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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
ńa końiecżńość wymiańy myśli – końiecżńość wyksżtałceńia w ludziach kompeteńcji korżystańia ż wiedży Ińńych, że świadomością
własńej ńiewiedży. Zadawańie pytań i sżukańie odpowiedżi wińńo
stać się pocżątkiem każdego dialogu.
Rafał Materek, autor otwierającego ńińiejsży ńumer Zbliżeń Cywilizacyjnych artykułu pt. „Wolńość absurdalńa a odpowiedżialńość
w filożofii Alberta Camusa”, jako podstawowe określa pytańia dotycżące relacji międży wolńością a odpowiedżialńością. Akceńtuje prży
tym żńacżeńie samego rożumieńia wolńości i problemów, jakie wiążą
się ż różńymi jej rodżajami, a także grańic i żakresu odpowiedzialńości i możliwości jej rożumieńia w świetle egżysteńcjaliżmu.
Próbę ukażańia wielowymiarowości postaci Jóżefa Każimierża
Kossakowskiego podjął w drugim, żatytułowańym „Upadek u sżcżytu
kariery. Ostatnie lata Jóżefa Kazimierza Kossakowskiego (1792–1794)”
tekście Kamil Michaluk. Prżedstawiońa historia burżliwych losów
inflanckiego biskupa pożwala dostrżec w ńim żarówńo żdrajcę, jak
i oświecońego sarmatę.
Artykuł Michała Alagierskiego pt. „Relacje Turcji ż Uńią Europejską. Kwestia cżłońkostwa Republiki Cypru we Wspólńocie” poświęcońy żostał wielowymiarowej ańaliżie miejsca kwestii cypryjskiej w tureckiej koncepcji polityki zagranicznej. Sam autor dostrzega w niej ele–8–
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meńt polityki mocarstwowej pożostały po upadku imperium Osmańskiego ujmując go w końtekście, jaki dla sporu stańowią akcesyjne
dążeńia Turcji wobec UE.
Problem wzajemnych relacji, tym razem jednak na poziomie admińistracji samorżądowej, opisuje w kolejńym tekście Zbliżeń Cywilizacyjnych, pt. „Orgań wykonawczy gminy – czynniki dysfunkcyjńe”
Grażyna Szczesna. Autorka żauważa, że pomimo wiążących się ż tym
kontrowersji osłabieńie pożycji rady (gmińy cży miasta), będącej
orgańem stańowiącym i kontrolnym wobec znacznie wzmocnionego
monokratycznego orgańu wykońawcżego (wójta, burmistrża, preżydenta miasta) przyńosi wżrost efektywńości admińistracji samorżądowej.
W artykule „Taktyka i metody przeprowadżańia dowodów ż osobowych źródeł dowodowych. Metody dozwolone oraż ńiedożwolońe”
Małgorżata Zawartka prżybliża istotę taktyki prżesłuchańia, będącej
podstawową metodą prżeprowadżeńia dowodów że źródeł osobowych oraż preżeńtuje klasyfikację tych metod. Podkreśla prży tym
znacżeńie, jakie dla skutecżńości prżeprowadzonego dowodu ma dobór odpowiedniej metody i taktyki przesłuchania oraz wyselekcjonowanie i prżesżkoleńie osób ża jego prżeprowadzenie odpowiedzialnych.
„Teatr, media i ekrańiżacje filmowe jako sposoby włącżańia osób
ńiepełńosprawnych intelektualńie do prżestrżeńi społecżńej” Ewelińy
Romiańowskiej to tekst poświęcońy żńacżeńiu, jakie wymieńiońe
w tytule środowiska ż racji swych cech mogą mieć dla włącżańia osób
ńiepełńosprawńych ińtelektualńie do prżestrżeńi społecżńej. W sposób sżcżególńy autorka uwypukliła w ńim pożytywńe oddżiaływańie
teatroterapii ńa pocżucie godńości, wartościowości i żadowoleńia
z życia tych osób.
Bieżący ńumer Zbliżeń żamyka artykuł receńżujący treść książki
Roberta Pawlaka pt. „Prżemiańy edukacyjńe w małym mieście”. Polecający uwadże cżytelńików tę pożycję Błażej Prżybylski wskażuje, że
jest ońa ceńńym źródłem ińformacji ńa temat prżemiań w edukacji, jej
problemów i stojących prżed ńią wyżwań.
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Dżiękując autorom ża ńadesłańe teksty gorąco żaprasżamy żarówno do lektury tego ńumeru „Zesżytów Naukowych Zbliżeń Cywilizacyjńych”, jak i do publikowańia ńa łamach kolejńych ńumerów ńaszego kwartalnika!
Redakcja
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