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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

NAUKOWEGO KOŁA POLITOLOGÓW

Naukowe Koło Politologów rozpoczęło swą działalność w dniu za-
rejestrowania, tj. 13 stycznia 2003 r. Skupia ono studentów I, II i III 
roku Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w liczbie 53. Pierwszym 
opiekunem Koła był dr Bartosz Wróblewski, obecnie funkcję tę spra-
wuje dr Wojciech Furman. W czasie spotkań Naukowego Koła Polito-
logów, które odbywają się dwa razy w miesiącu, studenci dyskutują na 
szereg wybranych tematów. W skład Zarządu Koła wchodzą: Dorota 
Semków – przewodnicząca, Ewa Pacholarz – zastępca, Arkadiusz 
Południak – zastępca, Honorata Humnicka – sekretarz, Paweł Mate-
lowski – skarbnik.   

Przed formalnym rozpoczęciem działalności koła studentki Ewa 
Pacholarz i Dorota Semków w maju 2003 roku wzięły udział w Ogól-
nopolskim Forum Młodych w Legnicy na temat demokracji. Tematem 
referatu wygłoszonego przez studentki politologii był proces demokra-
tyzacji w krajach Europy Środkowowschodniej. Referat będzie opubli-
kowany w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Legnicy. Uczestnicy konferencji wzięli udział w spotkaniu z marszał-
kiem Sejmu RP Markiem Borowskim.   

Dzięki staraniom kierownika Katedry prof. Henryka Cimka NKP 
dysponuje pomieszczeniem w budynku Katedry Politologii i własnym 
komputerem. 25 i 26 kwietnia 2003 r. członkowie Koła (Joanna Ber-
nat, Dorota Ochałek, Arkadiusz Południak) wzięli udział w ogólno-
polskiej studenckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez In-
stytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Tematem spo-
tkania były błędy w polityce, natomiast referat wygłoszony przez 
delegację Koła zatytułowany był: „Stany Zjednoczone – strażnik 
światowego porządku?” Uczestnicy poszczególnych paneli tematycz-
nych aktywnie brali udział w dyskusjach, wyrażając swoje poglądy 
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na referowane tematy. W ostatnim dniu konferencji odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami władz lokalnych. Wygłoszony referat zostanie 
opublikowany.    

Od 21 do 23 maja 2003 r. przedstawicielki naszego Koła (Ewa 
Pacholarz, Dorota Semków) wzięły udział w kolejnej konferencji. 
Organizatorem II Forum Młodych była Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Legnicy, a dokładniej – Koło Naukowe Młodych Polito-
logów działające przy owej uczelni. Temat spotkania to „Droga Polski 
do Unii Europejskiej”. Gościem honorowym był minister Jan Trusz-
czyński, który w pierwszym dniu konferencji wygłosił wykład inaugu-
racyjny i odpowiedział na szereg pytań związanych z wejściem naszego 
kraju w struktury UE. Studenci uczestniczyli w dyskusjach panelowych 
oraz wygłaszali referaty. Tematem naszego referatu były instytucje 
funkcjonujące w UE, a dokładniej – Parlament Europejski – wybrane 
zagadnienia. Jak widać, staraliśmy się czynnie uczestniczyć w obra-
dach Forum, a nasza praca trafi do publikacji PWSZ w Legnicy. 

Od 7 do 12 lipca 2003 r. Naukowe Koło Politologów zorganizo-
wało obóz naukowy, którego uczestnikami byli członkowie NKP 
wraz z opiekunem dr. Bartoszem Wróblewskim oraz mgr. Tomaszem 
Berezą. Przedmiotem badań były poglądy populacji małych miejsco-
wości na terenie zamieszkiwanym przed rokiem 1947 przez zwarte 
skupiska ludności ukraińskiej objętej akcją „Wisła”, a także ludności 
polskiej. Miejscem przeprowadzenia ankiety było Roztocze Wschod-
nie, a konkretnie miejscowości: Werchrata, Prusie, Mrzygłody i Ruda 
Różaniecka. Temat ankiety – „Mieszkańcy województwa podkarpac-
kiego wobec stosunków polsko-ukraińskich. Przeszłość, teraźniej-
szość, przyszłość”. Zebrany materiał posłuży do celów statystycz-
nych i naukowych.  

                                                           

 

 


