Poznańskie Zeszyty Humanistyczne XXXII

Wstęp
Prezentowane w XXXII tomie Poznańskich Zeszytów Humanistycznych artykuły
grupują się przede wszystkim wokół szeroko pojętej tematyki zdrowia oraz poruszają
problematykę pamięci i pojednania oraz tradycji. Wprowadzone tu do intelektualnego
obiegu zagadnienia powinny pobudzić i zainspirować czytelników do refleksji.
Magister Katarzyna Prażmowska – Bartoszek odniosła się w swoim artykule do analizy
określeń niepełnosprawności w polszczyźnie na przykładzie forów internetowych dla osób
niepełnosprawnych. Autorka zauważyła, że we współczesnej polszczyźnie istnieje znaczne
zróżnicowanie określeń nazywające osoby niepełnosprawne. Określenia te różnią się pod
względem przekazywanej treści, ale także ładunku emocjonalnego.
Doktor habilitowany Adam Czabański zarysował problem samobójstw i prób
samobójczych w doświadczeniach pracowników Ośrodków Interwencji Kryzysowej. Z
przeprowadzonych badań pilotażowych wynika, że sprawy dotyczące samobójstw i prób
samobójczych pojawiają się w pracy OIK incydentalnie. Bogatym doświadczeniem w tych
kwestiach legitymowały się zaledwie dwie osoby na 25 zbadanych.
Na problem ciąż nastoletnich kobiet uwagę zwróciła magister Beata Urbanowicz.
Zauważyła ona, że choć nie jest to już tematem tabu, jednak faktem są sprawy związane z
zagrożeniem życia i zdrowia tych młodych kobiet. Odczuwają one osamotnienie i brak
wsparcia ze strony różnych instytucji. Rysuje się potrzeba zintegrowanej współpracy wielu
instytucji niosących nastolatkom pomoc medyczną, psychologiczną, prawną i socjalną.
Doktor Małgorzata Czabańska – Rosada napisała o odnawianiu starych niemieckich
ewangelickich nekropolii jako przejaw dokonującego się polsko-niemieckiego pojednania.
Autorka osobiście brała udział w odnawianiu ewangelickiego cmentarza w Trzcielu, a także
upamiętnieniu miejsc pochówku ludności niemieckiej w Lutolu Suchym i Brójcach oraz
innych miejscach. Jak zauważyła: „pole grzebalne stało się laboratorium pojednania”.
Podnosząc temat judeochrześcijańskich źródeł europejskiego ojcostwa doktor Mikołaj
Gębka zwrócił uwagę na trzy kwestie. W artykule podjął więc temat ojcostwa postaci
biblijnych, obrazu ojcostwa Boga oraz św. Józefa – jako późniejszego wzoru ojcostwa
ludzkiego. Podjęta przez niego tematyka wyraźnie konweniuje z sygnalizowanym we
współczesnej Europie kryzysem ojcostwa.
Tom zamyka tekst dr hab. Hanny Mamzer dotyczący problemu funkcjonowania
mediów masowych jako przestrzeni odzwierciedlającej relacje społeczne. Autorka zadaje
pytanie czy media nadal pełnią swoją pierwotną funkcję wplątując w refleksję zadarnienia z
zakresu etyki.
Zapraszam do zapoznania się z wypełniającymi XXXII tom Poznańskich Zeszytów
Humanistycznych artykułami.
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