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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 defińiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę 

na końieczńość wymiany myśli – końieczńość wykształceńia w ludziach 

kompeteńcji korzystańia z wiedzy Ińńych, ze świadomością własńej 

ńiewiedzy. Zadawańie pytań i szukańie odpowiedzi wińńo stać się 

początkiem każdego dialogu oraz dyskursu naukowego. 

Kierując się tym przesłańiem wyraz amy ńadzieję, z e przyczyńkiem 

do wymiańy poglądo w oraz zaińicjowańia merytoryczńej dyskusji 

moz e byc  kolejńy ńumer Zbliz eń  Cywilizacyjńych, w kto rym przed-

stawiońe zostały artykuły z zakresu ro z ńych dyscypliń ńaukowych, 

prowokujące do stawiańia wielu rozmaitych pytań , kto re ńie powińńy 

pozostac  bez odpowiedzi. Ws ro d ńich domińują opracowańia z zakresu 

pedagogii oraz bezpieczeń stwa – temato w bardzo bliskich kaz demu 

wspo łczesńemu człowiekowi. 

Nińiejszy ńumer „Zbliz eń  Cywilizacyjńych” rozpoczyńa artykuł Bła-

z eja Przybylskiego pt. Oblicza patriotyzmu. Kilka uwag i wniosków  

z badania studentów. Autor prezeńtuje w ńim wyńiki badań  ańkieto-

wych przeprowadzońe ws ro d studeńto w pedagogiki. Ich gło wńym 

celem było pozńańie sposobu postrzegańia patriotyzmu w demokra-

tyczńej i pluralistyczńej rzeczywistos ci społeczńej. Asumptem do prze-

prowadzeńia tych badań  były m.iń. ro z ńice poglądo w w zakresie po-

strzegańia patriotyzmu prezeńtowańe w pis mieńńictwie, w tym akceń-

towańie jego ńowych form.  
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W artykule pt. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa fizycznego  

i psychicznego uczniów w realizacji założeń edukacji zdrowotnej na 

zajęciach wychowania fizycznego jego autor Maciej Szpak przybliz a 

gło wńe załoz eńia wspo łczesńej edukacji zdrowotńej w końteks cie 

postrzegańia poczucia bezpieczeń stwa z uwzględńieńiem szeroko 

pojętej profilaktyki i specyfiki zajęc  wychowańia fizyczńego. Autor 

ańalizując kwestie s wiadomos ci uczńio w w zakresie bezpieczeń stwa 

zwraca m.iń. uwagę ńa czyńńiki waruńkujące tworzeńie bezpieczńego 

s rodowiska edukacyjńego zaro wńo w wymiarze fizyczńym, jak i psy-

chiczńym. 

Autorzy kolejńego artykułu pt. Pedagogika społeczna jako rzeczy-

wiste i niesklasyfikowane zadanie samorządu na przykładzie utworzenia 

posterunku „Śródmieście” Straży Miejskiej we Włocławku w obszarze 

rewitalizacji (pomoc i bezpieczeństwo) – Barbara Moraczewska i Piotr 

Siębida – opisują przebieg realizacji jedńego ze specyficzńych i ńieskla-

syfikowańych zadań  samorządu w zakresie pedagogiki społeczńej ńa 

przykładzie działań  Straz y Miejskiej w zakresie rewitalizacji wydzie-

lońego obszaru miasta Włocławek. W tym celu Autorzy m.iń. dokońują 

charakterystyki gmińńego programu rewitalizacji miasta Włocławek 

ńa lata 2018–2028 oraz przedstawiają wyńiki badań  ańkietowych 

przeprowadzońe ws ro d mieszkań co w tego miasta. 

W kolejńym opracowańiu pt. Usprawnienie przepływu informacji  

w instytucji sektora publicznego jego autor Mirosław Dąbrowski podej-

muje pro bę ańalizy procesu przepływu pracy w jedńostce orgańiza-

cyjńej resortu obrońy ńarodowej. Bliz sza charakterystyka systemu 

zarządzańia i przepływo w pracy pomiędzy stańowiskami skłańiają 

Autora do formułowańia oceń m.iń. w zakresie: diagńozy problemu, 

działań  umoz liwiających jego rozwiązańie oraz zaleceń  gwarańtują-

cych sprawńe działańie systemu przepływu pracy. Włas ciwa oceńa 

fuńkcjońowańia przepływu pracy w jedńostce orgańizacyjńej obrońy 

ńarodowej stała się impulsem do wdroz eńia działań  umoz liwiających 

poprawę fuńkcjońujących w tym zakresie rozwiązań  oraz procedur.  

Kolejńy artykuł pt. Rozważania o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych i jej charakterze w kontekście art. 17 
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ust. 1 pkt 1 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych autor-

stwa Karola Barańowskiego końceńtruje się woko ł problematyki ńaru-

szeńia dyscyplińy fińańso w publiczńych. Autor opisuje w ńim skutki 

związańe z ńieprawidłowym opisem przedmiotu zamo wieńia z per-

spektywy realizacji zasady uczciwej końkureńcji w prawie zamo wień  

publiczńych. W opracowańiu podjęto pro bę wyjas ńieńia istotńych  

z perspektywy wykładńi art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzial-

ńos ci za ńaruszeńie dyscyplińy fińańso w publiczńych pojęc , m.iń. 

przedmiotu zamo wieńia, uczciwej końkureńcji, a takz e ińńych wyraz eń  

rzutujących ńa praktyczńe stosowańie tej regulacji.  

Ostatńim opracowańiem ujętym w ńińiejszym ńumerze „Zbliz eń  

Cywilizacyjńych” jest artykuł receńzyjńy Tomasza Siń czaka pt. Staro-

żytni łucznicy i ich korzenie. Kilka słów o pracy Juszyńskiego. Jego przed-

miotem jest receńzja ksiąz ki autorstwa Jakuba Juszyń skiego pt. Etos 

łucznika w starożytnej Europie, kto ra ukazała się w 2020 roku ńakła-

dem wydawńictwa Ińforteditiońs, Nińiejsza ksiąz ka pos więcońa zosta-

ła pozycji słyńńych łuczńiko w w kulturze staroz ytńej Europy, a Autor 

dokońując jej receńzji odwołuje się do ińńych, kluczowy opracowań  

ńaukowych dotyczących poruszańej problematyki. 

Polecając lekturę ńińiejszego ńumeru „Zbliz eń  Cywilizacyjńych” ser-

deczńie dziękujemy za ńadesłańe opracowańia, a takz e gorąco zachę-

camy do publikacji swoich opracowań  ńaukowych ńa łamach kolejńych 

ńumero w ńaszego Kwartalńika.  

Redakcja  

 


