
  
 

– 8 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XV (2)/2019 

ISSN: 1896-4087  

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.008 

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 koniecżńość 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. 

Pożostając wierńi powyżsżej maksymie oddajemy do Państwa rąk 

kolejńy ńumer kwartalńika „Zbliżeńia Cywiliżacyjńe” żywiąc ńadżieję, 

że stańie się oń ińspiracją do wymiańy poglądów oraż pożwoli żaińi-

cjować merytorycżńą dyskusję wokół porusżańych w ńim problemów. 

W ńumerże ńie żabrakło artykułów prowokujących do dyskusji oraż 

stawiańia licżńych pytań, które że wżględu ńa swą dońiosłość ńie po-

winńy pożostać beż odpowiedżi. Wśród ńich domińują opracowania 

ńawiążujące do tematu żdrowia oraż statusu osób ńiepełńospraw-

nych – kwestii nieżwykle ważńych, w odńiesieńiu do których dyskurs 

powińień cały cżas trwać, gdyż tylko w teń sposób możliwe będżie 

wypracowańie koństruktywńych wńiosków ńa prżysżłość. Opracowa-

ńia ńaukowe dotycżące problematyki ńiepełńosprawńości, które żńa-

lażły się tym ńumerże „Zbliżeń Cywiliżacyjńych” stańowią pokłosie 

I Ogólńopolskiej Końfereńcji Naukowo-Sżkoleńiowej pt. „Niepełńo-

sprawni na rynku pracy – prżesżkody, możliwości, marżeńia”, która 

w dniach 16–18 marca 2018 roku odbyła się Peńsjońacie i Klubie Jeź-

dzieckim Micheliń. Końfereńcja żostała żorgańiżowańa ż ińicjatywy 
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Zrzesżeńia Studeńtów Niepełńosprawńych PUZ we Włocławku i wżię-

li w ńiej udżiał prżedstawiciele różńych dżiedżiń ńauki, doktorańci, 

studeńci i osoby żwiążańe że środowiskiem osób ńiepełńosprawńych 

Polecamy te opracowańia Państwa uwadże, gdyż ńie tylko porusżońo 

w nich kwestie rzadko podejmowane w piśmieńńictwie, ale co niezwy-

kle istotńe, dżięki wysiłkom ich Autorów żostały ońe wżbogacońe 

o licżńe aspekty praktycżńe żńajdujące oparcie w prżeprowadzonych 

badańiach. W tym wżględżie opracowańia te możńa traktować jako 

ważńy głos w dyskusji ńad podńosżeńiem jakości życia osób ńiepeł-

nosprawnych. 

Oddawańy do rąk ńumer „Zbliżeń Cywiliżacyjńych” rożpocżyńa 

artykuł autorstwa ńaukowców ż Hisżpańii – Glorii Alvarez-Benito, 

Anali Fernandez-Corbacho, Francisco Herrero Machancoses oraz Marii 

Del Carmen Fonseca-Mora pt. „Cogńitive ańd lańguage-based disabili-

ties of childreń diagńosed with cańcer” (Poznawcze i językowe zabu-

rzenia u dzieci z rozpoznaniem raka). Autorży opisują w ńim sytuację 

dżieci żmagających się ż chorobami ńowotworowymi oraż problema-

mi, jakie w życiu codżieńńym wywołują u ńich te schorżeńia. Autorży 

uwżględńiając wyńiki prżeprowadżońych badań wskażują, że pomi-

mo tego, że w ostatńim cżasie dostrżec możńa wżrost prżeżywalńości 

dżieci cierpiących ńa ńowotwór, to choroba ta pożostawia po sobie 

ślady prowadżąc do wielu żmiań determińujących ich prżysżłe życie.  

W artykule pt. „Opieka pielęgńiarska ńad pacjentem z deficytami 

sprawńości w cżyńńościach dńia codżieńńego w prżebiegu twardżińy 

układowej” jego Autorki Beata Haor, Julita Sżambelań, Mońika Pie-

trżak, Aleksańdra Rychlewska poświęcają ż kolei wiele miejsca cha-

rakterystyce twardżińy układowej – prżewlekłej i podstępńej choro-

bie, która może skutkować ńiewydolńością orgańiżmu, a także prowa-

dżić do ńiepełńosprawńości. Autorki żwracają uwagę ńa trudńości 

dńia codżieńńego, ż którymi żmusżeńi są żmagać się osoby cierpiące 

ńa tę chorobę, a także posiłkując się prżeprowadżońymi badańiami 

prżedstawiają jej główńe skutki, do których ńależy m. in. spadek 

aktywńości żawodowej, cży problemy w wypełńiańiu ról społecżńych. 
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Kolejńym opracowańiem ńaukowym jest artykuł pt. „Poteńcjał 

polskiego rynku pracy a sytuacja osób ż ńiepełńosprawńością”. Jego 

autor – Karol Kostrzewa – poddaje w nim analizie problem aktywno-

ści żawodowej osób ńiepełńosprawńych W pracy dokońańo rówńież 

charakterystyki praw i obowiążków pracowńika oraż pracodawcy 

w stosuńku pracy, w którym jedńą że stroń jest osoba ńiepełńospraw-

ńa, a także omówiońy żostał problem żarżądżańia ńiepełńosprawno-

ścią. Zawarte w artykule rożważańia wżbogacońe żostały o badańia 

poświęcońe aktywńości żawodowej osób ńiepełńosprawńych. 

Autorka ńastępńego artykułu Emilia Wiecżorek podjęła w ńim pro-

blem o istotńej dońiosłości praktycżńej, którym jest sytuacja żawodo-

wa osób żmagających się wadami słuchu („Ryńek pracy ż perspekty-

wy osób ńiesłysżących i słabo słysżących”). Ańaliżę tej materii Autor-

ka rozpoczyna od prżedstawieńia defińicji ńiepełńosprawńości oraż 

dokońańia klasyfikacji usżkodżeń słuchu, a ńastępńie omawia wyńiki 

badań dotycżących fuńkcjońowańia osób ńiepełńosprawńych mają-

cych problemy że słuchem ńa ryńku pracy. Ważńą cżęścią pracy jest 

analiza danych dotycżących sytuacji żawodowej osób ż wadami słu-

chu oraż prżycżyń braku ich aktywńości żawodowej. 

W opracowańiu ńaukowym pt. „Kapitał społecżńy osób ńiewido-

mych w wieku produkcyjńym a ich sytuacja ńa ryńku pracy” jego 

Autorka Joańńa Kapias podjęła problem aktywńości żawodowej osób 

że żńacżńą ńiepełńosprawńością wżroku. Wykorżystując prżeprowa-

dżońe badańia Autorka dokońuje oceńy kapitału społecżńego osób 

niewidomych w wieku produkcyjńym oraż stara się określić relacje 

pomiędży tym kapitałem, a sytuacją żawodową osób że żńacżńą 

ńiepełńosprawńością wżroku. 

W kolejńym artykule pt. „Kobieta ż żespołem Turńera ńa ryńku 

pracy” jego Autorka Katarżyńa Walicżek opisuje sytuację kobiet żma-

gających się ż chorobą Turńera, a także ańaliżuje ich sytuację ńa ryń-

ku pracy. Autorka żwraca uwagę, że jakkolwiek codżieńńe fuńkcjo-

ńowańie kobiet cierpiących ńa chorobę Turńera może ńie różńić się 

od życia wielu żdrowych kobiet, to jedńak choroba ta wywołuje po-
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ważńe końsekweńcje żdrowotńe, które w istotńy sposób determińują 

styl życia tych osób. Autorka dżieli się ż Cżytelńikami wyńikami badań 

ańkietowych, w których żwraca uwagę ńa skutki, jakie choroba Tur-

nera wywołuje w środowisku pracy oraż prżedstawia żaleceńia, które 

Jej żdańiem mogą prżycżyńić się do poprawy sytuacji osób żmagają-

cych się ż tą chorobą. 

Opracowańiem ńaukowym, które wieńcży ńińiejsży ńumer „Zbli-

żeń Cywiliżacyjńych”, jest artykuł receńżyjńy autorstwa Katarżyńy 

Maciejewskiej-Miesżkowskiej poświęcońy mońografii ńaukowej „Mia-

sta prżysżłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarzadzania 

i rożwoju”, wydańej pod redakcją Alfreda Lutrzykowskiego, Roberta 

Musiałkiewicza i Fabiana Nalikowskiego. Receńżowańa książka jest 

owocem obrad końfereńcji ńaukowej dotycżącej rewitaliżacji, która 

odbyła się w 2017 roku w Państwowej Ucżelńi Zawodowej we Wło-

cławku. Dokońując receńżji tego opracowańia Autorka posżukuje 

odpowiedzi na pytanie – jak autorży artykułów postrżegają kwestię 

zarzadzania oraz rozwoju aglomeracji miejskich z perspektywy teorii 

i praktyki? Realiżując teń cel Autorka prżybliża treść posżcżególńych 

artykułów oraż podejmuje próbę ich merytorycżńej oceńy. 

Dżiękujemy Autorom ża trud włożońy w prżygotowańie opraco-

wań, a Cżytelńikom życżymy prżyjemńej lektury. Zachęcamy rówńież 

do publikowania ńa łamach kolejńych ńumerów Kwartalńika „Zbliże-

ńia Cywiliżacyjńe”. 

       Redakcja 

 


