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MIROSŁAW BABIARZ

Książka Barbary Błaszczyk to syntetyczne kompendium wiedzy w zakresie 
spojrzenia na przełomie wieków na zagadnienie padaczki i ludzi chorujących 
na nią.

Problematyka padaczki oraz wiedzy na jej temat jest bardzo ważnym za-
gadnieniem. Dlatego też potrzeba jest nam publikacji w tym zakresie. W mojej 
ocenie głównym celem tych publikacji, za wyjątkiem publikacji stricte nauko-
wych, powinno być popularyzowanie wiedzy na temat tej choroby, sposobów 
życia i funkcjonowania ludzi chorych oraz obalanie mitów i stereotypów zwią-
zanych z padaczką i ludźmi na nią chorującymi. Omawiana publikacji spełnia 
powyższe kryteria. W prezentowanej książce Autorka przedstawia spojrzenie na 
przedmiotowe zagadnienie w różnych okresach czasu. Praca została podzielona 
na dziewięć rozdziałów. Każdy z nich w sposób krótki ale treściwy przedstawia 
to co kryje się w jego nazwie. Autorka rozpoczyna od wyjaśnień związanych 
z padaczką, następnie przechodzi do omówienia patronów-opiekunów choru-
jących na padaczkę, po to aby w logiczny sposób przejść do omówienia za-
gadnienia kultu chorych na tę chorobę. W kolejnych z rozdziałów przedstawia 
i omawia pokrótce postacie wielkich i znanych ludzi chorujących na padaczkę. 
W książce znajdujemy również charakterystykę poglądów na problem padaczki 
i sposoby jej leczenia, ustosunkowanie się do sytuacji społecznej ludzi chorych. 

Tak dobrane i zaprezentowane zagadnienia powodują, iż można powiedzieć, 
że ksiązka Barbary Błaszczyk zawiera szereg ważnych informacji z różnych 
źródeł i w różnym ujęciu (od społecznego poprzez medyczne a na wyznanio-
wym skończywszy).

Biorąc pod uwagę prezentowane treści w omawianej publikacji można ją 
polecić w celu poszerzenia wiedzy: studentom, pedagogom, pracownikom so-
cjalnym oraz tym wszystkim, którym los innych ludzi nie jest obojętny. Po 
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lekturze tej pozycji rodzi się myśl, iż może ona przyczynić się do nowych ini-
cjatyw poszerzających wiedzę na przedmiotowy temat i dających wsparcie dla 
ludzi chorych na padaczkę w społecznościach lokalnych.
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