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Od redakcji 

Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu  
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,  

i gdy przekracza granice swojej ignorancji  
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada  

[Friedrich A. von Hayek] 

Friedrich A. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę 

na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w lu-

dziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością 

własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno 

stać się początkiem każdego dialogu. 

Wspo lnym mianownikiem teksto w, kto re składają się na biez ący 

numer „Zbliz en  Cywilizacyjnych” są pytania i pro by odpowiedzi wią-

z ące się w dialog o celach i wymiarach oddziaływania człowieka na 

człowieka – w tak rozmaitych kontekstach jak rozmaity jest s wiat 

ludzkich relacji. Pierwszy artykuł – „Patriotyzm według Jo zefa Marii 

Bochen skiego” – autorstwa Łukasza Cies lakowskiego, stanowi analizę 

poglądo w dwudziestowiecznego filozofa i dominikanina na temat 

istoty miłos ci do Ojczyzny. Znajdujemy w nim uzasadnienie pojmo-

wania patriotyzmu jako wartos ci połączonej z moralnos cią człowieka, 

a takz e jako jednej z postaw regulujących stosunki jednostki z naro-

dem. Marcin Kochanowski w teks cie „Kompetencje społeczne a ryzyko 

w sporcie” prezentuje wyniki przeprowadzonych przez siebie badan  

na temat czynniko w, kto re determinują proces decyzyjny zawodniko w 

sporto w druz ynowych. Kompetencje społeczne, w tym np. umiejęt-

nos c  wspo łpracy, opisuje tym samym jako element wspo łdecydujący 

o sukcesie w sporcie. Odwrotną relację między sportem i jakos cią 

funkcjonowania jednostki ukazuje czytelnikom Anna Nowak w arty-
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kule „Rola aktywnos ci ruchowej w z yciu oso b z niepełnosprawnos cią 

intelektualną”. Tu ruch przedstawiony jest jako podstawowy czynnik 

rozwoju człowieka oraz sposo b na podnoszenie jakos ci jego z ycia. 

Kontynuację rozwaz an  nad metodami wspierania rozwoju i rewali-

dacji oso b o specjalnych potrzebach edukacyjnych stanowi tekst 

Wiktorii Kabat zatytułowany „Nauczanie przez sztukę jako metoda 

wychowawcza i terapeutyczna dzieci zdrowych oraz dotkniętych 

niepełnosprawnos cią intelektualną”. Autorka przypomina w nim 

o wszechstronnos ci arteterapii oraz o tym, jak stymulująco two rczos c  

oddziałuje na ro z ne obszary rozwoju dziecka. Waz nym wątkiem 

w artykule „Zatrudnienie skazanych w s wietle danych statystycznych 

na przykładzie Zakładu Karnego w Inowrocławiu w latach 2011-

2015” Doroty Kanarek-Lizik są z kolei terapeutyczne i resocjalizujące 

włas ciwos ci pracy. Choc  tekst ma charakter głownie sprawozdawczy, 

to jednak Autorka wyraz nie zaznacza, z e kontekstem, w jakim przyta-

cza dane o zatrudnieniu osadzonych jest s wiadomos c  znaczenia pracy 

dla kształtowania u nich społecznie poz ądanych postaw. Wątek peni-

tencjarny obecny jest takz e w zamykającym ten numer Zbliżeń Cywili-

zacyjnych debiucie Karoliny Roz ko zatytułowanym „Kara s mierci jako 

aktualny dylemat w opinii mieszkan co w Włocławka i okolic”. Autorka 

(obecnie absolwentka PWSZ we Włocławku) prezentuje w nim wyniki 

przeprowadzonych przez siebie badan , poprzedzając je rekonstrukcją 

fenomenu kary gło wnej, omo wieniem jej historii, genezy, aspekto w 

filozoficznych i religijnych.  

Gorąco zapraszamy zaro wno do lektury tego numeru „Zbliz en  

Cywilizacyjnych”, jak i do publikowania na łamach kolejnych numero w 

naszego kwartalnika! 
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