
Agnieszka Radzikowska

Działalność Studenckiego Koła
Naukowego Politologów, październik
2005 - maj 2007
Doctrina. Studia społeczno-polityczne 5, 293-297

2008



 DOCTRINA  
Nr 5  Studia Społeczno-Polityczne  2008 

 
 
 
 

 
Działalność Studenckiego Koła Naukowego  

Politologów, październik 2005 – maj 2007 
 
 
 Studenckie Koło Naukowe Politologów (SKNP), jak sama nazwa wskazu-
je, jest formą współpracy studentów politologii Akademii Podlaskiej (AP). Celem 
Koła jest propagowanie wiedzy społecznej i politycznej w środowisku studentów 
siedleckiej uczelni i w środowisku lokalnym, a także zapewnienie członkom Koła 
możliwości rozwoju zainteresowań naukowych. 
 SKNP współpracuje z innymi kołami działającymi w Akademii Podlaskiej, 
w szczególności z Akademickim Klubem Myśli Politycznej (AKMP), Studenckim 
Kołem Naukowym Historyków (SKNH), a także z Klubem Polityczno-
Dyskusyjnym (KPD). Główna formą działalności Koła są panele dyskusyjne, 
wykłady, szkolenia i kursy. 
 Całością prac SKNP kieruje 5-osobowy Zarząd, wybierany na roczną ka-
dencję. Od 30 października 2006 r. tworzą go studenci III roku politologii: 
Agnieszka Radzikowska – przewodnicząca, Karolina Brodzik – wiceprzewodni-
cząca, Piotr Zieliński – sekretarz, Ewa Kluczek – skarbnik oraz Kamila Kamiń-
ska – członek Zarządu. Opiekunem naukowo-dydaktycznym Koła jest dr Arka-
diusz Indraszczyk. 
  

Główne przedsięwzięcia SKNP zrealizowane 
od października 2005 do maja 2007 

 
• 15 listopada 2005 r. dwóch członków SKNP wzięło bierny udział                                  

w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Suwerenność państwa w do-
bie globalizacji i integracji” zorganizowanej przez Instytut Nauk Społecznych 
(INS) Akademii Podlaskiej i Centralną Bibliotekę Wojskową w Warszawie. 

• 5 grudnia 2005 r. członkowie SKNP uczestniczyli w konferencji nt. „Europej-
ska debata publiczna – Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy rozwoju 
UE”, która odbyła się na Akademii Podlaskiej. Debata ta była zorganizowana 
przez Akademię Podlaską w ramach projektu Urzędu Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej - Europejska Debata Publiczna. Był to cykl  konferencji organizo-
wanych we współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z uczelniami 
na terenie województwa. Tematem dyskusji siedleckich studentów była 
przyszłość Unii Europejskiej. Debata była podzielona na dwa panele: poli-
tyczny, w który wprowadzili zebranych prof. dr hab. Zenon Trejnis i prof.  
dr hab. Jacek Zieliński oraz ekonomiczny, który poprowadzili: dr Izabela  
Aldona Trzpil i prof. dr hab. Julian Skrzyp. Rolę moderatora debaty pełnił  
dr Ryszard Droba, prorektor Akademii Podlaskiej ds. nauki. Wśród zapro-
szonych gości byli ponadto: prof. dr hab. Edward Pawłowski, rektor Akade-
mii Podlaskiej; Leszek Mizieliński, wojewoda mazowiecki; przedstawiciele 
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innych władz samorządowych; posłowie; dziekani. Swoje wystąpienia doty-
czące tematu debaty przedstawili także członkowie kół naukowych, a wśród 
nich przedstawiciele SKNP: Marlena Drygiel – Czy stworzenie samodziel-
nych europejskich sił zbrojnych zagwarantuje Unii Europejskiej wiodącą po-
zycję w stosunkach międzynarodowych?; Agnieszka Radzikowska – Suwe-
renność w dobie integracji europejskiej. Po wystąpieniach studentów 
rozpoczęła się ożywiona dyskusja nt. kierunków i perspektyw rozwoju UE. 
Jednym z dyskutantów był członek SKNP Tomasz Pszczoła. Debatę zakoń-
czył i konkluzje przedstawił dr Ryszard Droba. 

• W dniach 12–18 grudnia 2005 r. członkowie SKNP przeprowadzili wśród 
studentów AP zbiórkę na rzecz dzieci z „Domu Dziecka na Zielonym Wzgó-
rzu” w Kisielanach. Zbierane były książki, artykuły papiernicze, zabawki, sło-
dycze, a także pieniądze, za które następnie zostały zakupione książki i ar-
tykuły papiernicze. 

• 19 stycznia 2006 r. członkowie Koła uczestniczyli w debacie zorganizowanej 
w Bibliotece Głównej przez Akademicki Klub Myśli Politycznej  nt. „Dylematy 
polskiej demokracji”. Wśród zaproszonych gości byli: Robert Biedroń – pre-
zes Zarządu Kampanii Przeciw Homofobii, ks. dr Grzegorz Stolarski – rektor 
Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej, 
wykładowca AP, a także dr Aldona Trzpil – wicedyrektor INS AP. Spotkanie 
poprowadził Rafał Zupka. 

• 23 stycznia 2006 r. przedstawiciele AKMP złożyli w rektoracie AP projekt pn. 
„Akademickie Forum Inicjatyw Studenckich”, który był wspólną inicjatywą 
członków obu kół. Celem projektu było wsparcie działalności organizacji stu-
denckich oraz ich liderów w procesie aktywizacji społeczności studenckiej. 

• 1 marca 2006 r. przedstawiciele SKNP uczestniczyli w spotkaniu z Roma-
nem Giertychem, które odbyło się w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. 
Spotkanie zorganizował Ogólnopolski Zarząd Ligi Polskich Rodzin.  
W spotkaniu tym uczestniczyli także Stefan Szańkowski – prezes Zarządu 
Powiatowego Ligi Polskich Rodzin, Bogusław Kowalski – senator z ramienia 
Ligi Polskich Rodzin (LPR), a także Anna Jabłońska-Siarkowska. Wśród za-
proszonych gości byli także: prezydent Siedlec – Mirosław Symanowicz, sta-
rosta siedlecki – Henryk Brodowski, a także starosta sokołowski, wójtowie 
pobliskich gmin i samorządowcy. Roman Gietych poruszył tematy dotyczące 
programu LPR, a także sytuacji na polskiej scenie politycznej, po wyborach 
parlamentarnych i prezydenckich. 

• 8 marca 2006 r. członkowie Koła uczestniczyli w spotkaniu z Donaldem Tu-
skiem, zorganizowanym w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania (WSFiZ) 
w Siedlcach. Spotkanie zostało zorganizowane przez studentów tej uczelni. 
Wśród zaproszonych gości byli także Robert Ambroziewicz – poseł na Sejm 
z ramienia Platformy Obywatelskiej (PO) oraz Marcin Kulicki. Spotkanie pro-
wadził rektor WSFiZ Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Mariusz Bednarek. 
Donald Tusk poruszył tematy dotyczące programu PO, a także obecnej sy-
tuacji na scenie politycznej, m.in. tłumaczył dlaczego nie doszło do oczeki-
wanej koalicji Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. 

• 22 marca 2006 r. w INS AP odbyło się spotkanie z Markiem Borowskim,  
w którym uczestniczyli przedstawiciele Koła. Spotkanie zostało zorganizo-
wane przez Klub Polityczno-Dyskusyjny. Wśród zaproszonych gości był tak-
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że Przemysław Gołębski. Spotkanie prowadził członek Klubu, Michał Skaruz. 
Marek Borowski poruszył tematy dotyczące sytuacji na scenie politycznej, po 
wyborach parlamentarnych i prezydenckich. 

• 27 marca 2006 r., w Instytucie Nauk Społecznych w Siedlcach, SKNP zor-
ganizowało spotkanie z Krzysztofem Tchórzewskim (PiS). Spotkanie prowa-
dził członek Koła, Łukasz Kurowski. Krzysztof Tchórzewski odpowiadał na 
pytania, które zadawał prowadzący, przygotowane wcześniej przez człon-
ków SKNP i studentów II roku politologii. Następnie był czas przeznaczony 
na pytania od publiczności. Pytania dotyczyły głównie aktualnej sytuacji na 
scenie politycznej, powodów niezawiązania koalicji z PO, a także podpisania 
aktu stabilizacyjnego z LPR i Samoobroną RP. 

• 29 marca 2006 r. w INS AP odbyło się spotkanie z Józefem Oleksym, zor-
ganizowane przez SKNP. Spotkanie prowadził członek Koła, Łukasz Kurow-
ski. Józef Oleksy odpowiadał na pytania, które zadawał prowadzący, przygo-
towane wcześniej przez członków SKNP i studentów II roku politologii. 
Następnie był czas przeznaczony na pytania od publiczności. Pytania doty-
czyły głównie aktualnej sytuacji na scenie politycznej, planów na przyszłość, 
a także przeszłości byłego premiera. 

• 12 kwietnia 2006 r. w Instytucie Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej 
SKNP zorganizowało spotkanie z Robertem Ambroziewiczem. Spotkanie 
prowadził członek Koła, Paweł Charkiewicz. Robert Ambroziewicz odpowia-
dał na pytania, które zadawał prowadzący, przygotowane wcześniej przez 
członków SKNP i studentów II roku politologii. Następnie był czas przezna-
czony na pytania od publiczności. Pytania dotyczyły głównie aktualnej sytu-
acji na scenie politycznej, powodów nie zawiązania koalicji z PiS, a także 
wyborów samorządowych. 

• 9 maja 2006 r. SKNP współorganizowało ze studentami II roku politologii 
oraz Akademickim Klubem Myśli Politycznej debatę nt. „Polityka społeczna  
w programach partii politycznych”. W debacie stanowiska poszczególnych 
partii politycznych reprezentowali: Justyna Soczewka – członek SKNP  
i  Krzysztof Denisiuk (SLD), Paweł Charkiewicz – członek SKNP i Marcin Ku-
licki (PO), Piotr Zieliński – członek SKNP i Andrzej Ługowski (PiS), Kamil 
Żuk – student II roku politologii (LPR), Justyna Cąkała – studentka II roku 
politologii i poseł Marek Sawicki (PSL), Karolina Brodzik, Edward Kokoszka 
(Samoobrona). Ponadto w III części debaty, poświęconej zbliżającym się 
wyborom samorządowym, głos zabrał również Prezydent Miasta Siedlce, Mi-
rosław Symanowicz, który przedstawił plan rozwoju miasta. Aby wysłuchać 
argumentacji i sporów polityków i studentów do Centrum Kultury i Sztuki  
w Siedlcach przybyło wielu zaproszonych gości. Byli wśród nich m.in.: przed-
stawiciele władz samorządowych, władze i pracownicy AP, dziennikarze, 
przedstawiciele kół naukowych i studenci. 

• 12 maja 2006 r. członkowie SKNP, a także studenci II roku politologii spe-
cjalności bezpieczeństwo narodowe pod opieką dr. Mariusza Kubiaka  
odwiedzili Dowództwo Wojsk Lądowych, a następnie Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Podczas wizyty w Dowództwie Wojsk Lądowych jeden  
z pracowników, najpierw oprowadził nas po terenie Dowództwa opowiadając 
historie związane z niektórymi obiektami, po czym obejrzeliśmy interesujący 
film. Po projekcji filmu udaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego. 
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• 5 grudnia 2006 r. SKNP wraz z Studenckim Kołem Naukowym Historyków 
zorganizowało sesję naukową nt. „Polityczne i militarne aspekty misji pol-
skiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie”. Gośćmi sesji byli płk dr 
Czesław Marcinkowski (z Dowództwa Wojsk Lądowych, przygotowuje Pol-
skie Kontyngenty Wojskowe do udziału w misjach zagranicznych), a także 
mjr Jacek (strzelec wyborowy, były żołnierz Wojskowej Jednostki Specjalnej 
GROM, uczestnik misji). W sesji brali udział studenci I, II i III roku politologii, 
a także studenci historii. Podczas spotkania płk dr Marcinkowski opowiedział 
o przygotowywaniu żołnierzy do udziału w misjach, a także o samych mi-
sjach, zagrożeniach z nimi związanymi itp. Z kolei mjr Jacek opowiedział  
o misji w Afganistanie, o nastawieniu tamtejszej ludności do żołnierzy itp. 
Sesję z pewnością urozmaicił pokaz zdjęć z Afganistanu. Nasza koleżanka 
miała też okazję przymierzyć oryginalny strój Afganki. Po wystąpieniu na-
szych gości studenci mogli zadawać pytania. Zainteresowanie tym tematem 
przerosło oczekiwania studentów i w związku z dużą liczbą pytań sesja zo-
stała przedłużona o około 2 godziny. Relacja z tego spotkania ukazała się  
w „Życiu Siedleckim”. 

• 12 grudnia 2006 r. Katedra Historii Myśli Politycznej Instytutu Nauk Społecz-
nych Akademii Podlaskiej zorganizowała, w Bibliotece Głównej Akademii 
Podlaskiej, konferencję naukową nt.: „Krytycy demokracji”. Z komitetem or-
ganizacyjnym współpracowali członkowie SKNP. Konferencja była podzielo-
na na trzy panele: krytyka demokracji w historii myśli politycznej; współcze-
sna krytyka demokracji; polska refleksja krytyczna nad demokracją. 
Pierwsza i druga sesja była dodatkowo podzielona na dwie części. Bezpo-
średnio po każdej następowała dyskusja na temat wystąpień w danej części 
konferencji, a następnie krótka przerwa. Pierwszy panel poprowadzili prof. dr 
hab. Stanisław Jaczyński i prof. dr hab. Jacek Zieliński. Po zakończeniu wy-
stąpień przewidzianych w pierwszej sesji prowadzący zaprosili wszystkich 
uczestników na obiad do Domu Biednego „Rafalscy”. Po posiłku uczestnicy 
powrócili do budynku biblioteki, aby wysłuchać kolejnych uczestników. Dru-
gą część konferencji poprowadzili dr Aldona Trzpil i dr Adam Wielomski. 
Konferencja zakończyła się o godz. 18.00, a obrady podsumował i zamknął 
dr Adam Wielomski. 

• W dniach 16-21 grudnia 2006 r. członkowie SKNP wraz ze studentkami  
– Aldoną Garwacką i Julią Pawłowicz przeprowadzili zbiórkę na rzecz „Domu 
pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach. Zbierane były zabawki, słody-
cze, artykuły do pielęgnacji małych dzieci itp., a także pieniądze, za które 
zostały następnie zakupione najbardziej przydatne dla Domu Dziecka arty-
kuły. 

• 29 marca 2007 r. odbyło się spotkanie studentów politologii AP z studentami 
politologii z Danii. Zorganizowało je Studenckie Koło Naukowe Politologów. 
Tematem spotkania były: „Perspektywy integracji społeczeństw w Unii Euro-
pejskiej na przykładzie polsko-duńskim”. Ze względu na napięty plan wizyty 
duńskich studentów w Polsce, spotkanie odbyło się nie w murach AP, lecz 
w Zajeździe „Zimna Woda” w Łukowie. Spotkanie było okazją do wymiany 
spostrzeżeń na temat sytuacji politycznej w obu krajach, szczególnie kwestii 
integracji, a także stworzyło możliwość nawiązania współpracy między stu-
dentami Akademii Podlaskiej z naszymi rówieśnikami z Danii. Atmosfera 



 Działalność Studenckiego Koła Naukowego Politologów, październik 2005–maj 2007  297 

podczas spotkania była na tyle dobra, że z planowanych dwóch godzin 
przedłużyło się do czterech, a mogłoby trwać i dłużej. 

• 25 kwietnia 2007 r. przedstawiciele SKNP wzięli udział w spotkaniu  
z Jakubem Begerem i Andrzejem Styrczulą z Wydziału do Walki z Korupcją 
Komendy Wojewódzkiej Policji, zorganizowanym przez prof. dr hab. Huberta 
Królikowskiego. Temat spotkania brzmi: „Zjawisko korupcji jako problem 
społeczny na podstawie konwencji międzynarodowych i prawa polskiego”. 
Zaproszeni goście przedstawili uwarunkowania prawne dotyczące korupcji, 
po czym poruszyli kwestie, które budzą największe wątpliwości. 

• 11 maja 2007 r. przedstawicielka Koła wzięła udział w spotkaniu nt. „Moral-
ność i etyka w polityce”, które odbyło się w Bibliotece Głównej AP. Spotkanie 
zostało zorganizowane przez Klub Polityczno-Dyskusyjny, a poprowadził je 
jego prezes – Tomasz Pszczoła. Wśród zaproszonych gości byli: dr Izabela 
Aldona Trzpil – zastępca dyrektora INS AP, ks. dr Grzegorz Stolarski - rektor 
Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej, 
wykładowca AP, dr Ewa Zgolińska, wykładowca AP, Stanisława Prządka, 
posłanka Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD). Zaproszeni zostali również 
dr Cezary Kalita, wykładowca AP, a także dr Mariusz Kubiak, wykładowca 
AP, którzy jednak nie mogli na nie przybyć. Dr Mariusz Kubiak przygotował 
referat, który przedstawiła Marta Osypowicz, członek KPD. Po wystąpieniach 
gości rozpoczęła się dyskusja. Spotkanie zakończyły pytania studentów, któ-
re były kierowane głównie do Stanisławy Prządki.  

 
Agnieszka Radzikowska 

Akademia Podlaska, Siedlce 
 


