
 

P R O G R A M 

V Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

7 czerwca 2018 roku 
Miejsce: Kampus WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ul. Cegielniana 14, Rzeszów:  

− budynek „A”: Aula (I piętro), patio;  
− klub studencki „Zemsta Docenta”; 
− 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 za budynkiem „C1”. 

 

Obchody Święta poprzedzą organizowane w dniu 6 czerwca 2018 r.: 

• Ogólnopolska konferencja naukowa nt.: „Prawo i bezpieczeństwo w sporcie - nowe wyzwania, nowe problemy, nowe 
możliwości” organizowana przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą we współpracy z Podkarpackim Związkiem Piłki Nożnej; 

• Studencka akcja happeningowa: „Czy potrafisz pomóc? – Pierwsza pomoc z WSPiA” promująca udzielanie pierwszej pomocy  
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 

 

Godz. 10.00 – 11.30 – CZĘŚĆ INAUGURACYJNA: 

Godz. 10.00 – Oficjalne otwarcie oraz przywitanie gości – JM prof. dr hab. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (Aula, bud. 
„A”, I piętro).  

Godz. 10.15 – Wykład nt.: „Aktualne zagrożenia w cyberprzestrzeni”- podinspektor Piotr Szymański, Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (Aula, bud. „A”, I piętro); 
– Podpisanie porozumień z dyrektorami szkół wstępujących do Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA; 
– Wręczenie nagród dla laureatów II Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie; 
– Wręczenie certyfikatów dla uczestników projektu „Tajemnice laboratorium kryminalistycznego WSPiA”; 
– „100 lecie niepodległości - podwaliny państwowości polskiej” – prezentacja w wykonaniu studentów WSPiA. 

 

Godz. 10.00 – 14.00 – PREZENTACJE WEWNĘTRZNYCH STANOWISK WYSTAWIENNICZYCH  
(budynek „A” - patio, hall na parterze oraz hall przed Aulą na I piętrze): 

• Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie: prezentacja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Publicznego oraz stoisko informacyjno-
prewencyjne; 

• Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie: kryminalistyczna analiza zdarzeń drogowych w oparciu  
o specjalistyczny program do symulacji zdarzeń, prezentacja odtwarzania wyglądu osób i rzeczy – tzw. portret pamięciowy; 

• Komenda Miejska Policji w Rzeszowie: stoisko informacyjne; 
• Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie: prezentacja sprzętu i wyposażenia osobistego; 

• Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie: stoisko informacyjne; 
• 34. Wojskowy Oddział Gospodarczy: stoisko informacyjne; 
• Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Rzeszowie: stoisko z zatrzymanymi okazami gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem - CITES 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora); 
• Straż Ochrony Lotniska – Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”: stoisko informacyjne; 

• Prezentacja kół naukowych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. 

 

Godz. 11.30 – 14.00 – POKAZY DYNAMICZNE W WYKONANIU SŁUŻB MUNDUROWYCH ORAZ PREZENTACJA MUSZTRY 
PARADNEJ (przed bud. „A”, obok bud. „C” oraz za bud. „C1”): 

Godz. 11.30 – 11.50 – Pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie (parking przed bud. „A”); 
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Godz. 11.50 – 12.20 – Pokaz gaszenia płonącego oleju oraz wybuchy substancji palnych w otoczeniu tlenu – Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej w Rzeszowie, Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku (teren zielony za bud. „C1”); 

Godz. 12.20 – 12.30 – Pokaz skoków synchronicznych na trampolinie w wykonaniu braci Krystiana i Kamila Kłeczków, funkcjonariuszy Policji  
- studentów WSPiA i finalistów programu „Mam talent” (przed bud. „A”); 

Godz. 12.30 – 13.10 – Pokaz współpracy służb ratowniczych w sytuacji kryzysowej: Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Miejska Policji, 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, 21. Brygada Strzelców 
Podhalańskich (parking przed bud. „A”); 

Godz. 13.00 – 13.45 – Pokaz samoobrony i technik interwencyjnych – „Ratuj razem z nami”, Pan Leszek Sieńko (hala sportowa bud. „C”); 

 – Pokaz pierwszej pomocy – „Ratuj razem z nami”, Pan Leszek Sieńko (hala sportowa bud. „C”). 

Godz. 13.10 – 13.30 – Pokaz tresury i wyszkolenia psów służbowych – Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei (teren obok budynku „C”); 

 – Pokaz umiejętności służbowych psów patrolowo-tropiących – Wydział Wywiadowczo-Interwencyjny Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (teren obok budynku „C”); 

 – Pokaz pracy psa służbowego przeszkolonego w zakresie wykrywania narkotyków – Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy 

(Klub Studencki „Zemsta Docenta”); 

Godz. 13.30 – 14.00 – „Napad na konwój” – pokaz działania drużyny strzeleckiej ZS Strzelec Józefa Piłsudskiego (parking przed bud. „A”). 

 

Godz. 10.00 – 14.00 – STANOWISKA WYSTAWIENNICZE I PREZENTACJA SPRZĘTU NA ZEWNĄTRZ  
(przed budynkami „A” oraz „C”): 

• Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie oraz Komenda Miejska Policji w Rzeszowie – prezentacja pojazdów, wyposażenie specjalnego 
oddziału antyterrorystycznego, ekspozycja zestawu przeciwuderzeniowego (PZ), patrol konny; 

• 21. Brygada Strzelców Podhalańskich – prezentacja wyposażenia pododdziału rozpoznawczego, pokaz wyposażenia do wspinaczki górskiej, stoisko 
z Wojskową Odznaką Górską, saperska ścieżka edukacyjna, KTO ROSOMAK, pojazd saperski TOPOLA-S wraz z wyposażeniem, drużyna strzelców 
wyborowych; 

• 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej – pokaz „Wspaniałej dwunastki”, prezentacja wyposażenia indywidualnego i sprzętu 
zmechanizowanego oraz broni będącej na wyposażeniu 31. Batalionu Lekkiej Piechoty; 

• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – prezentacja pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego 
(parking przy bud. „C”); 

• Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie – prezentacja pojazdów operacyjnych i wyposażenia; 

• Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie – ambulans kryminalistyczny, symulator zderzeń, alkogogle; 
• Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Przemyślu – prezentacja samochodów służbowych oraz specjalistycznego sprzętu; 

• Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie – prezentacja pojazdów wykorzystywanych do kontroli transportu i ruchu 
drogowego; 

• Straż Miejska w Rzeszowie – prezentacja pojazdu służbowego wraz ze środkami przymusu bezpośredniego; 

• Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie – stoisko informacyjno - edukacyjne oraz wystawa grzybów jadalnych, niejadalnych 
oraz trujących; 

• Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – karetka z zabezpieczeniem medycznym, pokazy pierwszej pomocy, pomiary poziomu glukozy we 
krwi oraz ciśnienia tętniczego; 

 

INNE WYDARZENIA: 

Godz. 10.15 – 11.00 – „Zwłoki w Patio!” – symulowane oględziny miejsca znalezienia zwłok z udziałem uczniów klasy akademickiej WSPiA 
„Kryminalistyka i nauki pokrewne” w II LO w Łańcucie (bud. „A”, parter); 

Godz. 11.50 – 13.30 – „Bądź jak Sherlock Holmes” – zajęcia warsztatowe w Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny 
Sądowej WSPiA (bud. „C1”, II piętro); 

Godz. 10.30 – 13.30 – Konkurs sprawnościowy o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie „Egzamin na policjanta” na 
policyjnym torze przeszkód (hala sportowa, bud. „C”, I piętro); 

Godz. 10.30 – 13.30 – Zajęcia na strzelnicy elektronicznej oraz wystawa broni (bud. „C”, II piętro); 

 – Wystawa broni palnej – Podkarpacki Zarząd Wojewódzki Ligii Obrony Kraju  w Rzeszowie (bud. „C”, II piętro). 


	 Prezentacja kół naukowych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

