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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 definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę 

na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w lu-

dziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością 

własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno 

stać się początkiem każdego dialogu. 

Oddajemy do rąk naszych Czytelników pierwszy numer „Zbliżeń 

Cywilizacyjnych” w nowej odsłonie – elektronicznej. Idąc z duchem 

czasów zorientowaliśmy się na taką formułę czasopisma, by obok 

swej elastyczności w zakresie doboru artykułów (pozwala na to zało-

żona tematyka „zbliżeń”) stało się ono bardziej dostępne, za pośred-

nictwem internetowej witryny naszego Wydawnictwa.  

Na okoliczność inauguracji elektronicznej wersji kwartalnika 

w pierwszym, rozszerzonym numerze, przedstawiamy sześć tekstów. 

Czasopismo otwiera artykuł Andrzeja Sepkowskiego (Zbawienie w de-

mokracji). Autor zastanawia się w nim nad status quo demokracji 

zwracając uwagę, że nie jest to system pozbawiony nacisku – na stra-

ży pewnego porządku stoi m.in. rząd. Jednak obok przymusu pojawia 

się także przestrzeń, w której pewne konflikty mogą zostać rozwią-

zane na drodze narad, dyskursów pomiędzy ludźmi, którzy mogą re-

prezentować różne grupy i różnić się w obszarze interesów własnych 

i grupy.  

Twórczość prozatorska Zofii Romanowiczowej stała się przedmio-

tem zainteresowania Natalii Królikowskiej (Zofia Romanowiczowa. 

Zarys twórczości i recepcji). Autorka odniosła się do jedenastu opubli-
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kowanych powieści pisarki akcentując ich stylistyczne podobieństwa 

oraz podkreślając charakterystyczną dla całej twórczości Romanowi-

czowej tematykę i problematykę. Charakterystyka twórczości oraz jej 

recepcja stały się dla autorki punktem wyjścia do rozważań o kanonie 

literatury polskiej XX wieku.  

Celem artykułu Marty Rodziewicz (Proces kształtowania polityki 

młodzieżowej w Polsce na poziomie centralnym), stała się analiza roz-

woju polityki młodzieżowej w Polsce – jej możliwości, spójności i spo-

sobów koordynacji, jak również głównych przyczyn braku konso-

lidacji. Autorka prezentuje modele prowadzenia polityki młodzieżo-

wej, sposoby jej koordynacji, podstawy prawne oraz przyjęte rozwią-

zania strategiczne.  

Główną tezą artykułu Michała Marcina Kobiereckiego (Kultura fi-

zyczna a kultura – rozważania teoretyczne) jest stwierdzenie, iż kul-

tura fizyczna stanowi część kultury ogólnej i właśnie w oparciu o nią 

powinna być rozpatrywana. Autor podejmuje także próbę odnalezie-

nia odpowiedzi na pytanie, dlaczego te dwa pojęcia traktuje się roz-

dzielnie, podczas gdy powinny – jego zdaniem – stanowić nieroze-

rwalną całość.  

Z kolei Aleksandra Jędrzejewska (Samoocena dziecka – źródła i ko-

munikaty weryfikujące) skoncentrowała swoje rozważania wokół 

źródeł i mechanizmów kształtowania się samooceny u dziecka, zwra-

cając jednocześnie uwagę, iż badanie samooceny na poziomie jaw-

nym, świadomym, jest obarczone istotnym błędem, dlatego warto 

poszukiwać sposobów weryfikacji poziomu samozadowolenia w spo-

sób ukryty, poprzez pytania „nie wprost”. 

Numer zamyka artykuł Cezarego Augustynowicza (Uwagi o story-

tellingu jako strategicznej koncepcji brandingu i operacyjnego narzę-

dzia komunikacji), w którym autor przybliża proces budowania marki 

poprzez tzw. storytelling. Jego zdaniem jest to jedna z kluczowych 

kompetencji w tzw. epoce kreatywnej. 

Zachęcając do lektury „Zbliz en  Cywilizacyjnych” zapraszamy 

wszystkich Czytelniko w na łamy tego kwartalnika! 

 


