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Szanowni Państwo 
 

 

 

Przesyłamy drugi numer Newsletter of „Humanities and Social Studies”. Prezentujemy       

w nim zawartość tomu 9 (2014) „Studiów Humanistyczno-Społecznych”. 

 

Spis treści 

 

1. Informacje o tomie 9 (2014) „Studiów Humanistyczno-Społecznych” 

2. Informacja na temat przesyłania artykułów do druku 

 

 

Informacje o tomie 9 (2014) „Studiów Humanistyczno-Społecznych” 

 

 

Tom dziewiąty „Studiów Humanistyczno-Społecznych” podzielony został na cztery działy. 

Pierwszy, najobszerniejszy, poświęcony jest problematyce historycznej. Przyjęto w nim układ 

chronologiczny prezentowanych tematów. Składa się z pięciu opracowań. Autorem pierwszego   

z nich jest dr hab. Mariusz Nowak z Instytutu Historii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego 

(UJK) w Kielcach. Jest on niemal stałym współpracownikiem „Studiów Humanistyczno-

Społecznych” już od wielu lat. Na łamach czasopisma publikuje zarówno opracowania, jak rów-

nież artykuły recenzyjne. W tym tomie przedstawia Rosję w XIX-wiecznych systemach bezpie-

czeństwa w Europie. W kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie wydaje się to temat szcze-

gólnie interesujący. 

Autorem drugiego artykułu jest mgr Karol Lewandowski. Jest on doktorantem na UJK, na 

stałe mieszkającym jednak w Warszawie. Obecnie pracuje w Polskich Liniach Lotniczych 

„LOT” jako pilot Boeinga 787 Dreamliner. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotni-

czej w Dęblinie oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Napisał artykuł na temat prób 

ustanowienia kontroli cywilnej nad siłami zbrojnymi w Polsce w latach 1918-1945. 

Dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra, redaktor naczelny Studiów oraz dziekan Wydziału 

Zarządzania i Administracji na UJK, jest autorem trzeciego artykułu zamieszczonego w niniej-

szym tomie. Przedstawia w nim rozwój polityczny i społeczny Kielc w okresie od zakończenia 

drugiej wojny światowej do końca pierwszej dekady XXI w. Warto zwrócić uwagę, że tekst jest 

publikowany w języku angielskim, co może wpłynąć na większe rozpropagowanie wiedzy o sto-

licy województwa świętokrzyskiego w Europie i na świecie. Należy także odnotować, że autor 

jest rodowitym kielczaninem, byłym posłem na Sejm z okręgu kieleckiego oraz byłym przewod-
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niczącym Rady Miejskiej Kielc. Wiele przedstawianych w artykule wydarzeń było mu zatem 

znanych z autopsji. 

Autorem kolejnego artykułu jest mgr Stanisław Zubek, zastępca dyrektora w Ośrodku Kul-

tury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu. Wcześniej pracował także jako dziennikarz 

oraz nauczyciel akademicki. Na łamach naszego periodyku przedstawia problematykę stosun-

ków między rządem a Episkopatem Polski tuż po zakończeniu działań wojennych na ziemiach 

polskich w latach 1945-1946. 

Autorem ostatniego artykułu w dziale historycznym rozpatrywanego tomu jest dr Piotr 

Swacha. Jest on adiunktem w Katedrze Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych w Szkole 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W pracy naukowej koncentruje się na pro-

blematyce ruchu ludowego oraz na medioznawstwie. W artykule przedstawił on problematykę 

związaną z prezentowaniem medialnym na Zachodzie, na falach Radia Wolna Europa oraz Pol-

skiej Sekcji Radia BBC, procesu Romana Romkowskiego, Józefa Różańskiego oraz Józefa Fej-

gina ‒ pracowników X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Powyższa roz-

prawa sądowa odbyła się w 1957 r. 

Drugi dział prezentowanych Studiów składa się z trzech artykułów poświęconych politologii, 

stosunkom międzynarodowym i bezpieczeństwu. Autorami pierwszego z nich są, wcześniej już 

przedstawiany, Wojciech Saletra oraz mgr Adrian Mitręga, doktorant UJK. Podjęli oni niezwy-

kle ważną obecnie tematykę bezpieczeństwa energetycznego, którą analizują na przykładzie 

dyskusji w Parlamencie Europejskim na temat wydobycia gazu łupkowego. 

Kolejne artykuły są autorstwa mgr Sylwii Woźniak-Lis i mgr. Stanisława Hajkowskiego. 

Pierwsza z wymienionych jest doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim, a drugi ‒ doktoran-

tem na Uniwersytecie Łódzkim. 

Dział trzeci tomu dziewiątego „Studiów Humanistyczno-Społecznych” składa się z jednego 

materiału źródłowego. Jest to tekst europejskiego manifestu Platformy Obywatelskiej z wybo-

rów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Jego analizy podjął się dr Radosław Kubicki z UJK.  

Recenzje, to ostatni dział tego tomu Studiów. Omawiana jest w nim książka autorska dr. 

hab. prof. UJK Kazimierza Kika. Przedstawienia publikacji podjął się wymieniany już wcześniej 

Adrian Mitręga 

Poniżej zamieszczany spis artykułów podzielonych na działy, które znajdują się w tomie 9 

„Studiów Humanistyczno-Społecznych”: 

 

dr Radosław Kubicki, dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach) 

Wprowadzenie 

 

HISTORIA 
 

dr hab. Mariusz Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

Miejsce Rosji w XIX-wiecznych systemach bezpieczeństwa w Europie 
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mgr Karol Lewandowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

Próby ustanowienia kontroli cywilnej nad siłami zbrojnymi w Polsce w latach 1918-1945 
 

dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

Kielce in the Years 1945-2010. An Overview of the Political and Social Portrait of the City 
 

mgr Stanisław Zubek (Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu) 

Porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Episkopatem Polski na tle stosunków 

kościelno-państwowych w latach 1945-1956 
 

dr Piotr Swacha (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) 

Proces Romkowskiego, Różańskiego i Fejgina na falach Radia Wolna Europa oraz Polskiej Sek-

cji Radia BBC 

 

POLITOLOGIA, 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 

dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra, mgr Adrian Mitręga (Uniwersytet Jana Kochanowskiego   

w Kielcach) 

Kwestia wydobycia gazu łupkowego w debacie energetycznej Parlamentu Europejskiego 
 

mgr Sylwia Woźniak-Lis (Uniwersytet Warszawski) 

„Bezpieczeństwo ludzkie” – kontrowersje wokół wyodrębnienia bezpieczeństwa ludzkiego 
 

mgr Stanisław Hajkowski (Uniwersytet Łódzki) 

Studium teoretyczne wywiadu-debaty 

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

 

dr Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

Silna Polska w bezpiecznej Europie. Europejski manifest Platformy Obywatelskiej 

z wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku 

 

RECENZJE 

 

mgr Adrian Mitręga (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

Kazimierza Kik, ,Socjaldemokracja z przełomu wieków. Wybrane problemy w polityce europej-

skich socjaldemokracji 1990-2010, Kielce 2014 

 

Wszystkie artykuły można pobrać na stronie internetowej Studiów Humanistyczno-

Społecznych: 

http://www.shs.ujk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=75:studia-

humanistyczno-spoeczne-tom-9&catid=36:tomy&Itemid=55 

http://www.shs.ujk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=75:studia-humanistyczno-spoeczne-tom-9&catid=36:tomy&Itemid=55
http://www.shs.ujk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=75:studia-humanistyczno-spoeczne-tom-9&catid=36:tomy&Itemid=55
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Informacja na temat przesyłania artykułów do druku 
 
 

Artykuły do publikacji w „Studiach Humanistyczno-Społecznych" prosimy przesyłać razem 

z formularzem zgłoszeniowym znajdującym się pod linkiem: 

http://www.shs.ujk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=65 

do dr Radosława Kubickiego na e-mail: kubickirad@wp.pl 

Zachęcamy szczególnie do nadsyłania artykułów w języku angielskim, rosyjskim, niemiec-

kim lub francuskim. Przypominamy także, że od 2014 r. „Studia Humanistyczno-Społeczne” 

są półrocznikem. 

 

 

Zapraszamy do współpracy i życzy miłej lektury! 

 

 

W imieniu Kolegium Redakcyjnego  

„Studiów Humanistyczno-Społecznych” 

dr Radosław Kubicki 

 
 

Redakcja, opracowanie i formatowanie komputerowe dr Radosław Kubicki. 

http://www.shs.ujk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=65
mailto:kubickirad@wp.pl

