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Centralny Ośrodek Naukowo-Badawczy Ratownictwa Wodnego (CON-

BRW), to projekt dla osób poszukujących czegoś więcej, ponad codzienne 

zmagania zawodowe – na polu sportów wodnych, zarządzania, prawa, 

edukacji, choć przede wszystkim ratownictwa wodnego. 

W ramach aktywności CON-BRW, chcemy współpracować ze 

wszystkimi, którzy: 

• działają w wymienionych dziedzinach (dyscyplinach) nauki ale także praktyki, 

• zamierzają rozwijać się zawodowo i naukowo,  

• chcieliby pisać pracę (licencjacką, magisterską czy doktorską) z ratownictwa 

wodnego, 

• mają pomysły na badania i publikacje, 

• mają przemyślenia, spostrzeżenia i poszukują sposobności dzielenia się nimi 

z szerszym odbiorcą, 

• są ekspertami i chcieliby służyć swoją wiedzą i doświadczeniem (jako 

doradcy, szkoleniowcy, biegli sądowi etc.). 

 

 

Logo projektu 
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Pierwsze spotkanie założycielskie, organizacyjno – programowe, odbyło 

się 23 września 2017 roku, w Kaliszu. 

Rozpoczęliśmy tym samym pracę z pasjonatami ratownictwa, mającymi 

wolę podjęcia wysiłku uprawiania nauki, intensyfikacji samorozwoju, chcącymi 

angażować się w udoskonalanie tej nieco zaniedbanej naukowo i badawczo, 

dyscypliny. 

Idea Ośrodka w pierwotnym zamyśle, ma służyć skupianiu potencjałów 

i ludzi, którzy w ratownictwie wodnym odnajdują swoją przyszłość – w różnych 

aspektach. Mimo, iż do Kalisza przyjechała na oficjalne otwarcie tylko część 

z ponad 30 zgłoszonych osób, to czas spędzony w tym gronie, uznajemy za 

niezwykle owocny. Poza refleksyjnym oglądem siebie w ratowniczej przestrzeni, 

dokonaliśmy omówienia osobistych / dotychczasowych dokonań, określiliśmy 

oczekiwania i możliwości wspólnych przedsięwzięć, we własnych polach 

zainteresowań. Na koniec sporządziliśmy mapę celów do osiągnięcia, jeszcze 

w roku 2017.  

Ratownictwo wodne jest przestrzenią, która jako wąska dziedzina, 

pozostawia ogromne pole do eksplorowania, eksperymentowania i poznawania, 

w każdym wątku. Zachęcając do włączenia się w szeregi Ośrodka wszystkich, 

zainteresowanych rozwojem w tej materii, pozdrawiamy uczestników pierwszego 

spotkania. 

Będziemy się spotykać w miarę potrzeb, w grupie lub indywidualnie. 

Zainteresowanych prosimy o dokonywanie zgłoszeń, poprzez wysłanie 

mejla na adres: biuro@krsir.pl 

Fotorelacja z pierwszego posiedzenia CON-BRW: 
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