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W przysz³ych dzia³aniach o charakterze kryzysowym, w przeciwieñstwie do innych 

instrumentów, si³y zbrojne bêd¹ odgrywa³y coraz mniejsz¹ rolê, jednak nale¿y je modernizowaæ  

i pozyskiwaæ nowe zdolnoœci tak, aby mog³y one skutecznie podejmowaæ przysz³e wyzwania  

i przeciwstawiaæ siê zagro¿eniom oraz byæ efektywniejsze w zapewnieniu bezpieczeñstwa 

miêdzynarodowego i narodowego. 

Miros³aw BANASIK 

 
W ka¿dej szkole pewn¹ grupê uczniów stanowi¹ ci, którzy pochodz¹ z rodzin borykaj¹cych 

siê z ró¿nymi problemami. Mog¹ one byæ przyczyn¹ trudnoœci uczniów w funkcjonowaniu 

spo³ecznym i edukacyjnym w œrodowisku szkolnym. W tekœcie przedstawiono wybrane wyniki 

badañ nad funkcjonowaniem adolescentów z rodzin dysfunkcyjnych w roli uczniów, partnerów 

rówieœników i nauczycieli. 

Ewa KOCHANOWSKA 

 
Tematyka postaw wobec osób niepe³nosprawnych jest problemem poruszanym ju¿ od 

dawna przez wielu badaczy oraz organizacje o charakterze spo³ecznym. Ze wzglêdu na globalne 

zmiany na przestrzeni kulturowych paradygmatów, dynamiczny postêp cywilizacyjny, szybko 

zmieniaj¹c¹ siê politykê pañstw, wszelkie wnioski i generalizacje z badañ prowadzonych w tym 

zakresie b³yskawicznie siê dezaktualizuj¹. (...) W niniejszym artykule dokonano analizy 

porównawczej postaw wobec osób niepe³nosprawnych przejawianych przez studentów polskich  

i holenderskich zwracaj¹c uwagê na najbardziej znamienne podobieñstwa i ró¿nice miêdzy 

badanymi grupami. 

Beata PAPUDA-DOLIÑSKA 

 
Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka koncepcji Lean Management. Jest to 

m.in. podejœcie do zarz¹dzania, które zyskuje coraz wiêksz¹ rozpoznawalnoœæ i popularnoœæ  

w Polsce. Lean Management okreœlane jest jako filozofia i stan umys³u raczej ni¿ koncepcja 

naukowa, niemniej jednak posiada ustrukturyzowane charakterystyki, pozwalaj¹ce na jego 

multiplikowanie. W poni¿szym opracowaniu przedstawiona zostanie geneza, definicje oraz 

ogólna charakterystyka koncepcji Lean Management. 

Aneta JAKONIS 


