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W roku akademickim 2016/2017 Samorząd Studentów Wydziału 

Socjologiczno-Historycznego podejmował wiele działań. Jego aktyw-

ność przejawiała się w indywidualnej pracy członków samorządu oraz 

inicjatywach ogółu studentów. Działania te miały wieloraki charakter. 

Studenci zaangażowani w działalność samorządu wydziałowego podej-

mowali inicjatywy: naukowe, integracyjne, dobroczynne oraz kulturalne. 

Szeroka gama zainteresowań studentów przyczyniła się do tego, że or-

ganizowane przedsięwzięcia nie były monotematyczne oraz trafiały do 

szerokiego grona odbiorców.  

Wraz z początkiem roku akademickiego 2016/2017 przeprowadzono 

wybory przewodniczącego Samorządu Wydziałowego. W wyniku gło-

sowania przewodniczącym został Karol Piękoś., zaś jego zastępcami 

Dominik Boratyn, Bartłomiej Krzych oraz Damian Wicherek. Nowo 

wybrane władze postawiły sobie za cel zwiększenie aktywności studen-

tów oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzowanie 

kultury oraz samorządności studenckiej.  

W roku akademickim 2016/2017 r. Samorząd Studentów Wydziału 

Socjologiczno-Historycznego zorganizował lub brał udział w następują-

cych inicjatywach. 

W listopadzie 2016 r. wraz z samorządami wydziałów: filologiczne-

go, sztuki oraz matematyczno-przyrodniczego zorganizował „Otrzęsiny 

Campusu Rejtana”. To cykliczne wydarzenie ma na celu integrowanie 
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studentów rozpoczynających swoją przygodę z Uniwersytetem Rze-

szowskim.  

Samorząd Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego w grud- 

niu 2016 r. zorganizował we współpracy z fundacją ,,Mam Marzenie” 

akcję „Charytatywne Kino na Auli”. Przedsięwzięcie połączone było ze 

zbiórką słodyczy dla potrzebujących dzieci. Studenci, którzy przyszli na 

projekcję filmu, w zamian za wejście na salę zostawiali słodycze, które 

były przekazane dzieciom. Czas, w którym podjęto tę inicjatywę, był 

wybrany nieprzypadkowo, grudzień jest bowiem idealnym momentem 

na dzielenie się dobrem i obdarowywanie prezentami. W ramach akcji 

zebrano wiele słodyczy, które zostały przekazane potrzebującym dzie-

ciom. Koordynatorem wydarzenia był Daniel Buś. 

Członkowie samorządu brali także udział w akcji ,,Rodacy Bohate-

rom”, która polegała na zbiórce żywności dla Polaków mieszkających na 

Kresach. W ramach podjętej inicjatywy zebrano dużą ilość żywności, 

którą przekazano Polakom mieszkającym na Wschodzie. 

Samorząd zorganizował też cykl spotkań zatytułowany ,,Nauka 

wciąga”. Celem wydarzenia było zwiększenie aktywności studentów na 

płaszczyźnie naukowej. Członek zarządu Samorządu Studentów Wy-

działu Socjologiczno-Historycznego Bartłomiej Krzych podczas wygło-

szonego pod tym hasłem wykładu dzielił się swoją wiedzą na temat dzia-

łalności naukowej. Poruszone zagadnienia dotyczyły pisania artykułów 

naukowych, przygotowywania się do konferencji naukowych, aplikowa-

nia o stypendia itp. Prowadzenie tego cyklu przez Bartłomieja Krzycha 

było nieprzypadkowe. To student ze sporymi osiągnięciami naukowymi, 

autor artykułów naukowych, uczestnik wielu konferencji oraz trzykrotny 

stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas spotkań 

nie brakowało zainteresowanych studentów, którzy swoje wątpliwości 

oraz pytania mogli kierować do prowadzącego. Koordynatorem cyklu 

był Bartłomiej Krzych – wiceprzewodniczący ds. nauki. 

Największym wydarzeniem podjętym przez Samorząd Studentów Wy-

działu Socjologiczno-Historycznego był koncert ,,Kaczmarski niezapo-

mniany”. Podjęta inicjatywa miała na celu upamiętnić postać Jacka Kacz-

marskiego oraz popularyzować wśród studentów jego wybitną twórczość. 

Nieprzypadkowo koncert zorganizowano w 2017 r., w którym przypadała 

60. rocznica urodzin artysty. Wydarzenie zostało objęte honorowym 

patronatem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwe-

stra Czopka oraz Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego 

dr hab. prof. UR Pawła Graty. Inicjatorem akcji był student Wydziału 

Socjologiczno-Historycznego Maksymilian Janas. Na koncert przybyło 

ponad 200 osób, a skrót wydarzenia został wyemitowany w TVP Rze-
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szów. Spore zainteresowanie oraz pozytywne opinie zachęciły studentów 

do kontynuowania tej inicjatywy. Koordynatorem wydarzenia był Do-

minik Boratyn – wiceprzewodniczący ds. studentów. 

Ważnym wydarzeniem, w którym wzięli aktywny udział członkowie 

zarządu samorządu wydziałowego: Dominik Boratyn, Karol Piękoś oraz 

Damian Wicherek, była debata „Polska – Ukraina: wspólnie w Europie”, 

która odbyła się 24 maja w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

W ramach wydarzenia studenci z Polski i Ukrainy dyskutowali na temat 

współpracy polsko-ukraińskiej oraz stosunków politycznych i gospodar-

czych. W wydarzeniu wzięli również udział eksperci oraz władze uczel-

ni. Informacja o debacie ukazała się w TVP Rzeszów. Wydarzenie zosta-

ło zorganizowane przez Wojewodę Podkarpackiego oraz Wydział Socjo-

logiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

W maju 2017 r. Samorząd Studentów Wydziału Socjologiczno- 

-Historycznego zorganizował Turniej o Puchar Dziekana Wydziału So-

cjologiczno-Historycznego. Wydarzenie miało na celu zintegrowanie 

społeczności akademickiej poprzez sport. Rozgrywki odbywały się 

w dyscyplinie piłka nożna. Wzięło w nich udział kilka drużyn, które 

reprezentowały poszczególne kierunki kształcenia na wydziale, zgłosiły 

się też drużyny mieszane. Wydarzenie cieszyło się sporym zaintereso-

waniem. Jest to inicjatywa podejmowana cyklicznie. Jej koordynatorem 

był Dominik Boratyn. 

Ważnym aspektem aktywności studentów działających w samorzą-

dzie studenckim był również czynny udział w konferencjach naukowych 

o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Należały do nich: 

1. „Tam, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem. Interakcje na przestrzeni 

dziejów”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana na 

Uniwersytecie Rzeszowskim 25 października 2016 r. Referat zatytuło-

wany Ponad Wschodem i Zachodem. Obecność elementów obrządków 

wschodnich w liturgii rzymskiej na przykładzie kaplic papieskich wy-

głosił Bartłomiej Krzych. 

2. ,,Opozycja – bunt – powstanie. Opór przeciw władzy w epoce nowo-

żytnej”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana na Uni-

wersytecie Jagiellońskim w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2016 r. Re-

ferat zatytułowany Powstanie Lipków jako przykład niesubordynacji 

Tatarów w wojsku polskim wygłosił Karol Piękoś. 

3. „Wokół Myśli Michała Hellera” – „Aspects of Time – Oblicza Czasu”. 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa zorganizowana na Uniwersy-

tecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w dniach 2–3 grudnia 
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2016 r. Referat zatytułowany Nowożytne pojmowanie czasu a filozofia 

realistyczna wygłosił Bartłomiej Krzych. 

4. „Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywate-

li”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut 

Nauk o Polityce na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Sekcję Badań 

Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w dniach  

5–6 grudnia 2016 r. Referaty wygłosili: Karol Piękoś Preferencje wy-

borcze mieszkańców gminy Hyżne w świetle wyników wyborów parla-

mentarnych 2007–2015; Dominik Boratyn oraz Damian Wicherek Pre-

ferencje wyborcze Polaków w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

w 2009 i w 2014 r. 

5. „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. IX Interdyscyplinarna 

Konferencja Naukowa TYGIEL zorganizowana na Uniwersytecie Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach 18–19 marca 2017 r. Referat 

zatytułowany Grzech pierworodny i odkupienie, a solidarność rodzaju 

ludzkiego z Adamem i Chrystusem. Spojrzenie św. Tomasza z Akwinu 

wygłosił Bartłomiej Krzych. 

6. „Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Benedykt XVI i liturgia”. Wyda-

rzenie odbyło się na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

20 kwietnia 2017 r. Referat pt. Współczesna liturgia papieska w świetle 

tradycji: Cappella Papalei Benedykt XVI wygłosił Bartłomiej Krzych.  

7. „Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Ocea-

nii. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania rea-

lizacyjne” Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana 

przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Prawa, 

Ekonomii i Administracji) oraz Stowarzyszenie Parlamentarzystów Pol-

skich (Zarząd Główny) w dniach 24–25 kwietnia 2017 r. w Warszawie. 

Referaty wygłosili: Dominik Boratyn Prawo do wolności słowa w In-

ternecie – mowa nienawiści, hejt; Karol Piękoś Respektowanie ochrony 

praw człowieka w europejskim nakazie aresztowania; Damian Wiche-

rek Rola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w polskim po-

rządku prawnym. 

8. ,,Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie”. Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa organizowana przez Zakład Stosunków Między-

narodowych Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego 

w dniu 2 czerwca 2017 r. Referaty wygłosili: Dominik Boratyn Prawa 

człowieka w wirtualnej rzeczywistości. Charakterystyka zagadnienia; 

Karol Piękoś Miejsce praw człowieka w wybranych organizacjach eu-

ropejskich; Damian Wicherek Ochrona praw konsumentów w Polsce po 

1989 roku. 
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9. ,,Nauka i pasja kluczem do sukcesu”. Ogólnopolska Konferencja Nau-

kowa organizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania 

w Rzeszowie. Referaty wygłosili: Dominik Boratyn i Damian Wicherek 

Wybory do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji – analiza po-

równawcza; Karol Piękoś Kapitał społeczny: społeczeństwo obywatel-

skie i trzeci sektor. 

Działalność naukowa studentów zaangażowanych w prace Samo-

rządu Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego nie ograniczy-

ła się tylko do czynnego udziału w konferencjach naukowych. Studenci 

podejmowali również inicjatywy związane z publikowaniem tekstów 

oraz organizowaniem wydarzeń odbywających się na wydziale Socjolo-

giczno-Historycznym. Jednym z największych wydarzeń, w którego 

organizację zaangażowali się samorządowcy, był ,Kongres Stowarzyszeń 

Regionalnych Województwa Podkarpackiego.  

Samorząd Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego podjął 

również działania mające na celu wyróżnianie studentów, którzy w wy-

jątkowy sposób są zaangażowani w życie uczelni. W roku akademickim 

2016/2017 wspólnie z władzami Wydziału podjęto inicjatywę przyzna-

wania nagrody ,,Laur Dziekana”. Kolejnym działaniem, które miało za 

zadanie docenić zaangażowanych studentów, było przyznanie wyróżnień 

dla starostów.  

Samorząd Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego w ro-

ku akademickim 2016/2017 włączył się również w działania na rzecz 

promocji Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rze-

szowskiego oraz prowadzonych w jego ramach kierunków studiów. Za-

interesowanie studentów oraz chęć rozwoju wspólnoty samorządowej 

przyczynia się do podejmowania coraz to nowych inicjatyw. Nie byłoby 

to możliwe bez dobrej współpracy z władzami wydziału. 


