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Do udziału w seminarium zostały zaproszone dwie 15-osobowe 

grupy studentów z kół naukowych Uniwersytetu w Bielefeldzie i Uni-

wersytetu Lwowskiego. Gospodarzami były dwa koła naukowe polito-

logów: z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Społeczno-

Gospodarczej w Tyczynie. Łącznie w seminarium uczestniczyły 

62 osoby, ponieważ okazało się, że goście dopisali i przyjechali w gru-

pach 16-osobowych.  

Początek seminarium posłużył wzajemnemu poznaniu się: wspólna 

kolacja, następnego dnia zwiedzanie miasta i wizyta w ratuszu. Dwa ko-

lejne dni przeznaczono na merytoryczną dyskusję, prowadzoną w języku 

angielskim i każdego dnia poprzedzoną trzema krótkimi wystąpieniami 

przedstawiającymi polski, niemiecki i ukraiński punkt widzenia.  

W pierwszym dniu seminarium dyskusja ogniskowała się wokół 

polityki Unii Europejskiej, suwerenności praw państw członkowskich, 

wzajemnych stosunków starych i nowych członków Unii oraz europej-

skich perspektyw Ukrainy. W ostatniej z tych kwestii uczestnicy wyra-

żali pełną aprobatę dla europejskich aspiracji Ukrainy, choć równocze-

śnie wskazywano, iż wstąpienie do Unii wymaga spełnienia wielu 

kryteriów. 

W drugim dniu seminarium dyskusja dotyczyła europejskiego 

dziedzictwa kulturowego oraz poczucia tożsamości narodowej i euro-

pejskiej. Wypowiedzi były zróżnicowane i szczere, podejmowane 

z widoczną ciekawością i wzajemnym zainteresowaniem. Uczestnicy 
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z Ukrainy uznali ponadto za zaletę seminarium to, że dyskusja odbywa-

ła się w gronie studentów i bez udziału polityków. Uzupełnieniem dys-

kusji była wizyta w redakcji regionalnego dziennika „Nowiny” oraz 

w miejscowym oddziale Telewizji Polskiej.  

Trzeci dzień seminarium miał bardziej luźny charakter i w całości 

spędzono ten czas w Tyczynie. Po spotkaniu z władzami uczelni stu-

denci zasiedli w pracowni komputerowej i pisali o swoich wrażeniach 

z seminarium. Teksty te są dostępne w witrynie internetowej Uniwersy-

tetu Rzeszowskiego. Następnie dyskutowano nad oceną seminarium 

i kontynuacją współpracy. Seminarium oceniono jako bardzo potrzebne 

i sprawnie zorganizowane. Uwagi krytyczne dotyczyły wprowadzenia 

dyskusji w grupach roboczych, a nie tylko dyskusji plenarnej. Uczest-

nicy zadeklarowali wymienienie adresów i pozostawanie w kontakcie. 

Delegacja ukraińska zaproponowała, aby następne takie seminarium 

odbyło się w Uniwersytecie Lwowskim w drugiej połowie sierpnia 

2005 roku. Propozycja została z zadowoleniem przyjęta.  

Na ostatni dzień seminarium przewidziano program kulturalny. 

Studenci zwiedzili Galerię Fotografii i podziemną trasę turystyczną 

pod rzeszowskim rynkiem. W Archiwum Państwowym obejrzeli film 

o przeszłości Rzeszowa, a zainteresowani pojechali zwiedzić zamek 

w Łańcucie. Pożegnalne spotkanie zorganizowano tego dnia wieczo-

rem w klubie studenckim „Indeks”.  

Seminarium mogło się odbyć dzięki finansowemu wsparciu udzie-

lonemu przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży, Uniwersytet 

Rzeszowski oraz Wyższą Szkołę Społeczno-Gospodarczą w Tyczynie. 

Seminarium miało sprawny przebieg, dało okazję do wzajemnego 

poznania się i rozszerzenia wiedzy o obu sąsiednich krajach, było 

także impulsem do nauki języków obcych. Z zainteresowaniem przy-

gotowujemy jego kontynuację, przewidzianą na drugą połowę sierp-

nia 2005 roku.  


