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Drodzy Państwo, 

Mam nieukrywaną przyjemność zaprosić Państwa do lektury pierwszego 

numeru czasopisma „Człowiek i Relacje”, którego wydawcą jest Fundacja 

RELACYJNI. 

Historia jego powstania jest dość prosta, choć już całkiem długa. 

Inspiracją do podjęcia decyzji o wydawaniu czasopisma były próby 

opublikowania artykułu popularno-naukowego dotyczącego korzyści 

płynących z kontaktu z naturą dla osób w spektrum autyzmu 

przygotowanego przez prof. Grzegorza Iszkuło we współpracy              

z Aleksandrą Rumińską i Markiem Stankiewiczem oraz przy udziale mojej 

osoby. Mimo dużego wysiłku płynącego z przygotowania tekstu,           

a następnie intensywnych poszukiwań czasopisma do publikacji, próby 

wydania okazały się bezskuteczne ze względu na małą liczbę 

odpowiednich gazet, jak i brak kontaktu ze strony nielicznych wybranych. 

W niewielkiej, lecz dość dotkliwej frustracji, prof. Iszkuło zaproponował 

abyśmy sami jako Fundacja, zostali wydawcami czasopisma, w którym 

moglibyśmy publikować całkiem „po swojemu” i dla podobnie myślących 

ludzi. Czasopisma, które miałoby misję społeczną w postaci 

popularyzowania humanistycznej i relacyjnej perspektywy myślenia         

o osobach różnorodnych. Bez większego zastanowienia zgodziłam się na 

propozycję, więc wspólnie rozpoczęliśmy nieformalną „rekrutację” do rady 

redaktorów i redaktorek. To zadanie okazało się łatwiejsze niż 

przypuszczaliśmy. Duża grupa zapalonych kolegów badaczy i koleżanek 

badaczek z całej Polski dość szybko zadeklarowała swój udział i chęć 

włączenia się w kolejne prace nad wydaniem czasopisma. W końcu, po 

kilku miesiącach intensywnych dyskusji nad kształtem czasopisma, prac 

nad publikacją strony internetowej i innych możemy przedstawić owoce 

tych zespołowych starań. Sam tekst o kontakcie z naturą zaś stał się 

artykułem głównym pierwszego numeru „Człowiek i Relacje”.    

W niniejszym numerze możecie się Państwo zapoznać z artykułami 

przygotowanymi przez nasz zespół redakcyjny. Wybrani redaktorzy          

i redaktorki tematyczne prezentują to, czym badawczo interesują się 

najbardziej (jak Michał Handzel, Maciek Wodziński czy Magda Hardt),  
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a niekiedy dzielą się swoimi osobistymi przemyśleniami (jak Bożena 

Chrostowska czy Małgosia Rękosiewicz). W jednym z pierwszych tekstów 

możecie Państwo również przeczytać wywiad z Weroniką i Jerzym 

Janiakami, autorami popularnej ostatnio „Książki o człowieku w spektrum 

autyzmu”. 

Mam ogromną nadzieję, że ten pierwszy numer zachęci Państwa do 

regularnego odwiedzania naszej strony internetowej i czytania 

elektronicznych publikacji. Cała praca wydawnicza jest pracą 

wolontariacką, czasopismo publikowane jest nieodpłatnie i mamy nadzieję, 

że dzięki temu dotrze do szerokiej grupy zainteresowanych. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich autorów i autorki do kontaktu z nami    

i przesyłania propozycji swoich tekstów. Chcielibyśmy, żeby „Człowiek      

i Relacje” było tworzone przez Ludzi dla Ludzi, przez pasjonatów dla 

innych zapaleńców, którzy mają ideę zmieniania zastanego świata na choć 

trochę lepszy, łagodniejszy i życzliwszy.   

Dobrej lektury i do zobaczenia przy różnorodnych okazjach! 

 

Dr Paulina Gołaska-Ciesielska 

Redaktorka Naczelna 
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