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Katarzyna Ozimek 

KRONIKA DZIAŁALNOŚCI 
KOŁA NAUKOWEGO POLITOLOGÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 

Wybory Zarządu Koła Naukowego Politologów (KNP) odbyły się 
3 października 2011 r. Jego członkami zostali: Katarzyna Biłas, Woj-
ciech Kalisz, Andrzej Patro, Karolina Pieniążek, Aleksander Podolski, 
Tomasz Skrzęta, Kamil Skwirut, Dariusz Ziaja, natomiast prezesem 
pozostała Katarzyna Ozimek. Kadencja Zarządu KNP obejmowała 
okres od 3 października 2011 r. do 30 września 2012 r. Opiekunami 
KNP byli dr hab. Wojciech Furman i dr Krzysztof Żarna. W jego 
ramach funkcjonowały cztery sekcje tematyczne: praw człowieka, 
administracyjno-samorządowa, dziennikarska, nauk politycznych. KNP 
w roku akademickim 2011/2012 liczyło czterdziestu członków. 

3 października 2011 r. nakładem Wydawnictwa Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego została 
wydana książka Wokół naruszeń praw człowieka. W publikacji tej uka-
zały się artykuły Tomasza Lutaka (Tarnowskie więzienie jako początek 
końca skazanych na Auschwitz) i Katarzyny Ozimek (Kwestia równego 
dostępu do oświaty i kultury dla dzieci z obszarów wiejskich). 

4 października odbyła się debata wyborcza pod hasłem „Subiek-
tywny monolog o potrzebie dialogu – Podkarpacka Młodzież Głosuje 
Świadomie”, zorganizowana przez Podkarpacki Sejmik Studencki przy 
współpracy z KNP. Miała ona na celu zaprezentowanie poglądów kan-
dydatów na posłów i senatorów z województwa podkarpackiego oraz 
zachęcenie studentów do udziału w wyborach parlamentarnych. 

20 października w Instytucie Muzyki UR odbyła się konferencja 
„Razem od 20 lat”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Towarzy-
stwo Polsko-Niemieckie z okazji rocznicy partnerstwa pomiędzy Rze-
szowem a Bielefeldem (Nadrenia Północna-Westfalia). Odbyło się pod 
honorowym patronatem prezydenta miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. 
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W konferencji wzięło udział dziesięciu przedstawicieli KNP, a Kata-
rzyna Ozimek wygłosiła referat na temat współpracy Uniwersytetu 
Rzeszowskiego z Oberstufen-Kolleg.  

22 października w Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie odbył się 
III Międzynarodowy Konkurs „Stolice Europy”, w którym wzięła 
udział młodzież z Polski, Węgier, Białorusi, Słowacji, Ukrainy i Rumu-
nii. Pytania konkursowe przygotowali przedstawiciele KNP Patrycja 
Błazik i Angelika Hajduk.  

15 listopada Katarzyna Ozimek i Karolina Pieniążek reprezento-
wały Uniwersytet Rzeszowski podczas „Podkarpackiej Debaty Mło-
dzieży”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie, a jego głównym organizatorem było Re-
gionalne Centrum Informacji Europejskiej. 

15 listopada podczas konferencji „Listopad w historii Polski” or-
ganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie Kamil Skwirut wygłosił referat „Listopad 1939 r. w rela-
cjach polskich oficerów przetrzymywanych w Kozielsku”. 

16 listopada w Katedrze Politologii odbyło się spotkanie z Jaro-
sławem Gawlikiem, prezesem Polskiego Radia Rzeszów, wieloletnim 
redaktorem „Gazety Wyborczej” w Rzeszowie. Zaproszony gość przed-
stawił studentom kulisy pracy dziennikarza radiowego, opowiedział 
o sposobach przygotowywania audycji, zasadach funkcjonowania me-
diów w Polsce oraz perspektywach zatrudnienia.  

25 listopada Kamil Skwirut ukończył szkolenie „Arbitraż i nego-
cjacje w praktyce polskiej i europejskiej” organizowane przez Studenc-
ką Akademię Umiejętności Uniwersytetu Rzeszowskiego. Był on także 
słuchaczem rocznego kursu „Akademia Młodych Dyplomatów” prowa-
dzonego przez Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie. 

8–9 grudnia Uniwersytet Wrocławski organizował VI Konferencję 
Młodych Naukowców, w ramach której Kamil Skwirut wygłosił refe-
rat: „Obraz zbrodni katyńskiej w prasie na przykładzie »Gazety Wybor-
czej« (2000–2010)”.  

8–10 grudnia w ramach IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów 
Historyków Wojskowości, organizowanej przez Koło Naukowe Histo-
ryków Wojskowości i studentów Instytutu Historii Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, Kamil Skwirut wygłosił referat: „»Abym mógł 
żyć i umierać jak prawy żołnierz polski«. Rzeszowscy oficerowie Woj-
ska Polskiego zamordowani w Charkowie wiosną 1940 r.” 

9–11 grudnia 50-osobowa grupa studentów politologii wraz 
z opiekunami wzięła udział w wyjeździe do Berlina. Celem wizyty było 
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zwiedzenie wystawy „Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztu-
ce” (Tür an Tür. Polen – Deutschland. 1000 Jahre Künst und 
Geschichte), zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie 
i Martin-Gropius-Bau w Berlinie. Studenci zwiedzili również Dom 
Konferencji Wannsee oraz Muzeum Żydowskie. Ważnym punktem 
wyjazdu było zwiedzenie wystawy dotyczącej historii III Rzeszy i na-
rodzin Holocaustu w berlińskim Muzeum Topografii Terroru.  

5 stycznia 2012 r. 5-osobowa grupa studentów uczestniczyła 
w pokazie kronik filmowych z okresu PRL, zorganizowanym przez 
Koło Naukowe Myśli Społeczno-Politycznej przy Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Oświęcimiu oraz Amatorski Klub Filmowy 
„Chemik”. Studenci politologii zwiedzili również Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. 

13–15 stycznia przedstawiciele KNP wzięli udział w Pierwszym 
Studenckim Kongresie Nauk Ekonomicznych i Społecznych, zorgani-
zowanym przez Koło Naukowe „Ines”, działające przy Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu. W czasie obrad rzeszowscy studenci 
wygłosili dwa referaty – Kamil Skwirut: „Państwowy Memoriał Katyń. 
Działalność turystyczno-pielgrzymkowa w latach 2000–2010”, a Kata-
rzyna Ozimek: „Geneza powstania Helsińskiej Fundacji Praw Człowie-
ka”. Oba referaty zostały opublikowane w „Pracach Naukowych Stu-
denckiego Koła Nauk Ekonomicznych i Społecznych »Ines«”. Podczas 
Kongresu studenci ukończyli również szkolenie „Sztuka wystąpień 
publicznych i autoprezentacji”. 

20 stycznia Katarzyna Ozimek i Kamil Skwirut wzięli udział 
w konferencji naukowej pod hasłem „Czy lekcja z Wannsee została 
odrobiona?”, zorganizowanej przez Międzynarodowy Dom Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu. Honorowy patronat nad spotkaniem objęła 
Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Konferencja odbyła się 
w 70. rocznicę podjęcia decyzji o ostatecznym rozwiązaniu kwestii 
żydowskiej. Prelegenci wygłosili referaty dotyczące m.in. narodzin 
Holocaustu, przebiegu Konferencji w Wannsee oraz współczesnych 
przykładów ludobójstwa (Serbia, Rwanda, Kambodża). Dyskutowano 
także na temat działalności międzynarodowych organów ochrony praw 
człowieka i ich uniwersalizmu.  

27 stycznia w Muzeum Żydowskim „Galicja” w Krakowie odbyło 
się spotkanie z Marco Patricellim, wykładowcą na Uniwersytecie 
G. d’Annunzio w Chieti, autorem książki pt. Ochotnik. O rotmistrzu 
Witoldzie Pileckim. Promocja publikacji stanowiła część obchodów 
Dnia Pamięci o Holocauście. W spotkaniu uczestniczyli m.in. ambasa-
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dor Republiki Włoskiej Riccardo Guariglia oraz prof. Wojciech Naręb-
ski, ostatni żyjący w Polsce żołnierz 22. Kompanii Zaopatrywania 
Artylerii 2. Korpusu Polskiego. KNP reprezentowali Karolina Pienią-
żek, Katarzyna Ozimek i dr Krzysztof Żarna. Obejrzeli oni również 
bieżące wystawy: „Polska i Palestyna. Dwie ziemie i dwa nieba. Żydzi 
krakowscy w obiektywie Ze’va Aleksandrowicza” oraz „Anna Frank. 
Historia na dzień dzisiejszy”. 

5 marca KNP wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, Instytu-
tem Studiów Politycznych PAN oraz Wydawnictwem TRIO zorgani-
zowało spotkanie z posłem do Parlamentu Europejskiego Pawłem Ko-
walem. W panelu dyskusyjnym: „Koniec systemu władzy” wzięli 
udział prof. dr hab. Aleksander Bobko i dr Mieczysław Janowski. 

15 marca poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba 
scharakteryzował studentom Katedry Politologii UR specyfikę organi-
zacji kampanii wyborczej. Przedstawił to na przykładzie ostatnich 
wyborów parlamentarnych, podczas których stał na czele sztabu wy-
borczego Prawa i Sprawiedliwości. 

27 marca gośćmi KNP byli Jacek Kurski i Mieczysław Golba, któ-
rzy wzięli udział w spotkaniu ze studentami Katedry Politologii 
nt. „Solidarna Polska – nowa partia prawicowa”. 

29 marca w siedzibie Katedry Politologii UR odbyło się spotkanie 
z Janem-Philippem Sommerem, attaché ds. kultury Konsulatu General-
nego Niemiec w Krakowie, który dyskutował ze studentami na temat 
stosunków polsko-niemieckich. 

4 kwietnia KNP wspólnie z Kołem Naukowym Studentów i Dok-
torantów Historii UR zorganizowało spotkanie „Białoruś oczami mło-
dych opozycjonistów”, w którym wzięli udział studiujący w Rzeszowie 
i Krakowie Białorusini: Ivan Stasiuk, Volha Czarnykh i Anatol Mich-
nawiec.  

11–14 kwietnia podczas XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków 
Studentów, organizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
członkowie KNP wygłosili następujące referaty: Karolina Pieniążek 
„Analiza wyborów prezydenckich na Białorusi w 1994 r.” oraz Kamil 
Skwirut „Funkcjonariusze Policji Państwowej pochodzący z przedwo-
jennego powiatu rzeszowskiego zamordowani wiosną 1940 roku 
w Kalininie »Twerze«”. 

16T19 kwietnia członkowie sekcji dziennikarskiej zorganizowali se-
minarium nt. „Czy koncerny medialne mają poglądy polityczne?”. Na 
zaproszenie Koła wykład poprowadził Bjørn Cato Funnemar16Tk, sekre-
tarz Rady Nadzorczej spółki medialnej Vysokyi Zamok we Lwowie 
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(Ukraina), wcześniej związany norweską spółka Orkla (były wydawca 
m.in. „Gazety Codziennej Nowiny”). Zaproszony gość w latach 
osiemdziesiątych XX w. związany był z obozem solidarnościowym 
w Polsce, pełnił również funkcje przewodniczącego Solidarności 
Norwesko-Polskiej oraz dyrektora Wykonawczego Komitetu Helsiń-
skiego w Norwegii.  

19–21 kwietnia członkowie KNP organizowali w Oświęcimiu Ob-
jazdowy Festiwal Filmowy „Watch Docs. Prawa człowieka w filmie”, 
będący jednym z najstarszych i największych festiwali filmów 
o prawach człowieka na świecie. Jego współorganizatorami są Helsiń-
ska Fundacja Praw Człowieka, Społeczny Instytut Filmowy oraz Cen-
trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W ramach Festiwalu 
Piotr Skrzypczak ze stowarzyszenia Homo Faber przeprowadził warsz-
taty dotyczące dyskryminacji, w których uczestniczyli: Mateusz Drejs, 
Katarzyna Ozimek, Karolina Pieniążek i Tomasz Skrzęta. 

20 kwietnia w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Oświęcimiu odbyła się konferencja nt. „Prawa człowieka w XX 
i XXI w.” Referaty wygłosili: Jarosław Hajduk („Wspólna historia – 
wspólny problem. Kwestia mniejszości polskiej na Litwie”), Bartosz 
Kowal („Mniejszości narodowe i etniczne w myśli politycznej Zadru-
gi”), Izabela Maliczowska („Międzynarodowe sądownictwo karne. 
Wybrane aspekty”), Katarzyna Ozimek („Uniwersalizm praw człowie-
ka”), Agnieszka Piątkowska („OBWE a konflikt w Gruzji”), Karolina 
Pieniążek („Sytuacja opozycji na Białorusi”), Marek Siek („Dyskrymi-
nacja mniejszości polskiej na Litwie”), Kamil Skwirut („Białoruska 
lista katyńska”), Piotr Szczepanik („Julia Tymoszenko – sprawiedli-
wość czy gra polityczna?”).  

10–11 maja członkowie KNP (Mateusz Parafian, Justyna Sławiń-
ska, Dariusz Ziaja) brali udział w warsztatach organizowanych w Cen-
trum Żydowskim w Oświęcimiu, prowadzonych przez trenerów ze 
Stowarzyszenia Nigdy Więcej i Amnesty International. Dotyczyły one 
problemu rasizmu obecnego na stadionach w kontekście zbliżających 
się Mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz kwestii prac nad traktatem 
o handlu bronią ONZ. Studenci obejrzeli też film poświęcony sytuacji 
w Sudanie Oczy i uszy Boga i spotkali się z jego słoweńskim reżyserem 
Tomem Kriznarem. 

18 maja Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu 
w Białymstoku Filii w Wilnie zorganizował międzynarodową konfe-
rencję naukową „Czy dyplom wyższego wykształcenia traci na znacze-
niu?”. Katarzyna Ozimek wygłosiła referat: „Działalność w studenckim 
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kole naukowym szansą na zdobycie doświadczenia”, a Piotr Szczepa-
nik: „Dyplom wyższej uczelni a perspektywa zatrudnienia”. 

22 maja gościem KNP był redaktor naczelny miesięcznika 
„W Drodze” ojciec Roman Bielecki OP, który wygłosił wykład „Ko-
ściół wobec mediów. Media wobec Kościoła”. 

24–27 maja 25-osobowa grupa członków KNP wraz z opiekunami 
przebywała we Lwowie. Studenci zwiedzili najważniejsze zabytki mia-
sta i spotkali się z młodzieżą z Uniwersytetu Iwana Franki. Polacy 
i Ukraińcy dyskutowali o problemowych kwestiach w relacjach bila- 
teralnych.  

Działalność Koła Naukowego Politologów była możliwa dzięki 
wsparciu, którego udzielili prorektor ds. badań naukowych i współpra-
cy z zagranicą prof. dr hab. Aleksander Bobko, kierownik Katedry 
Politologii UR prof. dr hab. Henryk Cimek oraz opiekunowie KNP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


