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Szanowni Państwo! 
 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego 

zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „O światową republikę rad: 

ideologia i geopolityka radziecka w latach 1917-1991”, która odbędzie się w naszej 

Uczelni 6 listopada 2017 r. jej współorganizatorami są następujące ośrodki naukowe: 

 

Uniwersytet Rzeszowski, 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie (Ukraina) 

Polskie Towarzystwo Geopolityczne  

 

W 2017 r. przypada 100 rocznica wydarzeń rewolucyjnych w Rosji: 

demokratycznej rewolucji lutowej, w wyniku której została odsunięta od władzy 

dynastia Romanowów, od 1613 r. sprawująca samowładne rządy na ogromnych 

obszarach Imperium Rosyjskiego i bolszewickiego przewrotu, dokonanego przez 

zwolenników Włodzimierza Lenina w październiku 1917 r. 

Wspomniane wydarzenia zainspirowały nas do zorganizowania 

międzynarodowej konferencji naukowej, poświęconej rocznicy tych wydarzeń 

historycznych, tak bardzo brzemiennych w skutkach dla świata, Europy – w tym 

również Europy Środkowo-Wschodniej i Polski. Celem konferencji będzie dyskurs 

naukowy na temat tych wydarzeń, a w czasie obrad chcielibyśmy poruszyć 

następujące kwestie: 

 
1. Sytuacja społeczno-polityczna i rozwój gospodarki kapitalistycznej w Imperium Rosyjskim przed 

pierwszą wojną światową.  

2. Udział Rosji w wojnie i jej klęska (1914-1917). 

3. Rewolucja w okresie między demokratyczną rewolucją lutowa a przewrotem bolszewickim. Rola 

Niemiec w przygotowaniu przewrotu Lenina i rewolucja niemiecka lat 1918-1919.   

4. Przewrót bolszewicki i geopolityka „światowej rewolucji proletariackiej” a Europa Środkowo-

Wschodnia (przykłady Węgier, Słowacji i Polski), powstanie Związku Radzieckiego w 1922 r. 

5. „Religiopodobny komunizm”: aspekty kulturowo-religijne komunizmu rosyjskiego w latach istnienia 

państwa radzieckiego, bolszewicy wobec Cerkwi prawosławnej oraz innych wyznań i kościołów.   

6. Rola Kominternu w geopolityce radzieckiej w latach 1919-1939. 

7. Koncepcja „budowy socjalizmu w jednym kraju” u jej skutki.      

8. Między III Rzeszą Niemiecką a zachodnimi demokracjami – geopolityka ZSRR w latach 1939-1945.  

9. Między kolonią a protektoratem: radziecka polityka gospodarcza i zachowania żołnierzy Armii 

Czerwonej na „wyzwolonych obszarach” Europy, powstanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i 

jej rola w ekonomicznym uzależnieniu państw satelickich od ZSRR. 

10. Wojska radzieckie w krajach „radzieckiej strefy wpływów” i ich „sojusznicza okupacja”, jako jej 

„zabezpieczenie”, powstanie Układu Warszawskiego w 1955 r. i jego służebna rola wobec ZSRR – 

przykłady NRD (1953), Węgier (1956), Czechosłowacji (1968) oraz Polski (1956, 1980-1981). 

11. Od wojny kolonialnej w Afganistanie do geopolitycznej klęski ZSRR w zimnej wojnie (casus 

europejski) do rozpadu imperium zewnętrznego (1979-1989). 

12. Proces rozpadu ZSRR, jako „cofnięcie się imperium” w latach 1989-1991 i rozwiązanie ZSRR 

przez Michaiła Gorbaczowa i przekazanie władzy prezydentowi Rosji, Borysowi Jelcynowi.                        

 

 Na organizowaną przez naszą Uczelnię sesję naukową bardzo serdecznie 

zapraszamy historyków, politologów, sowietologów, geopolityków, ekonomistów z 

Polski, Federacji Rosyjskiej i innych państw obszaru postradzieckiego oraz 

ościennych krajów Europy. W tak zacnym gronie będziemy wieść dyskurs naukowy 

na temat dziejów Związku Radzieckiego i jego roli w polityce światowej, zwłaszcza w 



odniesieniu do Europy Środkowo-Wschodniej. Wierzymy, że dyskusja, która nas 

czeka w murach oświęcimskiej Uczelni wniesie nowe fakty do znanej już nam wiedzy 

historycznej na temat ZSRR. Organizatorzy zapewniają obiad dla referentów w dniu 

konferencji i publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów naukowych w 

wydawnictwie naszej Uczelni. Za dodatkową opłatą proponujemy noclegi po 

preferencyjnych cenach. 

   

 

Przewodniczący 

Komitetu Organizacyjnego 

 

Dr Grzegorz Baziur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI WYNOSI: 

 

- dla doktorów i samodzielnych pracowników nauki: 300 złotych / 100 euro 

- dla doktorantów, magistrów i studentów:     180 złotych / 50 euro 

Organizatorzy rezerwują sobie prawo do selekcji przysłanych zgłoszeń.  

 

Składanie zgłoszeń będzie przebiegało według następującego terminarza: 

 

- do 30 września 2017 r. – przesłanie formularzy zgłoszeniowych na adres mailowy: 

baziurg64@gmail.com  

- do 15 października 2017 r. – informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia, 

- do 31 października 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej, 

- do 31 października 2017 r. – przesłanie ostatecznego planu konferencji przez 

organizatorów. 

 

Języki, w których mogą być wygłoszone referaty: polski, angielski, rosyjski, ukraiński 

(inne prosimy wcześniej zgłosić e-mailowo organizatorom konferencji najpóźniej do 

25 października 2017 r.).    

 

Opłatę konferencyjną prosimy uregulować przelewem na konto: 

 

Bank Zachodni WBK S.A. 

 

Numer rachunku bieżącego: PLN 05 1090 2590 0000 0001 3232 3330 
Numer rachunku walutowego - Erasmus Plus: EUR 34 1090 2590 0000 0001 3232 

5233 
Z dopiskiem: Konferencja Geopolityczna, Oświęcim 2017 
 

Adres do korespondencji: 

 

Instytut Nauk o Polityce im. Jana Karskiego PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w 

Oświęcimiu 

ul. Kolbego 8, p. 114, Collegium sub Horologio 

32-600 Oświęcim 

Tel. + 48 33 842 98 28 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji: 

 

Dr Grzegorz Baziur – przewodniczący (PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w 

Oświęcimiu), 

Dr Paweł Skorut (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie) – wiceprzewodniczący,  

prof. dr hab. Wadim Zadunajski (PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w 

Oświęcimiu, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie),  

Dr Krzysztof Małysa (PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu).  

mgr Piotr Zięba (PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu) – sekretarz,  

mgr Zbigniew Klima ((PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – 

obsługa medialna konferencji).  

mailto:baziurg64@gmail.com

