Studenci UKSW
ponownie na podium
Trzecie miejsce w II Akademickich
Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
w Szczyrku

W dniach 29-31 marca 2017 roku w Szczyrku odbyły się II Akademickie
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Udział w zawodach brały trzyosobowe załogi. Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowali przedstawiciele Koła Naukowego
Bezpieczeństwa „Justycjariusze” działającego przy Instytucie Politologii.
Nasi przedstawiciele mogli wziąć udział już po raz kolejny dzięki sprawnie
przeprowadzonej organizacji, za którą byli odpowiedzialni: Anna Reszke - Prezes Koła
(pełniąca funkcję opiekuna załogi) oraz Patryk Nawrot - Wiceprezes Kola. Ich
zaangażowanie było nieodzowne przed wyjazdem, ponieważ zajmowali się sprawami
organizacyjno- finansowymi.

W skład naszej załogi po raz kolejny

wchodzili Marcin

Kowalewski, Mateusz Brzezinka oraz Łukasz Rubin-Szymański.
Mistrzostwa

trwały

dwa

dni,

podczas

których

zawodnicy

sprawdzali

się

w przygotowanych bardzo realistycznie konkurencjach. Oceniane było zachowanie procedur
i wytycznych związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, podejście psychologiczne
do poszkodowanych, jak również zgranie się załogi. Trzeciego dnia odbyło się natomiast
Sympozjum

Naukowe

którego

temat

brzmiał:

„Determinanty

współczesnego

bezpieczeństwa – młodzieżowe spojrzenie” moderatorem był dr. hab. Robert Socha prof.
WSB z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W tej części przedstawiciele naszej
uczelni byli równie aktywni. Swoje referaty wygłosili: Anna Reszke na temat:
„ System zarzadzania kryzysowego jako jeden z czynników bezpieczeństwa państwa” ,
Mateusz Brzezinka „ Problematyka systemu ratownictwo wodne” oraz Łukasz RubinSzymański referat na temat: „Pierwsza Pomoc a młodzieżowe organizacje społeczne”.

Celem mistrzostw było podniesienie wśród studentów poziomu wiedzy i umiejętności
z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowane kompetencji społecznych
polegających na podjęciu działań ratowniczych. Jakże ważnym celem było podjęcie
konwersacji dotyczących wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie szeroko rozumianego
bezpieczeństwa państwa na które
wpływ ma umiejętność udzielania
pierwszej pomocy przez obywateli.
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także

możliwości

wpływu społeczności akademickiej
na rozwój świadomości w zakresie
bezpieczeństwa

zdrowotnego.
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Bezpieczeństwa „ Justycjariusze” jest jednym z elementów kierunku działania jakie podjęte
zostało w programie działalności statutowej.

