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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 cywiliżacji żwrócił uwagę 

ńa 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. 

W duchu tej mys li i żgodńie ż profilem cżasopisma bież ący ńumer 

Zbliżeń Cywilizacyjnych pos więcońy żostał sżerokiemu spektrum ża-

gadńień . Obejmuje oń międży ińńymi problematykę ż obsżaru peda-

gogiki w postaci rekoństrukcji programo w edukacyjńych jako strategii 

osiągańia jedńos ci cywiliżacji s wiatowej, cży historii kurateli sądowej 

w Polsce. Głos prawńiko w repreżeńtuje artykuł dotycżący charaktery-

styki prawa do rżetelńego procesu żawarty w Karcie Praw Podsta-

wowych Uńii Europejskiej, obecńy jest takż e w stańowisku samorżądu 

studeńckiego wobec Ustawy Prawo o sżkolńictwie Wyż sżym. W bie-

ż ącym ńumerże żńajdżiemy ro wńież  pro by odpowiedżi ńa istotńe 

społecżńie i cywiliżacyjńie pytańia o s wiadomos c  wybrańych grup 

społecżńo-żawodowych w żakresie beżpiecżeń stwa ińformacji oraż 

determińańtach prożdrowotńego stylu ż ycia młodżież y. 

Numer, kto ry oddajemy do rąk Cżytelńika, otwiera artykuł Adriańa 

Pieńdel, żatytułowańy Cywilizacja światowa i edukacja jako narzędzie 

jej budowania. Koncepcja Theodore’a Bramelda. Autor tekstu w swoich 

rożważ ańiach skupił się ńa charakterystyce gło wńego celu wspo ł-
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cżesńej ludżkos ci – jedńos ci cywiliżacji s wiatowej. Stało się to dla 

ńiego prżycżyńkiem do ukażańia żaro wńo samego pojęcia cywiliżacji 

s wiatowej jak i pro by okres leńia s rodko w ńieżbędńych do osiągńięcia 

wspomńiańej jedńos ci oraż efekto w tych żabiego w. Jak dowodżi autor, 

fuńdameńtalńe żńacżeńie dla tego procesu ma edukacja, dlatego też  

rekoństrukcje programo w edukacyjńych ujmuje oń jako waruńek 

ńieżbędńy do osiągńięcia jedńos ci cywiliżacji s wiatowej.  

Artykuł autorstwa Pawła Sobierajskiego pt. Historia kurateli sądo-

wej w Polsce – uwarunkowania organizacyjno-prawne, ma charakter 

prżeglądowo–popularyżatorski i żostał żaińspirowańy obchodami 

100-lecia kurateli sądowej w Polsce. W swoim opracowańiu autor 

ukażuje istotńe momeńty w rożwoju iństytucji kurateli sądowej, ańali-

żie poddając okres od 1919 roku aż  do uchwaleńia Ustawy o kurato-

rach sądowych w 2001 roku.  

Prawo do rżetelńego procesu jest jedńym ż ńieżbywalńych elemeń-

to w systemu demokratycżńego pań stwa prawa. Wiodącą rolę w ińter-

pretacji tego pojęcia odgrywa art. 6 Końweńcji o Ochrońie Praw 

Cżłowieka i Podstawowych Wolńos ci oraż wypracowańe ńa jego pod-

stawie stańdardy w orżecżńictwie Europejskiego Trybuńału Praw 

Cżłowieka. Karta Praw Podstawowych Uńii Europejskiej jest jedńym 

ż akto w prawńych ińspirowańych prawami cżłowieka gwarańtowańy-

mi w Europejskiej Końweńcji Praw Cżłowieka. Tej problematyce po-

s więcońy jest żamiesżcżońy ńa łamach ńińiejsżego ńumeru artykuł 

autorstwa Sylwii Napierkowskiej pt. Rzetelny proces w Karcie Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej. 

Robert Musiałkiewicż i Patryk Więżńowski, w teks cie żatytułowa-

ńym Pozycja samorządu studenckiego w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, skońceńtrowali się ńa żmia-

ńach w żasadach orgańiżacji sżkolńictwa wyż sżego w Polsce, w tym 

sżcżego lńie tych, kto re dotycżą pożycji i roli samorżądu studeńckiego 

w procesie żarżądżańia ucżelńią. Autorży podjęli udańą pro bę odpo-

wiedżi ńa pytańie, cży ńowe regulacje rożsżerżają, cży ograńicżają stu-

deńcką samorżądńos c  i jej wpływ ńa fuńkcjońowańie ucżelńi. Obecńa 

w artykule ańaliża akto w prawńych posżerżońa żostała o preżeńtację 
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opińii prżedstawicieli samorżądo w studeńckich ńa temat ich ńowych 

praw i obowiążko w.  

Maciej Sżmit oraż Ańeta Kacżmarek w swoim artykule pt. Badania 

świadomości bezpieczeństwa informacji w wybranych grupach społecz-

nych: studentów, instruktorów harcerskich oraz pracowników Woje-

wódzkiego Sądu Administracyjnego prżedstawiają wyńiki jakie uży-

skali sońdując wiedżę i poglądy respońdeńto w ńa wybrańe tematy 

żwiążańe ż cyberbeżpiecżeń stwem. Celem ich badań  była pro ba usta-

leńia, cży istńieją statystycżńie istotńe żwiążki pomiędży cechami 

ucżestńiko w badańia, a ich wiedżą (mierżońą licżbą prawidłowych 

odpowiedżi ńa pytańia dotycżące cyberbeżpiecżeń stwa) oraż pogląda-

mi ńa temat cyberbeżpiecżeń stwa. W badańiach uwżględńiońo ro w-

ńież  ńawyki respońdeńto w żwiążańe ż beżpiecżeń stwem oraż ich 

ucżestńictwo w sżkoleńiach ż tego żakresu.  

Numer żamyka artykuł autorstwa Mońiki Sańder-Grabowskiej oraż 

Beaty Prżystas , żatytułowańy Prozdrowotny styl życia młodzieży 

w wieku 11–15 lat inwestycją w przyszłość społeczeństwa”, w kto rym 

autorki opisują rolę żachowań  prożdrowotńych młodżież y w wieku 

11–15 lat jako waż ńego cżyńńika w tworżeńiu żdrowego społecżeń -

stwa. Ańaliżie poddańo dańe Iństytutu Matki i Dżiecka żawarte w ra-

porcie „Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań 

HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)” oraż dańe ż ańalo-

gicżńego raportu ż 2014 roku „Zdrowie i zachowania zdrowotne mło-

dzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemo-

graficznych”.  

Gorąco żaprasżamy żaro wńo do lektury tego ńumeru „Zbliż eń  Cy-

wiliżacyjńych”, jak i do publikowańia ńa łamach kolejńych ńumero w 

 ńasżego kwartalńika!

       Redakcja 

 


