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sPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego…
Edukacji dla Bezpieczeństwa za rok akademicki 2015/2016
Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa (SKNEdB) powstało w marcu 2009 roku przy Katedrze Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej (obecnie Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej). Działalność SKNEdB obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji obywatelskiej oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa. W roku akademickim 2015/2016 opiekę nad kołem
sprawowały następujące osoby:
– opiekun koła naukowego: dr Rafał Kopeć.
– opiekunowie sekcji: dr Rafał Klepka, dr Piotr Łubiński, dr Łukasz Czekaj,
mgr Andrzej Ziarko.
Władze SKNEdB ze strony studentów w roku akademickim 2015/2016 stanowiły następujące osoby:
– przewodnicząca: Estera Weredyńska
– wiceprzewodniczącej: Magdalena Bubak
– sekretarz: Krzysztof Ścieszka.
Do koła naukowego należy 38 osób (studenci).
W ramach SKNEdB działają następujące sekcje:
– taktyczna
– pierwszej pomocy, ratownictwa i promocji,
– strzelecka,
– prawa humanitarnego,
– debat i dyskusji społeczno-politycznych.

Sprawozdanie:

Rok akademicki 2015/2016 dla SKNEdB stał pod znakiem uporządkowania
struktury oraz składu osobowego. Przeprowadzono zmiany w zakresie funkcjonowania poszczególnych sekcji, a także urealniono skład koła naukowego, ograniczając go do osób biorących rzeczywisty udział w jego pracach.
Zagadnieniem pierwszoplanowym niezmiennie pozostaje rozwijanie działalności naukowej. Członkowie SKNEdB zorganizowali III Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową „Oblicza bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo społeczne”.

[228]

Sprawozdania

Konferencja odbyła się 11 kwietnia 2016 roku i wzięło w niej udział 43 prelegentów
z wielu uznanych ośrodków akademickich z całej Polski (Uniwersytet Jagielloński,
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).
Studenci należący do SKNEdB uczestniczyli również w organizacji krakowskiej
części Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka”, organizowanej przez Katedrę Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego wspólnie z Instytutem Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteką Akademicką Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Konferencja odbyła się 9 października 2015 roku.
Członkowie SKNEdB uczestniczyli jako prelegenci zarówno w konferencji „Oblicza bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo społeczne”, jak i w konferencjach naukowych
organizowanych przez inne ośrodki akademickie. Wygłoszone przez nich referaty
prezentuje poniższa tabela.
l.p.
Nazwisko studenta
Temat referatu
III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Oblicza bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo
społeczne”, Kraków, 11 kwietnia 2016 r.
1.
A. Bielatowicz
Skala świadczeń socjalnych a rozmiar patologii społecznych w Polsce
2.
M. Bubak, W. Cendrowski Wpływ współczesnych zagrożeń na rozwój i rolę ochotniczych straży
pożarnych w III RP
3.
A. Burda, K. Tworzydło
Służby policyjne w systemie bezpieczeństwa społeczności lokalnych
4.
M. Ciempka, P.Zychowicz Poczucie bezpieczeństwa uczniów szkół ponadgimnazjalnych gminy
miejskiej Kraków
5.
M. Dutka, A. Mazgaj
Wpływ organizacji pozarządowych na kształtowanie bezpieczeństwa
społecznego w świetle doświadczeń Polskiego Czerwonego Krzyża
6.
D. Gardocki
Trybunał Konstytucyjny jako jeden z gwarantów bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa
7.
K. Kanik
Rola organizacji militarnej w kształtowaniu tożsamości narodowej na
przykładzie działalności Narodowych Sił Zbrojnych na Żywiecczyźnie
w latach 1945–1951
8.
A. Kapusta
Program 500 plus: szansa demograficzna czy droga ku ekonomicznej
zapaści państwa?
9.
J. Ligęza
Działalności Rady Głównej Opiekuńczej w czasie II wojny światowej
10. K. Marszałek
Dziedzictwo myśli Feliksa Konecznego jako odpowiedź na problemy
cywilizacyjne XXI wieku
11. P. Prokopowicz
Zaangażowanie polskich SZ w działaniach poza granicami kraju a bezpieczeństwo obywateli polskich( misje pokojowe i stabilizacyjne)
12. K. Ścieszka, E. Weredyńska Współczesna Europa, Renesans konserwatyzmu?
13. B. Witek
Zjawisko agresji w środowisku szkolnym – analiza porównawcza
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczne dzieciństwo. Aspekty prawne, kryminologiczne
i społeczne”, Bielsko-Biała, 5 kwietnia 2016 r.
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M. Ciempka, P. Zychowicz

Sposoby definiowania pojęć związanych z bezpieczeństwem przez
uczniów szkół ponadgimnazjalnych gminy miejskiej Kraków
II Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stypendystów Pomostowych, Łódź, 3–4 czerwca
2016 r.
15. P. Zychowicz
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krakowa oraz akcja
przedszkolak i uczeń ratownikiem

Ważnym elementem działalności naukowej są również artykuły naukowe.
W roku akademickim 2015/2016 do druku złożonych zostało sześć tekstów naukowych napisanych przez studentów należących do SKNEdB.
Znaczącym elementem działalności SKNEdB są przedsięwzięcia związane
z rozwojem kompetencji ratowniczych. Pod kierunkiem magistra Andrzeja Ziarki
przeszkolona została grupa studentów biorących udział w akcjach edukacyjnych
„Przedszkolak ratownikiem” oraz „Uczeń ratownikiem”. Polegają one na zapoznawaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z podstawowymi czynnościami ratowniczymi (ocena stanu poszkodowanego, wzywanie służb ratowniczych, ułożenie
poszkodowanego w pozycji bezpiecznej). Akcja jest organizowana w porozumieniu
z wybranymi szkołami i przedszkolami z Krakowa i okolic.
W roku akademickim 2015/2016 szkolenia objęły cztery placówki przedszkolne oraz trzy placówki szkolne. W czasie akcji promujących umiejętności ratownicze i podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy łącznie przeszkolono 580
dzieci. Wszystkie spotkania miały charakter cykliczny. Poruszane były następujące
zagadnienia:
– Kiedy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego – ważne numery alarmowe,
– Jestem bezpieczny na miejscu zdarzenia – nie boję się pomagać!
– Mamo, Tato – obudź się! – jak ułożyć w pozycji bezpiecznej,
– Podstawy Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej (tematy realizowane w szkole
podstawowej),
– Rany i opatrunki (tematy realizowane w szkole podstawowej),
– Techniki ewakuacji (tematy realizowane w szkole podstawowej).
Sekcja pierwszej pomocy, ratownictwa i promocji prowadziła również zajęcia
z ratownictwa w ramach Uniwersytetu Dzieci i Rodziców.
Członkowie sekcji pracowali również przy zabezpieczeniu medycznym Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W przedsięwzięciu tym brali udział ratownicy medyczni: mgr Andrzej Ziarko (opiekun sekcji) oraz studenci Kamil Ciężak, Katarzyna Drążkiewicz, Sylwia Jankowska, a także studentka Katarzyna Kanik jako
wolontariusz.
Studenci w ramach SKNEdB regularnie biorą udział w działaniach promujących
Uniwersytet Pedagogiczny oraz Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej.
W roku akademickim 2015/2016 były to następujące przedsięwzięcia:
• Festiwal Nauki w Krakowie,
• Dni Otwarte Uniwersytetu Pedagogicznego,
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• cztery akcje promocyjne w szkołach ponadgimnazjalnych organizowane we
współpracy z Biurem Promocji i Karier,
• Akcja promocyjna w ramach I Biegu Żołnierzy Wyklętych w Naramie,
• Współorganizacja, wraz Przedszkolem Samorządowym w Alwerni, Mistrzostw
Małopolski Najmłodszych w Szachach oraz pokazy pierwszej pomocy dla dzieci
i rodziców.
Jednym z kluczowych obszarów działalności SKNEdB są sporty obronne. Nacisk na tego typu działalność spowodowany jest faktem, iż duża grupa studentów na
kierunkach prowadzonych przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
wiąże swoją przyszłość ze służbami mundurowymi. Działania SKNEdB w zakresie
sportów obronnych koncentrują się na dwóch polach – walce wręcz oraz strzelectwie. Od 2013 roku w ramach SKNEdB organizowane są treningi systemu walki krav
maga prowadzone przez profesjonalnych instruktorów. Regularnie organizowane
są również treningi strzeleckie na strzelnicy bojowej na Pasterniku. Organizowany jest również cykl szkoleń taktycznych. Zajęcia obejmowały takie zagadnienia
jak: budowa broni strzeleckiej, podstawowe postawy strzeleckie, poruszanie się
w ugrupowaniu bojowym, posługiwanie się wojskowymi środkami łączności radiowej, praca na mapach.
23 czerwca 2015 roku na terenie Towarzystwa Sportowego „Wisła” studenci
należący do SKNEdB brali udział w teście sprawnościowym do Policji. Test przeprowadzony został pod kierunkiem doktora Łukasza Czekaja. Polegał on na zapoznaniu
się z elementami toru oraz na nauce prawidłowego pokonywania przeszkód. Był to
egzamin próbny, który prowadził instruktor Komendy Wojewódzkiej Policji.
W roku akademickim 2015/2016 sekcja debat i dyskusji społeczno-politycznych działająca pod kierunkiem doktora Rafała Klepki spotkała się pięciokrotnie.
Tematyka spotkań była następująca:
1. Debaty oksfordzkie – koncepcje i style dyskusji,
2. Polska po wyborach,
3. Organizacje i zasady debat oksfordzkich,
4. Uchodźcy w Polsce. Problem, zagrożenie, szansa? – część I,
5. Uchodźcy w Polsce. Problem, zagrożenie, szansa? – część II.
W ramach działalności SKNEdB zainaugurowano cykl spacerów popularno-naukowych po Krakowie. Spacery poprowadził gościnnie dr Przemysław Wywiał,
a ich tematyka była następująca:
1. Śladami pięknego Władka,
2. Śladami KEDYW-u.
Studenci w ramach SKNEdB brali udział w zabezpieczeniu V edycji ekstremalnego marszu nocnego „Śladami gen. Nila – od zmierzchu do świtu”, organizowanego przez Jednostkę Wojskową Nil w obszarze Myślenice–Poręba w nocy z 15 na 16
września 2016 roku oraz w święcie Jednostki Wojskowej Nil 16 września 2016 roku.
Sekcja prawa humanitarnego pod kierunkiem dra Piotra Łubińskiego przygotowała wystawę zdjęć korespondenta wojennego Michała Zielińskiego zatytułowaną
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„Konflikt wewnętrzny”. Obejmowała ona zdjęcia z konfliktów na Ukrainie, w Syrii
i w Palestynie. Wystawa prezentowana była w budynku Wydziału Pedagogicznego
w dniach 6–20 czerwca 2016 r., a jej otwarcie połączone było ze spotkaniem autora
zdjęć ze studentami.
Tradycyjnym już polem działalności SKNEdB jest przedświąteczna pomoc dla
zwierząt. Jak co roku, studenci przygotowali zbiórkę pokarmu i innych artykułów
(np. koców) dla psów i kotów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie.
Zbiórka prowadzona była w dwóch punktach w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4.
Zwieńczeniem działalności SKNEdB w roku akademickim 2015/2016 był obóz
w Chochołowie. Został on zorganizowany w dniach 13–15 maja 2016 roku dzięki
wsparciu finansowemu udzielonemu przez dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa
i Edukacji Obywatelskiej dra hab. Zbigniewa Kwiasowskiego, prof. UP. W ramach
obozu obywały się zajęcia na strzelnicy bojowej (strzelanie z pistoletu TT kal. 7,62
mm), wykład z zakresu klasyfikacji broni strzeleckiej, szkolenie z zakresu składania i rozkładania broni strzeleckiej (karabinek AK), szkolenie taktyczne (poruszanie
się w szyku bojowym, elementy surwiwalu), szkolenie z technik łączności radiowej
oraz pracy na mapach, szkolnie ratownicze w zakresie wypadków komunikacyjnych
oraz zajęcia paintball. Zajęcia prowadzone były przez instruktora z Jednostki Wojskowej Nil oraz opiekunów sekcji SKNEdB (dr Rafał Kopeć, dr Łukasz Czekaj, mgr
Andrzej Ziarko).
***

Plany na rok akademicki 2016/2017 obejmują zarówno rozwijanie dotychczasowych obszarów działalności, jak i zupełnie nowe przedsięwzięcia. SKNEdB zamierza kontynuować organizację cyklu studenckich konferencji naukowych „Oblicza
bezpieczeństwa”, a także rozwijać działalność naukową związaną z prezentacjami
przygotowanych przez studentów referatów w ramach konferencji naukowych
w różnych ośrodkach akademickich. Ambicją SKNEdB jest przygotowanie przez studentów artykułów naukowych, mających ukazać się w recenzowanych publikacjach
naukowych.
W roku akademickim 2016/2017 SKNEdB zamierza zorganizować dwa obozy
szkoleniowe – w październiku i w maju. Zwiększenie częstotliwości organizacji obozów (w poprzednich latach organizowany był jeden obóz rocznie) wynika z analizy
potwierdzającej pozytywny wpływ intensywnego, kilkudniowego kursu realizowanego w terenie na osiąganie efektów szkoleniowych.
Planujemy kontynuować działalność związaną ze sportami obronnymi, strzelectwem oraz taktyką wojskową. Sekcja pierwszej pomocy i ratownictwa planuje
realizację akcji edukacyjnych „Przedszkolak ratownikiem” oraz „Uczeń ratownikiem” w kolejnych placówkach. Planowany jest udział w akcjach promocyjnych,
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m.in. w Dniu Otwartym Uniwersytetu Pedagogicznego oraz w Festiwalu Nauki
w Krakowie.
Sekcja debat i dyskusji społeczno-politycznych zamierza kontynuować działalność w zakresie organizacji debat. W ramach SKNEdB zainauguruje również działalność dyskusyjny klub filmowy – rozważane jest w tym celu powołanie kolejnej
sekcji. Gotowość do jej poprowadzenia zgłosił dr Przemysław Mazur. Ważnym elementem powinno być także zdynamizowanie działań sekcji prawa humanitarnego,
której aktywność w roku akademickim 2015/2016 nie była zadowalająca.
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla Bezpieczeństwa
dr Rafał Kopeć

