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Od Redakcji, 
 
 Na kolejny numer "PRZEGLĄDU TERAPEUTYCZNEGO" nasi Czytelnicy cze-

kali dłużej, niż zwykle, ale za to jest to numer podwójny, zawierający siedem artyku-

łów zróżnicowanych w treści i formie, cztery prezentacje i dwa inne opracowania. 

Zróżnicowanie materiałów zawartych w obecnym numerze wynika z faktu, że takie 

właśnie jest nasze PTT, Towarzystwo Naukowe skupiające specjalistów różnych 

dziedzin zajmujących się wielokierunkowymi badaniami oraz zróżnicowanymi for-

mami terapii. Uważny Czytelnik dostrzeże także naturalny dla nas fakt, że wśród Au-

torów są nie tylko Członkowie PTT - to przejaw naszej otwartości na inne środowi-

ska, których przedstawicieli zachęcamy do współpracy.  

 W dziale "Artykuły" znajdziecie Państwo teksty, których Autorzy podejmują 

różnorodną problematykę i przedstawiają ją w formule poglądowej lub będącej rapor-

tem z badań. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się także zamieścić jeden z artykułów 

w języku angielskim - badania do tego artykułu zostały przeprowadzone w Wielkiej 

Brytanii, gdzie pracują naukowo: Joanna Kosmala - Anderson (członek PTT) i jej 

współpracownicy. W tym samym dziale znajdziecie Państwo także inne artykuły, już 

tradycyjnie podejmujące typową dla nas problematykę psychologiczną, pedago-

giczną, seksuologiczną i zagadnienia z pogranicza tych specjalności.  

 Nie inaczej jest w dziale "Prezentacje", w którym przedstawione są cztery 

opracowania a każde z nich podejmuje całkowicie inne zagadnienia. Mamy nadzieję, 

że zainteresują one Członków PTT oraz coraz liczniejszą grupę sympatyków nasze-

go Towarzystwa. Natomiast w dziale "Varia", w dwóch artykułach napisanych w lżej-

szej formie, przypominamy dość elementarną wiedzę seksuologiczną, która jednak - 

jak wskazują na to niektóre wypowiedzi i publikacje w mediach - nie jest dostatecznie 

upowszechniona.   

 W tym numerze "PRZEGLĄDU TERAPEUTYCZNEGO" nie ma natomiast 
żadnych recenzji, listów do Redakcji, ani informacji o nowych publikacjach, inicjaty-
wach terapeutycznych, sprawozdań z Konferencji Naukowych, szkoleń, itp. Zachę-
camy również do takich form publikacji a przy okazji informujemy, że zbieramy już 
materiały do kolejnego numeru "PRZEGLĄDU TERAPEUTYCZNEGO" - jesteśmy 
także otwarci na wszelkie nowe propozycje.  

Zachęcamy Państwa do lektury i oczekujemy dalszych materiałów. 
 

Uwaga! 

WSZYSTKIE ZAMIESZCZONE TUTAJ PUBLIKACJE - SĄ RECENZOWANE. 

Serdecznie dziękujemy Szanownym Recenzentom prac zamieszczonych w tym numerze 

za ich wysiłek i staranność w opracowaniu recenzji. 
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