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SPrAWOzDAnIA

Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Edukacji  
dla Bezpieczeństwa za rok akademicki 2017/2018

Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa powstało w marcu 2009 r.  
przy Katedrze Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej (obecnie Instytut Nauk 
o Bezpieczeństwie). Działalność Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla Bez-
pieczeństwa (SKNEdB) obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji dla bezpieczeń-
stwa, edukacji obywatelskiej oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Opiekunowie: 
Opiekun koła naukowego: dr Rafał Kopeć.
Opiekunowie sekcji: dr Łukasz Czekaj, dr Rafał Klepka, dr Przemysław Mazur, 

mgr Andrzej Ziarko.
Do Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla Bezpieczeństwa należy 40 osób 

(studenci). 
Przewodniczący: Piotr Prokopowicz
Z-ca przewodniczącego: Magdalena Bubak
Skarbnik: Katarzyna Czernik
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 2017/2018 dla Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla 
Bezpieczeństwa był przede wszystkim okresem kontynuowania przedsięwzięć z lat 
poprzednich – zwłaszcza tych, które cieszyły się największą popularnością oraz 
przekładały się na największe efekty naukowe i szkoleniowe. 

Zagadnieniem pierwszoplanowym niezmiennie pozostaje rozwijanie działal-
ności naukowej. Członkowie SKNEdB zorganizowali V Ogólnopolską Konferencję 
Naukową „Oblicza bezpieczeństwa. Poziom lokalny – poziom globalny”. Konferencja 
odbyła się 10 kwietnia 2018 roku i wzięło w niej udział 41 prelegentów z wielu uzna-
nych ośrodków akademickich z całej Polski (Uniwersytet Jagielloński, Akademia 
Sztuki Wojennej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Rzeszowski, 
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). 
Ponadto prof. Olga Wasiuta, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywa- 
telskiej wygłosiła wykład wprowadzający pt. Wojny czwartego pokolenia, przepro- 
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wadzono również dwa panele ekspercie (Kontrakt na Patrioty – klucz do bezpieczeń-
stwa militarnego czy kosztowna zabawka? – prowadził dr Rafał Kopeć, oraz Prawny 
paternalizm państwa a poczucie bezpieczeństwa obywateli – prowadziła dr Anna 
Pacholska). Piąta edycja konferencji z cyklu „Oblicza bezpieczeństwa” była rekordo-
wa pod względem liczby prelegentów oraz reprezentowanych przez nich ośrodków 
naukowych, została również wzbogacona o dodatkowe elementy w postaci paneli 
eksperckich, mających zwiększyć atrakcyjność konferencji oraz podnieść jej walory 
naukowe.

Studenci w ramach SKNEdB regularnie biorą udział w działaniach promują-
cych Uniwersytet Pedagogiczny, realizowanych we współpracy z Biurem Promocji 
i Karier. W roku akademickim 2017/2018 były to następujące przedsięwzięcia:

 –  Noc Naukowców (29 września 2017 r.);
 –  Dni Otwarte Uniwersytetu Pedagogicznego (15 marca 2018 r.);
 –  Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie (15 maja 2018 r.).

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:

 –  Medialne relacje z bieżącej polityki a obywatelskie bezpieczeństwo informacyjne;
 –  Polska w Unii Europejskiej: Dyktatura Brukseli czy szansa na postęp?;
 –  Media społecznościowe: czy Twitter i Facebook decydują o wynikach wyborów?;
 –  Neoautorytaryzm współczesny: Polska i Węgry w odwrocie od demokracji, jaką 

znamy?
Dyskusyjny klub filmowy pod kierunkiem doktora Przemysława Mazura zreali-

zował pokazy (połączone z prelekcjami i debatami) następujących filmów:
 –  Przyrzeczenie (Hiszpania, USA, 2016 r.);
 –  9 kompania (Rosja, Ukraina, 2005 r.);
 –  Zgoda (Polska, 2017 r., sens kinowy).

Ponadto zorganizowano spotkanie na temat „Ustawa o IPN”, którego gościem 
był Michał Zajda, przedstawiciel społeczności żydowskiej, wiceprzewodniczący 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, największej żydowskiej or-
ganizacji w Polsce. Moderatorem spotkania był dr Paweł Skorut.

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 
kursy pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego. 
W roku akademickim 2016/2017 akcję realizowano w Szkole Podstawowej nr 117 
w Krakowie z zespołem przedszkolnym. Łącznie przeszkolono 120 dzieci. Sekcja 
pierwszej pomocy, ratownictwa i promocji brała również udział w akcji „Student 
dla Seniora”, zorganizowanej 2 grudnia 2017 roku przez Instytut Pracy Socjalnej, 
gdzie przeprowadzono warsztaty z pierwszej pomocy dla seniorów. Z kolei pod-
czas „Powiatowych zawodów w udzielaniu pierwszej pomocy” zorganizowanych 15 
czerwca 2018 roku w Myślenicach studenci (łącznie 10 osób) pełnili rolę sędziów 
i pozorantów.
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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 2017/2018 realizowano szkolenia 
z łączności radiowej, topografii, taktyki ogólnej oraz szkolenia ogniowe z różnych 
rodzajów broni.

Część zadań szkoleniowych realizowana była w ramach obozów w Chochołowie. 
Od roku akademickiego 2016/2017 cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach 
trzech obozów, ze względu na pozytywny wpływ intensywnego, kilkudniowego 
kursu realizowanego w terenie na osiąganie efektów szkoleniowych. W roku akade-
mickim 2017/2018 zorganizowano:

 –  obóz jesienny – 19–22 października 2017 r.;
 –  obóz zimowy, połączony z zajęciami Legii Akademickiej – 22–25 lutego 2018 r.;
 –  obóz wiosenny – 10–13 maja 2018 r.

Ponadto 2 marca 2018 roku studenci 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 po-
konywania przeszkód. Był to egzamin próbny, który prowadził instruktor Komendy 
Wojewódzkiej Policji.

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 przedsię-
wzięcia jak uroczysta wigilia z udziałem kadry Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji 
Obywatelskiej oraz zimowe wyjście na Babią Górę (21 stycznia 2018 roku).

Ukoronowaniem działalności Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla 
Bezpieczeństwa było zdobycie drugiego miejsca w Festiwalu Kół Naukowych 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej o Puchar Prorektora 
ds. Studenckich, zorganizowanym w dniu 8 maja 2018 roku. Prezentację pt. Active 
shooter przegotował zespół w składzie: Magdalena Bubak, Wojciech Cendrowski, 
Anna Mazgaj, Maja Dutka, Grzegorz Bator, Aleksandra Zamojska, Piotr Prokopowicz, 
Klaudia Lewandowska, Anna Ponikiewska, Martyna Targ, Wioletta Przecherka, 
Katarzyna Czernik, Mikołaj Dyl, Justyna Ligęza, Justyna Rokitowska.

Zespół SKNEdB z radością powitał informację, że dwie osoby spośród najbardziej 
aktywnych członków Koła (mgr Magdalena Bubak oraz mgr Wojciech Cendrowski) 
pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny i rozpoczęły studia doktoranckie w zakre-
sie nauk o polityce na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Sukces 
ten, uwarunkowany bogatym dorobkiem naukowym kandydatów, jest odzwiercie-
dleniem roli, jaką Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa przykłada 
do rozwoju działalności naukowej wśród studentów. 
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* * *
Plany na rok akademicki 2018/2019 obejmują rozwijanie dotychczasowych 

obszarów działalności oraz rozwój nowych form działalności. Rozważane są pewne 
przekształcenia w strukturze koła, w tym zmiana nazwy, wynikające z następują-
cych uwarunkowań:

 –  reorganizacja macierzystego Instytutu: zmiana nazwy z Instytutu Bezpieczeń- 
stwa i Edukacji Obywatelskiej na Instytut Nauk o Bezpieczeństwie oraz przej-
ście ze struktur Wydziału Pedagogicznego do Wydziału Politologii;

 –  konieczność większego otwarcia się na uczestników studiów doktoranckich 
oraz na absolwentów.
SKNEdB zamierza kontynuować organizację cyklu konferencji naukowych 

„Oblicza bezpieczeństwa”, które zmieniły formułę z konferencji studenckich na 
ogólnopolskie konferencje naukowe. Szóstą konferencję z tego cyklu zaplanowa-
no na 11 kwietnia 2019 roku. SKNEdB podejmie wysiłki, by konferencja miała po 
raz pierwszy wymiar międzynarodowy. Rozwijana będzie działalność naukowa 
związana z prezentacjami przygotowanych przez studentów referatów w ramach 
konferencji naukowych w różnych ośrodkach akademickich. Ambicją SKNEdB jest 
przygotowanie przez studentów tekstów naukowych, mających ukazać się w recen-
zowanych publikacjach naukowych.

Planowany jest rozwój działalności sekcji strzeleckiej i taktycznej tak, by rów-
nolegle prowadzić szkolenie początkowe dla osób, które przystąpiły do SKNEdB, 
jak i realizować bardziej zaawansowane etapy szkolenia. Rozważane jest nawiąza-
nie współpracy z firmami i organizacjami skupiającymi byłych żołnierzy jednostek 
specjalnych.

Plany na rok akademicki 2018/2019 zakładają ponadto budowanie szerzej 
społeczności grupującej studentów studiujących na kierunkach związanych z bez-
pieczeństwem, i rozwijających swoje pasje naukowe oraz okołonaukowe. Zakłada 
się w tym celu nawiązanie współpracy z kołami naukowymi działającymi w innych 
uczelniach. Podjęto już rozmowy ze Studenckim kołem naukowym bezpieczeństwa 
Wewnętrznego działającym w ramach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

dr Rafał Kopeć
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla Bezpieczeństwa


