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Streszczenie
Artykuł stanowi sprawozdanie z przebiegu II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-
-Metodycznej Niepełnosprawność Intelektualna. Zdrowie – Edukacja – Terapia. Sek-
sualność osób z niepełnosprawnością, która odbyła się 8 grudnia 2017 r. w murach 
Akademii Pomorskiej w Słupsku. Inicjatorami i organizatorami konferencji byli pra-
cownicy Wydziału Nauk Społecznych AP wraz z pracownikami Ośrodka Doskona-
lenia Nauczycieli w Słupsku i zarządem Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnospraw-
nych „Dajmy im Radość” w Słupsku. Celem konferencji było ukazanie seksualności 
oraz funkcjonowania psychoseksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Obrady konferencji obejmowały sesję plenarną oraz sesje tematyczne. Każdej z sesji 
tematycznych towarzyszyły ożywione dyskusje, spore zainteresowanie i doskonała at-
mosfera. Opisywana konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony ro-
dziców, nauczycieli, terapeutów oraz studentów, którzy licznie uczestniczyli zarówno 
podczas obrad sesji plenarnej, jak i sesji tematycznych. Analiza pokazała, że opisywa-
ne wydarzenie było jednym z większych spotkań nauczycieli kształcenia specjalnego 
w regionie. Ewaluacja konferencji dowiodła, że wciąż jest znaczne zainteresowanie 
poruszaną tematyką i wskazana jest kontynuacja. Podsumowując konferencję, dr Se-
bastian A. Zdończyk zaprosił na kolejną planowaną konferencję poświęconą osobom 
z niepełnosprawnością intelektualną.
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ność, zdrowie, edukacja, terapia

Report from the 2nd Nationwide Scientific-Methodical Conference  
Intellectual Disability. Health – Education – Therapy.  
Sexuality of People with Intellectual Disabilities 
Summary
This article is a report on the 2nd Nationwide Scientific-Methodical Conference on 
the subject: Intellectual disability. Health – Education – Therapy. Sexuality of persons 
with disabilities which was held on 8 December 2017 at the Pomeranian University 
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of Słupsk. The initiators and organizers of the Conference were employees of the De-
partment of Social Sciences of the Pomeranian University of Słupsk together with 
employees of Teacher Training Center as well as management of „Dajmy im Radość” 
association. The aim of the conference was to show the sexuality and psychosexual 
functioning of people with intellectual disabilities. The conference sessions included 
a plenary session and thematic sessions. Each of the thematic sessions was accompa-
nied by lively discussions, a lot of interest and an excellent atmosphere. The conferen-
ce attracted a lot of interest from parents, teachers, therapists and students, who par-
ticipated in numerous events during both plenary and thematic sessions. The analysis 
showed that this event was one of the major meetings of teachers of special education 
in the region. The evaluation of the conference showed that there is still considerable 
interest in the topic under discussion and that a continuation is advisable. Sebastian 
A. Zdończyk, PhD, summed up the conference and invited for another planned event 
devoted to people with intellectual disabilities.
Keywords: scientific conference, intellectual disability, sexuality, health, education, the-
rapy

Po raz drugi w murach Akademii Pomorskiej w Słupsku została zorganizowa-
na konferencja, której inicjatorami byli pracownicy Instytutu Pedagogiki Wydzia-
łu Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej. Konferencja naukowo-metodyczna 
została zatytułowana: Niepełnosprawność intelektualna. Zdrowie – Edu-
kacja – Terapia. Tegoroczny podtytuł konferencji brzmiał: Seksualność osób 
z niepełnosprawnością. Data konferencji została ustalona na dzień 8 grudnia 
2017 r. Termin obrad konferencji wybrany został celowo, ponieważ w grudniu 
obchodzony jest, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Celem konfe-
rencji było ukazanie seksualności oraz funkcjonowania psychoseksualnego osób 
z niepełnosprawnością intelektualną przez zaproszonych ekspertów. Spotkanie 
po raz kolejny skierowane było do środowiska rodziców, nauczycieli, terapeutów 
oraz innych zainteresowanych, dla których seksualność osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną stanowi obszar pracy bądź jest doświadczeniem codzienności.

Do grona organizatorów, oprócz pracowników Instytutu Pedagogiki Akade-
mii Pomorskiej w Słupsku, zaproszona została koordynator ds. studentów nie-
pełnosprawnych Akademii Pomorskiej w Słupsku, mgr Bogusława Medwid, jak 
również specjaliści z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz zarząd 
i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość” 
w Słupsku. Konferencja została objęta patronatem honorowym Pomorskiego Od-
działu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdań-
sku. W skład Komitetu Naukowego weszli: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, 
prof. zw. Mirosław Patalon, Dyrektor Instytutu Pedagogiki, dr Grzegorz Piekar-
ski, dr hab. Wanda Kamińska – prof. Akademii Pomorskiej, dr hab. Ryszard Ko-
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złowski – prof. Akademii Pomorskiej, dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler – prof. 
Akademii Pomorskiej, dr hab. Remigiusz Kijak z Uniwersytetu Warszawskiego, 
dr Marta Jurczyk z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Alicja Długołęcka z Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz pracownicy Akademii Pomorskiej: 
dr Grażyna Durka, dr Jolanta Maciąg i dr Sebastian A. Zdończyk. Obrady kon-
ferencji obejmowały sesję plenarną oraz sesje tematyczne. Uroczystego otwarcia 
konferencji dokonała prorektor ds. kształcenia i studentów Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, dr hab. Danuta Gierczyńska – prof. Akademii Pomorskiej. Ponadto 
głos zabrał dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku, pan Dariusz Majorek. Obrady sesji 
plenarnej prowadził przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr Sebastian 
A. Zdończyk. Podczas sesji plenarnej prelegenci zaprezentowali osiem wykła-
dów. Wystąpienia związane były z następującą problematyką: dr hab. Agniesz-
ka Zalewska-Meler zaprezentowała wykład nt.: „Obszary edukacji zdrowotnej 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”, dr hab. Ryszard Kozłowski uka-
zał „Godność osoby w kontekście doświadczenia niepełnosprawności”, dr hab. 
Remigiusz Kijak przedstawił „W kręgu dyskusji o seksualności osób z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną”, mgr Aleksandra Rynkiewicz ukazała „Pro-
blemy rodziców w aspekcie rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży z za-
burzeniami ze spektrum autyzmu”, dr Alicja Długołęcka zobrazowała „Rozwój 
psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną a wyzwania eduka-
cyjne”, lek. med. Aleksandra Białas zreferowała „Farmakoterapia a seksualność 
osób z niepełnosprawnością”, a dr Sebastian A. Zdończyk omówił „Przemoc sek-
sualną wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Drugą część konferencji stanowiły sesje tematyczne, które miały charakter 
praktyczny. Uczestnicy mieli do wyboru sześć specjalistycznych ścieżek tema-
tycznych. Sesje poprowadziły osoby w następujących obszarach tematycznych: 
mgr Mariola Rynkiewicz: „Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością in-
telektualną”, mgr prawa Paulina Trzaskuś: „Seksualność, małżeństwo, rodzi-
cielstwo osób z niepełnosprawnością – perspektywa prawna”, lek. med. Alek-
sandra Białas: „Ryzykowne zachowania seksualne osób z niepełnosprawnością 
intelektualną”, dr Alicja Długołęcka: „Rozwój psychoseksualny osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną a wyzwania edukacyjne – aspekty praktyczne”,  
dr hab. Remigiusz Kijak: „Seksualność osób z niepełnosprawnością. Od teorii 
ku działaniom profilaktycznym i rozwiązaniom praktycznym”. Każdej z sesji te-
matycznych towarzyszyły ożywione dyskusje, spore zainteresowanie i doskonała 
atmosfera.

Konferencji współtowarzyszyła wystawa fotogramów Tomasza Kellera nt. co-
dziennego życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, przygotowana przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość” w Słupsku.

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej Niepełnosprawność Intelek-
tualna. Zdrowie – Edukacja – Terapia. Seksualność osób z niepełnosprawnością
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Konferencja miała charakter interdyscyplinarny oraz stanowiła próbę spo-
tkania i zbliżenia dwóch perspektyw dotyczących seksualności osób z niepełno-
sprawnością: perspektywy naukowej i praktycznej. Ponadto stanowiła kontynu-
ację idei pierwszej konferencji w zakresie wypracowania wspólnej perspektywy 
i płaszczyzny dotyczącej stworzenia porozumienia teoretyków i praktyków oraz 
wzajemnego korzystania z wiedzy i doświadczenia.

Opisywana konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony rodzi-
ców, nauczycieli, terapeutów oraz studentów, którzy licznie uczestniczyli zarów-
no podczas obrad sesji plenarnej, jak i sesji tematycznych. Analiza pokazała, że 
opisywane wydarzenie było jednym z większych spotkań nauczycieli kształcenia 
specjalnego w regionie. Wzięło w nim udział ponad 120 osób z różnych ośrodków 
i miejscowości z terenu województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, re-
prezentujących ponad 60 różnorodnych instytucji. Ewaluacja konferencji poka-
zała, że wciąż jest znaczne zainteresowanie poruszaną tematyką i wskazana jest 
kontynuacja. 

Podsumowując konferencję, dr Sebastian A. Zdończyk podziękował organiza-
torom, wykładowcom oraz uczestnikom za liczne przybycie i zaprosił na kolejną, 
planowaną w grudniu 2019 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku, konferencję 
poświęconą osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
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