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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
KOŁA NAUKOWEGO POLITOLOGÓW 
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

ZA ROK AKADEMICKI 2008/2009 

W listopadzie 2008 r. odbyły się wybory do Zarządu Koła Nauko-
wego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego (KNP UR). Prezesem 
został ponownie Michał Pisarek. Na wiceprezesów KNP UR wybrano 
Tomasza Lutaka i Mateusza Deca. Marek Ostapko pełnił funkcję rzecz-
nika prasowego. Sekretarzem została Wioleta Woś, skarbnikiem Monika 
Bielecka. Funkcję opiekunów nadal sprawowali dr Krzysztof Żarna 
i dr Wojciech Furman.  

25 listopada 2008 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Oświęcimiu odbyła się debata oksfordzka pt. „Wojna płci” z udzia-
łem studentów oświęcimskiej uczelni oraz członków KNP UR. Przed-
miotem dyskusji były takie zagadnienia, jak: kobieta w polityce, urlop 
„tacierzyński” oraz kwestia równego statusu kobiet i mężczyzn w miej-
scu pracy. Reprezentantami KNP UR byli: Monika Bielecka, Agata 
Sprawka, Marcin Fijołek, Tomasz Lutak i Michał Pisarek. 

Na przełomie 2008 i 2009 r. KNP UR zorganizowało spotkania 
z politykami, podczas których poruszano kwestie związane z polską 
polityką zagraniczną i miejscem Polski w Unii Europejskiej. 9 grudnia 
2008 r. w siedzibie Katedry Politologii gościł wicemarszałek Sejmu 
RP, były minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński, który wygłosił 
wykład ,,Polska polityka zagraniczna. Konflikt na linii prezydent – 
premier”. 2 marca 2009 r. odbyło się spotkanie z Pawłem Kowalem 
– posłem PiS i byłym wiceministrem spraw zagranicznych, który wy-
głosił z kolei wykład „Problemy polskiej polityki wschodniej”. 
6 kwietnia 2009 r. odbył się wykład marszałka Senatu RP Zbigniewa 
Romaszewskiego „Jaka Polska – jaka Europa?”. 
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19 lutego 2009 r. miała miejsce konferencja, współorganizowana 
przez KNP UR, z okazji 28. rocznicy porozumień rzeszowsko- 
-ustrzyckich z 18–20 lutego 1981 r. W dyskusji panelowej brali udział 
m.in. działacze Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” oraz sygnatariusze 
ww. porozumień. Niezbędną pomoc w organizacji spotkania zapewnili 
dr hab. Waldemar Paruch, prof. UR, oraz dr Przemysław Maj.  

Od 2 marca do 3 kwietnia 2009 r. Tomasz Lutak odbywał trzymie-
sięczny staż w biurze posła do Parlamentu Europejskiego z ramienia 
PiS Mieczysława Janowskiego. To już drugi członek KNP UR odbywa-
jący tego rodzaju praktykę dzięki Działowi Współpracy z Zagranicą 
UR. Staż miał miejsce w Brukseli, a obejmował przygotowywanie ma-
teriałów na sesję plenarną w Strasburgu, minisesję w Brukseli oraz 
bieżące posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI), Komisji 
Petycji (PETI), Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(ITRE). Okres stażu był dobrą okazją do poznania szczegółów trybu 
pracy samego Parlamentu Europejskiego, jak również zaplecza admini-
stracyjno-technicznego. 

W tym roku akademickim kontynuowaliśmy współpracę z kinem 
,,Zorza” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Obejrzeliśmy 
następujące filmy o problematyce społeczno-politycznej: Your name is 
Justine, Opór, Plac Zbawiciela. Po obejrzeniu filmów każdorazowo 
miała miejsce dyskusja z udziałem zaproszonych gości specjalizujących 
się w danej problematyce.  

16–18 kwietnia 2009 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Oświęcimiu, Oświęcimskie Centrum Kultury oraz Helsińska Funda-
cja Praw Człowieka zorganizowały 7. Objazdowy Festiwal Filmowy 
WATCH DOCS „Prawa człowieka w filmie”. Grupa naszych studen-
tów: Izabela Cywa, Katarzyna Kubicka, Katarzyna Ozimek, Monika 
Pudłowska, Marcin Zygmunt wraz z opiekunem KNP UR i jednocze-
śnie absolwentem Szkoły Praw Człowieka dr. Krzysztofem Żarną wzię-
ła udział w warsztatach oraz przygotowywała sam festiwal. Członkowie 
KNP przedstawili prezentację multimedialną na temat Tybetu oraz 
przybliżyli postać Nicolae Ceaucescu. 

21 kwietnia 2009 r. KNP UR zaprosiło Magdalenę Rekść (Uniwer-
sytet Łódzki) specjalizującą się w problematyce bałkańskiej. Odczyt 
oraz późniejsza dyskusja dotyczyła tematu „Kocioł bałkański po zakoń-
czeniu zimnej wojny”. 

W wyniku inicjatywy podjętej przez dr. Wojciecha Furmana 
od 28 kwietnia do 6 maja 2009 r. dziesięciu członków KNP UR prze-
bywało w Bielefeldzie (Niemcy). Pobyt ten był koordynowany przez 
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Towarzystwo Polsko-Niemieckie. Program pobytu obejmował wspólne 
seminaria z młodzieżą niemiecką (Oberstufe Kolleg i Uniwersytet 
w Bielefeldzie), spotkanie z burmistrzem, posłem do Parlamentu Euro-
pejskiego Elmarem Brokiem, a także zwiedzanie miasta.  

Przełom maja i czerwca 2009 r. to początek kampanii wyborczej 
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Był to okres starań 
członków KNP UR o to, aby przybliżyć studentom naszej uczelni kan-
dydatów z poszczególnych ugrupowań politycznych. W przeciągu 
dwóch tygodni w naszej katedrze gościli kandydaci poszczególnych 
komitetów wyborczych. 

28 maja 2009 r. zaprosiliśmy wszystkie komitety wyborcze z Pod-
karpacia. Na zaproszenie odpowiedziały: Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz 
Lewicy Demokratycznej, Centrolewica, Unia Polityki Realnej, Platforma 
Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, które wystawiły do de-
baty kandydatów z pierwszych miejsc na swoich listach, co świadczyło 
o wysokiej randze zorganizowanego przez nas spotkania. Debatę popro-
wadzili: Mateusz Kutrzeba, Marcin Fijołek, Tomasz Lutak oraz Marek 
Ostapko. 

Działalność KNP w roku akademickim 2008/2009 była możliwa 
dzięki wsparciu kierownika Katedry Politologii UR prof. dr. hab. Henryka 
Cimka, który wychodził naprzeciw inicjatywom podejmowanym przez 
członków Koła. Działalność nie byłaby tak owocna, gdyby nie starania 
i wkład opiekunów KNP UR dr. Wojciecha Furmana i dr. Krzysztofa 
Żarny, a także dr. hab. Waldemara Parucha, prof. UR, i prorektora ds. 
badań naukowych i współpracy z zagranicą prof. dr. hab. Aleksandra 
Bobki. 


