PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE
od roku 1980

KSIĄŻKI SAMODZIELNE
i PRZYGOTOWANE POD MOJĄ REDAKCJĄ

MOJA PIERWSZA
SAMODZIELNA KSIĄŻKA!
Popularno – naukowy
poradnik psychologiczny
dla młodych mężczyzn (r. 1980).
Wyd. ISKRY.

Zwarte, naukowe kompendium aktualnej wiedzy
na temat hipnozy i jej zastosowania
w współczesnej psychoterapii. Książkę wydał
PZWL dwukrotnie (r. 1984 i 1990) w łącznym
nakładzie 50 tys. egz.
Prócz tego (najprawdopodobniej w roku 1989)
nieznany wydawca wprowadził do
nielegalnego obrotu plagiat - kompletne
wydanie pirackie, pozbawione cech
identyfikujących autora (nakład nieznany).

Naukowo - popularny poradnik dla kobiet
i mężczyzn cierpiących na nerwicowe
zaburzenia seksualne - wskazujący na
mechanizm powstawania tych zaburzeń
oraz sposoby ich przezwyciężania.
Wydany dwukrotnie przez PZWL (r. 1986 i 1990).

Psychologiczne opracowanie czynników
doprowadzających do rozwodu, przeżyć
związanych z rozwodem i nowych - najczęściej
nieprzewidywanych wcześniej - problemów
osobistych powstających po rozwodzie (r. 1988).
Wyd. KSIĄŻKA i WIEDZA.

Naukowo – badawcze opracowanie czynników
wyznaczających formy i dynamikę funkcjonowania
seksualnego w życiu dorosłym, ze szczególnym
uwzględnieniem czynników wychowawczych.
Praca habilitacyjna recenzowana przez:
prof. K. Imielińskiego – CMKP Warszawa,
prof. M. Kozakiewicza – PAN Warszawa,
prof. H. Muszyńskiego – UAM Poznań
(kolokwium habilitacyjne odbyło się w r. 1988,
a tekst został wydany przez MON w r. 1990).

Naukowo – popularne opracowanie
psychologicznych podstaw psychoterapii
mające na celu wskazanie możliwości
samodzielnej auto – psychoterapii
i przygotowanie do kontaktu
z profesjonalnym psychoterapeutą (r. 1993).
Wyd. TROJA.

Dwa (r. 1995 i 1998) zbiory części felietonów
opublikowanych w weekendowym magazynie
GŁOSU WIELKOPOLSKIEGO,
poświęconych zagadnieniom psychologicznym,
seksuologicznym i psychoterapeutycznym.
Ogółem opublikowałem w tej gazecie około 800
felietonów, uzyskując wysokie oceny u Czytelników.

Pierwszy tom naukowej serii wydawniczej pod moją
redakcją (r. 1998). Tom I poświęcony jest
problemom psychoterapii i edukacji.
Wyd. INTERFUND.
Zawiera, między innymi, moje teksty n.t.:
1. Edukacyjne aspekty psychoterapii.
2. Hipnoterapia w chorobach somatycznych.
3. Lekarz twórcą zdrowia. Teoria i praktyka myślenia
twórczego w medycynie.
4. Miejsce edukacji seksualnej w ogólnej koncepcji
edukacji promującej zdrowie.

Drugi tom naukowej serii wydawniczej pod moją
redakcją (r. 1999). Tom II poświęcony jest wybranym
zagadnieniom teoretycznym. Zawiera, między
innymi, mój tekst n.t.: Pojmowanie psychoterapii.
Wyd. INTERFUND.

Trzeci tom naukowej serii wydawniczej pod moją
redakcją (r. 2000). Tom III poświęcony jest różnym
koncepcjom teoretycznym i badaniom.
Wyd. INTERFUND.
Zawiera, między innymi, moje teksty n.t.:
1. Psychoterapia – nauka, czy sztuka?
2. Psychologiczna funkcja snu.

To moja druga (r. 2000), tym razem bogato
ilustrowana (50 fotografii) książka o hipnozie,
stanowiąca podsumowanie i pożegnanie z tą metodą
po około 25. latach badań naukowych
i zastosowań klinicznych.
Na początku lat 90. ubiegłego stulecia zakończyłem
stosowanie hipnozy w diagnozie i terapii
na rzecz szybszych i bardziej efektywnych metod
terapii psychoimmunologicznej.
Wyd. INTERFUND.

Naukowa praca zbiorowa pod redakcją moją
i Agaty Woźniak (r. 2001). Zawiera przegląd
wybranych zagadnień różnych terapii
seksuologicznych, w opracowaniu psychologów,
lekarzy, pedagogów i prawnika. Wyd. INTERFUND.
Zawiera, między innymi, mój tekst n.t.:
Potrzeba i sens prowadzenia
terapii zaburzeń seksualnych.

Czwarty tom naukowej serii wydawniczej pod
redakcją moją i Agaty Woźniak (r. 2002).
Tom IV poświęcony jest różnym koncepcjom
teoretycznym i badaniom.
Wyd. INTERFUND.
Zawiera, między innymi, mój tekst n.t.:
Poradnictwo i psychoterapia w kryzysach małżeńskich.

KSIĄŻKI PRZYGOTOWANE POD REDAKCJĄ
INNYCH NAUKOWCÓW - Z MOIM UDZIAŁEM

Gapik, L. (r. 1977 i 1984) „Psychospołeczne aspekty zachowania seksualnego”.
W: K. Imieliński (red.) Seksuologia społeczna. Warszawa. PWN

Bardzo znacząca publikacja seksuologiczna (prof. K. Imieliński - red.,
prof. M. Kozakiewicz, prof. M. Trawińska, doc. J. Godlewski, dr hab. L. Gapik),
będąca encyklopedycznym opracowaniem haseł
ważnych dla tej dyscypliny wiedzy (r. 1985).
Miałem zaszczyt współuczestniczenia w tym opracowaniu definiując hasła
psychologiczno - seksuologiczne. Pojęcia te są wykorzystywane także obecnie
w wielu pracach naukowych (nie zawsze jednak ze wskazaniem ich autora).
Niestety, wszyscy autorzy tej encyklopedii, poza mną, już nie żyją.

Gapik, L. (r. 1985) „Psychologiczne problemy układów partnerskich”.
W: M. Kozakiewicz (red.) Wybrane zagadnienia poradnictwa małżeńskiego
i rodzinnego. Warszawa. PZWL.

Gapik, L. (r. 1989) „Społeczne, moralne i wychowawcze aspekty rozwodów”.
W: M. Kozakiewicz (red.) Pro i contra w planowaniu rodziny, w wychowaniu
seksualnym. Warszawa. Książka i Wiedza.

Gapik, L. (r. 1992) „Terapia niekonwencjonalna – przeszłość, czy przyszłość
medycyny?”. W: K. Imieliński (red.) UNIWERSALIZM I MEDYCYNA.
Warszawa. BIBLIOTEKA DIALOGU UW.

Gapik, L. (r. 1993) „Teoretyczne i kliniczne aspekty interakcji
pomiędzy lekarzem a pacjentem”.
W: K. Imieliński (red.) HUMANIZM I MEDYCYNA. Warszawa. CMKP.

1.

2.

Gapik, L., Kasperek, E., Muszyńska E., Szczepaniak, A. (r. 1994) „Czynniki
stresujące pacjenta w procesie diagnostyczno – terapeutycznym.
Badania własne”.
Gapik, L. (r. 1994) „Miejsce hipnozy we współczesnej medycynie”.
W: K. Imieliński (red.) MEDYCYNA U PROGU XXI WIEKU. Warszawa. PAM

Gapik, L. (r. 1995). „Psychiczne i fizyczne uwarunkowania reakcji seksualnych”.
W: B. Andrzejewski (red.) Ciało i dusza. Poznań: Wydawnictwo PTPN.

Gapik, L., Kasperek, E., Muszyńska, E., Woźniak, A. (r. 1995).
„Ideał lekarza w opinii pacjentów”.
W: K. Imieliński (red.) Sztuka leczenia.
Warszawa. PAM.

1. Gapik, L. (r. 1996) „Psychologiczna analiza sytuacji człowieka chorego”.
2. Gapik, L., Muszyńska, E., Taradejna, D., Trybuś, M., Woźniak, A. (r. 1996).
„Źródła dyskomfortu psychicznego człowieka chorego. Badania własne”.
W: K. Imieliński (red.) Medycyna u progu XXI wieku.
Godność chorego człowieka. Warszawa. PAM.

Gapik, L. (r. 1998). „Hipnoterapia w chorobach somatycznych”.
W: J. Łazowski, G. Dolińska – Zygmunt (red.)
Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie .
Wrocław: Wydawnictwo AWF.

Gapik, L. (r. 1998). „Psychoterapia w medycynie.
Stan obecny i perspektywy rozwoju”. W: K. Imieliński (red.)
Medycyna u progu XXI wieku. Humanitarne aspekty medycyny.
Warszawa. PAM

1.
2.
3.
4.

Gapik, L. (r. 1998) „Psychospołeczne uwarunkowania zachowań seksualnych”.
Gapik, L. (r. 1998) „Rozwój seksualny człowieka”.
Gapik, L. (r. 1998) „Patologia seksuologiczna”.
Gapik, L. (r. 1998) „Diagnostyka i terapia seksuologiczna”.
W: J. Rzepka (red.) Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej
i profilaktyki HIV / AIDS. Tom II. Katowice. Studio Wydawnicze „Agat”.

Gapik, L. (r. 2000). „Psychoterapia w ochronie zdrowia”.
W: M.D. Głowacka (red.) Promocja zdrowia. Konteksty społeczno – kulturowe.
Poznań. Wydawnictwo WOLUMIN s.c.

Gapik L. (r. 2003). „Oblicza ludzkiego cierpienia i metody jego przezwyciężania”.
W: K. Imieliński (red.) Sztuka łagodzenia bólu i cierpień. Warszawa. PAM.

Gapik, L. (r. 1997 i 2008). „Seksuologia – wybrane zagadnienia”.
W: Z. Słomko (red.) Ginekologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Gapik L., (r. 2005 i 2008). „Seksuologia”.
W: Bręborowicz G.H. (red.) „Położnictwo i Ginekologia”. Tom 2.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Gapik, L., (r. 2009). „Funkcjonowanie seksualne w normie i patologii”
W: Z. Izdebski (red.) O człowieku i jego rozwoju nie tylko seksualnym.
Zielona Góra. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Gapik, L., (r. 2011). "Laudacja” wygłoszona 4 grudnia 2009 roku
na Jubileuszu 80-lecia Prof. dr hab. med., dr h. c. mult.
KAZIMIERZA IMIELIŃSKIEGO
– na Zamku Królewskim w Warszawie.
W: Z. Izdebski (red.) Święto nauki polskiej. 80-lecie urodzin
Profesora Kazimierza Imielińskiego.
Warszawa. PAM.

Profesor Kazimierz Imieliński zmarł 16 lipca 2010 r. w Warszawie.

