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Katarzyna Ozimek 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
KOŁA NAUKOWEGO POLITOLOGÓW 

ZA ROK AKADEMICKI 2010/2011 

W roku akademickim 2010/2011 Koło Naukowe Politologów liczy-
ło czterdziestu członków. Funkcję prezesa pełniła Katarzyna Ozimek, a 
wiceprezesów Mateusz Kutrzeba i Tomasz Skrzęta. W ramach koła 
naukowego działały cztery sekcje tematyczne: praw człowieka, admini-
stracyjno-samorządowa, dziennikarska i nauk politycznych. Zorgani-
zowano trzy wyjazdy zagraniczne, kilkanaście spotkań i debat 
z politykami, studenci uczestniczyli w licznych szkoleniach, semina-
riach i konferencjach naukowych.  

Istotnym aspektem działalności była aktywność międzynarodowa. 
Od 4 do 10 lutego 2011 r. członkowie koła naukowego zaangażowali się 
w organizację pobytu w Rzeszowie grupy młodzieży z Oberstufen- 
-Kolleg an der Universität Bielefeld (Niemcy). Było to jedno z cyklicz-
nych spotkań organizowanych przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie 
w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski we współpracy z Oberstufen-
-Kolleg. Studenci politologii wzięli udział w spotkaniach z młodzieżą 
z Niemiec, podczas których dyskutowano na temat relacji polsko- 
-niemieckich, wzajemnych stereotypów oraz możliwości współpracy. Od 
30 kwietnia do 7 maja 2011 r. studenci przebywali z rewizytą w Bielefel-
dzie. Zwiedzili miasto partnerskie Rzeszowa, uczestniczyli w warsztatach 
dotyczących pozycji Polski i Niemiec w Unii Europejskiej oraz wzajem-
nej współpracy. Ważną częścią pobytu były zajęcia na temat robotników 
przymusowych w III Rzeszy i odwiedziny miejsca, gdzie funkcjonował 
obóz pracy dla kobiet. Studenci zapoznali się z systemem edukacji 
w Niemczech, jego problemami i wyzwaniami. Głównym punktem wy-
jazdu była uroczystość zorganizowana w ratuszu z okazji święta uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja, w której uczestniczył burmistrz Bielefeldu Pit 
Clausen, wicekonsul RP Jakub Wawrzyniak oraz członkowie Towarzy-
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stwa Niemiecko-Polskiego. 27–29 maja 2011 r. grupa studentów polito-
logii wzięła udział w wyjeździe do Lwowa. Celem wizyty było spotkanie 
ze studentami Uniwersytetu Iwana Franki oraz dyskusja na temat bieżą-
cych problemów w stosunkach polsko-ukraińskich. Poruszono także te-
mat perspektywy akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, kwestię konse-
kwencji wynikających z podziału Ukrainy oraz przygotowań do Euro 
2012. Starano się również dokonać bilansu „pomarańczowej rewolucji” 
oraz postaw Polaków wobec wydarzeń z przełomu 2004 i 2005 r. Ważną 
częścią wizyty były odwiedziny miejsca mordu na profesorach Uniwersy-
tetu Lwowskiego w 1941 r. Pozostały czas studenci wykorzystali na 
zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta oraz poznanie jego historii. 
15–18 września grupa studentów wraz z dr. Krzysztofem Żarną wzięła 
udział w wyjeździe do Bratysławy i Wiednia. Jego celem była wizyta 
w parlamencie – Radzie Narodowej Republiki Słowackiej oraz w siedzi-
bie Słowackiego Stowarzyszenia na rzecz Polityki Zagranicznej (Slovak 
Foreign Policy Association). 

Kolejną z form działalności były spotkania z politykami. W ramach 
cyklu „Polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej” gośćmi 
koła naukowego byli: Tomasz Kamiński (SLD), Zbigniew Rynasiewicz 
(PO), Jan Bury (PSL), Eugeniusz Kłopotek (PSL), Krystyna Wróblew-
ska (PiS), Kazimierz Moskal (PiS), Stanisław Ożóg (PiS). W związku 
z wyborami samorządowymi zorganizowano dwie debaty: „W samo 
południe”, w której wzięli udział kandydaci na Urząd Prezydenta Mia-
sta Rzeszowa (Tadeusz Ferenc, Jerzy Cypryś, Jerzy Maślanka, Wiesław 
Walat i Andrzej Dec), oraz „Młodzi samorządowcy – wybory 2010”, 
której uczestnikami byli studenci kandydujący w wyborach. W ramach 
spotkania z marszałkiem województwa podkarpackiego Mirosławem 
Karapytą odbyła się dyskusja na temat wizji rozwoju województwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem perspektyw rzeszowskich uczelni, szans 
absolwentów na rynku pracy, wykorzystania funduszy unijnych oraz 
promocji regionu w kraju i za granicą. Na zaproszenie Koła Naukowe-
go Politologów, Koła Naukowego „Eurointegracja” przy Politechnice 
Rzeszowskiej i Zrzeszenia Studentów Polskich sędzia Trybunału Kon-
stytucyjnego Marek Zubik wygłosił referat „Zastępstwo konstytucyjne 
organów państwa w sytuacjach kryzysowych”. Gościem studentów był 
także Janusz Palikot, który odpowiadał na pytania dotyczące reformy 
systemu emerytalnego, szkolnictwa wyższego oraz bezpieczeństwa 
energetycznego. 

Na zaproszenie rzeszowskiego posła Tomasza Kamińskiego trzy-
dziestoosobowa grupa przedstawicieli Koła Naukowego Politologów 
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wzięła udział w wizycie w Sejmie RP. Pobyt rozpoczął się od przypo-
mnienia historii polskiego parlamentaryzmu i kwestii związanych ze 
strukturą oraz funkcjonowaniem polskiego parlamentu. Następnie stu-
denci przysłuchiwali się obradom oraz zwiedzili gmach sejmowy. Spo-
tkali się również z posłami: Bartoszem Arłukowiczem, Tadeuszem 
Iwińskim oraz Markiem Wikińskim. 

W marcu i kwietniu 2011 r. Andrzej Patro i Karol Wojdyła wzięli 
udział w cyklu szkoleń pt. „Akademia Służby Publicznej”, zorganizo-
wanych przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera 
w Krakowie. Honorowy patronat nad projektem objął prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 

Przedstawiciele sekcji dziennikarskiej brali udział w wizytach mają-
cych na celu przybliżenie funkcjonowania regionalnych i lokalnych me-
diów. Odwiedzili m.in. siedziby Telewizji Polskiej SA Oddział w Rze-
szowie, Polskiego Radia Rzeszów oraz redakcję Gazety Codziennej 
„Nowiny”. W budynku Katedry Politologii odbyły się warsztaty dzienni-
karskie, które poprowadzili: 16TJaromir Kwiatkowski, Roman Adamski, 
Grzegorz Boratyn. 16TKrzysztof Guła wziął udział w panelu redakcyjnym 
serwisu internetowego Reporter RP, który odbył się w redakcji Presspu-
bliki w Warszawie. Wraz z innymi studentami zwiedził siedzibę redakcji, 
wziął udział w panelu dyskusyjnym oraz spotkaniu z redaktorem naczel-
nym Pawłem Lisickim i publicystą Piotrem Zarembą. 

Wiele ciekawych inicjatyw podejmowali przedstawiciele sekcji 
praw człowieka. Zorganizowali spotkanie z rzecznikiem praw dziecka 
Markiem Michalakiem, który wygłosił referat pt. „Prawa człowieka 
zaczynają się od praw dziecka”. Studenci mieli okazję poznać zakres 
obowiązków rzecznika oraz przeprowadzić dyskusję na temat obecnego 
stanu ochrony praw dzieci. Następnego dnia przedstawiciele koła nau-
kowego poprowadzili warsztaty dotyczące praw dziecka, które odbyły 
się w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. W spotka-
niu wzięli udział przedstawiciele młodzieży licealnej z całego woje-
wództwa podkarpackiego. W minionym roku akademickim studenci 
odwiedzili również Zakład Karny Rzeszów-Załęże. Podczas wizyty 
w ośrodku penitencjarnym zapoznali się z systemem więziennictwa 
w Polsce, warunkami, w jakich przebywają osadzeni, oraz działaniami, 
które podejmuje się w celu ich resocjalizacji. Studenci zwiedzili też 
jeden z oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Fabrykę 
Emalia Oskara Schindlera. Wystawa dotyczyła zarówno polityki władz 
okupacyjnych, jak i realiów dnia codziennego. Szczególny wymiar 
miała ekspozycja przedstawiająca postać Oskara Schindlera – niemiec-
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kiego przemysłowca, który ocalił ponad tysiąc istnień ludzkich, zatrud-
niając w swojej fabryce wielu więźniów obozu w Płaszowie. Po raz 
kolejny członkowie koła brali udział w przygotowaniach objazdowego 
festiwalu filmowego „Watch Docs. Prawa człowieka w filmie”. Orga-
nizatorem największego tego typu przedsięwzięcia w Polsce są Helsiń-
ska Fundacja Praw Człowieka i Społeczny Instytut Filmowy. 19 kwiet-
nia 2011 r. w budynku głównym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła 
się projekcja filmu dokumentalnego Podziemne państwo kobiet, zorga-
nizowana przez Koło Naukowe Politologów oraz Zrzeszenie Studentów 
Polskich. Po pokazie odbyła się dyskusja na temat podziemia aborcyj-
nego w Polsce.  

Na uwagę zasługuje również aktywność naukowa członków koła 
naukowego. 6 i 7 maja 2011 r. przedstawiciele Koła Naukowego Polito-
logów wzięli udział w XL Międzynarodowym Seminarium Kół Nau-
kowych „Koła naukowe szkołą twórczego działania”, organizowanym 
przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Kamil Skwirut 
wygłosił referat „Za sprawę ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu... 
Historia rodziny kpt. Wacława F. Hermacha”, który został uznany za 
najlepszy w danym panelu. Z kolei Andrzej Patro wygłosił referat „Po-
lityka narodowościowa władz jugosłowiańskich w latach 1945–1992”. 
W minionym roku akademickim nakładem Wydawnictwa Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego ukazała 
się praca zbiorowa Wokół naruszeń praw człowieka, w której zostały 
zamieszczone artykuły Tomasza Lutaka Tarnowskie więzienie jako 
początek końca skazanych na Auschwitz oraz Katarzyny Ozimek Kwe-
stia równego dostępu do oświaty i kultury dla dzieci z obszarów wiej-
skich w Polsce.  

Działalność Koła Naukowego Politologów w roku akademickim 
2010/2011 była możliwa dzięki wsparciu kierownictwa Katedry Polito-
logii, zwłaszcza prof. dr. hab. Henryka Cimka. Pomocy udzielił także 
prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą prof. dr hab. 
Aleksander Bobko. Wiele wysiłku w przygotowanie poszczególnych 
projektów koła naukowego włożyli jego opiekunowie dr Krzysztof 
Żarna oraz dr hab. Wojciech Furman, prof. UR. 

 


