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Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Edukacji  
dla Bezpieczeństwa za rok akademicki 2016/2017

Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa powstało w marcu 2009 r.  
przy Katedrze Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej (obecnie Instytut Bezpie-
czeństwa i Edukacji Obywatelskiej). Działalność Studenckiego Koła Naukowego 
Edukacji dla Bezpieczeństwa (SKNEdB) obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji 
dla bezpieczeństwa, edukacji obywatelskiej oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa. 
Funkcję opiekuna koła naukowego pełni niżej podpisany, a opiekunami sekcja są dr 
Łukasz Czekaj, dr Rafał Klepka, dr Przemysław Mazur, mgr Andrzej Ziarko.

Do Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla Bezpieczeństwa w roku aka-
demickim 2016/2017 należało 38 osób (studenci). Funkcję przewodniczącego koła 
pełnił Piotr Prokopowicz, zastępcami przewodniczącego byli Magdalena Bubak 
i Robert Fąfara, Krzysztof Ścieszka pełnił funkcję sekretarza, a Katarzyna Czernik 
skarbnika.

W ramach Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla Bezpieczeństwa działa-
ją następujące sekcje:

 – sekcja taktyczna
 – sekcja strzelecka,
 – sekcja pierwszej pomocy, ratownictwa i promocji,
 – sekcja debat i dyskusji społeczno-politycznych,
 – dyskusyjny klub filmowy.

Rok akademicki 2016/2017 dla Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla 
Bezpieczeństwa był okresem kontynuowania przedsięwzięć z lat poprzednich – 
zwłaszcza tych, które cieszyły się największą popularnością oraz przekładały się 
na największe efekty naukowe i szkoleniowe – oraz wdrażania nowych rodzajów 
aktywności.

Zagadnieniem pierwszoplanowym niezmiennie pozostaje rozwijanie działal-
ności naukowej. Członkowie SKNEdB zorganizowali IV Ogólnopolską Konferencję 
Naukową „Oblicza bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo militarne”. Konferencja odbyła  
się 5 kwietnia 2017 roku i wzięło w niej udział 34 prelegentów z wielu uzna-
nych ośrodków akademickich z całej Polski (Uniwersytet Jagielloński, Akademia 
Sztuki Wojennej, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 
w Siedlcach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). 

Członkowie SKNEdB uczestniczyli jako prelegenci zarówno w konferencji 
„Oblicza bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo militarne”, jak i w konferencjach nauko- 
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wych organizowanych przez inne ośrodki akademickie. Wymienić w tym kontekście 
warto wystąpienia Wojciecha Cendrowskiego na III Konferencji Naukowej z cyklu 
„Człowiek w świecie informacji. Bezpieczeństwo informacyjne” (29–30.03.2017 r.) 
z referatem Cyberwojna i jej znaczenie dla bezpieczeństwa NATO w kontekście przy-
padków i dokumentów strategicznych, oraz na  V Międzynarodowej E-Konferencji 
Naukowej z cyklu „Pedagogika XXI w. – dylematy i wyzwania. Człowiek wobec za-
grożeń współczesności” (18.05.2017 r.) z referatem Rola cyberwojny we współcze-
snych konfliktach zbrojnych i politycznych.

Ważnym elementem działalności naukowej są również artykuły naukowe. 
W roku akademickim 2016/2017 ukazało się kilka tekstów przygotowanych przez 
studentów, zarówno w czasopismach naukowych, jak i w monografiach. Wymienić 
tu można tekst Wojciecha Cendrowskiego Cyberwojna i jej znaczenie dla bezpie-
czeństwa NATO w kontekście przypadków i dokumentów strategicznych w mono-
grafii Walka informacyjna. Uwarunkowania – Incydenty – Wyzwania pod redakcją 
prof. Hanny Batorowskiej (ISBN 978-83-8084-049-2) oraz tekst Michała Piekarza 
(współautor: Rafał Klepka) Konflikt militarny w mediach: jak prasa i telewizja poka-
zują wojnę w Syrii? opublikowany przez Lwowski Uniwersytet Naukowy im. Iwana 
Franki w tomie pod tytułem Transformacja środowiska międzynarodowego i jego 
wielowymiarowość (red. R. Kordonski, A. Kordonska, D. Kamilewicz-Rucińska, ISBN 
978-617-7448-20-3). 

Teksty studentów należących do SKNEdB ukazały się także w czasopiśmie na-
ukowym „Wojny i Konflikty. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” (Katarzyna 
Kanik, ZSRR, Iran, Irak, Palestyna, Egipt – tygodnik „Orzeł Biały” o życiu codziennym 
żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie w latach 1940–1943; Anna Mazgaj, Dawid 
Hrabia, Działalność bojowa oddziału partyzanckiego „Jędrusie” w latach 1941–1943; 
Piotr Piwowarczyk, Działania nieregularne w przykładzie Kedywu Armii Krajowej; 
Martyna Targ (współautor: Przemysław Mazur), Zmiany w strategii obronnej Szwecji 
w odpowiedzi na zagrożenie militarne ze strony Rosji). 

Znaczącym elementem działalności SKNEdB są przedsięwzięcia związane 
z rozwojem kompetencji ratowniczych. Pod kierunkiem magistra Andrzeja Ziarko 
przeszkolona została grupa studentów biorących udział w akcjach edukacyjnych 
„Przedszkolak ratownikiem” oraz „Uczeń ratownikiem”. Realizuje ona pokazy oraz 
2-dniowe kursy pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży z województwa małopol-
skiego. W roku akademickim 2016/2017 zrealizowano przedsięwzięcia w następu-
jących placówkach: 

 – Wadowicki Uniwersytet Dziecięcy – 140 dzieci;
 – Przedszkole Lajkonik – 120 dzieci;
 – Przedszkole Wesołe 7-ki – 160 dzieci;
 – Przedszkole Małe Impresje – 30 dzieci;
 – Zespół Szkół w Bęble – ok. 90 dzieci;

Ukoronowaniem działalności sekcji pierwszej pomocy, ratownictwa i promocji 
było zdobycie wicemistrzostwa na Akademickich Mistrzostwach Polski w Pierwszej 
Pomocy w Szczyrku.

Studenci w ramach SKNEdB regularnie biorą udział w działaniach promujących 
Uniwersytet Pedagogiczny oraz Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, 
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realizowanych we współpracy z Biurem Promocji i Karier. W roku akademickim 
2016/2017 były to następujące przedsięwzięcia:

 – Otwarcie Alei Podróżników – pokazy pierwszej pomocy oraz promocja 
Uniwersytetu Pedagogicznego;

 – Dni Otwarte Uniwersytetu Pedagogicznego;
 – Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie;
 – Pokaz pierwszej pomocy dla uczniów liceum w Tymbarku (40 uczniów);
 – Zajęcia z pierwszej pomocy dla uczniów klasy ratowniczej Zespołu Szkół im. 

Tischnera w Dobczycach (60 uczniów).
Sekcja debat i dyskusji społeczno-politycznych Studenckiego Koła Naukowego 

Edukacji dla Bezpieczeństwa w roku akademickim 2016/2017 zorganizowała pod 
kierunkiem doktora Rafała Klepki cztery debaty dotyczące bieżących problemów:

 – Pytania o bezpieczeństwo, politykę i demokrację po wyborach w USA: konse-
kwencje dla Europy, Ameryki i reszty świata (listopad 2016 r.);

 – Stronniczość mediów publicznych: czy może być zagrożeniem dla bezpieczeń-
stwa państwa? (styczeń 2017 r.);

 – Media społecznościowe: zagrożenie czy szansa? (marzec 2017 r.);
 – Radykalizacja postaw politycznych w Polsce i Europie: przyczyny, uwarunkowa-

nia, możliwe konsekwencje (maj 2017 r.).
Dyskusyjny klub filmowy pod kierunkiem doktora Przemysława Mazura zreali-

zował pokazy (połączone z prelekcjami i debatami) następujących filmów:
 – Wołyń, reż.: Wojciech Smarzowski, Polska 2016; prelekcja historyczna i seans 

w kinie Kijów;
 – Karbala, reż.: Krzysztof Łukaszewicz, Polska 2015; prelekcja świadka wydarzeń;
 – Demony wojny według Goi, reż.: Władysław Pasikowski, Polska  1998; prelekcja 

uczestnika misji wojskowych na Bałkanach;
 – Jack Strong, reż.: Władysław Pasikowski, Polska 2014; prelekcja rzecznika praso-

wego R. Kuklińskiego.
Zajęcia sekcji taktycznej oraz sekcji strzeleckiej (kierowanych przez dok-

tora Rafała Kopeć oraz doktora Łukasza Czekaja) odbywały się zaznaczaj w try-
bie łączonym. Część zadań szkoleniowych realizowana była w ramach obozów 
w Chochołowie. Łącznie w roku akademickim 2016/2017 przeszkolono 31 studen-
tów oraz zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 
1. Szkolenie z łączności radiowej:

 – utrzymywanie łączności w sieciach i kierunkach radiowych zgodnie z proce-
durami w relacjach narodowych i NATO;

 – procedura MEDEVAC – szkolenie doskonalące;
 – szyfrowanie wiadomości, posługiwanie się tabelami kodowymi.

2. Szkolenie z topografii: 
 – nawigowanie w terenie zajętym przez przeciwnika;
 – unikanie oddziałów przeciwnika;
 – kodowanie map taktycznych;
 – odczytywanie pozycji na mapie;
 – poruszanie się w terenie z pomocą mapy w nocy;
 – nawigacja do punktu wskazanego za pomocą współrzędnych.
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3. Szkolenie z musztry:
 – wykonywanie zbiórek;
 – przeformowanie w kolumnę czwórkową z dwuszeregu;
 – przygotowanie do występów ugrupowaniem zwartym.

4. Taktyka ogólna:
 – zajmowanie obiektów bronionych;
 – rozpoznanie terenu zajętego przez przeciwnika;
 – praca sekcji szturmowej w rejonie zurbanizowanym;
 – taktyczny zjazd na linie z wysokości 2 i 7 metrów.

5. Szkolenie ogniowe:
 – strzelanie szkolne NR1 z pistoletu Glock;
 – strzelanie sytuacyjne z pistoletu Glock;
 – strzelanie sytuacyjne z pistoletu Colt 1911;
 – strzelanie sytuacyjne z pistoletu HK P–30;
 – strzelanie szkolne NR1 z karabinków automatycznych AKM oraz M4A3;
 – strzelanie sytuacyjne z różnych postaw strzeleckich z karabinków automa-

tycznych AKM oraz M4A3;
 – strzelanie przygotowawcze z pistoletu maszynowego Skorpion;
Ponadto 9 członków SKNEdB wzięło udział w realizowanym przez Ligę Obrony 

Kraju kursie „Prowadzącego strzelanie”.
Część zadań szkoleniowych realizowana była w ramach obozów w Chochołowie. 

Plany na rok akademicki 2016/2017 SKNEdB zakładały zorganizowanie dwóch 
obozów szkoleniowych, zamiast jednego jak w latach poprzednich. Wynikało to 
z analizy potwierdzającej pozytywny wpływ intensywnego, kilkudniowego kursu 
realizowanego w terenie na osiąganie efektów szkoleniowych. Plany te udało się 
zrealizować z naddatkiem – odbyły się trzy obozy szkoleniowe, w październiku 
2016 roku, marcu 2017 roku oraz w maju 2017.

Tradycyjnym już polem działalności SKNEdB jest przedświąteczna pomoc 
dla zwierząt. Jak co roku, studenci przygotowali zbiórkę pokarmu i innych arty-
kułów (np. koców) dla psów i kotów z krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt. Zbiórka prowadzona była w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy 
ul. Ingardena 4. W okresie przedświątecznym studenci SKNEdB włączyli się rów-
nież w akcję charytatywną „Paczka dla weterana”.

Integracji studentów działających w ramach SKNEdB sprzyjały takie przed-
sięwzięcia jak uroczysta wigilia z udziałem kardy Instytutu Bezpieczeństwa 
i Edukacji Obywatelskiej oraz bal studencki zorganizowany w Krakowskim Klubie 
Garnizonowym.

* * *

Plany na rok akademicki 2017/2018 obejmują przede wszystkim rozwijanie 
dotychczasowych obszarów działalności. W latach ubiegłych dokonano krytycz-
nego przeglądu działalności SKNEdB, którego efektem były zmiany organizacyjne. 
Założono zdynamizowanie pewnych obszarów działalności (szkolenie taktycz-
ne i strzeleckie), rozwijanie nowych aktywności (dyskusyjny klub filmowy) oraz 
zakończenie działalności w tych sferach, gdzie rezultaty nie były zadowalające 
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(zlikwidowano sekcję prawa humanitarnego). Wydaje się, że zmiany przyniosły za-
mierzone rezultaty. Szczególnie pozytywnie należy ocenić intensyfikację szkolenia 
taktycznego i strzeleckiego w ramach obozów szkoleniowych w Chochołowie oraz 
zainaugurowaną w roku akademickim 2016/2017 działalność dyskusyjnego klubu 
filmowego.

SKNEdB zamierza kontynuować organizację cyklu konferencji naukowych 
„Oblicza bezpieczeństwa”, które zmieniły formułę z konferencji studenckich na ogól-
nopolskie konferencje naukowe. Rozwijana będzie działalność naukowa związana 
z prezentacjami przygotowanych przez studentów referatów w ramach konferencji 
naukowych w różnych ośrodkach akademickich. Ambicją SKNEdB jest przygotowa-
nie przez studentów tekstów naukowych, mających ukazać się w recenzowanych 
publikacjach naukowych.

Sekcja debat i dyskusji społeczno-politycznych zamierza kontynuować działal-
ność w zakresie organizacji debat. Dyskusyjny klub filmowy zintensyfikuje swoją 
działalność, rozszerzając ją na przy tym na prezentacje filmów dokumentalnych.

Nowym wyzwaniem jest budowa konstruktywnych relacji z organizowaną 
w ramach Uniwersytetu Pedagogicznego Legią Akademicką, realizującą program 
edukacji wojskowej studentów. Zakres działań tego programu częściowo zatem 
pokrywa się z działalnością SKNEdB. Czynnikiem sprzyjającym współpracy będzie 
z pewnością fakt, iż jedną z osób prowadzących Legię Akademicką jest dr Łukasz 
Czekaj, będący równocześnie opiekunem sekcji strzeleckiej SKNEdB.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla Bezpieczeństwa
Dr Rafał Kopeć


