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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
KOŁA NAUKOWEGO POLITOLOGÓW 
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 
W ROKU AKADEMICKIM 2012/ 2013 

Rok akademicki 2012/2013 był rokiem jubileuszowym dla Koła 
Naukowego Politologów. 13 stycznia 2013 r. minęło 10 lat od rozpo-
częcia jego działalności, która od początku była ukierunkowana na trzy 
obszary: administracyjno-samorządowy, historyczny i politologiczno-
dziennikarski. Ich wyrazem były trzy sekcje działające w ramach Koła 
Naukowego Politologów: Praw Człowieka (przewodniczący Kamil 
Skwirut), Dziennikarska (przewodniczący Krzysztof Guła), Nauk Poli-
tycznych i Administracyjno-Samorządowa (przewodniczący Piotr 
Szczepanik). Przewodniczącymi sekcji w roku akademickim 2012/ 
2013 byli studenci II roku studiów II stopnia, wspomagani przez pra-
cowników naukowych Katedry Politologii. Opiekunami Koła byli prof. 
UR dr hab. Wojciech Furman i dr Krzysztof Żarna. Poszczególne sek-
cje Koła wspomagali: dr Anna Kołomycew, dr Paweł Kuca i dr Tomasz 
Koziełło. Koło Naukowe Politologów liczyło 40 członków.  

W roku akademickim 2012/2013 członkowie Koła Naukowego Po-
litologów: 
 zorganizowali i przeprowadzili 10 spotkań z przedstawicielami świata 

mediów, nauki, politykami, duchownymi i świadkami historii, 
 uczestniczyli lub współorganizowali 7 konferencji naukowych, 
 uczestniczyli w licznych seminariach naukowych, festiwalach i kursach, 
 odbyli wyjazdy naukowe do Sejmu RP oraz Muzeum Auschwitz-

Birkenau. 
9 października 2012 r. przeprowadzono wybory nowych władz Ko-

ła Naukowego Politologów na rok akademicki 2012/2013. W wyniku 
głosowania prezesem został wybrany Kamil Skwirut, student II roku 
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studiów II stopnia. Wiceprezesami zostali: Karolina Pieniążek i Krzysz-
tof Guła. Wybrano także sekretarza Dariusza Ziaję, skarbnika Wojcie-
cha Kalisza oraz 4 członków zarządu: Katarzynę Biłas, Aleksandra 
Podolskiego, Grzegorza Sitka i Annę Ozimek. Swojego reprezentanta 
w zarządzie ma każdy rocznik studiów politologicznych. 

Jednym z najważniejszych profili działalności Koła Naukowego 
Politologów były spotkania z przedstawicielami różnych dziedzin życia 
społeczno-politycznego, poznanie ich poglądów oraz dyskusja. W mi-
nionym roku akademickim gośćmi Koła Naukowego Politologów Uni-
wersytetu Rzeszowskiego byli:  
 Alicja Wosik, wicewojewoda podkarpacki (8 listopada 2012 r.). 

Temat spotkania: Czy kobiety mają trudniej niż mężczyźni?,  
 Wojciech Naja, wydawca i redaktor naczelny tygodnika „Reporter” 

(16 listopada 2012 r.). Temat spotkania: Dziennikarstwo lokalne 
w polityce, 

 Józefa Hrynkiewicz, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
(19 listopada 2012 r.). Temat spotkania: Młodzi na rynku pracy, 

 Rafał Zienkiewicz, znany dziennikarz i publicysta (23 listopada 
2012 r.). Temat spotkania: Kim jest współczesny endek? Wykład po-
łączony z promocją książki Myśli współczesnego endeka, 

 Ks. Paweł Gnat, badacz ruchów społeczno-religijnych (27 listopada 
2012 r.). Temat spotkania: Nowe ruchy pseudoreligijne w konsytua-
cji współczesnych ruchów społecznych, 

 Inga Safader-Powroźnik, wydawca dwumiesięczników: „ViP Biznes 
i Styl” i „Trendy Podkarpackie” (11 stycznia 2013 r.). Temat spo-
tkania: Ile kosztuje wydawanie mediów regionalnych?, 

 Stanisław Szpunar, ostatni żyjący rzeszowianin z pierwszego trans-
portu więźniów do obozu Auschwitz, również więzień obozów: 
Bergen-Belsen i Buchenwald (16 stycznia 2013 r.). Temat spotka-
nia: Byłem, przeżyłem, daję świadectwo, 

 Jan Pospieszalski, znany muzyka, publicysta i dziennikarz (19 
stycznia 2013 r.). Temat spotkania: Polskie klimaty. Wykład połą-
czony z filmem Anatomia upadku, 

 Janusz Cisek, wiceminister spraw zagranicznych (6 marca 2013 r.). 
Temat spotkania: Polonia wczoraj i dziś. Zapomniany element pol-
skiej polityki zagranicznej, 

 Antoni Dudek, historyk (13 maja 2013 r.). Temat spotkania: Wzloty 
i upadki, czyli 23 lata III RP. Bilans i perspektywy. Wykład połą-
czony z promocją książki „Historia polityczna Polski 1989–2012”. 
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Koło Naukowe Politologów jest także miejscem poznawania świata 
naukowego, rozwijania swoich zainteresowań naukowych oraz zdoby-
wania pierwszych doświadczeń związanych z badaniami naukowymi 
i organizacją konferencji naukowych. W roku akademickim 2012/ 2013 
członkowie Koła współorganizowali lub uczestniczyli w następujących 
konferencjach naukowych: 
 Konferencja naukowa „Perspektywy zarządzania w samorządzie 

terytorialnym” zorganizowana przez Katedrę Politologii Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego (27–28 września 2012 r.). Z ramienia Koła Na-
ukowego Politologów w przygotowaniach konferencji brali udział 
i uczestniczyli w niej jako słuchacze: Bartosz Kowal, Kamil Skwirut 
i Piotr Szczepanik. 

 Międzynarodowa konferencja naukowa „Sytuacja narodowościowa 
na obszarze Kaukazu Północnego w Federacji Rosyjskiej po rozpa-
dzie ZSRR” zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego (29–30 listopada 2012 r.). Konferencję współorga-
nizowali członkowie Koła Naukowego Politologów: Kamil Skwirut, 
Eliasz Łapkowski, Karolina Pieniążek, Izabela Maliczowska 
i Bartosz Kowal. W konferencji brali udział naukowcy z kilku 
ośrodków akademickich w Kaukazie Południowym: z Osetii Połu-
dniowej i Kabardo-Bałkarii. 

 Studencka konferencja naukowa „Katyń. Ocalić od zapomnienia” 
oraz I Dzień Rzeszowski Dzień Katyński (15 kwietnia 2013 r.), zor-
ganizowane przez Koło Naukowe Politologów i Szkołę Podstawową 
nr 25 w Rzeszowie. Referaty wygłosili przedstawiciele Koła Nau-
kowego Politologów: Kamil Skwirut i Karolina Pieniążek. 

 Konferencja naukowa „Szanse i perspektywy młodego pokolenia 
w Polsce” zorganizowana przez Instytut Universum Civile w Rze-
szowie (26 kwietnia 2013 r.). Koło Naukowe Politologów było 
współorganizatorem konferencji.  
Członkowie Koła Naukowego Politologów uczestniczyli także jako 

prelegenci w poniższych konferencjach naukowych, spotkaniach oko-
licznościowych i warsztatach: 
 X Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Forum Naukowe „Społe-

czeństwo – wczoraj, dziś, jutro. Media nowej generacji a przemiany 
społeczno-polityczne”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (19–20 
kwietnia 2013 r.). Udział jednego członka Koła. 

 Międzynarodowa konferencja naukowa „Otwarte usta – wolność 
słowa i mediów w przestrzeni publicznej”, Katolicki Uniwersytet 
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Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – Wydział Zamiejscowy w Sta-
lowej Woli (20 kwietnia 2013 r.). Udział jednego członka Koła. 

 Ogólnopolska konferencja naukowa „Pamięć – Pogranicze – Oral 
historyk”, Uniwersytet Szczeciński (15–17 maja 2013 r.). Udział 
jednego członka Koła. 

 XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie (22–26 kwietnia 2013 r.). Udział 
dwóch członków Koła. 
Ponadto członkowie Koła Naukowego Politologów współorgani-

zowali i uczestniczyli w XI Objazdowym Festiwalu Filmowym „Watch 
Docs. Prawa człowieka w filmie”, który odbył się w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Uczest-
niczyli także w wyjeździe do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
corocznej wizycie pierwszych roczników studiów politologicznych 
w Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Troje członków Koła uczestniczyło w tygodniowym seminarium 
naukowym „Perspektywy pamięci” zorganizowanym przez Międzyna-
rodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, w którym uczestniczy-
li studenci z Polski, Niemiec i Białorusi (10–16 listopada 2012 r.). Bo-
haterką spotkania była więźniarka Majdanka i Auschwitz-Birkenau, 
Aleksandra Borisowa. 

24 listopada 2012 r. prezes Koła Kamil Skwirut otrzymał certyfikat 
ukończenia rocznego kursu dyplomatycznego „Akademia Młodych 
Dyplomatów” promocja im. Jana Karskiego w Europejskiej Akademii 
Dyplomacji w Warszawie. Był jedynym studentem z Podkarpacia, 
uczestniczącym w tej edycji kursu.  

Koło Naukowe Politologów ściśle współpracowało z Samorządem 
Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Część członków 
Zarządu Koła należało jednocześnie do Zarządu ww. Samorządu Stu-
dentów. Koło i Samorząd wspólnie organizowały spotkania i konferen-
cje naukowe. Koło współpracowało także z innymi kołami naukowymi 
na Wydziale Socjologiczno-Historycznym. 14 lutego 2013 r. podpisano 
porozumienie o współpracy pomiędzy Kołem Naukowym Politologów 
a Kołem Naukowym „Semper Fidelis”. Kontakt z członkami Koła był 
stale utrzymywany poprzez profile na portalach społecznościowych 
prowadzone przez członków Koła i afisze wywieszane w budynku Ka-
tedry Politologii.  

O działaniach Koła Naukowego Politologów informowały media 
regionalne: Polskie Radio Rzeszów (program „Kresowe krajobrazy” 
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9 kwietnia 2013 r.), Telewizja Trwam (wywiad z Janem Pospieszal-
skim (19 stycznia 2013 r.), Gazeta Codzienna „Nowiny” (wydanie 
z 16 kwietnia 2013 r.), miesięcznik „Echo Rzeszowa” (wydanie z maja 
2013 r.) oraz „Gazeta Uniwersytecka” Uniwersytetu Rzeszowskiego 
(trzy artykuły).  

Koło Naukowe Politologów pozyskało także fundusze i rozpoczęło 
przygotowania do międzynarodowej konferencji naukowej „Między 
Wschodem a Zachodem. Kaukaz wczoraj i dziś”, która została zapla-
nowana na początek roku akademickiego 2013/2014. 
 


