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Jestem wykładowcą Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ale na co 
dzień mieszkam w Warszawie. Realizuję zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie oraz na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego 
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia jestem 
pedagogiem specjalnym i posiadam kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w pracy z 
osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną. Ukończyłam 
liczne kursy i szkolenia dotyczące diagnozowania i metod pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. 
     Jestem ponadto edukatorem seksualnym – ukończyłam studia podyplomowe z seksuologii 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicz w Poznaniu, nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje 
poprzez udział w kursach organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego w Warszawie, dotyczących zaburzeń seksualnych u kobiet i mężczyzn i 
metod ich terapii, nowych zjawisk w seksuologii itp., biorę udział w licznych konferencjach 
naukowych i szkoleniowych.  

Moje naukowe zainteresowania  koncentrują się głównie wokół problematyki rozwoju 
psychoseksualnego, dojrzewania, dorosłości oraz wykorzystywania seksualnego osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, a także zagadnienia śmierci w życiu osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin.  

Od wielu lat prowadzę warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jestem autorką licznych publikacji na ten 
temat, między innymi poradników pt.:  „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną? Poradnik dla specjalistów” oraz „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla 
rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.” 

Wybrane publikacje 
Publikacje dotyczące seksualności osób niepełnosprawnych 
� „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla 

specjalistów”, Warszawa, 2010, Bardziej Kochani 
� „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.”  

Warszawa, 2010, Bardziej Kochani 
� „Co począć z miłością?” w: J. Pilecki, S. Olszewski (red.) „Wspomaganie rozwoju osób 

niepełnosprawnych” Kraków, 1999, Oficyna Wydawnicza TEXT 
�  „Seksualność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”. w: D. Waloszek (red.) Nowe 

stulecie dziecku. Zielona Góra, 2001, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; s. 83-88 
� „Potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie adolescencji a możliwość ich 

realizacji”. W: Wł. Dykcik, Cz. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.) Pedagogika 
specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy. Olsztyn - Poznań – 
Warszawa, 2002, WN PTP Oddział w Poznaniu, s. 405-412 

� „Młodzież z głębszą niepełnosprawnością intelektualną na drodze ku dorosłości” w K. 
Rzedzicka, A. Kobylańska /red./ „Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny” Kraków 
2003, OW Impuls, s. 427-435  

� „Dojrzewanie, płodność, potomstwo..” w: Bardziej Kochani  Nr 3/2004, s. 2-12 
� „Trudne pytania. Jak reagować? Co odpowiadać?” w: Bardziej Kochani Nr 1/2004, s. 13-20 
� „Osoba niepełnosprawna – niektóre właściwości rozwoju i funkcjonowania seksualnego 

człowieka” w: M. Kościelska, B. Aouil „Człowiek niepełnosprawny. Rodzina i praca.”  
Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz, 2005 

� „Dorosłość pod ochroną? – wymiary seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością 
intelektualną we wczesnej dorosłości. w: J. Bąbka (red.) „Człowiek niepełnosprawny w różnych 
fazach życia.”  Warszawa 2005, Wydawnictwo Akademickie „Żak” 



� „Jak pomóc młodzieży o zaburzonym rozwoju pokonać drogę do dorosłości? W: A. 
Twardowski” /red./ Wspomaganie dzieci z genetycznie uwarunkowanymi wadami rozwoju i ich 
rodzin. Poznań, 2006, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Poznaniu, s. 207-217 

� „Miło ść, seks i prokreacja jako wartości w dorosłym życiu osoby z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną”  w: A. Ostrowska (red.) „O seksualności osób 
niepełnosprawnych”, Warszawa 2007, IRSS, s. 49-63 

� „Mi ędzy młotem a kowadłem – dylematy w edukacji psychoseksualnej osób niepełnosprawnych 
intelektualnie” w: Bardziej Kochani Nr 4/2007 s. 14-19 

� „Wspieranie rozwoju psychoseksualnego osób z zespołem Downa” w: B. Kaczmarek (red.) 
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa. Kraków, 2008, OW Impuls s. 275-294 

� „Seksualność osób niepełnosprawnych – obszary zaniedbane”. W: Brzezińska A.I., Kaczan R., 
Smoczyńska K. /red/ Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. 
Warszawa, 2010, Wydawnictwo Scholar, s. 163-179 

� „Czy seks już nie jest dla nas tabu?” w: Bardziej Kochani 1/2010 s. 10-15 
 
Publikacje o innej tematyce: 
� książka: Izabela Fornalik (red.) „Niepełnosprawni. Osieroceni. Niedostosowani. Problemy 

profilaktyki i wsparcia we współczesnej pedagogice”. Jelenia Góra, 2005; Kolegium 
Karkonoskie, Karkonoskie Towarzystwo Naukowe 

� „Uczucie nudy”, „Uczucie pogardy”, „Uczucie smutku”, „Uczucie złości”  w: I. Obuchowska 
(red.) Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami. Poznań, 2001, Media Rodzina;  

� „Osoba z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w obliczu śmierci rodziców” w: Z. 
Janiszewska-Nieścioruk „Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną.” Kraków 2003, 
„Impuls”, s. 183-191 

� „O tym, co nieuniknione. Osoba z zespołem Downa a zagadnienie śmierci.” W: B. Kaczmarek 
(red.) Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Kraków, 2010, OW Impuls, s. 153-175 

� „Trzy historie. Trzy oblicza starości osób z niepełnosprawnością intelektualną”  w: A. Nowicka 
(red.) „Wybrane problemy osób starszych”, Kraków 2006. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 
161-181 

� „MECP2 duplication syndrome” w: A. Twardowski (red.) „Wspomaganie rozwoju dzieci z 
rzadkimi zespołami genetycznymi”, Poznań, 2009, WN PTP, s. 119-128 

�  „Gł ęboka niepełnosprawność intelektualna” w: A. Jakoniuk-Diallo, H. Kubiak (red.) O co 
pytają rodzice dzieci z niepełnoprawnością?, Warszawa, 2010, Engram, s. 60-79 

� „Wizerunki osób niepełnosprawnych w mediach – media w percepcji niepełnosprawnych” w: J. 
Baran, S. Olszewski (red.) „ Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność” , Kraków 2006, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 501-514 

 
 

 

 
 
 


