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Katarzyna Ozimek 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
KOŁA NAUKOWEGO POLITOLOGÓW 

ZA ROK AKADEMICKI 2009/2010 

W roku akademickim 2009/2010 Koło Naukowe Politologów 
liczyło 35 członków. Zarząd tworzyli: Tomasz Lutak (prezes), Mateusz 
Kutrzeba (wiceprezes), Mateusz Dec (wiceprezes), Marek Ostapko 
(rzecznik), Agata Sprawka (sekretarz), Anna Nowicka (skarbnik). 
Aktywność członków Koła przejawiała się w organizowaniu debat 
z politykami, przedstawicielami ruchów społecznych oraz w udziale 
w seminariach i konferencjach naukowych.  

Kontynuowano spotkania ze znanymi politykami. W minionym 
roku akademickim gośćmi Koła byli przewodniczący Samoobrony RP 
Andrzej Lepper (4 listopada 2009 r.) i przewodniczący Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej Grzegorz Napieralski (3 grudnia 2009 r.). 

W dniach 1 października – 14 listopada 2009 r. na sześciotygo-
dniowym stażu w Parlamencie Europejskim w Brukseli przebywał 
członek Koła Naukowego Politologów Mateusz Dec. Był to już trzeci 
student politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, który w ciągu ostat-
nich dwóch lat odbył taki staż. 

17 listopada 2009 r. w siedzibie Katedry Politologii odbyło się se-
minarium w ramach projektu „Edukacja – przedsiębiorczość – wzorce 
postaw. Trzy filary awansu ekonomicznego i społecznego Romów 
w Polsce”. Gośćmi spotkania byli: Janusz Kamiński – dyrektor Cen-
trum Aktywizacji Zawodowej Romów, i Gedeon W. Werner – dyrektor 
Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania. Wykład na temat histo-
rii i kultury tej grupy etnicznej był połączony z dyskusją oraz pokazem 
filmu Niebieskoocy. 

Od 6 do 8 grudnia 2009 r. w Oświęcimiu odbyła się ogólnopolska 
konferencja naukowa „Ludobójstwo – zbrodnie wojenne – zbrodnie 
przeciwko ludzkości”, której organizatorami były Państwowa Wyższa 
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Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu oraz Helsińska Fundacja Praw Czło-
wieka w Warszawie (HFPC). Podczas konferencji Tomasz Lutak wy-
głosił referat „Tarnowskie więzienie jako początek końca skazanych na 
Auschwitz”, a grupa dwudziestu członków Koła wzięła udział wraz ze 
studentami innych polskich uczelni w warsztatach naukowych prowa-
dzonych przez trenerów HFPC poświęconych działaniom na rzecz 
ochrony praw człowieka. 

9 grudnia 2009 r. w siedzibie Katedry odbyła się debata dotycząca 
parytetów na listach wyborczych, przygotowana przez Koło Naukowe 
Politologów oraz Klub Krytyki Politycznej. Panelistami byli: Elżbieta 
Wisz (Partia Kobiet), dr Henryk Pietrzak (rzecznik Uniwersytetu Rze-
szowskiego), Kazimierz Moskal (Prawo i Sprawiedliwość) i Tomasz 
Jankowski (Samoobrona RP).  

W okresie od 20 do 27 stycznia 2010 r. w ramach współpracy  
przebywała w Rzeszowie grupa młodzieży z Oberstufen Kolleg 
w Bielefeldzie (Niemcy). Oprócz wycieczek do Przemyśla i Krakowa 
oraz spotkań z władzami miasta i Uniwersytetu Rzeszowskiego mło-
dzi Niemcy uczestniczyli wspólnie ze studentami historii i politologii 
w licznych debatach na temat robotników przymusowych w Trzeciej 
Rzeszy, miejsca Polski i Niemiec w Unii Europejskiej, a także multi-
kulturowości Galicji. 

22 lutego 2010 r. Tomasz Lutak i Marek Ostapko wzięli udział 
w debacie zorganizowanej przez Radio Rzeszów: „Samorząd – nasza 
mała ojczyzna”.  

24 marca 2010 r. gościem Koła był prof. dr hab. Jerzy Przystawa 
z Uniwersytetu Wrocławskiego, który wygłosił wykład połączony 
z dyskusją na temat jednomandatowych okręgów wyborczych.  

25 marca 2010 r. w siedzibie Katedry odbyło się spotkanie z peł-
nomocnikiem Podkarpackiego Komendanta Policji ds. Ochrony Praw 
Człowieka nadkomisarzem Mariuszem Skibą. Wykład „Prawa człowie-
ka a policja” połączony był z dyskusją o skali przestępczości w woje-
wództwie podkarpackim i warunkach, jakie należy spełnić, starając się 
o pracę w policji. 

18 maja 2010 r. odbyło się spotkanie z wychowawcami Zakładu 
Karnego Rzeszów-Załęże. Podczas wizyty w ośrodku penitencjarnym 
studenci wzięli udział w dyskusji na temat aktualnej sytuacji więzien-
nictwa w Polsce, obserwowali warunki, w jakich przebywają więźnio-
wie, oraz środki podejmowane w celu ich resocjalizacji. 

25 maja 2010 r. Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego 
zorganizował I Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy 
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„Współczesny wymiar stosunków narodowościowych w Europie”. 
Kamil Skwirut wygłosił referat „Współczesny wpływ islamu na rosyj-
skie republiki Kaukazu Północnego”. 

10–12 czerwca 2010 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Oświęcimiu odbył się „8. Objazdowy Festiwal Filmowy 
WATCH DOCS – Prawa człowieka w filmie”, którego organizatorami 
były Społeczny Instytut Filmowy w Warszawie oraz HFPC. Członko-
wie Koła brali udział w przygotowaniach tego przedsięwzięcia. Imprezą 
towarzyszącą festiwalowi była konferencja naukowa „Prawa dziecka 
wyzwaniem współczesności”. Prelegentami byli również nasi studenci, 
którzy wygłosili następujące referaty: Paweł Hayn „Europejski Fundusz 
Społeczny Unii Europejskiej a prawa dziecka”, Piotr Szczepanik 
„Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Analiza kry-
tyczna”, Katarzyna Ozimek „Kwestia równego dostępu do oświaty dla 
dzieci z obszarów wiejskich”, Kamil Skwirut „Prawa dziecka 
a przestrzeń internetowa”. 

Działalność Koła Naukowego Politologów w roku akademickim 
2009/2010 była możliwa dzięki wsparciu kierownika Katedry Politolo-
gii UR prof. dr. hab. Henryka Cimka, prorektora ds. badań naukowych 
i współpracy z zagranicą prof. dr. hab. Aleksandra Bobki oraz opieku-
nów dr. Wojciecha Furmana i dr. Krzysztofa Żarny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


