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Szanowni Państwo!
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego
zaprasza na III Międzynarodową Konferencję Geopolityczną o charakterze naukowym
pt.: „Pomostowość obszaru i przejściowość granic państw Europy ŚrodkowoWschodniej w latach 1918-2018”, która odbędzie się w murach naszej Uczelni w
dniu 22 października 2018 r. konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a 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 2018 r. przypada 100 rocznica zakończenia pierwszej wojny światowej,
zwanej też Wielką Wojną lat 1914-1918. Z tej okazji chcielibyśmy przypomnieć te
wydarzenia w formie interdyscyplinarnej konferencji geopolitycznej, podczas której
skupimy się na kwestiach pomostowości i przejściowości terytoriów państw regionu
Europy Środkowo-Wschodniej, a na tym tle również obszaru Polski, która tym roku
obchodzi 100 rocznicę odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli i zaborów.
Czasokres konferencji obejmuje lata 1918-2018, ponieważ w tym czasie w Europie
Środkowo-Wschodniej kilkakrotnie zachodziły zmiany granic i szerzej – obszarów
istniejących państw, narażonych w tym stuleciu na imperialistyczne i często wojenne
działania ze strony dużych państw – szczególnie Niemiec i Rosji, tej ostatniej w jej
kolejnych „odsłonach systemowych”.
Wspomniane 100-lecie zainspirowało nas do organizacji konferencji naukowej,
poświęconej tym wydarzeniom historycznym, tak bardzo brzemiennym skutkach dla
Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Celem konferencji będzie dyskurs
naukowy na ten temat, a w czasie obrad, w poszczególnych panelach chcielibyśmy
poruszyć następujące kwestie:
1. Wielka Wojna lat 1914-1918 i jej skutki społeczno-polityczne.
2. I ZMIANA GRANIC W LATACH 1918-1921: klęska Rosji i Państw Centralnych, jako droga do
niepodległości i powstania nowych państw na obszarze b. Austro-Węgier: Austrii, Węgier, Polski,
Czechosłowacji, Jugosławii i powiększenia obszaru Rumunii. Ostateczne ukształtowanie się narodów i
granic państw tego regionu Europy w latach 1919-1921.
3. Państwa o reżimach totalitarnych i ich droga do zmian granic: Rosja Radziecka / ZSRR, Niemcy,
Włochy.
4. II ZMIANA GRANIC W LATACH 1938-1945: pakt Ribbentropp-Mołotow i wybuch drugiej wojny
światowej, koncepcje granic w Europie Środkowej i Wschodniej na przykładzie polityki III Rzeszy
Niemieckiej w latach 1938-1941, Węgier i Włoch 1939-1940, ZSRR w latach 1939-1940 i 1944-1945
w świetle wspomnianego paktu Ribbentrop-Mołotow, jak i kolejnych konferencji Wielkiej Trójki w
1943 r. w Teheranie oraz w 1945 r. w Jałcie i Poczdamie. Sprawa Europy Środkowo-Wschodniej w
polityce Anglosasów i ZSRR.
5. ZSRR wobec państw sowieckiej „strefy wpływów” na przykładzie sytuacji w Niemczech
Wschodnich w końcu lat czterdziestych, do początku sześćdziesiątych XX w., a następnie do ich
zjednoczenia w 1990 r., na Węgrzech w 1956 r., w Czechosłowacji w latach 1968-1969 i w Polsce lat
1944/45-1989: Powstanie Poznańskie i Październik 1956 r., wydarzenia Marca 1968, Grudnia 1970,
Czerwca 1976 r., okresu politycznej rewolucji „Solidarności” lat 1980-1981 oraz stanu wojennego i
walki o niepodległość Polski w ostatnim okresie dyktatury komunistycznej. Państwa Wolnego Świata,
ZSRR i jego państwa satelickie wobec „Solidarności” i walki społeczeństwa w latach 1980-1989.

6. III JESIEŃ NARODÓW I ZMIANY GRANIC PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ,
WYZWANIA I KONSEKWENCJE W LATACH 1989-2006: rewolucje, demonstracje i ucieczki:
sytuacja w państwach bloku sowieckiego i ich wyzwalanie się spod hegemonii Moskwy w 1989 r., w
tym kulisy obrad „Okrągłego Stołu” w Polsce. Pierestrojka i rozpad ZSRR w 1991 r. – powstanie
szeregu państw postradzieckich i ich sytuacja społeczno-polityczna i ekonomiczna. Wojna i zmiany
granic na obszarze b. Jugosławii w latach 1990-2006.
7. Geoekonomia jako rodzaj nacisku Federacji Rosyjskiej na państwa postradzieckie i kraje Europy,
polityka „rurociągów” W. Putina na przykładzie Nord Stream I i Nord Stream II i plan ponownego
podporządkowania Polski, państw Europy Środkowo-Wschodniej, oraz Unii Europejskiej
geostrategicznym interesom Moskwy. Wykorzystanie geoekonomii wobec regionu Europy Środkowoprzez inne państwa świata (gaz skroplony z USA i Bliskiego Wschodu, ekspansja gospodarcza Chin).
8. IV ZMIANA GRANIC OD 2014 ROKU: koncepcja rosyjskiej wojny hybrydowej i informacyjnej,
jako środek do kolejnej zmiany granic na przykładzie państw Europy Wschodniej: Ukrainy w latach
2004-2005 i po 2014 r., obawy państw bałtyckich, Polski i Rumunii. Przeciwdziałanie NATO w formie
doktryny „odstraszania Rosji” poprzez stacjonowanie wojsk i sprzętu NATO w Polsce, krajach
bałtyckich i Rumunii, polsko-chorwacka rozwojowa koncepcja gospodarcza państw Inicjatywy
Trójmorza, jako reakcja na kryzys migracyjny w UE i jej zagrożenie ewentualną islamizacją i
rozpadem, a w związku z tym swoiste „koło ratunkowe” dla ich społeczeństw i gospodarek.

Na organizowaną przez naszą Uczelnię sesję naukową bardzo serdecznie
zapraszamy historyków, politologów, sowietologów, geopolityków, ekonomistów,
prawników, kulturoznawców zarówno z Polski, jak i innych państw – zarówno Europy
Środkowo-Wschodniej, państw powstałych na obszarze postradzieckim oraz z
pozostałych krajów Europy. W tak zacnym gronie będziemy wieść dyskurs naukowy,
w którym skoncentrujemy się na zmienności granic, a zatem przejściowości
terytorialnej Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1921, 1938-1945, 19891999 oraz po roku 2014, jak i roli pomostów tego obszaru, choćby w planach rozwoju
gospodarczego, czego przykładem w przyszłości może być Trójmorze. Jesteśmy
przekonani, że dyskusja, która nas czeka w murach oświęcimskiej Uczelni wniesie
nowe fakty do znanej już nam wiedzy historycznej na temat zmienności granic i
koncepcji geopolitycznych, których – często boleśnie doświadczyły kraje i narody
naszego regionu. Organizatorzy zapewniają obiad dla referentów w dniu konferencji i
publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów naukowych w wydawnictwie
naszej Uczelni, jak również 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 / 70 euro
- dla doktorantów, magistrów i studentów:
150 złotych / 40 euro
Organizatorzy rezerwują sobie prawo do selekcji przysłanych zgłoszeń, jak również
zniżek lub, w uzasadnionych wypadkach, bezpłatnego udziału w jej obradach.
Składanie zgłoszeń będzie przebiegało według następującego terminarza:
- do 15 września 2018 r. – przesłanie formularzy zgłoszeniowych na adres mailowy:
baziurg64@gmail.com
- do 30 września 2018 r. – informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia,
- do 10 października 2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej,
- do 20 października 2018 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
20 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 2018
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),
Prof. dr hab. Wadim Zadunajski (PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w
Oświęcimiu, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie),
Dr Paweł Skorut (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie) – wiceprzewodniczący,
Dr Katarzyna Piskrzyńska (PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu),
mgr Zbigniew Klima (PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu –
obsługa medialna konferencji).

