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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

KOŁA NAUKOWEGO POLITOLOGÓW 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

ZA ROK AKADEMICKI 2005/2006 

Sprawozdanie obejmuje działalność KNP UR w roku akademickim 

2005/2006. Funkcję opiekuna KNP UR w tym czasie sprawował 

dr Wojciech Furman. Od 13 października 2005 r. kadencję rozpoczął 

zarząd w składzie: Tadeusz Żywczak – przewodniczący, który zastąpił 

na tym stanowisku Pawła Matelowskiego, Tomasz Kryda – zastępca 

przewodniczącego, Justyna Adamiec – sekretarz, Tomasz Szalacha – 

skarbnik. Zarząd w wymienionym składzie osobowym sprawował funk-

cję do 10 października 2006 r. – dnia wyborów kolejnego zarządu. Do 

KNP w roku 2005/2006 należało 36 osób. 

W roku akademickim 2005/2006 KNP kontynuowało działania za-

początkowane w latach poprzednich, zmierzające do utworzenia forum 

dyskusyjnego dla młodych ludzi związanych z działalnością polityczną. 

W ramach tej działalności 27 października 2005 r. odbyła się debata 

młodzieżówek partii politycznych pt. „Jaka będzie IV RP?”. Współpracę 

z KNP UR nawiązały następujące „młodzieżówki”: Stowarzyszenie 

„Młode Centrum”, Federacja Młodych Socjaldemokratów, Forum Mło-

dych PiS, Koło Młodych LPR, Forum Młodych Ludowców, Koliber, 

Samoobrona RP, Federacja Młodych Unii Pracy, Socjaldemokracja Pol-

ska, Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”, a także Młodzież Wszechpol-

ska i Związek Młodzieży Wiejskiej.  

Działalność KNP nie ograniczyła się jedynie do organizacji forów 

dyskusyjnych dla młodzieżówek partii politycznych. 12 stycznia 2006 r. 

zostały zorganizowane warsztaty pt. „Równanie na równość”. Miały 

one formę jednodniowego seminarium, którego tematami były: równo-

uprawnienie, walka z dyskryminacją, rozwiązania prawne dotyczące 

wymienionych tematów oraz rozwiązywanie konfliktów. Warsztaty 
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zostały poprowadzone przez zaproszonego gościa – Maję Brankę 

z Fundacji Partners z Warszawy.  

W marcu w ramach Międzynarodowych Dni Antywojennych KNP 

zorganizowało pokaz slajdów oraz zainicjowało dyskusję o sytuacji 

w Iraku. 

Dzięki aktywności pracowników Katedry oraz zaangażowaniu Koła 

Politologów 31 maja 2006 r. został zorganizowany w siedzibie Katedry 

Politologii Dzień Arabski. Celem tego spotkania było zaznajomienie 

chętnych z problemami politycznymi, społecznymi i kulturowymi świa-

ta arabskiego, czy szerzej – krajów islamu. Dzięki poparciu inicjatywy 

przez prof. dr. hab. Henryka Cimka pomimo początkowych trudności 

udało się zaprosić dwóch specjalistów zainteresowanych wygłoszeniem 

prelekcji dla uczestników Dnia Arabskiego. Byli to: prof. dr hab. Jerzy 

Zdanowski i prof. dr hab. Zbigniew Stachowski. 

Prof. Jerzy Zdanowski, który rozpoczął spotkanie, jest arabistą, hi-

storykiem Bliskiego Wschodu, sprawuje funkcję dyrektora Zakładu 

Krajów Pozaeuropejskich PAN w Warszawie. Jest autorem licznych 

publikacji dotyczących państw arabskich. Prof. Jerzy Zdanowski miał 

dwa wystąpienia. Pierwsze nosiło tytuł: „Świat arabski wobec wyzwań 

globalizacji”, drugie, o nieco luźniejszej formie: „Podróż po Jerozoli-

mie”. Oba połączone były z prezentacją zdjęć z wizyt Profesora w ta-

kich arabskich krajach, jak: Egipt, Maroko, Syria, i oczywiście w Jero-

zolimie.  

Drugim z zaproszonych specjalistów był prof. Zbigniew Stachow-

ski, który jest filozofem, religioznawcą i socjologiem religii. Pracuje na 

Uniwersytecie Rzeszowskim, pełni funkcję kierownika Zakładu Filozo-

fii Kultury w Instytucie Filozofii UR. Jest także redaktorem wielu cen-

nych pozycji o tematyce religioznawczej. Prof. Stachowski wystąpił 

z prelekcją pt. „Religia Mahometa – islam”. Oprócz przedstawienia 

głównych zasad islamu starał się zwrócić uwagę na liczbowe stosunki 

między wyznaniami w świecie.  

W drugiej części spotkania wystąpił z angielskojęzyczną prelekcją 

student z Iranu Mahmood Vahedian Ghafari. Przedstawił on pewne 

fakty dotyczące kultury irańskiej, prezentując jednocześnie przykłady 

pisma w alfabecie arabskim (powszechnym świecie islamu).  

W dniach 21–28 sierpnia w miejscowości Jawor nad Zalewem So-

lińskim po raz trzeci zostało zorganizowane trójstronne międzynarodo-

we seminarium „Polska – Niemcy i Ukraina w procesie integracji euro-

pejskiej” z udziałem studentów z Polski (12 osób z Uniwersytetu Rze-

szowskiego), Ukrainy (13 osób ze Lwowa, Tarnopola i Kijowa) oraz 
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Niemiec (12 osób z Uniwersytetu w Bielefeldzie). W czasie spotkania 

uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów, które były inicjacją do 

dyskusji. Dyskutowano zwłaszcza na temat historii Bieszczadów, popu-

lizmu w obecnym świecie, a w szczególności w Europie, oraz proble-

mów, z jakimi musiały w ciągu ostatniego roku zmierzyć się Polska, 

Ukraina i Niemcy.  

Poza działalnością własną członkowie KNP uczestniczyli w licz-

nych konferencjach naukowych, seminariach oraz szkoleniach zarówno 

w kraju, jak i za granicą.  

W grudniu 2005 r. grupa osób z Koła Naukowego wzięła udział 

w konferencji pt. „Wspólna Europa, czyli z nadzieją w przyszłość”, zorga-

nizowanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w ramach europejskiej 

debaty publicznej. Tematem spotkania, które odbyło się w Wyższej Szkole 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, była przyszłość Unii Europejskiej. 

Debata została podzielona na dwie części. W pierwszej zostały poruszone 

polityczne wyzwania, jakie stoją przed Europą w XXI wieku, a w drugiej 

gospodarcze problemy, z jakimi musi się zmierzyć Unia.  

W dniach 6–8 kwietnia 2006 r. część członków KNP wzięła udział 

w konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski, mającej 

na celu wieloaspektową analizę konfliktów zbrojnych. W czasie semi-

narium zostały omówione wszelkie kwestie związane ze zjawiskiem 

konfliktu zbrojnego. Dyskutowano również nad pokojowymi możliwo-

ściami jego rozwiązywania.  

22 kwietnia 2006 r. KNP uczestniczyło w konferencji pt. „IV Rzeczpo-

spolita?” zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Na 

konferencji każda z delegacji wygłaszała swój referat w jednym z czte-

rech możliwych paneli: media, prawo, stosunki międzynarodowe bądź 

kościół. Każde wystąpienie kończyło się dyskusją i wnioskami o obec-

nym stanie państwa polskiego. Referaty uczestników, które spełniły 

wymogi merytoryczne, zostaną opublikowane w pracy zbiorowej, która 

niebawem ukaże się na rynku. Nasza delegacja wygłosiła referat pt. 

„IV RP a podstawowe wolności i prawa konstytucyjne”.  

Następnie od 10 do 11 maja troje działaczy KNP wzięło udział 

w konferencji zorganizowanej przez Katedrę Bliskiego Wschodu i Pół-

nocnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Koło Naukowe Bliskiego 

Wschodu „AL-Maszik” UŁ. Pierwszy dzień konferencji został poświę-

cony islamowi w Nigerii, Koptom, rosyjskim przekładom Koranu oraz 

obyczajom panującym na dworze kairskich Fatymidów. Drugi dzień 

spotkania został oddany do dyspozycji studentom UŁ oraz UR. Człon-

kowie KNP przedstawili referat dotyczący statusu kobiety w islamie.  
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W dniach 8–9 lipca 2006 r. członkowie KNP uczestniczyli w szkoleniu 

pt. „Monitoring samorządowej kampanii wyborczej” zorganizowanym 

przez Fundację Batorego w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą, 

a tematem szkolenia było przygotowanie do przeprowadzenia obserwa-

cji w zbliżających się wyborach samorządowych przez organizacje 

pozarządowe. 

Oprócz uczestnictwa w wydarzeniach na szczeblu regionalnym 

oraz ogólnopolskim członkowie Koła zostali zaproszeni na dwie mię-

dzynarodowe konferencje. 

17–19 lutego 2006 r. siedmiu przedstawicieli KNP wzięło udział 

w trójstronnej konferencji pt. „Polska, Niemcy, Ukraina w Europie przy-

szłości”, zorganizowanej przez Fundację Konrada Adenauera przy 

współpracy z Katedrą Stosunków Międzynarodowych Państwowego 

Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki. W konferencji wzięli udział 

liczni politycy, profesorowie, dyplomaci z Polski, Niemiec i Ukrainy. 

KNP na seminarium przedstawiło prezentację dotyczącą doświadczeń 

związanych z organizacją trójstronnych spotkań studenckich oraz wzięło 

udział w dyskusji wraz ze studentami z Ukrainy i Niemiec z ministrem 

spraw zagranicznych Ukrainy Borysem Tarasiukiem.  

W dniach od 4 do 6 maja 2006 r. we Lwowie odbyło się studenckie 

seminarium pt. „Społeczeństwo obywatelskie w Polsce i na Ukrainie”, 

zorganizowane przez Uniwersytet Rzeszowski, Wyższą Szkołę Spo-

łeczno-Gospodarczą w Tyczynie, Wyższą Szkołę Zarządzania w Rze-

szowie i Państwowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki. Konfe-

rencji tej patronował konsulat brytyjski. W seminarium tym wzięła 

udział 13-osobowa delegacja KNP. 

Działania i przedsięwzięcia KNP nie uszły uwagi mediów. Na or-

ganizowanych spotkaniach wielokrotnie gościli przedstawiciele prasy 

i telewizji. 

Wszystkie inicjatywy KNP doszły do skutku dzięki zaangażowaniu 

członków KNP UR, nieocenionej pomocy opiekuna KNP UR 

dr. Wojciecha Furmana oraz ogromnemu wsparciu ze strony prof. 

dr. hab. Henryka Cimka, władz Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także 

mgr Anny Mazur z Sekretariatu Katedry. 


