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Od Redakcji. 
 
 Przekazujemy naszym czytelnikom kolejny numer PRZEGLĄDU TERAPEU-

TYCZNEGO 8/2010, zredagowany nieco inaczej, niż dotychczasowe numery, w 

związku ze zmianą na stanowisku Redaktora Naczelnego i naszymi przemyśleniami 

na ten temat. Widocznym, ale nie jedynym, znakiem tej zmiany jest wprowadzenie w 

dość szerokim zakresie fotografii do tekstów oraz wizerunków autorów w celu przy-

bliżenia ich naszym czytelnikom.  

 Chciałbym także uświadomić naszym czytelnikom, że mamy średnio 180 wizyt 

na stronie internetowej DZIENNIE, co wyraźnie wskazuje na znaczącą przewagę po-

czytności naszego internetowego czasopisma w porównaniu z wydawnictwami pa-

pierowymi. Ponadto zamieszczamy w jednym numerze  znacznie więcej materiałów, 

w rozbudowanych formach graficznych.  

 

WSZYSTKIE ZAMIESZCZONE TUTAJ PUBLIKACJE - SĄ RECENZOWANE. 

 

 Obecny numer PT otwiera tekst wybitnego prawnika, posła na Sejm RP, Ma-

riana Filara, który w swoim artykule, wykazując się znakomitą erudycją, we właści-

wym dla siebie stylu, przedstawia zmiany, jakie zachodziły w uregulowaniach praw-

nych dotyczących zachowań seksualnych. Powinno nam to umożliwić odpowiednią 

refleksję i uzyskanie dystansu do zmieniających się historycznie wymagań w tym za-

kresie. Z kolei nasi koledzy z PTT - Alina Henzel-Korzeniowska i Jerzy Więznowski - 

przedstawiają interesującą, własną analizę na temat pornografii, a w następnym ar-

tykule Karolina Redzimska pisze o często lekceważonych, rzeczywistych zagroże-

niach zdrowotnych związanych z turystyką, wsparte interesującymi badaniami prze-

prowadzonymi wśród tych, którzy dużo podróżują i powinni mieć świadomość tych 

zagrożeń. Kolejne dwa artykuły są napisane przez Artura i Anetę Krzyżanowskich, 

którzy nie są naszymi członkami, ale swoimi opracowaniami wpisują się w poglądy 

akceptowane przez założenia programowe PTT. Tę część artykułów kończy interesu-

jące opracowanie teoretyczno - badawcze Łukasza Kazanowskiego, nt. jednego z 

aspektów funkcjonowania dzieci alkoholików. 

 W następnym dziale, poświęconym współczesnym metodom terapii, znajdą 

Państwo trzy artykuły: pierwszy z nich, przygotowany przez Lechosława Gapika, 

przedstawia założenia teoretyczne i zasady stosowania terapii opartej na technikach 

behawioralnych oraz różnych formach sugestii terapeutycznej - bardzo skutecznej 

zdaniem autora, chociaż wymagającej specjalnego przygotowania terapeuty. Na-

stępnie Bassam Aouil pisze o kinezyterapeutycznych metodach w rehabilitacji sek-
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sualnej osób niepełnosprawnych. Wydaje się, że rodzaj i zakres tych metod jest sła-

bo znany nie tylko wielu psychologom przywykłym do tradycyjnej terapii opartej wy-

łącznie na rozmowie, ale także wyspecjalizowanym terapeutom pracującym z oso-

bami pełnosprawnymi. Dział poświecony metodom terapii kończy artykuł nowego w 

naszym gronie autora, Artura Urbaniaka, który jest specjalistą arteterapii i jak to wy-

nika z tekstu jest wielkim pasjonatem tych technik. 

 W dziale poświęconym prezentacjom znajdują się dwie pozycje. Pierwsza z 

nich to oryginalna, opracowana przez Lechosław Gapika metoda szacunkowego po-

miaru INTELIGENCJI SEKSUALNEJ (SI), omówiona od strony teoretycznej oraz na 

przykładach i wskazania praktycznych zastosowań. Dla chętnych jest też dostępny 

do wydruku Arkusz Badania SI.  Z kolei w drugiej prezentacji Marcin Baer pokazuje 

aktualne formy erotyzmu w reklamie, nieraz niebezpiecznie ocierające się o porno-

grafię. 

 Zdecydowaliśmy się także, poczynając od obecnego numeru, na dział Varia, w 

którym umieszczane będą opracowania nie pretendujące do naukowych, ale na tyle 

interesujące, że powinny być przedstawione naszym Czytelnikom. W tym numerze 

przedstawiamy teksty Lechosława Gapika o uwarunkowaniach orgazmu u kobiet 

oraz Kazimierza Szczerby o rozwodach. 

 

Szanowni Czytelnicy PRZEGLĄDU TERAPEUTYCZNEGO, 

 Liczymy na Waszą akceptację treści merytorycznych oraz wprowadzonych od 

obecnego numeru zmian redakcyjnych. Nasze czasopismo naukowe cieszy się coraz 

większym zainteresowaniem, o czym świadczą statystyki wejścia na tę stronę. To 

zainteresowanie jest jednak budowane przez autorów i ich opracowania - dlatego 

zachęcamy do nadsyłania własnych tekstów lub prezentacji a także wszelkich uwag, 

jakie się Państwu nasuwają na temat obecnych treści i formy PRZEGLADU TERA-

PEUTYCZNEGO.  

 

 

p.o. Redaktora Naczelnego PT 

prof. Ph Dr Bassam Aouil 

 

 


