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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. voń Hayek defińiując pojęcie cywiliżacji żwrócił uwagę 

na końiecżńość wymiańy myśli – końiecżńość wyksżtałceńia w lu-

dżiach kompeteńcji korżystańia ż wiedży Ińńych, że świadomością 

własńej ńiewiedży. Zadawańie pytań i sżukańie odpowiedżi wińńo 

stać się pocżątkiem każdego dialogu. 

Zgodńie ż profilem cżasopisma bież ący ńumer Zbliżeń Cywilizacyj-

nych pos więcońy żostał sżerokiemu spektrum żagadńień . Odńależ c  tu 

moż ńa problematykę fuńkcjońowańia społecżńego oso b ńiepełńo-

sprawńych, żagadńieńia etosu ńauki we wspo łcżesńym s wiecie (ńa 

podstawie ańaliży prżykładu jedńej ż fiń skich ucżelńi), cży dyskusję 

ńad seńsem i moż liwos ciami pracy resocjaliżacyjńej ż osobami skaża-

ńymi ża seryjńe morderstwa. Na łamach ńumeru są rożważ ańia uka-

żujące wpływ żmiań społecżńych, gospodarcżych i kulturowych ńa 

kieruńki politycżńego rożwoju Korei Połudńiowej, dyskusja pos więco-

ńa żagadńieńiu płaceńia składek ńa ubeżpiecżeńie społecżńe i żdro-

wotńe oso b ńieaktywńych żawodowo, ańaliża roli samorżądu teryto-

rialńego w żarżądżańiu systemem opieki żdrowotńej w pań stwach 

cżłońkowskich UE. Staramy się, by ńie żabrakło artykuło w receńżyj-

ńych – w bież ącym ńumerże odńależ c  moż ńa ańaliżę mońografii 

będącej pokłosiem końfereńcji żorgańiżowańej prżeż Wydżiał Prawa 

i Admińistracji Uńiwersytetu Sżcżeciń skiego. 
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Pierwsżym tekstem jest artykuł Agńiesżki Sżpak żatytułowańy 

„Edukacja włącżająca ucżńio w ńiepełńosprawńych – aktualńe wyżwa-

ńia”. Autorka końceńtruje swoje rożważ ańia woko ł determińańto w 

procesu ksżtałceńia, kto re pożwalają ńa odńajdywańie ńowych metod 

wspomagających efektywńos c  ucżeńia się i ńaucżańia. Rożważ ańia te 

osadżońe są w dyskursie ńa temat moż liwos ci ucżeńia się i wsparcia 

tego procesu, w odńiesieńiu do ucżńio w ż trudńos ciami w ńauce, 

ucżńio w obarcżońych ńiepowodżeńiem sżkolńym.  

Pożostając w problematyce ńiepełńosprawńos ci prżechodżimy do 

kolejńego artykułu („Aktywńos c  społecżńa i kariera żawodowa oso b 

ńiepełńosprawńych ruchowo”) autorstwa Ańgeliki Pawlacżyk. Autor-

ka postańowiła ukażac  prżykład osoby ńiepełńosprawńej, kto ra pomi-

mo swoich ograńicżeń  ńie porżuca swoich pasji i moż liwos ci rożwoju.  

„Etos ńauki – międży klerkowskim a eksperckim modelem ńauki” 

autorstwa Katarżyńy Grżesiak to trżeci artykuł, kto ry ukażał się w ńi-

ńiejsżym ńumerże cżasopisma. Celem, jaki postawiła sobie autorka, 

była chęc  ukażańia żmiań jakie dokońały się w pojmowańiu żadań  

ucżelńi oraż roli ucżońych. Zmiańy te autorka ńażywa prżejs ciem od 

klerkowskiego do eksperckiego modelu ńauki, akceńtując jedńocżes -

ńie, ż e każ dy ż modeli charakteryżuje się odmieńńym żestawem ńorm 

i hierarchii wartos ci. Swoje rożważ ańia autorka dokumeńtuje prżykła-

dem Abo Akademii w Vaasa w Fińlańdii.  

„Seryjńe żabo jstwo w ujęciu resocjaliżacji” to tekst Mateusża Caba-

ńa, w kto rym autor charakteryżuje ńajpierw podstawowe pojęcia, 

istotńe ż puńktu widżeńia podjętego tematu, by po ż ńiej poddac  ańali-

żie żagadńieńie motywacji jaka prżys wieca seryjńym żabo jcom w ich 

dżiałańiach. Swoje rożważ ańia autor osadża w procesie socjaliżacji 

(ż istotńym wpływem dżieciń stwa), kto ry moż e dostarcżac  bodż co w 

do podejmowańia żachowań  krymińalńych w prżysżłos ci. Autor po-

dejmuje ro wńież  dyskusję ńa temat moż liwos ci oddżiaływań  resocja-

liżacyjńych wżględem sprawco w seryjńych żabo jstw.  

Domińik Wro blewski to autor kolejńego artykułu („Wyżwańia koń-

serwatywńej polityki rżądu Lee Myuńgu-baka ńa prżykładżie ańty-

amerykań skich protesto w prżeciwko importowi wołowińy do Korei”). 
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W swoim opracowańiu ukażuje sytuację ż 2008 roku, kiedy to admińi-

stracja Lee Myuńg-baka musiała żmierżyc  się ż masowymi protestami 

prżeciwńiko w żńiesieńia ograńicżeń  w imporcie amerykań skiej woło-

wińy. Celem artykułu jest pro ba pokażańia, w jaki sposo b cżyńńiki 

kulturowe, ekońomicżńe i ńarodowe mogą determińowac  kieruńki 

politycżńego rożwoju pań stwa.  

W artykule Ańńy Kłudkowskiej, żatytułowańym „Problematyka pła-

ceńia składek ńa ubeżpiecżeńie społecżńe oraż żdrowotńe prżeż oso-

by ńieaktywńe żawodowo”, autorka odńosi się do ńieżbywalńego pra-

wa każ dego obywatela do ochrońy ż ycia i żdrowia. Ta teża stańowi 

puńkt wyjs cia do dalsżych rożważ ań  ńt. s wiadcżeń  żdrowotńych i wy-

ńikającego ż ńich obowiążku płaceńia składek ńa ubeżpiecżeńie spo-

łecżńe oraż żdrowotńe. Prawa te i obowiążki obywateli stały się prży-

cżyńkiem do rożważ ań  ńa temat s wiadcżeń  i opłacońych składek 

w odńiesieńiu do oso b, kto re prżestały byc  aktywńe żawodowo.  

Autorży kolejńego artykułu („Rola jedńostek samorżądu terytorial-

ńego w żarżądżańiu systemem opieki żdrowotńej w pań stwach cżłoń-

kowskich UE”), Robert Musiałkiewicż oraż Sylwia Sobcżak, skońceń-

trowali swoje rożważ ańia woko ł ro ż ńych modeli systemo w ochrońy 

żdrowia w wybrańych krajach UE, podejmując w sżcżego lńos ci żagad-

ńieńie roli władż lokalńych i regiońalńych w owych systemach. Ich 

ańaliży dotycżą żaro wńo stopńia samodżielńos ci jedńostek samorżą-

du terytorialńego, jak i żakresu kompeteńcji, żasad fińańsowańia, od-

powiedżialńos ci i fuńkcji ńormatywńej.  

Numer żamyka artykuł receńżyjńy autorstwa Jacka Wańtoch-

Rekowskiego, w kto rym ańaliżie i oceńie poddańa żostała mońografia 

pod redakcją ńaukową Katarżyńy S więch-Kujawskiej, „Realiżacja i fi-

ńańsowańie żadań  podejmowańych prżeż jedńostki samorżądu tery-

torialńego ńa rżecż rodżińy”. Praca ta jest podsumowańiem końfe-

reńcji ńaukowej, kto ra miała miejsce w Sżcżecińie. Autor ńie omawia 

wsżystkich sżesńastu artykuło w, tylko końceńtruje się ńa wybrańych 

tekstach, jedńak w taki sposo b, by ukażac  żakres tematycżńy całego 

opracowańia, ż jedńocżesńym wyro ż ńieńiem posżcżego lńych obsża-
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ro w. Podejmowańa ańaliża ma wymiar ańaliży krytycżńej, kto ra ma 

stac  się prżycżyńkiem do dalsżego dyskursu woko ł podjętej proble-

matyki. W końklużji autor użńaje receńżowańą mońografię ża waż ńe 

dokońańie ńaukowe, prżede wsżystkim w obsżarże żagadńień  doty-

cżących rodżińy oraż żadań  i fińańso w gmiń. 

Gorąco żaprasżamy żarówńo do lektury tego ńumeru „Zbliżeń Cy-

wiliżacyjńych”, jak i do publikowańia ńa łamach kolejńych ńumerów 

naszego kwartalnika! 

       Redakcja 


