
Obchody 30-lecia 
Wydziału Rehabilitacji
Akademii Wychowania Fizycznego  
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

24-25.10.2014



02

Szanowni Państwo

W 1984 r. utworzony został Wydział Rehabilitacji Ruchowej przy AWF Warszawa. 
Pierwszym Dziekanem Wydziału został Prof. dr hab. n. med. Andrzej Seyfried 
wybitny naukowiec, wspaniały nauczyciel i przyjaciel młodzieży. Odejście Pro-
fesora (2009 r.) wyzwoliło wśród pracowników i absolwentów Wydziału na-
turalną potrzebę kontynuowania Jego idei organizując cykliczne międzyna-
rodowe konferencje naukowe pod wspólnym tytułem „Myśl Rehabilitacyjna  
Prof. Andrzeja Seyfrieda”. Tegoroczna IV edycja połączona z Obchodami 
30-lecia powstania Wydziału będzie okazją uhonorowania Profesora uro-
czystym otwarciem sali wykładowej Jego imienia. Program konferencji sca-
la teorię z praktyką oferując bogatą tematykę sesji poświęconych tren-
dom w rehabilitacji XXI w. oraz warsztaty prowadzone przez krajowych  
i międzynarodowych specjalistów fizjoterapii. Obchodom towarzyszyć będą 
Spotkanie Absolwentów, tradycyjny Bal Wydziału Rehabilitacji, a także wysta-
wa „Świat Rehabilitacji”.

Gorąco zapraszam wszystkich pracowników naukowych i praktyków, fizjotera-
peutów, lekarzy, rehabilitantów i terapeutów zajęciowych, specjalistów pielę-
gniarstwa, adaptowanej aktywności fizycznej i sportu niepełnosprawnych, psy-
choterapeutów oraz innych specjalistów ochrony zdrowia do udziału w naszej 
Konferencji rozwijającej ideę rehabilitacji Profesora A. Seyfrieda.

Będzie nam miło gościć Państwa ponownie w Akademii, w odnowionym budynku 
Wydziału Rehabilitacji, wspólnie świętując jego 30-lecie.

Dziekan Wydziału Rehabilitacji
Andrzej Kosmol

Obchody 30-lecia Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa

Organizator:       

Wydział Rehabilitacji, AWF Warszawa

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 

tel./fax: 22 835 47 98 tel.: 22 834 04 31 wew. 549

e-mail: 30lat.wr@awf.edu.pl

www.apafss.eu/conference 

Sponsor Główny:

Organizatorzy:

Współorganizatorzy:

Patronat Honorowy:

European Network of Physiotherapy in Higher Education

http://www.awf.edu.pl/
http://eeagrants.org/
http://www.fss.org.pl/aktualnosci
http://www.liwcare.pl/
http://www.fizjoterapiapolska.pl/
http://fizjoterapia.org.pl/pf/files/news.php
http://www.ptreh.com/
http://www.fizjoterapeuci.org/
http://www.absolwenci.awf.waw.pl/
http://ptnaaf.pl
http://www.pfron.org.pl/
http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Prezydent/default.htm
http://www.krkfis.pan.pl/index.php/pl/
http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/urzad-wojewodzki/wojewoda-mazowiecki/9%2CWojewoda-Mazowiecki.html
http://www.who.un.org.pl/
http://www.mpips.gov.pl/
http://enphe.org/
http://www.medicover.pl/default.aspx
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Komitet Honorowy 

prof. Andrzej Mastalerz, Rektor AWF Warszawa

dr Paulina Miśkiewicz, Dyrektor Biura WHO w Polsce

mgr Helena Rusiecka, Dyrektor Generalny Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego

mgr Maria Suwalska, AWF Warszawa 
prof. Andrzej Czamara, Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu

prof. Janusz Domaniecki, AWF Warszawa 

prof. Tadeusz Gałkowski, AWF Warszawa

prof. Joanna Jędrzejczak, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

prof. Krystyna Księżopolska-Orłowska, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Reh. Medycznej

prof. Jolanta Kujawa, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

prof. Maria Kutzner-Kozińska, AWF Warszawa

prof. Zbigniew Lew-Starowicz, AWF Warszawa 

prof. Aleksander Ronikier, AWF Warszawa

prof. Kazimierz Rąpała, AWF Warszawa

prof. Halina Seyfried,  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

prof. Zbigniew Śliwiński, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Fizjoterapii

prof. Marek Woźniewski, Przewodniczący KRKFiIS Polskiej Akademii Nauk

prof. Andrzej Zembaty, AWF Warszawa 
prof. Anna Ziemilska, AWF Warszawa 
dr Jerzy Beck, AWF Warszawa

dr Marek Kiljański, Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

dr Piotr Soszyński, Członek Zarządu Medicover Polska

dr Ryszard Wysoczański, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja SeyfriedaIV Międzynarodowa Konferencja

Komitet Naukowy

Przewodniczący:  prof. Bartosz Molik
Z-ca przewodniczącego:  prof. Krzysztof Klukowski
Sekretarz: dr Piotr Czyżewski

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca: prof. Natalia Morgulec-Adamowicz
Z-ca przewodniczącej: dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka 
Sekretarz: mgr Anna Ogonowska-Słodownik 

prof. Marianna Barlak 
prof. Wirginia Cytowicz-Karpiłowska 
prof. Jarosław Czubak 
prof. Lidia Ilnicka 
prof. Marek Kowalczyk
prof. Małgorzata Łukowicz
prof. Piotr Majcher 
prof. Alicja Przyłuska-Fiszer

prof. Marek Szczepkowski
prof. Zbigniew Trzaskoma
prof. Andrzej Wit
prof. Michał Wychowański
dr Wojciech Kiebzak 
dr Małgorzata Kiljańska 
dr Maciej Krawczyk 

dr Anna Cabak
dr Anna Dąbrowska-Zimakowska  
dr Maria Grodner
dr Zbigniew Jańczak
dr Agnieszka Niemierzycka
dr Witold Rekowski
dr Agnieszka Stępień 
dr Bartłomiej Szrajber 
dr Paweł Targosiński 
dr Aleksandra Truszczyńska 

dr Ida Wiszomirska 
dr Marek Woszczak 
mgr Judit Lencse-Mucha
mgr Honorata Piasecka
mgr Ewa Trzos
mgr Bartosz Wysoczański
mgr Agnieszka Zdrodowska 
Urszula Dolińska 
Małgorzata Jarosz-Milik 
Jadwiga Kosińska
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Aktywne uczestnictwo

Aktywne uczestnictwo obejmuje: 
 – wystąpienie (doniesienie lub plakat), 
 – udział w jednym warsztacie, 
 – materiały konferencyjne (w tym m.in. suplement Postępów Rehabilitacji  

ze streszczeniami w j. polskim i angielskim oraz certyfikat), 
 – wstęp na wystawę „Świat Rehabilitacji”, 
 – 2 przerwy kawowe i obiad w dniu 24.10.2014, 
 – przerwę kawową i obiad w dniu 25.10.2014.

Streszczenie:
W streszczeniu należy podać:

 – formę wystąpienia: doniesienie lub plakat,
 – sesję tematyczną (dotyczy doniesienia),
 – imię i nazwisko autora/autorów z afiliacją jednostki organizacyjnej,
 – tytuł wystąpienia w językach polskim i angielskim, 
 – streszczenie w językach polskim i angielskim do 250 słów,
 – tekst streszczenia podzielony na następujące części:  
praca oryginalna – wstęp, materiał i metoda, wyniki, wnioski;  
praca poglądowa i przeglądowa –  wstęp, działy tekstu głównego, wnioski;                
praca kazuistyczna – wstęp, opis przypadku, omówienie, wnioski.

Streszczenie należy przesłać przez system rejestracji on-line:
  www.apafss.eu/registration  

Termin składania streszczeń: 15.03.2014 - 18.05.2014
Akceptacja Komitetu Naukowego: 1.06.2014

Wystąpienie w formie doniesienia:
Doniesienie powinno trwać max. 10 min. Organizator zapewnia dostęp do rzut-
nika multimedialnego oraz komputera z oprogramowaniem Microsoft Office 
PowerPoint 97-2003 (.ppt)

Wystąpienie w formie plakatu:
Plakat powinien być czytelny z odległości 1 m i nie przekraczać wymiarów - 

Konferencja

Adaptowana aktywność fizyczna w rehabilitacji 
i edukacji

miejsce:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34, Pawilon Sportów Walki
Informacje nt. zakwaterowania na str. 18 komunikatu

język konferencyjny:
polski i angielski

opłaty:
aktywne uczestnictwo:
150 zł (do 30.06.2014)        250 zł (po 30.06.2014)

bierne uczestnictwo:
100 zł  (do 30.06.2014)       120 zł  (po 30.06.2014)

słuchacz:
bezpłatnie

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać na konto:
Bank: PKO BP Oddział 2 w Warszawie, ul. Mickiewicza 25
Nr konta: 70 1020 1026 0000 1702 0145 2291
z dopiskiem „Konferencja 30 WR - imię i nazwisko uczestnika”

rejestracja on-line (od 15.03.2014):
  www.apafss.eu/registration  

www.apafss.eu/registration
www.apafss.eu/registration
www.apafss.eu/registration
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szerokość 0,9 m i wysokość 1,5 m. Plakat powinien zawierać następujące in-
formacje: imię i nazwisko autora/autorów, nazwę instytucji, tytuł, cel badań, 
zastosowaną metodologię, wyniki badań i wnioski.

Komitet Naukowy zastrzega sobie ostateczną decyzję dotyczącą formy wystąpienia (donie-

sienie/plakat) oraz kwalifikacji do sesji tematycznej.

Warsztaty:
Aktywny uczestnik konferencji może wziąć udział w jednym z poniższych 
warsztatów. Kolejność wniesienia opłaty konferencyjnej będzie decydowała  
o udziale w warsztacie. 

WARSZTAT I: 
Wprowadzenie do uczenia się poprzez rozwiązywanie problemów (PBL) 
/ język: angielski z tłumaczeniem symult. na polski  / liczba osób: 30 

WARSZTAT II: 
Uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów (PBL) w praktyce
/ język: angielski  / liczba osób: 30 

/ dr Raija Kuisma
Celem warsztatu jest ułatwienie zrozumienia PBL (Problem Based Learning) 
w praktyce poprzez wykorzystanie w trakcie warsztatu zasad PBL. Warsztat 
będzie angażował nauczycieli jako mediatorów w proces PBL. Dodatkowo omó-
wione zostaną zasady i teorie PBL. Warsztat rozpocznie się od wprowadzenia 
do problemu związanego z praktyką fizjoterapeutyczną. Uczestnicy będą pra-
cowali z tym problemem stosując procesy powszechnie stosowane w progra-
mach PBL. Nauczyciele będą w roli uczących się, a następnie wezmą udział w 
warsztacie dla studentów (warsztat II) starając się wykorzystać nowo nabyte 
umiejętności w zakresie PBL.

WARSZTAT III: 
Obecne trendy fizjoterapii w ortopedii. Zastosowanie technik tkanek miękkich w le-
czeniu dysfunkcji mięśniowo-powięziowych.

/ mgr Z. Grzegorz Balik i mgr Jacek Mańka 
/ język: polski / liczba osób: 30
Manipulacja w terapii manualnej jest leczeniem odruchowym przez zastosowanie 
impulsu ruchowego w granicach fizjologicznego zakresu ruchu. Ten szybki manewr 
stosujemy według wskazań tylko w sytuacji stwierdzonego zablokowania stawu 
a nie hipomobilności tego stawu. Manipulacja radykalnie przywraca możliwości 
ruchowe zablokowanego stawu. Różnorodność technik i techniki manipulacyjne 
szczególnie długodźwigniowe budzą często kontrowersje. Podczas warsztatów 
opisane zostaną zjawiska tensegracji, biotensegracji, mechanotransdukcji i pełza-
nia w odniesieniu do pracy z tkanką łączną. Szczególny nacisk zostanie położony 
na struktury mięśniowo-powięziowe jako przyczynę wielu dolegliwości bólowych 
i zaburzeń w obrębie aparatu ruchu. W oparciu o koncepcje wybranych Metod 
Terapeutycznych (Anatomy Trains, GDS,  Fascial Distortion Model - FDM), zademon-
strowane będą różne Techniki Tkanek Miękkich.

WARSZTAT IV: 
Konwergencja i kompleksowość metod stosowanych w fizjoterapii neurologicznej 
 

/ dr Maciej Krawczyk i dr Agnieszka Stępień 
/ język: polski / liczba osób: 30
W swej istocie, fizjoterapia neurologiczna zajmuje się nauczaniem, reedukacją lub 
podtrzymywaniem szeroko rozumianych funkcji ciała i aktywności motorycznych 
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poprzez stymulowanie zmian w układzie nerwowym. Lepsze poznanie mechani-
zmów kontroli nerwowej pozwoliło zdefiniować niezbędny zakres oddziaływań 
(głównie fizycznych) dla  realizacji optymalnych celów, które stawiają sobie chorzy 
i fizjoterapeuci.  Z drugiej strony podmiotowość leczenia zmusza do maksymalizo-
wania dążeń czyli do skrajnego dostosowywania środków i technik do deficytów 
i potrzeb konkretnego pacjenta. Autorzy warsztatu zademonstrują na konkret-
nych przykładach klinicznych (choroby nerwowo-mięśniowe i choroby ośrodko-
wego układu nerwowego) przenikanie się poszczególnych koncepcji neurofizjo-
logicznych oraz technik manualnych na poziomie analizy dysfunkcji, planowania  
a przede wszystkim prowadzonego leczenia.  Autorzy postarają się wykazać na po-
wyższych przykładach chorych konieczność koncentrowania się na rozwiązywaniu 
lokalnych problemów (np. stawowych, mięśniowych, wzrokowych)  jako częstym 
warunku reedukacji aktywności bardziej złożonych (oraz odwrotnej zależności). 

WARSZTAT V: 
Najnowsze metody fizjoterapii w pediatrii

/ dr Anna Kloze, dr Jolanta Stępowska i dr Joanna Suchocka 
/ język: polski / liczba osób: 30
Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami oceny  
funkcjonowania ruchowego małego dziecka, charakterystyka założeń koncep-
cji NDT-Bobath w powiązaniu ze stymulacją wielozmysłową oraz przedstawienie 
możliwości kształtowania prawidłowego wzorca postawy w oparciu o trójpłasz-
czyznową  manualną terapię opracowaną przez Barbarę Zukumft-Huber. Klu-
czem do optymalnego wsparcia zaburzonego rozwoju psychomotorycznego jest 
wczesna ocena dysfunkcji OUN oraz wczesna interwencja fizjoterapeutyczna. 
Badania prowadzone nad rozwojem spontanicznej,  generowanej endogenicznie 
przez młody OUN aktywności ruchowej już od 8 tygodnia życia płodowego czło-
wieka pozwalają na lepsze rozumienie procesu kontroli ruchowej oraz przyczyn i 
zaburzeń jakości nieprawidłowych wzorców postawy i ruchu.

Bierne uczestnictwo

Bierne uczestnictwo obejmuje:
 – materiały konferencyjne (w tym m.in. suplement Postępów Rehabilitacji ze 

streszczeniami w j. polskim i angielskim oraz certyfikat),
 – wstęp na wystawę „Świat Rehabilitacji”,
 – 2 przerwy kawowe i obiad w dniu 24.10.2014,
 – przerwę kawową i obiad w dniu 25.10.2014.

Słuchacz

Słuchacz ma prawo wstępu na sesję plenarną, tematyczną i plakatową oraz 
wystawę „Świat Rehabilitacji”.

Wystawa „Świat Rehabilitacji”

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa sprzętu rehabilitacyjnego oraz wydawnictw. 
 
 

http://www.euromed-rehabilitacja.pl/
http://www.btlnet.pl/
http://omiotek.nazwa.pl/
http://www.sissel.com.pl/
http://www.wydawnictwopzwl.pl/
http://formedplus.pl/
http://www.markprotetik.pl/
http://www.metrum.com.pl/
http://www.elmiko.pl/
http://www.accuro-sumer.pl/
http://meden.com.pl
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Wydziału Rehabilitacji
AWF Warszawa   

24.10.2014
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Bal Wydziału Rehabilitacji AWF WarszawaSpotkanie Absolwentów Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa 

Spotkanie Absolwentów

24 października 2014

miejsce:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34, Budynek Wydziału Rehabilitacji
Informacje nt. zakwaterowania na str. 18 komunikatu

opłaty:
opłata dla uczestnika:
35 zł (do 30.06.2014)

Opłatę za udział w spotkaniu prosimy przesłać na konto:
Bank: PKO BP Oddział 2 w Warszawie, ul. Mickiewicza 25
Nr konta: 70 10201026 0000 1702 0145 2291
z dopiskiem „Spotkanie absolwentów 30 WR - imię i nazwisko uczestnika” 

rejestracja on-line (od 15.03.2014):
  www.apafss.eu/registration  

program:
12.00 - 13.00 - rejestracja
13.00 - otwarcie Sali Wykładowej im. prof. Andrzeja Seyfrieda
13.30 - 14.30 - wykład dr Zbigniewa Jańczaka 

„Z biegiem lat, z biegiem dni”
14.30 - 15.30 - sesja fotograficzna w Alei Absolwentów
15.30 - 16.00 – poczęstunek
16.00 - 17.30 - spotkania rocznikowe

Bal Wydziału Rehabilitacji

24 października 2014, godzina 20.00

miejsce:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34, Hala Gier 
Informacje nt. zakwaterowania na str. 18 komunikatu

opłaty:
opłata dla uczestnika:
160 zł (do 30.06.2014)           220 zł (po 30.06.2014)

opłata dla absolwentów WR 2014 (wręczenie dyplomów):
120 zł  (do 31.07.2014)

opłata za udział osoby towarzyszącej:
160 zł (do 30.06.2014)           220 zł (po 30.06.2014)

Opłatę za udział w Balu prosimy przesłać na konto:
Bank: Bank Zachodni WBK 14 Oddział Warszawa, ul. Kasprowicza 68 
Nr konta: 66 1090 1014 0000 0000 0303 5233  
z dopiskiem „Bal 30 WR - imię i nazwisko uczestnika”

rejestracja on-line (od 15.03.2014):
  www.apafss.eu/registration  

program:

 – toast powitalny San Martino Prosecco Extra Dry 
 sponsorowany przez Winiarnie Winestory,

 – wręczenie dyplomów absolwentom WR rocznika 2014,
 – pokaz tańca na wózkach,
 – muzyka na żywo oraz DJ,
 – poczęstunek (bufet z 17 daniami przystawkowymi, 6 dań gorących, 
bufet sałatkowy – live cooking, słodkości, świeżo wyciskane soki),

 – interaktywne dekoracje świetlne, loteria i wiele innych atrakcji.

www.apafss.eu/registration
www.apafss.eu/registration
http://www.winestory.pl/%20
http://www.winestory.pl/%20


18

Zakwaterowanie

Na hasło „30 lat WR” (lub niżej podany numer rezerwacji) przy potwierdzeniu 
rezerwacji noclegu do dnia 30.07.2014 obowiązywać będą wynegocjowane dla 
Państwa ceny preferencyjne. Po tym terminie Organizator Obchodów 30-lecia 
WR nie gwarantuje wolnych miejsc noclegowych w niżej wymienionych hote-
lach i hostelach. 

Hotel Ibis Stare Miasto (numer rezerwacji: 355523)  
ul. Muranowska 2, Warszawa, 00-209
Tel.: 22 310 10 00, Fax.: 22 310 10 10 
e-mail: H3714-RE@accor.com
link
cena za nocleg: pokój 1-osobowy 160 zł + śniadanie
pokój 2-osobowy 180 zł + śniadanie

Hostel Pepe (hasło: „30 lat WR”)
ul. Gdańska 25, 01-633 Warszawa 
tel.: 22 865 01 88 
e-mail: hostelpepe@gmail.com
link
cena za nocleg: 
pokój 2-osobowy 95 zł (łóżko podwójne, toaleta na korytarzu)
pokój 2-osobowy 95 zł (łóżko piętrowe, toaleta na korytarzu)
pokój 4-osobowy 145 zł (toaleta na korytarzu)
miejsce w pokoju 4-osobowym 37 zł/osoba

Dom Nauki (numer rezerwacji 52/14, hasło: „30 lat WR”) 
ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa 
recepcja tel.: 22 560 10 00, rezerwacja: 22 560 10 16, fax.: 22 560 10 19 
e-mail: rezerwacja@cmkp.edu.pl
link 
cena za nocleg: pokój 2-osobowy z umywalką 50.00 zł/osoba 
pokój 2-osobowy z łazienką 60 zł/osoba 
pokój 1-osobowy z łazienką 70 zł/osoba

Dobre Miejsce (hasło: „30 lat WR”)
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa 
tel.: 22 56 10 100, 22 56 10 105, fax.: 22 839 16 45 
Dyrektor Domu tel. 501 570 568 
e-mail: drf@mkw.pl
link
cena za nocleg: 
pokój 1-osobowy 85 zł + śniadanie
pokój 2-osobowy 150 zł + śniadanie

Akademik „Rotacyjny” (hasło: „30 lat WR”)
teren AWF Warszawa, budynek F
ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
recepcja tel.: 22 834 04 31 wew. 386, 22 834 62 79
e-mail: rezerwacja.pokoje@awf.edu.pl
cena za nocleg: 
pokoje 1 i 2-osobowe w 8 segmentach (2+1) oraz 1 segment 4 osobowy (3 + 1) 
Każdy segment składa się z pokoju 1 osobowego i 2 lub 3 osobowego oraz 
wspólnej dla segmentu kuchni i łazienki.
pokój 1-osobowy 80 zł
pokój 2-osobowy 120 zł
pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania 90 zł/doba

Obchody 30-lecia Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa

http://www.ibis.com/pl/hotel-3714-ibis-warszawa-stare-miasto-old-town/index.shtml
http://pepehostel.com/
http://www.cmkp.edu.pl/?page_id=2399
http://dobremiejsce.eu/wp/


Patronat Medialny:

http://www.awf.edu.pl/page1_14_14.html
http://www.fizjoterapiapolska.pl/
http://www.pjrr.pl/
http://www.rehabilitacja.elamed.pl/
http://www.medycynasportowa.edu.pl/
http://www.ortopedia.com.pl/
http://www.integracja.org/
http://www.bielany.waw.pl/
http://www.fizjoterapiaonline.pl/
http://www.niepelnosprawni.pl/
http://medsport.pl/
http://www.akcjafizjoterapia.pl/category/sport/

