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ПСИХОИСТОРИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

В статье представлен oбзор развития психоистории на постсоветском пространстве. Автор излагает выводы 

проведенного исследования, касающиеся методологических проблем психоистории, её соотношения с 

исторической психологией, социологией, другими гуманитарными дисциплинами. Отмечается также 

недостаточность философского осмысления психоистории, хотя ёё антропоцентричность является безусловной. 

Ключевые слова: психоистория, историография, антропоцентризм. 

 

 

PSYCHOHISTORIA NA PRZESTRZENI PORADZIECKIEJ:  

PRZEGLĄD HISTORIOGRAFICZNY 
 

W pracy przedstawiono przegląd rozwoju psychohistorii na przestrzeni poradzieckiej. Autorka formułuje wnioski z 

własnego badania, dotyczącego problemów metodologicznychtej nauki, jej relacji z psychologią historyczną, 

socjologia, innymi dyscyplinami humanistycznymi. Ponadto w artykule zaznacza się, że ujęcie filozoficzne 

psychohistorii jest nie wystarczające mimo niepodważalności jej antropocentryzmu.  

Kluczowe słowa: historia, psychohistoria, antropocentryzm. 
 

 

PSYCHOHISTORY IN THE FORMER SOVIET UNION: 

HISTORIOGRAPHICAL REVIEW 
 

The article reveals the historiography of psychohistory in the FSU. The main conclusions of the study are: the main 

issues related to psychohistory - methodological: its relationship to historical psychology, psychology, sociology and 

other social subjects can be traced the lack of philosophical understanding of psychohistory, although it is unconditional 

anthropocentricity. 

Keywords: the historiography, the  psychohistory, anthropocentricity. 
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ZASTOSOWANIE METOD TAKSONOMICZNYCH  

DO OCENY POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

W artykule przedstawiono propozycję taksonomicznych mierników tempa rozwoju infrastruktury i potencjału 

finansowego oraz zastosowanie ich do oceny rozwoju powiatów województwa podkarpackiego. Wykorzystanie 

miar taksonomicznych zaprezentowano na przykładzie zmian poziomu rozwoju powiatów województwa 

podkarpackiego w bezpośrednim okresie akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej, czyli w latach 2002–2005. 

Słowa kluczowe: metody taksonomiczne, województwo podkarpackie. 

 

THE APPLICATION OF TAXONOMIC METHODS FOR THE 

EVALUATION OF THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF PODKARPACKIE VOIVODESHIP DISTRICTS 
 

In the paper there were proposed the taxonomic measures of the rate of infrastructure development and financial 

potential as well as their applicationto assess the development of Podkarpackie districts. The use of taxonomic measures 

werepresented on the example of the level changes in development of Podkarpackie districts just after the Polish 

accession to the European Union, i.e. in the years 2002-2005. 

Keywords: taxonomic methods, development of Podkarpackie. 
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POZWOLENIE ZINTEGROWANE JAKO PRAWNA FORMA DZIAŁANIA 

ADMINISTRACJI STOSOWANA W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

Szczególną instytucją prawną, uważaną za jedną z najważniejszych aktów administracyjnych, wydawanych przez 

kompetentne organy administracji publicznej jest pozwolenie zintegrowane, wprowadzone do polskiego porządku 

prawnego „Ustawą z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska”
5
. Niniejszy artykuł prezentuje wybrane 

zagadnienia odnoszące się do procedury wydawania pozwolenia zintegrowanego. 

Słowa kluczowe: Prawo ochrony środowiska, pozwolenie zintegrowane,  

 

INTEGRATED PERMIT AS A LEGAL FORM OF GOVERNMENT  

USED IN ENVIRONMENTAL PROTECTION 

Special legal institution considered one of the most important administrative acts issued by the competent authorities 

of the public administration institution is an integrated permit, which was introduced into the Polish environmental law 

by the Act of April 27, 2001 Environmental Protection Law. This paper presents selected issues relating to the 

procedures for the integrated permit. 

Keywords: Environmental Protection Law, integrated permit. 
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WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW WYZWANIEM 

DLA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI – STUDIUM PRZYPADKU  

NA PRZYKŁADZIE GRUPY ZPAS 

W artykule przedstawiono wyniki badań, które dotyczą analizy poszczególnych narzędzi polityki personalnej pod 

kątem wspierania innowacyjności w polskim przedsiębiorstwie – grupy ZPAS. Badaniu poddano także wybrane 

aspekty kultutry organizacyjnej, w tym wyznawane w przedsiębiorstwie wartości wspierające innowacyjność. 

Zaprezentowano także Program Aktywności Pracowniczej, którego celem jest pobudzanie pracowników do 

tworzenia i zgłaszania innowacyjnych rozwiązań.  

Słowa kluczowe: innowacyjność, ZPAS. 

 

 

SUPPORTING EMPLOYEES’ INNOVATIVENESS, A CHALLENGE  

FOR CONTEMPORARY ORGANIZATIONS- A CASE STUDY  

ON THE EXAMPLE OF ZPAS 

The paper presents the results of the research connected with the analysis of personnel policy tools for promoting 

innovation of employees in the native Polish enterprise ZPAS GROUP. Also particular aspects of corporate culture and 

corporate values were taken under examination. Moreover, the paper presents the system of fostering innovation, whose 

aim is to encourage employees to create and report innovative solutions.  

Keywords: innovation, ZPAS. 
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CZY POTRZEBNE JEST NAM SACRUM? DIAGNOZA KULTURY  

W UJĘCIU LESZKA KOŁAKOWSKIEGO 

W artykule podjęto problematykę sekularyzacji i desakralizacji współczesnego życia społecznego. Krótko opisuje się w nim 

przyczyny podziału rzeczywistości na sacrum i profanum, odnosząc się w analizie do tekstów Leszka Kołakowskiego. Opracowanie 

jest próbą podsumowania konsekwencji, do jakich prowadzi zacieranie się różnic między tym, co stanowi sferę sacrum, a tym, co 

wskazuje na profanum. 

Słowa kluczowe: Sacrum, profanum, Leszek Kołakowski, kultura. 

 

 

DO WE NEED SACRUM? CULTURE DIAGNOSIS IN TERMS  

OF LESZEK KOŁAKOWSKI 
 

The article deals with the issues of secularization and desacralization of contemporary social life. It briefly describes 

the reasons for the division of reality into sacred and profane, referring to the analysis of texts by Leszek Kołakowski. 

The study is an attempt to summarize the consequences the blurring of distinctions leads to between that what 

constitutes the realm of the sacred and the profane. 

Keywords: sacrum, profane, Leszek Kołakowski, culture. 

 

DOI:10.7862/rz.2012.einh.12 

 

 

 

                                                           
7 Dr Justyna Stecko, Zakład Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. 



Tomasz WICHA
8
 

KONCEPCJA POLITYKI PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI  

WOBEC EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ 

W artykule opisano politykę realistyczną prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość w latach 2005–2007 oraz prezydentury 

Lecha Kaczyńskiego (2005–2010) wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej. Autor analizuje „politykę jagiellońską”, 

zestawiając ją z „polityką piastowską” reprezentowaną przez rządy Platformy Obywatelskiej. W ocenie polityków PiS realizacja 

polskich strategicznych interesów była możliwa jedynie w koalicji z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, które łączy nie 

tylko rodowód historyczny, ale także położenie na obszarze styku kultur, między Wschodem a Zachodem.  

Politykę wschodnią w warunkach integracji europejskiej i współpracy transatlantyckiej ujęto w zestawieniu ze strategicznym 

partnerstwem z Ukrainą oraz Gruzją. Zadaniem Polski, zdaniem PiS, było częstsze korzystanie z instrumentów Unii Europejskiej. 

Rolą Polski w opinii decydentów politycznych PiS było kształtowanie wschodniego wymiaru polityki Unii Europejskiej, to 

gwarantowało jej bowiem podmiotowość w relacjach Federacji Rosyjskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Budowa 

silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej była możliwa ze względu na rolę, jaką Polska mogła odegrać jako ambasador państw 

Europy Środkowej i Wschodniej na arenie europejskiej. Ścisłe sojusze z Ukrainą i Gruzją wiązały się z kwestiami strategicznymi, 

między innymi bezpieczeństwem energetycznym. Niepodległa i suwerenna Gruzja oraz Ukraina były gwarantem suwerenności 

Rzeczypospolitej. 

Słowa kluczowe: polityka realistyczna, polityka "jagiellońska", polityka "piastowska". 

 

THE POLITICS OF LAW AND JUSTICE PARTY TOWARD  

THE MIDDLE AND EASTERN EUROPE 

The article concerns the politics of the government of Law and Justice party (2005−2007) and the president Lech Kaczyński 

(2005−2010). The author divided the article into five parts. The only possibility to make the foreign politics of the Republic of 

Poland efficient was to build the coalition among the states of Central and Eastern Europe. There is a strong historical link between 

the nations of Central and Eastern Europe. There is common cultural background which strengthens the relationship between the 

states and nations of the region. 

The decidents of Law and Justice party claimed that the Polish politics towards Eastern and Central Europe should have been 

linked to the politics of European Union and the United States of America. North Atlantic Treaty Organization guaranteed the 

security of the Polish state. Only by searching for cooperation among the member states of the European Union the Polish politics 

towards the Russian Federation could have been successful. Independent Ukraine and Georgia guaranteed the sovereignty of the 

Republic of Poland because of the Russian interest in the region of Central and Eastern Europe.  

Keywords: Law and Justice party, realism, liberalism in international relations. 
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AGENDY INFORMACYJNO-PROPAGANDOWE  

POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO 

Artykuł traktuje o strukturach informacyjnych, prasowych w ramach formacji wojskowych oraz cywilnych Polskiego 

Państwa Podziemnego. Ukazano genezę, rolę i cele tajnej działalności propagandowej. Zaprezentowano również konkretne 

dokonania organizacyjne w tym zakresie ze strony Armii Krajowej, a także Delegatury Rządu na Kraj. 

Słowa kluczowe: Polskie Państwo Podziemne, Armia Krajowa. 

 

 

PUBLICITY AND PROPAGADA AGENDAS  

OF POLISH UNDERGROUND STATE 

The paper discusses the information and press releases structures in the military and civilian formations of Polish Underground 

State. There were shown the origin, role and objectives of covert propaganda activities. There were also presented specific 

organization achievements in this regard on the part of the Home Army and the Delegation of the Government of the Country. 

Keywords: Polish Underground State, the Home Army. 
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PALIWA W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM  

W POLSCE  ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA  

DZIŚ I JUTRO 

W artykule zaprezentowano wybrane aspekty polskiej gospodarki paliwami ropopochodnymi w transporcie. Przedstawiono 

obecny poziom i strukturę krajowego zużycia ropy naftowej i jej produktów. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia społeczne, 

gospodarcze i ekologiczne będące skutkiem upowszechnienia paliw płynnych w transporcie. Wskazano wielkość i strukturę 

dostępnych w Polsce zasobów energii pierwotnej oraz zaproponowano kierunki rozwoju paliw alternatywnych w transporcie 

drogowym. 

Słowa kluczowe: paliwo, transport. 

 

 

FUEL IN ROAD TRANSPORT IN POLAND  

- ALTERNATIVE SOLUTIONS TODAY 

 AND TOMORROW 

The paper presents the selected aspects of the Polish economy in the transport of petroleum fuels as well as the current level and 

structure of the domestic consumption of oil and its products. Particular attention was paid to social, economic and ecological risks 

resulting from the dissemination of liquid fuels in transport. The size and structure of the available primary energy resources in 

Poland have been indicated and directions of development of alternative fuels in road transport have been proposed. 

Keywords: fuel, transport. 
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