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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
KOŁA NAUKOWEGO POLITOLOGÓW 
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

ZA ROK AKADEMICKI 2007/2008 

Funkcję opiekunów KNP UR w roku akademickim 2007/2008 peł-
nili dr Wojciech Furman i dr Krzysztof Żarna. W listopadzie 2007 r. 
ukonstytuował się nowy zarząd w składzie: Michał Pisarek (prezes), 
Marcin Zygmunt (zastępca prezesa), Tomasz Lutak (sekretarz), Marek 
Ostapko (rzecznik) i Marek Sadowski (skarbnik). Do KNP w roku aka-
demickim 2007/2008 należało 41 osób. 

Pierwszym wydarzeniem, w którym uczestniczyli członkowie Ko-
ła Naukowego, była debata pod tytułem „Nasza Europa?”, która zo-
stała zorganizowana przez posła do Parlamentu Europejskiego Mie-
czysława Janowskiego oraz ówczesnego dziekana Wydziału 
Socjologiczno-Historycznego prof. dr. hab. Aleksandra Bobkę. Miała 
ona miejsce 24 listopada 2007 r. i odbyła się w Bibliotece Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. 

23 lutego 2008 r. członkowie KNP wraz z prof. Aleksandrem Bob-
ką i posłem Mieczysławem Janowskim zorganizowali drugą odsłonę 
„Debat Europejskich” z cyklu „Nasza Europa?”. Przedstawiciele KNP 
wzięli udział wspólnie z Kołem Naukowym Socjologów w debacie 
oksfordzkiej na temat ratyfikowania przez Polskę „Karty praw podsta-
wowych Unii Europejskiej”. Członkowie Koła Naukowego Marek 
Ostapko i Tomasz Lutak zostali zaproszeni do Radia Rzeszów, gdzie 
brali udział w dyskusji na temat realnych następstw przyjęcia „Karty 
praw podstawowych” w Polsce. 

Członkowie KNP wzięli również aktywny udział w debacie komi-
tetów wyborczych, zorganizowanej przez UR 29 listopada 2007 r., któ-
ra zbiegła się z kampanią wyborczą do Sejmu i Senatu RP. 
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Na zaproszenie Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa 
ELSA Poland Grupa Lokalna Elsa Rzeszów zarząd KNP odwiedził 
Wydział Prawa UR, gdzie 11 grudnia 2007 r. odbyło się seminarium 
dotyczące problematyki kary śmierci pt. „Skazany na śmierć”. Prele-
gentami byli dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia, dr hab. prof. UR Halina 
Zięba-Załucka, dr Krzysztof Żarna i ks. dr Piotr Steczkowski.  

7 grudnia 2007 r. ukazał się pierwszy numer biuletynu KNP „Bibu-
ła”. Na jego łamach poruszane są zarówno sprawy bieżące, jak i histo-
ryczne. Biuletyn jest rozdawany nieodpłatnie studentom i pracownikom 
UR. Redakcję tworzą: Marek Ostapko (redaktor naczelny), Monika Bie-
lecka (redaktor techniczny), Tomasz Lutak (redaktor), Marcin Fijołek 
(redaktor/grafika), Michał Pisarek (redaktor). Redakcja „Bibuły” nawią-
zała współpracę z innymi kołami naukowymi w celu rozpowszechniania 
biuletynu w jak najszerszych kręgach. Udało się nawiązać kontakt 
z ośrodkami akademickimi w Toruniu, Opolu i Oświęcimiu. 

Bardzo istotną inicjatywą podjętą przez KNP była organizacja 
cyklu spotkań Debaty Europejskie pt. „Dokąd zmierza Europa?”. 
16 stycznia 2008 r. w dużej auli UR Janusz Korwin-Mikke wygłosił 
wykład oraz uczestniczył w dyskusji. Do kolejnego spotkania doszło 
28 maja 2008 r. Tym razem zaproszonym gościem był były premier 
Leszek Miller. 

Na dwa dni przed rocznicą utworzenia Armii Krajowej, tj. 12 lute-
go 2008 r., członkowie KNP uczestniczyli w spotkaniu „Żołnierze wy-
klęci”, organizowanym przez Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Hi-
storycznej „ŚLAD”, Gimnazjum im. Armii Krajowej nr 8, Instytut Pa-
mięci Narodowej oraz Klub Historyczny im. Łukasza Cieplińskiego.  

19 lutego 2008 r. członkowie KNP odwiedzili Zakład Karny Rzeszów-
Załęże. Celem wizyty był monitoring systemu penitencjarnego w Polsce. 
Oprócz poznania gmachu Zakładu Karnego studenci wzięli udział w dysku-
sji z wychowawcą więziennym majorem Leszkiem Kozłem. 

11 marca 2008 r. delegacja KNP wzięła udział w spotkaniu z po-
słem Wojciechem Olejniczakiem, które było organizowane przez Wy-
dział Ekonomii UR. Członkowie KNP czynnie uczestniczyli w panelu 
dyskusyjnym. 

11–12 marca 2008 r. odbyła się dwudniowa konferencja pod tytu-
łem „Z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1939–1989”. Zorgani-
zowana została przez IPN – Oddział w Rzeszowie oraz Instytut Historii 
UR. Członkowie KNP oprócz udziału w panelu dyskusyjnym przepro-
wadzili wywiad z Marcinem Urynowiczem, pracownikiem naukowym 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
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9 maja 2008 r. dzięki zaangażowaniu dr. Bartosza Wróblewskiego 
i KNP udało się zorganizować spotkanie z dr. Robertem Kłosowiczem 
– amerykanistą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie miało miej-
sce w Katedrze Politologii UR. Jego uczestnicy mieli możliwość wy-
słuchania wykładu pt. „USA – syndrom kowboja czy realna polityka 
zagraniczna?”. 

W maju 2008 r. dzięki aktywności opiekuna KNP dr. Krzysztofa 
Żarny nawiązano współpracę z kinem „Zorza” w Rzeszowie. Jej celem 
było przedsięwzięcie w postaci utworzenia Dyskusyjnego Klubu Fil-
mowego o tematyce społeczno-politycznej. Na pierwszej projekcji za-
prezentowano film Droga do Guantanamo.  

17 maja 2008 r. odbył się wykład prawnika, publicysty i autora 
wielu książek o tematyce społeczno-politycznej Stanisława Michalkie-
wicza. Delegacja KNP wzięła udział zarówno w spotkaniu, jak 
i przeprowadziła wywiad z prelegentem. 

Poza lokalnymi wydarzeniami członkowie KNP brali udział w sze-
regu inicjatyw poza Rzeszowem. 3 kwietnia 2008 r. w Tarnowie doszło 
do spotkania z rzecznikiem praw społeczności romskiej przy Radzie 
Europy Adamem Andraszem. Obok spotkania, które miało miejsce 
w Tarnowskim Centrum Kultury Romskiej, studenci zwiedzili miej-
scowe Muzeum Etnograficzne, w którym znajduje się ekspozycja uka-
zująca kulturę i historię tej grupy etnicznej. 

23 kwietnia 2008 r. studenci z KNP odwiedzili Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Celem było spotkanie z Mirosławem Obstarczy-
kiem – kustoszem Działu Wystawienniczego oraz wysłuchanie jego wy-
kładu nt. „Auschwitz jako miejsce pamięci i zjawisko społeczne”. 

24 kwietnia 2008 r. prezes KNP Michał Pisarek wziął udział 
w XIII Debacie Tischnerowskiej zorganizowanej przez Uniwersytet 
Warszawski oraz Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku. Tematem kon-
ferencji były wartości w polityce międzynarodowej. Referentami byli: 
Madeleine Albright, prof. Bronisław Geremek, Paweł Kowal i Alek-
sander Smolar. Po przedstawieniu swoich poglądów związanych z te-
matem konferencji rozpoczęła się dyskusja, w której poruszono wiele 
aktualnych problemów i spraw z zakresu polityki międzynarodowej, jej 
kształtowania oraz zgodnie podkreślono konieczność współpracy 
wszystkich państw w celu utrzymania globalnego pokoju. 

Członkowie KNP aktywnie przepracowali również okres wakacyj-
ny. 25–27 września 2008 r. mieli przyjemność uczestniczyć w konfe-
rencji nt. „60. rocznica »Powszechnej deklaracji praw człowieka«”, 
która odbyła się w Słupsku. Była to pierwsza z serii konferencji 
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naukowych organizowanych przez absolwentów Szkoły Praw Człowie-
ka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Ośrodek Informacji ONZ. 
Dwuosobowa delegacja KNP Marcin Fijołek i Katarzyna Ozimek wraz 
z opiekunem Koła Naukowego dr. K. Żarną wzięła udział zarówno 
w konferencji, jak i w warsztatach organizowanych przez Szkołę Policji 
w Słupsku.  

Wart podkreślenia jest fakt, iż członkowie KNP zaangażowali się 
również w działalność charytatywną. Zorganizowali zbiórkę pieniędzy 
między innymi na rzecz rzeszowskiego schroniska dla zwierząt „Kun-
delek” oraz domów dziecka. Uczestniczyli także w organizowanej przez 
Samorząd Studencki akcji „Pomóżmy Witkowi”, która miała na celu 
wspomóc niepełnosprawnego studenta prawa UR. 

Działalność Koła Naukowego Politologów w roku akademickim 
2007/2008 była możliwa dzięki wsparciu kierownika Katedry Politologii 
UR prof. dr. hab. Henryka Cimka, który wychodził naprzeciw inicjaty-
wom podejmowanym przez członków KNP. Działalność nie byłaby tak 
owocna, gdyby nie starania i wkład opiekunów KNP – zarówno dr. Woj-
ciecha Furmana, jak i dr. Krzysztofa Żarny, oraz dziekana Wydziału 
Socjologiczno-Historycznego prof. dr. hab. Aleksandra Bobki.  


