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Sprawozdanie obejmuje działalność w okresie roku akademickiego 
2003/2004 i 2004/2005. Obecnie funkcję opiekuna KNP UR sprawuje 
dr Wojciech Furman, a w skład zarządu KNP UR wchodzą: Paweł Ma-
telowski – przewodniczący, Tadeusz Żywczak – zastępca, Monika 
Struck – zastępca, Arkadiusz Południak – sekretarz, Tomasz Szalacha – 
skarbnik.  

Głównym zadaniem była próba stworzenia szerokiego forum dys-
kusji młodych ludzi związanych z działalnością polityczną. Udało nam 
się zorganizować pięć spotkań młodzieżowych organizacji polskich 
partii politycznych, a dotyczyły one następujących tematów: 24 marca 
2004 r. „SLD – AWS – podobieństwa i różnice”, 24 listopada 2004 r. 
„Polityka państwa polskiego wobec Iraku”, 10 marca 2005 r. „Lustracja 
w polskim życiu politycznym”, 14 kwietnia 2005 r. „Wizje polskiej 
prezydentury” oraz 12 maja 2005 r. „Ocena pierwszego roku członko-
stwa Polski w strukturach Unii Europejskiej”. Współpracę z KNP UR 
nawiązały następujące „młodzieżówki”: Stowarzyszenie „Młode Cen-
trum”, Federacja Młodych Socjaldemokratów, Forum Młodych PiS, 
Koło Młodych LPR, Forum Młodych Ludowców, Koliber, Samoobrona 
RP, Federacja Młodych Unii Pracy, Socjaldemokracja Polska, Stowa-
rzyszenie „Młodzi Demokraci”, a także Młodzież Wszechpolska 
i Związek Młodzieży Wiejskiej. 

Dzięki kontaktom nawiązanym z młodzieżówkami możliwe stało 
się zaproszenie ciekawych gości związanych z życiem publicznym. Na 
pierwszym takim spotkaniu 2 marca 2004 r. gościliśmy wieloletniego 
parlamentarzystę, do niedawna sekretarza generalnego Unii Wolności – 
Andrzeja Potockiego, który przedstawił problem: „Sukces populizmu 
w Polsce – klęska czy naturalny skutek transformacji?”. 20 kwietnia 
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2004 r. odbyło się kolejne spotkanie, również koncentrujące się na po-
dobnej tematyce – „Populizm w polityce – dyskusji ciąg dalszy”. Tym 
razem naszym gościem był członek Zarządu Województwa Podkarpac-
kiego, współzałożyciel Samoobrony RP w woj. podkarpackim, a obec-
nie członek Polskiego Stronnictwa Ludowego – Tadeusz Sosnowski. 

Udział członków KNP UR w różnego rodzaju seminariach stu-
denckich i konferencjach naukowych najlepiej świadczy o rozpiętości 
zainteresowań studentów politologii. W dniach 18–21 maja 2004 r. 
reprezentanci naszego Koła Katarzyna Rup, Katarzyna Wolak oraz 
Tomasz Nowak uczestniczyli w konferencji „Współczesne Chiny.  
Kultura. Polityka. Gospodarka”, organizowanej przez Studenckie Mię-
dzywydziałowe Koło Azji Wschodniej i Pacyfiku na Uniwersytecie 
Łódzkim, wygłaszając referat „Tybet – integralna część komunistycz-
nych Chin czy enklawa wolności?”. We wrześniu 2004 r. członkowie 
KNP UR Ewa Kulik oraz Paweł Matelowski wzięli udział w konferen-
cji organizowanej przez Akademię Podlaską w Siedlcach na temat 
„Trendy naukowe młodzieży akademickiej”.  

Ciekawym urozmaiceniem działalności naszego Koła było uczest-
nictwo i zwycięstwo grupy przedstawicieli KNP UR w rajdzie eduka-
cyjnym „Szlakiem bojowym 6. Dywizji Piechoty gen. Bernarda Mon-
da”, organizowanym przez rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Naro-
dowej w dniach 26–28 maja 2004 r. Rajd w formie marszu na orienta-
cję miał na celu odnalezienie punktów terenowych oraz obiektów forty-
fikacyjnych związanych z działaniami wojennymi. Jego uzupełnieniem 
był konkurs wiedzy o działaniach ww. dywizji oraz fortyfikacji „Linii 
Mołotowa”. 

Poza aktywnością krajową działalność członków naszego Koła była 
widoczna również poza granicami. Początek międzynarodowej działal-
ności Koła Naukowego Politologów to dzień 14 stycznia 2004 r., kiedy 
nasi przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu z grupą studentów Uni-
wersytetu z Bielefeldu, dyskutując na temat „Stosunki polsko-
niemieckie w Europie. Perspektywy partnerstwa”. W dniach 2–4 maja 
2004 r. wspólnie z Katedrą Politologii UR i Instytutem Integracji Euro-
pejskiej Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki zorganizowaliśmy 
polsko-ukraińskie seminarium studenckie: „Obciążenia i szanse współ-
pracy polsko-ukraińskiej”. Celem wyjazdu było poszukiwanie form 
prowadzących do wzajemnego zrozumienia opartego na szczerej wy-
mianie poglądów i znajomości problemów sąsiedniego kraju. Szeroki 
opis lwowskiego seminarium znajduje się w numerze 6 (29) „Gazety 
Uniwersyteckiej” z czerwca 2004 roku. 
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Kolejnym akcentem międzynarodowej współpracy KNP było zorga-
nizowane w Rzeszowie polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium stu-
denckie „Polska, Niemcy i Ukraina w procesie integracji europejskiej”, 
odbywające się w dniach 12–18 września 2004 r. W tym trwającym 
tydzień seminarium uczestniczyli studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Lwowskiego i Uniwersytetu w Bielefeldzie, a także studenci Wyższej 
Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie. Łącznie w seminarium 
wzięły udział 62 osoby, w tym 16 Ukraińców i 16 Niemców. Seminarium 
prowadzone było w języku angielskim, a tematyka rozmów dotyczyła 
m.in. procesu integracji europejskiej i polityki Unii Europejskiej. Rów-
nież i tym razem w numerze 1 (32) ze stycznia 2005 „Gazeta Uniwersy-
tecka” zamieściła obszerną relację z przebiegu seminarium. W sierpniu 
2005 r. udało się zorganizować kolejne zadanie o zasięgu międzynarodo-
wym. Było to drugie już polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium „Pol-
ska, Niemcy i Ukraina w procesie integracji europejskiej”.  

Naszą działalnością zainteresowaliśmy media: na organizowanych 
przez nas spotkaniach wielokrotnie gościli przedstawiciele prasy i tele-
wizji. W 2003 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu z ukraińskim opozycjo-
nistą, profesorem politologii Mykołą Tomenką oraz z ukraińskim pisa-
rzem Andrejem Kurkowem w „Salonie Osobistości” Radia Rzeszów. 
11 grudnia 2004 r. przedstawiciele KNP UR wzięli udział w nagraniu 
telewizyjnej debaty, z udziałem przedstawicieli NSZZ „Solidarność” 
oraz ekspertów z Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczącej rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego. Rzeszowski Oddział TVP już wcze-
śniej interesował się działalnością naszego Koła. Na antenie wyemito-
wano sprawozdanie ze spotkania z Andrzejem Potockim, a także relację 
z zebrania „roboczego” KNP UR, podczas którego nasi członkowie 
wyrażali opinie na temat utworzenia SDPL. 

W dniach 15–23 września br. grupa sześciu członków KNP UR 
wzięła udział w podróży studyjnej do Bielefeldu. Wszystkie te inicjatywy 
doszły do skutku dzięki zaangażowaniu członków KNP UR, nieocenionej 
pomocy opiekuna KNP UR dr. Wojciecha Furmana oraz ogromnemu 
wsparciu ze strony władz Katedry Politologii: prof. dr. hab. Henryka 
Cimka i dr Marii Ożóg, a także mgr Anny Mazur z sekretariatu Katedry. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy i dziękujemy tym wszyst-
kim, na których pomoc zawsze możemy liczyć.  


