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Rola informacji z perspektywy dyn

Polski i Ukrainy 

o

energii

materii j jest utworzony; struktury  

stosowaniu  ustroju oraz kultury,  

l zmian w czasoprzestrzeni221. 

na otoczenie  complex system), pobieranie informacji i energii z otoczenia, 

przetwarzanie ich i przechowywanie oraz utrzymywanie 

 

 

cyber

formalna)222 

te

chkolwiek 

221 J. Kossecki, , Warszawa 1981, s. 15, 31-32. 
222 , Warszawa- -227. 
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223

rmacyjnego. 

 
224

izowanie na 

 

 

 

- 

 

225

-

po  

 

turalizowanego istnienia z 

 

(3) doskonalenie   

eferowane, np. w 

223 
Praca bez sensu. Teoria, Krytyki Politycznej, Warszawa 2019. 
224 J. Kossecki, , op.cit.., s. 31-32. 
225  

2011, nr 7, s. 65. 
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226

 

 

Tabela 1. Warunki 
 

Warunki 

 
wg TWW 

Pierwsze 
przyczyny 

wg Arystotelesa 

Elementy systemu 
 

wg  

Filary holistycznie 
 

liberalnej demokracji 

Czas Celowa 
Socjokultura 

  

Energia Sprawcza 
Socjoenergia 

ekonomicznych) 
Dostatek i dobrobyt 

 Formalna 
Socjostruktura 

(zorganizowanie systemu 
  

 

Masa (materia) Budulcowa 
Socjomasa 

 
Prokreacja i edukacja 

Akademicki, Warszawa , Warszawa 2019, rys. 
44, s. 187. 

227 oraz ze stanem 

 228. W teorii 
229

od czasoprzestrzeni (miejs

systemu w niej zakotwiczonego do niezawodnego wykonywania zadanych funkcji, co oznacza 

226 Znane stanowisko Immanuela Kanta - 
 

ze wskazaniami rozumu. 
227 -Fiok, Bezpiec , Warszawa 1993. 
228 Ibidem, s. 13. 
229 Ibidem, s. 11. 
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do bezpiecznego ich zrealizowania230

czasoprzestrzeni  

 

i za  nazywanego w literaturze przedmiotu  

 system   

scent

i

politei, 231

ej 
232, czy modele ustrojowe Michela 

(

rozumowa 233

( 234 )235. 

Ewaluacja procesu sterowania socjostruktury w Polsce w latach 1989-2017 

230 
 

i p

 
subiektywnego  -  

-Fiok, , op. cit., s. 13-18.  
231 , [w:] 

, 
Warszawa-Siedlce 2012, s. 277  290. 
232 ojektu Immanuela Kanta o ustanowieniu wiecznego pokoju, 

, [w:]  retrospekcja i 
 Marek Bodziana (red.)  62. 

233 M. Foucault, wo  terytorium  populacja, Warszawa 2010, s. 288. 
234 Ibidem, s. 289. 
235 , [w:] 

, Ryszard Rosa (red.), Siedlce 2012, s. 319 
 343. 
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obieralnej, co ma m.   

polityczne i ekonomiczne zamiast demograficznych, z ty

i owej 

w 

-zawodowe.  

 

-

 

w 1994 r. - 2,72 mln, 1995 r. - 2,83 mln., a w 2003 r. - 3,18 mln ludzi. Po koniec lat 90. 

236

pniu dla wojen informacyjnych 

i 

 latach 1994-

 Europejskiej. 

  

236 Ibidem, s. 301 



  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

123

 

Tabela 2. -2017 

Lata Wzrost zatrudnienia 
w gospodarce  

narodowej (%) 

Wzrost produktu 
krajowego brutto 

(%) 
2004 -1,27 5,3 
2005 0,63 3,6 
2006 1,34 6,1 
2007 2,55 6,8 
2008 4,17 5,1 
2009 1,93 1,6 
2010 -1,82 3,7 
2011 2,36 4,8 
2012 0,89 1,8 
2013 -0,43 1,7 
2014 0,51 3,8 
2015 2,24 4,6 
2016 1,83 3,3 
2017 3,13 4,6 

 
: 2004-2017, GUS, 

Rocznik statystyczny pracy 2004-2017, GUS. 
 

Nie bez znaczenia dla dynamicznego intensywnego systemu sterowania posiada 

ograficznego. Organizatorzy systemu 

237. 

Ze 

stensywnego systemu sterowania z jednoczesnym zapewnieniem wzrostu PKB. 

 

237 Zob.: https://www.michalstopka.pl/rynek-pracy-w-polsce-w-2019-roku/ (26.10.2020). 
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odpowiedzialne za programowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji w ramach 

i 

z  

 

przez tor informacyjny. W latach 1989-

- - 

210%.  

Tabela 3. Licz  

Lata 
Administracja 

 
Administracja 

 
 

1990 42 525 118 645 161 579 

2000 135 865 178 765 315 336 

2017 171 311 256 361 428 636 

-2018, GUS, Warszawa 1990-2018. 

wydawanych w latach 2015- 1 razy 

w 

-u - 

 

Tabela 4. 
 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Zatrudnienie  
w administracji 
wg sekcji i 

 

b/d 381,0 490,5 871,4 970,1 970,8 977,0 978,4 

Rocznik Statystyczny GUS 1991-2017, GUS, Warszawa 1991-2017. 
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my  w kontrze do 

pokoleniowej zas i zarazem preferowane przez ni

-kulturowych przyjmowanych przez 

-

information is 

power scientia est potentia

u przed 

nformacyjnego, 

-

dotychczasowych ram instytucjonalnych cywilizacji.  

Meandry roli informacji z perspektywy 
Polski i Ukrainy 

 

informacji. 

shared reality
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ach 1990-

238. Od tego czasu projekcje programowe 

interpretacji sytuacyjnej na tle ideo-politycznym.  

model tego kontaktu (rapport powodz

z identyfikacji i interpretacji pozytyw

i niwelowania trudnych spraw, m.in. wskutek przemilczania 

-uk

polsko-

238 
narod

- ej 

 
ambasador Polski w Kijowie Jerzy Kozakiewicz w rozmowie z Boh
efektach  

( ) w stosunkach polsko- . 

. Rozmowa Bohdana Osadczuka z 
ambasadorem Polski w Ukrainie Jerzy Kozakiewiczem -2, 

ambasador Ukrainy w Warszawie):  

naszymi narodami. Wy -2, op. 
cit., s. 122. 
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  ramach narodowych 

polityk historycznych, w tym przede  

 w rozumieniu strategicznego 

wyzwania: Polska-

terakcji 

in-

phase], identycznych [imitation], odzwierciedlonych [mirrored stycznym 

 relacji 

 

w r

 50,1 mln) przez 

 

 

-nowego obcego 239

historycznych ze 

- martyrologicznej oraz (3) 

 

 

przekazu, mo

 

W okresie prezydentury Leonida Krawczuka (1991-1994) i Leonida Kuczmy (1994-2005) 

239 Socjokulturowa i etnokulturowa dychotomia -obcy 
 XIX-

geopolitycz

i rewindykacyjnych. 
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 do jego dekompozycji ideowej 

i marginalizacji w przestrzeni publicznej. Podobny symetryzm oceny sytuacji 

-Radykalnego 

(ONR), Falangi-  

 

w tym roszczenia terytorialne pod adresem Polski. Przejawem skrajnie ultraradykalnych 

oli 

i Rolnad  uosobienie j 

aryjski, kraj aryjski - 240

przyczynowo-

politycznych i gospodarczych na Ukrainie oraz poszukiwaniem 

ej 

 

; 

240 Nejaksinyj nacjonalizm, za: http:// www..pravda.com.ua (2020.11.09.) 
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-kulturowe, etniczno-

-

homo sevieticus, 

-wiecznej i XX-wiecznej ultraradykalnej 

owej; (2) upowszechnianiu mitu Bandery 

w 

bcego/innego; (5) rozwijaniu 

anizacjami nacjonalistycznymi 

i -

i informacyjno- 241.  

-organizacyjnej podejmowane przez 

 

, informacyjno-

opinii publicznej, poprzez: (1) efekty relacji ekonomicznych (wsparcie finansowo-

(2) 

innego/obcego  

inny/obcy242

idealizacji historycznej, czyli przypisywaniu pewnym wydarzeniom historycznym mocy 

ektach 

w romantyk, katolik, 

o 

241 Szkolenie w zakresu technik organizowania manifestacji publicznych: metodyka informowania o nich na 

twarzy podczas manifestacji) i ubioru. 
242 B. Olszewska-Dyoniziak, 
1998, s. 41. 
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u 

innego/obcego

 

truowania toru informacyjnego 

z  

inny w tym mode

 

samym interakcje/spotkania z innym 

programowej, realizacyjnej i mentalnej  

 

inny 

totne, 
243.  

w 2004 r.; prezydentura Wiktora Juszczenki (2005-

nym systemem transportu gazu ziemnego do Europy 

finansowo-

i  

-

2014), doprow od liberalnych demokracji i opartych na 

natomiast kraj po stronie autorytarnych 

i 

243 Ibidem, s. 33. 
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historyczne i geopolityczne  

 

Analiza toru inform

kraj na solidnych fundament

w utrzymaniu gwarancji jej 

konsekwencjach. Nie doceniano 
244  

wnioski z analiz NATO na temat k

e facto 

 
245 tyczne i gospodarcze) w reakcji na 

Ukrainie - 

z 246. 

Konkluzje 

 

244 Podobnie jak w okresie stalinowskim, rosyjski imperializm doby Putina niezmiennie wspiera utrzymanie 

operacji podejmowanych wobec Polski (m.in. wojna 

 
245 S. Hedlund, Krymski bastion, Geopolitical Intelligence Servis 2016, s. 1-2. 
246 

obszaru poradzieckiego, takich jak Azerb
w  
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W styczniu 2017 r. 

od poprzedniej, Baracka Obamy 

i 

Rosji na Ukrainie i 

przeciw rosyjskim interesom gospodarczym oraz zapowiedzi w sprawie zezwolenia Senatu 

-148 

Javelin). 

 

-terytorialnych na obszarze 

poradzieckim or wojna 

-  

euroatlantyckimi.  

 jest format 

- -Rosja. Dla Ukrainy 
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Streszczenie: 

icze pole 

z  
cznych i toru 

-

 toru 
informacyjnego. 
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15. 
narodowym  

16.  


