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Sprawozdanie z wizyty żołnierzy 
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kierunku Bezpieczeństwo Narodowe 
(17 grudnia 2010 roku)

17 grudnia 2010 roku w auli Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się spotkanie stu-
dentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe z przedstawicielami 12. Brygady Zme-
chanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera ze Szczecina (12. BZ), którego organiza-
torem była Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem. W ramach spotkania odbył 
się wykład podpułkownika Sławomira Kocanowskiego, dowódcy 1. batalionu piechoty 
zmotoryzowanej Brygady, na temat zadań i działań 12. BZ. Równocześnie na przygo-
towanych wcześniej stanowiskach w holu wydziału żołnierze prezentowali uzbrojenie 
oraz Narodowe Siły Rezerwowe (NSR). Na parkingu przed siedzibą wydziału pokazy-
wano pojazdy, w tym kołowy transporter opancerzony Rosomak.

Termin spotkania z żołnierzami nie został wybrany przypadkowo. Tego samego 
dnia w Szczecinie odbywały się obchody 40. rocznicy wydarzeń Grudnia ’70. W tym 
roku w Gdyni, Gdańsku, a także w Szczecinie doszło do strajków robotniczych. Szcze-
cińscy robotnicy ze Stoczni im. Adolfa Warskiego protestowali przeciwko wysokim 
cenom żywności oraz żądali wyjaśnienia wydarzeń w Trójmieście. Demonstranci prze-
szli ulicami Szczecina w kierunku siedziby Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej (KW PZPR) przy placu Żołnierza Polskiego. W międzyczasie 
doszło do starć z oddziałami Milicji Obywatelskiej (MO). Najważniejsze z nich miało 
miejsce na ulicy Stanisława Dubois. Demonstranci przełamali tam milicyjną blokadę. 
Natomiast zebrany pod siedzibą KW PZPR wielotysięczny tłum protestujących pod-
palił budynek Komitetu.
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Do kolejnych starć doszło popołudniu w rejonie ulicy Małopolskiej, gdzie zaatako-
wano siedzibę Komendy Wojewódzkiej MO. Milicja otworzyła ogień w kierunku pro-
testujących, w wyniku czego jedenastu z nich zostało zabitych. Z kolei późnym po-
południem zaatakowana została także jednostka wojskowa znajdująca się przy ulicy 
Sambora. Wojsko, podobnie jak MO, użyło broni, zabijając w trakcie interwencji jed-
nego demonstranta, a kilka osób raniąc. 17 grudnia w wyniku strajków i starć z milicją 
i wojskiem zginęło czternastu protestujących, a wielu z nich zostało rannych. Następ-
nego dnia wojsko otworzyło ogień w kierunku strajkujących znajdujących się w stoczni. 
Kolejne osoby zostały ranne lub zabite. Po sześciu dniach (22 grudnia) podpisano po-
rozumienia, które zakończyły rozmowy między przedstawicielami komitetu strajko-
wego a kierownikami zakładów i przedstawicielami KW PZPR. Doszło do zmiany na 
stanowisku I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR. Władysława Gomułkę, skompro-
mitowanego wydarzeniami grudniowymi oraz tłumieniem wystąpień robotniczych, 
zastąpił Edward Gierek. 

Organizatorzy wizyty 12. BZ na Wydziale Humanistycznym celowo wybrali tę datę, 
aby uświadomić młodym ludziom, że armia to nie tylko element siły nacisku władzy 
na społeczeństwo, a jej zadania wykraczają poza działania stricte militarne. Oczywi-
ście, posiadanie sił zbrojnych jest gwarantem integralności państwa i jego bezpie-
czeństwa, jednak mają one służyć także społeczeństwu w innych sytuacjach kryzyso-
wych. Ten aspekt był również częścią wystąpienia ppłk. S. Kocanowskiego, dowódcy 
1 batalionu 12. BZ.

12. Brygada Zmechanizowana, której patronem jest dowódca Błękitnej Armii, 
gen. broni Józef Haller, kontynuuje tradycję jednostek piechoty oznaczonych cyfrą 5, 
a także pułków 12. Dywizji Piechoty II Rzeczypospolitej. Do 1996 roku funkcjonowała 
jako 5. pułk zmechanizowany wchodzący w skład 12. Dywizji Zmechanizowanej. Od 
1996 roku Brygada funkcjonuje pod obecną nazwą i nadal stanowi jednostkę 12. DZ. 
W ostatnich latach żołnierze Dwunastki uczestniczyli między innymi w misji stabiliza-
cyjnej w Iraku. Tworzyli I zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach misji, 
a także wchodzili w skład VI i X zmiany. Od 2008 roku żołnierze Brygady uczestniczą 
w misji ISAF w Afganistanie, podczas której tworzyli między innymi Polską Grupę Bo-
jową III zmiany oraz zgrupowanie bojowe IV zmiany. Obecnym dowódcą 12. Brygady 
Zmechanizowanej jest gen. bryg. Andrzej Tuz.

Wizyta żołnierzy 1. batalionu piechoty zmotoryzowanej 12. Brygady Zmechani-
zowanej oraz wykład ppłk. Sławomira Kocanowskiego, dowódcy tego batalionu, były 
wynikiem współpracy żołnierzy Dwunastki oraz studentów i wykładowców z Katedry 
Badań nad Konfliktami i Pokojem WHUS. Inicjatorem ze strony 12. BZ był st. chor. szta-
bowy Jarosław Krysiński, będący jednocześnie studentem kierunku Bezpieczeństwo 
Narodowe. Przedstawił on propozycję takiej wizyty wykładowcom Katedry – dr Grze-
gorzowi Ciechanowskiemu oraz mgr Patrycji Zając. Wykładowcy wspólnie z przedsta-
wicielami studentów i żołnierzy opracowali plan i program spotkania.

Na Wydziale Humanistycznym zostały rozwieszone plakaty informujące o tym wy-
darzeniu z przyciągającym tytułem Dwunastka na Humanie. Organizatorzy wykorzy-
stali także internet, promując wizytę Dwunastki na portalach społecznościowych oraz 
oficjalnej stronnie Katedry Badań nad Konfliktami i Pokojem WHUS1.

1 Oficjalna strona internetowa Katedry Badań nad Konfliktami i Pokojem: http://www.us.szc.pl/main.php/kbnww.
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Spotkanie zostało zainaugurowane o godzinie 9.00 wystąpieniami przedstawi-
cieli dowództwa 12. Brygady Zmechanizowanej oraz władz Wydziału Humanistycz-
nego US. Ze strony Brygady wystąpił jej dowódca gen. brygady Andrzej Tuz. Nato-
miast władze Uniwersytetu reprezentował prodziekan dr hab. Henryk Walczak, który 
przywitał gości z Dwunastki, a także wszystkich zgromadzonych na auli słuchaczy. 
Większość z nich stanowili studenci Bezpieczeństwa Narodowego. Kończąc swoje 
wystąpienie, prodziekan zaznaczył, że wśród studentów Wydziału Humanistycznego 
Wojsko Polskie cieszy się dużym uznaniem i zainteresowaniem, a w strukturach WHUS 
działają Koło Naukowe Historii Wojskowości oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa 
i Wojskowości. Armia popularna jest także wśród osób niemających wcześniej z nią 
styczności.

Dowódca Brygady również powitał zgromadzonych, podziękował za zaproszenie 
oraz wyraził nadzieję na dalszą współpracę. Podzielił się ze słuchaczami swoimi wspo-
mnieniami z misji w Iraku oraz powiedział kilka słów o historii Brygady. Po wystą-
pieniu generała prodziekan Henryk Walczak wręczył dowódcy 12. BZ odznakę Bezpie-
czeństwa Narodowego, przyznawaną wyróżniającym się studentom Bezpieczeństwa 
Narodowego oraz osobom zasłużonym dla Katedry i kierunku. Zaraz po inauguracji 
generał udał się na szczecińskie obchody Grudnia ’70, w których uczestniczył także 
prezydent RP Bronisław Komorowski.

Wykład ppłk. Sławomira Kocanowskiego składał się z trzech części. W pierwszej 
została zawarta historia Brygady, jej przeznaczenie oraz tradycje Dwunastki. Podpuł-
kownik zobrazował i omówił także strukturę jednostki oraz jej obecny stan osobowy 
i wyposażenie. Studenci uzyskali informacje na temat podziału 12. BZ na pododdziały 
takie jak bataliony, kompanie czy dywizjony.

W części drugiej zostały szczegółowo omówione zadania i działania żołnierzy 
12.BZ w celu zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Podpułkownik przedstawił między innymi zadania, które spoczywały na żołnierzach 
Dwunastki pełniących służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku 
oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Wymienił między innymi 
takie zadania jak: szkolenie funkcjonariuszy irackich sił bezpieczeństwa, niszczenie 
amunicji i materiałów niebezpiecznych, sprawowanie patroli i konwojów, wystawianie 
posterunków kontrolnych czy wspieranie procesu odbudowy Iraku.

Zarówno w wystąpieniu gen. Andrzeja Tuza, jak i wykładu ppłk. S. Kocanowskiego 
można było usłyszeć kilka historii, wspomnień i doświadczeń związanych z pobytem 
i służbą za granicą. Warto zaznaczyć, że generał pełnił funkcję szefa Oddziału Szko-
lenia G-7 IV zmiany w Iraku, natomiast podpułkownik był zastępcą dowódcy Zgrupo-
wania Bojowego X zmiany. 

W ostatniej części wystąpienia prelegent szczegółowo omówił zadania sił zbroj-
nych w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Była to szczególnie ważna kwe-
stia w kontekście 40. rocznicy Grudnia ’70. Przedstawione zostały zadania, które 
pełnią żołnierze w czasie pokoju. Przykłady takich działań były doskonale widoczne 
wiosną i latem 2010 roku, kiedy podczas powodzi żołnierze udostępniali swój sprzęt, 
aby ewakuować zagrożoną ludność. Do tego nawiązywał właśnie ppłk S. Kocanowski 
w swojej prezentacji. Bardzo ważnym elementem tej części było także omówienie roli 
żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Jest to stosunkowo młoda formacja, utwo-
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rzona przez Ministerstwo Obrony Narodowej z dniem 1 stycznia 2010 roku. NSR 
mają być utrzymywane jako wzmocnienie dla służb w sytuacjach kryzysowych.

Wykład został zakończony pokazem profesjonalnego filmu na temat Sił Zbrojnych 
RP oraz stwierdzeniem, że to właśnie studenci stanowią i będą stanowić o sile i zna-
czeniu Wojska Polskiego. Zgromadzeni studenci zadawali także pytania, między in-
nymi dotyczące procesu profesjonalizacji polskiej armii oraz udziału Brygady w mi-
sjach poza granicami kraju. Po zakończeniu wykładu pracownik Katedry, doktor 
Grzegorz Ciechanowski wręczył podpułkownikowi odznakę Bezpieczeństwa Naro-
dowego, jako wyraz podziękowania za wystąpienie i zaangażowanie w organizację 
spotkania.

Wszystkie wystąpienia zostały przyjęte przez słuchaczy bardzo dobrze i nagro-
dzone oklaskami przez zgromadzonych. Wśród nich większość stanowili studenci sta-
cjonarni i niestacjonarni Bezpieczeństwa Narodowego.

Równolegle do prowadzonego w auli wykładu, w holu i na parkingu przed Wy-
działem ogromne zainteresowanie wzbudzili żołnierze, ich broń oraz pojazdy. W holu 
przygotowane zostały stanowiska, na których prezentowano umundurowanie i uzbro-
jenie. Chętni studenci i wykładowcy mogli przymierzyć kamizelkę kuloodporną, obej-
rzeć nowy rodzaj hełmu i uzbrojenia. Wśród uzbrojenia znajdowały się karabiny wybo-
rowe Bor (kaliber 7,62 mm) i Alex (kaliber 8,6 mm), karabin maszynowy PKM (kaliber 
7,62 mm) oraz karabinek szturmowy wz. 96 Beryl (kaliber 5,56 mm).

Na innym stanowisku swoje wyposażenie prezentowali sanitariusze, a ochotnicy 
mogli przeprowadzić reanimację na fantomie. Natomiast na stanowisku Narodowych 
Sił Rezerwowych udzielano informacji, w jaki sposób można się dostać do tego ro-
dzaju sił oraz jakie są ich funkcje i zadania. Żołnierze rozdawali także broszury infor-
macyjne zachęcające do wstąpienia w szeregi NSR oraz do struktur zawodowych.

Z kolei na parkingu przed Wydziałem Brygada rozstawiła kołowy transporter opan-
cerzony Rosomak, opancerzony bojowy wóz rozpoznawczy BRDM-2, dwa samochody 
terenowe Honker oraz sanitarkę. Zainteresowani mogli wejść do pojazdów, porozma-
wiać z załogą i dowiedzieć się, do czego pojazdy służą i jak są wyposażone.

Podsumowując wizytę 12 Brygady Zmechanizowanej na Wydziale Humani-
stycznym, można powiedzieć, że było to bardzo ciekawe wydarzenie. Przede wszystkim 
było to pierwsze tego typu spotkanie w Wydziale, czyli połączenie wykładu z prezen-
tacją uzbrojenia i pojazdów. Wzbudziło ono ogromne zainteresowanie wśród stu-
dentów i studentek. Dodatkowo została zainicjowana współpraca pomiędzy Ka-
tedrą Badań nad Konfliktami i Pokojem WHUS a 12. Brygadą Zmechanizowaną, 
która zaowocuje kolejnymi wspólnymi spotkaniami, czy to w Wydziale, czy w siedzibie 
Brygady.

Warto również nadmienić, że to nie pierwszy raz, kiedy studenci Bezpieczeństwa 
Narodowego nawiązują kontakty i współpracę z jednostkami wojskowymi. Na prze-
strzeni trzech ostatnich lat odwiedzili 12. batalion rozpoznawczy w Szczecinie, 8. Flo-
tyllę Obrony Wybrzeża w Świnoujściu oraz 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świ-
dwinie, a także planują wiosną 2011 roku wizytę w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego 
w Krzesinach.

Dodatkowo studenci organizują wyprawy w miejsca nierozerwalnie związane z hi-
storią oręża polskiego. W 2009 roku odbyli podróż do Cedyni oraz Siekierek, gdzie 
złożyli wieniec na polskim cmentarzu wojennym i oddali hołd żołnierzom poległym 



Sprawozdanie z wizyty żołnierzy i pokazu uzbrojenia 12. Brygady Zmechanizowanej...

245

w kwietniu 1945 roku, w trakcie forsowania Odry. Natomiast w 2010 roku odwiedzili 
Kołobrzeg, gdzie na polsko-radzieckim cmentarzu wojennym zapalili znicze i oddali 
hołd żołnierzom poległym w dniach 4-19 marca 1945 roku w walkach o Kołobrzeg.

W ramach zajęć na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe organizowane są także 
spotkania z przedstawicielami sił zbrojnych. Z gościnnymi wykładami w Katedrze byli 
pułkownik Krzysztof Danielewicz oraz major Jacek Chamera. Pułkownik opowiadał 
o Międzynarodowym Korpusie Północny Wschód, natomiast major omówił temat Pol-
skie zaangażowanie w operacje pokojowe.

Wiele do jakości kształcenia w Katedrze Badań nad Konfliktami i Pokojem wnosi 
również kadra kierunku, którą stanowią praktycy – byli pracownicy polskich służb 
mundurowych (wojskowi, policjanci). Dzięki temu studenci dowiadują się, jak teoria 
sprawdza się w praktyce.

Wszystkie spotkania z przedstawicielami sił zbrojnych, wyjazdy do jednostek woj-
skowych oraz wyprawy historyczne śladami oręża polskiego stanowią element uzupeł-
niający i wzbogacający wiedzę studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.


