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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. 

Biez ący numer otwiera tekst Mateusza Radziszewskiego (Partycy-

pacja budżetowa jako element rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Propozycja dla Ukrainy), w kto rym Autor – na podstawie analizy 

dwo ch przykłado w funkcjonowania budz etu partycypacyjnego: brazy-

lijskiego i polskiego – formułuje wnioski implementacyjne w zakresie 

samorządowych rozwiązan  budz etowych na Ukrainie.  

W kolejnym artykule (Marcin Godzin ski – Konflikt izraelsko-pale-

styński w latach 2006-2014 – analiza i bilans) Autor przedstawia  

historię konfliktu międzynarodowego w s wiecie arabskim, formułując 

wnioski co do przyszłos ci stosunko w miedzy Izrealem i Palestyną. 

Szkoda, z e te wnioski (choc  zapewne uzasadnione) nie napawają 

optymizmem... 

Tekst Łukasza Bieli (Współczesne metody zarządzania czasem pracy 

w polskiej Policji) pos więcony został problematyce zarządzania cza-

sem pracy policjanta. Odnalez c  w nim moz na zaro wno koncepcje, me-

tody oraz podstawowe zasady zarządzania czasem pracy w organiza-

cji, a takz e przegląd aktualnych problemo w, jakie powstają w związku 
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z interpretacją przepiso w prawnych normujących czas słuz by policjan-

to w.  

Kolejny artykuł (Michał Chojnowski – Standardowe i niestandar-

dowe zachowania językowe lekarzy i pacjentów. Propozycja projektu 

badawczego) podejmuje zagadnienia ze zgoła odmiennego obszaru. 

Autor omawia problematykę komunikacji lekarza z pacjentem, poka-

zując ro z ne, standardowe i niestandardowe, zachowania językowe 

bohatero w tej relacji interpersonalnej. Nikogo specjalnie nie trzeba 

przekonywac  o wadze tego aspektu w procesie terapeutycznym.  

To, co łączy artykuł M. Chojnowskiego z kolejnym tekstem w Zbli-

żeniach Cywilizacyjnych, to podniesienie roli kompetencji miękkich 

w naszym z yciu – tak zawodowym, jak i osobistym (Magdalena M. 

Urlin ska – Wespół w zespół, aby moc twórczą móc wzmóc, czyli o niełat-

wej sztuce budowania efektywnych zespołów). W swoim teks cie Autor-

ka odnosi się do wagi umiejętnos ci komunikacyjnych dla kształtowa-

nia efektywnej pracy zespołowej.  

Numer zamyka artykuł Mateusza Szafran skiego (Rehabilitacja za-

wodowa w warsztatach terapii zajęciowej i zakładach aktywizacji 

zawodowej – realizacja czy jej brak?) o niełatwej pracy z osobami nie-

pełnosprawnymi intelektualnie w konteks cie ich moz liwos ci zatrud-

nienia na rynku pracy.  Autor zwraca uwagę na istotna rolę zakłado w 

aktywizacji zawodowej (ZAZ) o raz warsztato w terapii zajęciowej 

(WTZ) w procesie rehabilitacji zawodowej.  

Niezmiennie zachęcamy do lektury „Zbliz en  Cywilizacyjnych” za-

praszając jednoczes nie wszystkich Czytelniko w na łamy tego kwar-

talnika! 

       Redakcja 

 


