zapewniają
pozyskanie cennej wiedzy i umiejętności kreowane poprzez świetną zabawę, cenne nagrody,
certyfikaty uczestnictwa, dyplomy i puchary zespołowe i indywidualne. Dla uczniów, studentów
i doktorantów możliwość punktowanej publikacji w Zeszytach Naukowych. Dla wykładowców
możliwość czynnego udziału również w samej konferencji jako prelegent z opracowaną przez siebie
prezentacją multimedialna dotyczącą bezpieczeństwa.
Projekt kierowany jest do wszystkich grup społecznych w tym do uczniów, studentów, n-li,
służb mundurowych, medycznych i zarządzania kryzysowego celem wypracowania skoordynowanych
działań ratowniczych wg. ustalonej procedury opracowanej na bazie dokumentu regulującego zasady
bezpieczeństwa, zarówno w kontekście globalnym, regionalnym jak i krajowym, czyli zatwierdzoną 5
listopada 2014 roku, przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, na wniosek Prezesa Rady
Ministrów, Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, w której
scharakteryzowane zostały działania obronne, ochronne, społeczne oraz gospodarcze.

Termin: 22-23 maja 2019 r.
Nocleg: 1 – w zależności od szybkości zgłoszenia grupy: pokoje hotelowe lub bursa studencka lub
aule klasowe (karimaty i śpiwory).
Orientacyjny, wstępny koszt:






1 dzień konferencji 50 zł. (w tym poczęstunek – szwedzki stół)
Nocleg 0-50 zł. (w zależności od miejsca noclegu)
2 dzień konferencji – o zł. (odbywa się w ramach PAT)
1 śniadanie, 1 kolacja, 1 obiad lub obiado-kolacja + wydatki własne wg uznania 50 –100 zł.
Przejazd: autokary z SMS lub pociąg (bilet grupowy) w zależności od ilości uczestników i
zgody dyrekcji szkoły.

W programie:









I dzień:
Wyjazd do Włocławka
Zakwaterowanie
Rejestracja uczestników
Konferencja naukowo-szkoleniowa z posiłkiem
Warsztaty szkoleniowe
Wieczorny spacer starym miastem nad rzeką Wisłą oświetlonymi neonami mostami.
Kolacja
Nocleg










II dzień:
Śniadanie
Rejestracja uczestników gry
Ćwiczenia ze służbami zarządzania kryzysowego
Omówienie zasad gry terenowej
Gra terenowa
Omówienie wyników oraz uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród
Obiad lub obiado-kolacja
Wyjazd do Łodzi

UWAGA!
Każdy uczestnik wyjazdu musi mieć pisemną zgodę na wyjazd, uczestnictwo w konferencji
i uczestnictwo w grze terenowej rodzica (opiekuna prawnego). Można uczestniczyć w konferencji
i warsztatach bez uczestnictwa w grze terenowej. Certyfikaty uczestnictwa w konferencji
i warsztatach otrzymuje każdy uczestnik bez względu na to czy bierze czynny czy bierny (obserwator)
udział w grze. Będzie wymagana terminowa wpłata (opłata za udział w konferencji i zabukowanie
miejsc noclegowych), która po przelaniu na konto organizatora nie podlega zwrotowi w przypadku
późniejszej rezygnacji uczestnika z wyjazdu. Opiekę nad młodzieżą stanowić będą nauczyciele –
wychowawcy ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego i nauczyciele – wychowawcy Bursy Szkolnej SMS.

