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PROGRAM KONFERENCJI (CZĘŚĆ WYKŁADOWA) 
13.05.2017 r. (sobota) 

8 00 Rejestracja uczestników 
8 45 Otwarcie Konferencji 
9 00 - 9 30 dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. US; dr hab. Paweł Cięszczyk, prof. US 

Genetyka jako narzędzie diagnostyczne dysfunkcji narządu ruchu – już teraźniejszość czy wciąż jeszcze przyszłość? 
9 30 - 10 00 lek. med. Daniel Baran  

Ultrasonografia (USG) w problemach podologicznych 
10 00 - 10 30 mgr Marta Jakacka 

Diagnostyka pedobarograficzna w profilaktyce i leczeniu zmian przeciążeniowych stóp 
10 30 - 11 00 mgr Małgorzata Sienkiewicz 

Metody diagnostyczne w gabinecie podologicznym 
11 00 - 11 30 dr n. med. Arkadiusz Kazimierczak 

Stopa cukrzycowa z punktu widzenia chirurga naczyniowego. Czy USG Dopplera tętnic ma znaczenie? 
11 30 - 12 00 lek. med. Ihor Oliinyk 

Test mięśniowy TMM w diagnostyce narządu ruchu 
12 00 - 12 30 Przerwa kawowa 
12 30 - 13 00 lek. med. Piotr Wieczorek 

Nowoczesne metody leczenia chorób stawu skokowego i stopy 
13 00 - 13 30 lek. med. Piotr Kliszcz 

STOPA DZIECKA – korekcja wad stóp poprzez indywidualizowane zaopatrzenie ortopodologiczne 
13 30 - 14 00 mgr Tomasz Zdeb 

Ocena efektów terapii manualnej na zrównoważenie napięcia struktur mięśniowo-powięziowych poprzez  
zastosowanie diagnostyki pedobarograficznej – analiza przypadków 

14 00 - 14 30 mgr Konrad Wieczorek 
TERAPIE ODRUCHOWE – alternatywne metody rehabilitacji w dysfunkcjach somatycznych stóp i kończyn dolnych 

14 30 - 15 00 mgr Milena Skalska 
LARWOTERAPIA (biochirurgia) a proces leczenia ran 

15 00 - 15 30 Adrian Arkada 
METODA ARKADY – uniwersalny sposób korekcji wrastających paznokci 

15 30 ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI WYKŁADOWEJ 
15 30 - 16 00 Przerwa kawowa 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI (WARSZTATY) 
13.05.2017 r. (sobota) 

 WARSZTATY PRAKTYCZNE 
16 00 - 18 00 mgr Iwona Kołat, mgr Marta Jakacka, mgr Magdalena Białas, mgr Aleksandra Bitenc-Jasiejko 

Warsztat diagnostyki pedobarograficznej – wczesne wykrywanie zmian przeciążeniowych w procesie  
zapobiegania ran, zwyrodnień 

 

14.05.2017 r. (niedziela) 
8 45 Otwarcie drugiego dnia Konferencji – WARSZTATY PRAKTYCZNE 
9 00 - 11 00 lek. med. Ihor Oliinyk 

Test mięśniowy TMM w diagnostyce problemów narządu ruchu 
11 00 - 13 00 mgr Rafał Antczak 

Alternatywne metody rehabilitacji – refleksoterapia, aurikuloterapia, bańki, klawiterapia 
13 00 - 13 30 Przerwa kawowa 
13 30 - 15 30 mgr Justyna Fałkowska, mgr Milena Skalska  

Naturopatia jako element wspomagający leczenie konwencjonalne stóp  
15 30 - 17 30 Adrian Arkada, Daniel Abratkiewicz 

Korekcja wrastających paznokci METODĄ ARKADY 
17 30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELEGENCI 

 

dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. US 
Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, genetyk molekularny specjalizujący się w genetyce 
człowieka. Swoją pracę na uczelni rozpoczynała jako pracownik Katedry Genetyki Wydziału Nauk Przyrodniczych 
(później Wydziału Biologii), a obecnie jest kierownikiem Katedry Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej w ramach 
Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia oraz pełni funkcję Koordynatora Centrum Badań Strukturalno-
Funkcjonalnych Człowieka. 
Doświadczony genetyk w realizacji wielu projektów naukowych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Narodowe Centrum Nauki – szerokie 
doświadczenie w pracy naukowej z zakresu nowoczesnych nauk molekularnych, w szczególności genetyki 
molekularnej. Rozwiązuje nowatorskie problemy naukowe, współpracując z licznymi krajowymi i zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi o uznanej renomie. Autorka lub współautorka ponad 90 publikacji opublikowanych 
w najważniejszych czasopismach naukowych z dziedziny nauk o kulturze fizycznej indeksowanych w bazie danych 
Journal Citation Report (JCR). 

 

dr hab. Paweł Cięszczyk, prof. US 
Pracownik Katedry Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą szerokorozumianych możliwości wykorzystania 
badań genetycznych w sporcie. Autor kilkudziesięciu prac naukowych w czasopismach o tzw. wysokim współczynniku 
oddziaływania. Pomysłodawca Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka. Członek Rady Redakcyjnej 
w kilku czasopismach (m in. Trends in Sports, Sport Sciences, Biology of Sport, Biology of Exercise) oraz recenzent 
wielu instytucji i czasopism, takich jak: Narodowe Centrum Nauki (Polska), National Research Fundation (RPA), 
 Journal of Sport Sciences, International Journal of Sport Medicine, Biology of Sport, Journal of Human Kinetics, Plos 
One, Family Medicine & Primary Care Review i wielu innych. Wykonawca i kierownik siedmiu grantów naukowych 
zleconych przez Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. 

 

lek. med. Daniel Baran 
- lekarz medycyny, specjalista ortopeda-traumatolog 
- w 2005 r. ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu 
- od 2007 r. zatrudniony na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
- w 2013 r. uzyskał specjalizację z Ortopedii i Traumatologii 
- do 2015 r. był starszym asystentem Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej szpitala w Gorzowie Wlkp. 
- od 2015 r. Szpital Powiatowy w Drezdenku  
- ukończył liczne kursy doskonalące w kraju i zagranicą 
- aktualne zatrudnienie – Szpital Powiatowy w Drezdenku oraz REHAkompleks ortopedia i traumatologia 
  w Gorzowie Wlkp. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELEGENCI 

 

mgr Marta Jakacka 
- członek zespołu specjalistów SPONDYLUS – w praktyce zawodowej na co dzień pomaga pacjentom poprzez  
  profesjonalną rehabilitację, kompleksową diagnostykę aparatu ruchu oraz komplementarne zaopatrzenie 
  ortopodologiczne 
- trener kursów praktycznych w placówce kształcenia ustawicznego i praktycznego eduPODOLOGIA.pl 
- dyplomowany fizjoterapeuta (studia magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu 
  Medycznego w Szczecinie)  
- specjalista Terapii mięśniowo-powięziowej Anatomy Trains-Neck, Jaw and Cranium: Advanced Soft Tissue 
  Approaches wg T. Myers; ukończyła również szkolenie z zakresu Manipulacji Powięziowych – Fascial  
  Manipulations wg L. Stecco w Klinice Osteopatii i Rehabilitacji ACTIV w Poznaniu 
- specjalista terapii Kinesiology Taping 
- certyfikowany Instruktor Fitness 
- fizjoterapeuta Turniejowy Turnieju  Tenisowego ATP Challanger Pekao Szczecin Open 
- w pracy wykorzystuje nowoczesne metody usprawniania 

 

 

 
mgr Małgorzata Sienkiewicz 
- manager zespołu podologów w SPONDYLUS, wykwalifikowany nauczyciel w placówce kształcenia 
  ustawicznego i praktycznego eduPODOLOGIA.pl i PODOLOGIA.pl. 
- dyplomowany kosmetolog (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu – studia  
  licencjackie i magisterskie na kierunku Kosmetologia, studia podyplomowe Dydaktyka medyczna  
- specjalista podolog (Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy  
  w Szczecinie, studia podyplomowe kierunek Podologia 
- absolwentka licznych kursów specjalistycznych, podnoszących kompetencje w zakresie podologii 
- ceniona prelegentka podczas kongresów i konferencji o tematyce podologicznej 

 

 

dr n. med. Arkadiusz Kazimierczak 
- adiunkt PUM, chirurg/asystent w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii, kierownik  
  Zintegrowanego Bloku Operacyjnego SPSK nr 2 w Szczecinie 
- twórca i realizator wdrożenia ESDM – Elektroniczny System Dokumentacji Medycznej z personalizowanym  
  ryzykiem opartym na Euroscore Logistic (w przygotowaniu wstąpienia do KROK) – Kardiochirurgia SPSK  
  nr 2; ESDM (personalizacja ryzyka wg P-POSSUM) Chirurgia Naczyniowa SPSK nr 2; KRON (Krajowego  
  Rejestru Operacji Naczyniowych) pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (PTCHN) 
- instruktor rekreacji ruchowej – Kulturystyka i Fitness oraz szkoleń dla lekarzy i ratowników (ALS, EPLS)  
- członek ERC (European Resuscitation Council) 
- priorytety zawodowe: chirurg operator – techniki mikrochirurgiczne, kontrola jakości i przewidywanie  
  wyników, wprowadzanie i badanie przydatności nowych metod chirurgicznych, szkolenie członków zespołu, 
  prowadzenie analiz statystycznych z zakresu badań 
- aktywna działalność naukowa (dorobek naukowy IF – 14.849 pkt, MNiSW – 407pkt) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELEGENCI 

 

lek. med. Ihor Olijnyk 
- specjalista ortopedii i traumatologii, kinezjologii stosowanej na Uniwersytecie Medycznym w Czerniowcach 
  (Ukraina) 
- do 2014 r. ortopeda, traumatolog w Szpitalu Wojewódzkim w Czerniowcach 
- dyplomowany terapeuta manualny (kurs terapii manualnej na Uniwersytecie Medycznym w Charkowie) 
- specjalista kinezjologii stosowanej (Katedra Medycyny Manualnej na Rosyjskim Państwowym  
  Uniwersytecie Medycznym w Moskwie pod kierunkiem profesor Ludmiły Wasiliewoj, International  
  College of Appleied Kineziology) 
- uczestnik międzynarodowych kursów, sympozjów i konferencji z zakresu terapii manualnej oraz  

  kinezjologii stosowanej 

 

 

 
lek. med. Piotr Wieczorek 
- specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu 
- absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; aktualnie zatrudniony w Oddziale 
  V Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego  
  w Szczecinie-Zdunowie 
- asystent w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej PUM – program angielskojęzyczny 
- uczestnik staży zagranicznych (hospitacja w oddziale ortopedii Fusszentrum Schulthess Klinik, 
  Lengghalde 2, Zürich, praktyka w Oddziale Ortopedii Helios Klinikum Emil von Behring w Berlinie) 
- uczestnik licznych kursów i szkoleń medycznych 
- aktywny uczestnik naukowych sympozjów i konferencji 
- współautor publikacji naukowych 
- w zainteresowaniach zawodowych ukierunkowany w szczególności na choroby stopy i stawu 
  skokowego, leczenie biologiczne w ortopedii, leczenie uszkodzeń chrzęstno-kostnych 

 

 

 
lek. med. Piotr Kliszcz 
- ortopeda i traumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej 
- absolwent Akademii Medycznej w Lublinie 
- 30 lat stażu pracy (praca w oddziale ortopedycznym, rehabilitacyjnym i neurologicznym; w poradni  
  ortopedycznej, rehabilitacyjnej, wad postawy w Jarosławiu i Przeworsku) 
- od 25 lat zajmuje się wadami postawy 
- autor licznych artykułów naukowych o tematyce wad postawy 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELEGENCI 

 

mgr Tomasz Zdeb 
- absolwent Fizjoterapii, Pedagogiki terapeutycznej oraz Policealnej Szkoły Medycznej na kierunku Technik masażu 
- obecnie doktoryzuje się na WKFiPZ Uniwersytetu Szczecińskiego 
- certyfikowany terapeuta manualny, zrzeszony w Stowarzyszeniu Fizjoterapii Polskiej oraz Anatomy Trains  
  Research Group Poland 
- dyplomowany fizjoterapeuta i terapeuta manualny, pasjonujący się holistycznym podejściem do zdrowia 
- w swojej codziennej praktyce wykorzystuje techniki mięśniowo-powięziowe łącząc je z osteopatycznymi  
  technikami wisceralnymi 
- główne zainteresowania dotyczą wpływu mięśniowo-powięziowej terapii manualnej na poprawę jakości 
  komponentu ruchu translatorycznego u pacjentów z dysfunkcją tylno-przedniej translacji kręgosłupa  
  lędźwiowego 
- na co dzień przyjmuje w specjalistycznej przychodni NZOZ Spondylus 

 

mgr Konrad Wieczorek 
- dyplomowany fizjoterapeuta, nauczyciel-wykładowca przedmiotów związanych z masażem, fizjoterapią, 
  odnową biologiczną; w przeszłości dydaktycznie związany m.in. z Medycznym Studium Zawodowym  
  w Gorzowie Wlkp., aktualnie z ZWKF w Gorzowie Wlkp. – Wydział Fizjoterapii 
- uczestnik ponad 20 kursów, szkoleń, konferencji i kongresów związanych z fizjoterapią 
- od 2009 r. prowadzi własną działalność terapeutyczną, aktualnie właściciel REHAkompleks – zarządzający  
  zespołem fizjoterapeutów współpracujących z lekarzami ortopedami oraz współwłaściciel i wykładowca 
  w RehaSchool 
- absolwent ZWKF Gorzów Wlkp., WSEiT Szczecin, AWF Poznań, aktualnie student III roku OSTEOPATII  
  w Międzynarodowej Elitarnej Szkole Osteopatii (ESO – European School of Osteopathy) Boxley, Anglia 
- od 8 lat zawodowo związany ze sportem, m.in: kadra koszykówki kobiet, ekstraklasa piłki ręcznej AZS-AWF  
  Gorzów, GSPR Gorzów, ekstraliga żużlowa KS Stal Gorzów, superliga tenisa stołowego Gorzovia Gorzów; 
  fizjoterapeuta Bartosza Zmarzlika, Tomasza Golloba, Eweliny Kobryn, Nicki Pedersena 

 

mgr Milena Skalska 
- pedagog, dyplomowany, praktykujący podolog i szkoleniowiec 
- członek Polskiego Towarzystwa Podologicznego 
- absolwentka Wyższej Szkoły Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie oraz wielu szkoleń z podologii  
  stosowanej 
- autorka serii książek – podręczników Stopy Moją Pasją oraz wielu artykułów o tematyce podologicznej 
  publikowanych w czasopismach ogólnopolskich (w tym w „Kosmetologii Estetycznej”) 
- licencjonowany instruktor szkoleń z udzielania pierwszej pomocy (prowadzi autorskie szkolenia z udzielania  
  pierwszej pomocy przedlekarskiej w gabinecie podologicznym) 
- posiada licencję państwową uprawniającą do wykonywania zabiegów hirudo i larwoterapii (biochirurgia) 
- w zawodzie podologa pracuje od kilku lat, jest właścicielką gabinetu kosmetyczno-podologicznego BIOMEDICA 
  w Szczecinie 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELEGENCI 

 

Adrian Arkada 
- wynalazca, specjalista, instruktor Metody Arkady 
- od 6 lat zajmuje się badaniem problemów wrastających paznokci 
- twórca narzędzi i metody korekty wrastających paznokci o nazwie – Metoda Arkady 
- autor procedur łączących Metodę Arkady z chirurgiczną plastyką wałów około paznokciowych 
- założyciel i właściciel firmy Arkada International 

 

 

 
 

 
mgr Magdalena Białas 
- fizjoterapeuta w zespole medycznym SPONDYLUS 
- trener kursów praktycznych w placówce kształcenia ustawicznego i praktycznego eduPODOLOGIA.pl –  
  zakres zaawansowanych technik terapeutycznych w podologii 
- dyplomowany fizjoterapeuta i terapeuta manualny (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – studia  
  magisterskie, kierunek fizjoterapia; Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu – studia podyplomowe, 
  kierunek terapia manualna tkanek miękkich) 
- absolwentka licznych kursów specjalistycznych, podnoszących kompetencje w zakresie fizjoterapii 
- wykładowca przedmiotu zaopatrzenie ortopedyczne w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu, 
  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie 

 

mgr Iwona Kołat 
- manager zespołu fizjoterapeutów w SPONDYLUS, wykwalifikowany nauczyciel w placówce kształcenia 
  ustawicznego i praktycznego eduPODOLOGIA.pl i ekspert merytoryczny w PODOLOGIA.pl. 
- dyplomowany fizjoterapeuta (Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, studia licencjackie, kierunek Fizjoterapia;  
  Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie, studia magisterskie, kierunek Pedagogika  
  specjalna, Prewencja patologii i zagrożeń społecznych) 
- absolwentka licznych kursów specjalistycznych, podnoszących kompetencje w zakresie fizjoterapii  
  i podologii 
- specjalista ds. diagnostyki komputerowej stóp i posturografii, specjalista ds. medycznej pielęgnacji stóp 
- posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie fizjoterapii oraz rehabilitacji, z zastosowaniem  
  nowoczesnych metod komputerowej diagnostyki oraz elementów podologii 
- ceniona prelegentka podczas kongresów i konferencji o tematyce fizjoterapeutycznej i podologicznej 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELEGENCI 

 

mgr Aleksandra Bitenc-Jasiejko 
- dyrektor ds. rozwoju SPONDYLUS, dyrektor placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego  
  eduPODOLOGIA.pl, współwłaściciel PODOLOGIA.pl.  
- dyplomowana pielęgniarka (Liceum Medyczne im. Tytusa Chałubińskiego w Szczecinie, tyt. Pielęgniarka) 
- specjalista rozwiązań IT (Politechnika Szczecińska; Akademia Ekonomiczna im. K. Akademickiego  
  w Katowicach; Wyższa Szkoła Zawodowa Collegium Balticum w Szczecinie) 
- nauczyciel z wieloletnim stażem (stopień awansu: nauczyciel dyplomowany) 
- aktualnie doktorantka w zakresie nauk medycznych (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  
  w Poznaniu) 
- pasjonata i ekspert w zakresie diagnostyki i profilaktyki wad aparatu ruchu 

 

mgr Rafał Antczak 
- dyplomowany fizjoterapeuta i terapeuta manualny 
- od 2014 r. student Międzynarodowej Szkoły Osteopatii ESO w Anglii 
- praktykujący terapeuta i nauczyciel – współwłaściciel gabinetów medycznych FIZJO-POMOC oraz jednostki 
  edukacyjnej REHASCHOOL 
- wykwalifikowany nauczyciel w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 
- absolwent licznych kursów podnoszących kwalifikacje kompetencje w zakresie fizjoterapii i pedagogiki 
- pasjonat zdrowego stylu życia – miał być sportowcem, został fizjoterapeutą 
- uczestnik igrzysk olimpijskich w Londynie 
- na co dzień pracuje z najlepszymi siatkarkami w Polsce KPS Chemik Police 

 

mgr Justyna Fałkowska 
- pedagog, dyplomowany, praktykujący podolog i szkoleniowiec 
- absolwentka Instytutu Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej Szkoły  
  Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie 
- uczestnik wielu szkoleń i kursów z zakresu podologii stosowanej 
- członek Polskiego Towarzystwa Podologicznego 
- posiada licencję państwową uprawniającą do wykonywania zabiegów z zakresu hirudo i larwoterapii  
  (biochirurgia) 
- zawodzie podologa pracuje od kilku lat, od 3 lat współpracuje z gabinetem kosmetyczno-podologicznym 
  BIOMEDICA w Szczecinie 

 

Daniel Abratkiewicz  
- ekspert i instruktor Metody Arkady 
- od dwóch lat zaangażowany w popularyzację i ekspansję Metody Arkady na rynki zagraniczne 
- jego działania przyczyniły się do zaistnienia Metody Arkady w Holandii, Belgii, Francji, Estonii, na Białorusi,  
  Ukrainie i w Rosji 
- założyciel i właściciel firmy PODOLAND 

 

 


