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Nieheteroseksualność na łamach „Dziennika wypadków” 

prof. Karola Estreichera jr. (1906-1984) 

prof. n. hum. dr hab. Dariusz Matelski, Instytut Badań, Dokumentacji i Poszukiwań 

Dzieł Sztuki im. Karola Estreichera jr. w Krakowie 

Karol Estreicher jr urodził się 4 marca 1906 r. w Krakowie w kamienicy 

przy ul. Sobieskiego 10 jako poddany cesarza Franciszka Józefa I Habsburga 

(1830-1916) w 58. roku jego panowania, w rodzinie profesorów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Ojciec Stanisław (1869-1939) był czwartym już profesorem, 

po dziadku Karolu starszym (1827-1908), pradziadku Alojzym (1786-1852) – 

rektorze i prapradziadku Dominiku (1750-1809) podpisującym się jeszcze 

Oesterreicher [Österreicher, czyli Austriak]. Rodzina Estreicherów była ostoją 

konserwatyzmu. Odebrał katolickie i nietolerancyjne wychowanie w odnie -

sieniu do osób odmiennych seksualnie. Oficjalnie nie tolerowano w tej rodzi -

nie nawet wszelkich wzmianek o flirtach pozamałżeńskich. Zaś Karol jr był 

dzieckiem żywym i frywolnym. Babcia Stefania Estreicherowa (1837-1917) 

była jedyną osobą, która Karolowi pozwalała niemal na wszystko – był prze-

cież nie tylko wnukiem, ale i dziedzicem imienia jej męża Karola. Uczęszczał 

do gimnazjum, gdzie nie był wzorem ani w zachowaniu, ani w nauce – 

repetując piątą klasę. Nieprzyzwoicie przerabiał także piątką zwrotkę hymnu 

Austro-Węgier, gdy o cesarzowej Elżbiecie (Sisi) śpiewał: Franciszkowi i Elizie – 

tyle szczęścia, co się wlizie. Od Jana i Józefa Fischerów, nauczył się 

niecenzuralnego słowa na jedenastą literę alfabetu (Karol jr do końca życia – 

gdy się tylko poirytował, co było dość częste! – przeklinał bez żadnych 

zahamowań!). Często chodził wówczas na labę (wagary). Maturę zdał 

2 czerwca 1925 r. w Państwowym III Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego  

w Krakowie, a osiągnięcie z kolegami uczcił w domu uciech. W latach 1925-

1929 studiował historie sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1932 r . 

uzyskał doktorat, w 1947 r. został doktorem habilitowanym, w 1954 r. profe-

sorem nadzwyczajnym, zaś w 1972 r. profesorem zwyczajnym.  

W latach 1939-1984 prowadził „Dziennik wypadków”, który ukazał się 

drukiem w latach 2001-2014 w siedmiu tomach. Karol Estreicher jr nie 
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tolerował natomiast nieheteroseksualności (osobami nieheteroseksualnymi 

są wszyscy angażujący się w relacje i uczucia erotyczne z osobami tej samej 

płci – określa się ich jako geje, lesbijki lub osoby biseksualne), dając temu 

wyraz na łamach „Dziennika wypadków”. Sam nie był wzorem cnoty, roma-

nsując (nie tylko w czasie uchodźstwa we Francji i Anglii) – mimo 

małżeństwa od 1946 r. z hrabianką Teresą Lasocką (1905-1974) pseud. TELL 

w Armii Krajowej – z paniami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym głównie 

z kierowanego przez siebie Muzeum UJ. Nie przeszkadzało mu, że były 

mężatkami, a z jedną z nich miał nawet nieślubnego! Był gorliwym 

katolikiem, przyjaźniącym się z kard. Karolem Wojtyłą. Wychowany 

w krakowskiej rodzinie profesorów prawa UJ, traktował homoseksualizm – za 

prawodawcami austriackimi (od 1852 r. funkcjonował paragraf 129Ib, który 

przewidywał karę od jednego do pięciu lat pozbawienia wolności za nierząd 

z osobami tej samej płci) – jako przestępstwo ścigane z mocy prawa! Na 

łamach „Dziennika wypadków” pojawia się 21 osób (7 obcokrajowców i 14 

Polaków), którym Karol Estreicher jr zarzucał homoseksualizm nazywany 

najczęściej „pederastią” (określenie „pederasta” było wówczas neutralne, zaś 

jeśli jest wartościujące np. „mania pederastyczna” – to jest już homofobia!). 
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Seksualność z perspektywy socjologii queer 

dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW, Ośrodek Badań Społecznych nad 

Seksualnością, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski 

Jeffrey Weeks, socjolog i historyk, napisał w jednej ze swoich książek : Nie 

ma historii jednej seksualności. Jest wiele historii różnych seksualności . Badania 

queer zajmują się seksualnościami podporządkowanymi, to jest takimi, które 

przy pomocy mechanizmów wiedzy/władzy zostały bądź przez religie uznane 

za grzeszne, bądź przez naukę uznane za patologiczne. Z tej perspektywy 

widać, że z zadziwiającą dokładnością nowożytna wiedza o seksie odtwarzała 

religijne zalecenia moralne, co prowadzi badaczki i badaczy queer do 

postawienia tezy, że w istocie chodzi o dwie twarze jednej przemocy. 

W swoim wystąpieniu odniosę się do tej tezy, bazując na ustaleniach 

socjologii wiedzy, socjologii seksualności i oczywiście – społecznej teorii 

queer.  

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienia Uczestników 

 

  



 

 

  



VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne ujęcie seksualności”,  

24 czerwca 2022 r., Wystąpienia Uczestników 

 

17 

Badanie na temat wiedzy oraz postawy studentów 

kierunków medycznych wobec społeczności LGBTQ+ 

Michalina Wachulec, michalinawachulec@gmail.com, Interdyscyplinarne Studenckie 

Koło Naukowe Komunikacji Klinicznej i Interpersonalnej CM UMK w Bydgoszczy 

Oliwia Kowalczyk, oliwia.kowalczyk@cm.umk.pl, Interdyscyplinarne Studenckie 

Koło Naukowe Komunikacji Klinicznej i Interpersonalnej CM UMK w Bydgoszczy 

Kosma Kołodziej, kosmakolodziej@wp.pl, Interdyscyplinarne Studenckie Koło Nau-

kowe Komunikacji Klinicznej i Interpersonalnej CM UMK w Bydgoszczy 

Alina Wypijewska, alina.wypijewska@gmail.com, Interdyscyplinarne Studenckie 

Koło Naukowe Komunikacji Klinicznej i Interpersonalnej CM UMK w Bydgoszczy 

Martyna Michalska, martyna.michalska.1997@gmail.com, Interdyscyplinarne Stu-

denckie Koło Naukowe Komunikacji Klinicznej i Interpersonalnej CM UMK w Bydgoszczy 

Osoby należące do społeczności LGBTQ+ są dyskryminowane na wielu 

płaszczyznach życia codziennego. Często brak akceptacji i zrozumienia tej 

grupy społecznej przez środowisko medyczne sprawia, że nawet wizyta 

lekarska może stanowić dla nich problem. Przeprowadzono więc wstępne 

badanie na temat postawy studentów kierunków medycznych wobec społecz-

ności LGBTQ+.  

W badaniu wzięło udział 23 studentów kierunków medycznych studiu-

jących na CM UMK w Bydgoszczy i należących do jednego koła naukowego.  

Przeprowadzono anonimową ankietę składającą się z pytań otwartych 

i zamkniętych, sprawdzającą wiedzę oraz poglądy studentów. Dodatkowo 

w ankiecie umieszczono pytania mające na celu poznanie postawy ankieto-

wanych na temat świadczenia usług medycznych pacjentom  LGBTQ+.  

Ankietowani określili poziom swojej wiedzy na temat społeczności LGBTQ+ 

oraz specyfiki pacjentów należących do tej grupy odpowiednio na 5,9 oraz 4,4 

w 10 stopniowej skali.  

Większość studentów posiada neutralny stosunek do rozmowy o bezpiecz-

nych praktykach seksualnych zarówno z pacjentami heteroseksualnym oraz 

pacjentami LGBTQ+.  
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Większość ankietowanych potrafiłaby wyjaśnić lub zdefiniować jedynie 

pojęcia powszechnie używane (gej, lesbijka, homofobia, homoseksualizm, 

biseksualizm).  

Zdecydowana większość studentów kierunków medycznych czułaby się 

komfortowo świadcząc opiekę medyczną pacjentom identyfikującym się jako 

lesbijka, gej lub biseksualista.  

Największą trudność sprawiło zadanie, w którym należało wpisać odpo-

wiedni termin do podanych definicji.  

Badanie pokazało, że mimo tego, iż studenci kierunków medycznych 

biorący udział w ankiecie są otwarci na społeczność LGBTQ+, mają oni 

jedynie podstawową wiedzę dotyczącą tej tematyki. Poszerzenie widomości 

na ten temat jest potrzebne do zbudowania zaufania i odpowiedniej relacji 

z pacjentami LGBTQ+, co może przełożyć się na lepsze świadczenie opieki 

medycznej.  
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Katolicka etyka seksualna,  

czyli seksualność w związku małżeńskim 

Roksana Czuba, roksana.czuba@o2.pl, Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa 

Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicz-

nego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl 

Niemniejsze wystąpienie zawiera zagadnienia zawarte w dziale teologii 

moralnej Kościoła Katolickiego, która zajmuje się etyczną naturą seksual-

ności w świetle katolickiego pojmowania prawa naturalnego.  

Struktura pracy stanowiła omówienie, czym jest katolicka etyka seksualna. 

Istotą pracy było przedstawienie seksualności w małżeństwie, która jest 

zawsze skierowana ku drugiej osobie. Odbywa się ona na trzech poziomach: 

poziomie zmysłów, poziomie uczuć oraz na poziomie ducha. Seksualność 

w małżeństwie jest zewnętrznym, psychofizycznym wyrazem wewnętrznej 

wspólnoty dwojga małżonków, komunii osób – pełnym, szczerym i wiernym 

przez całe życie darem osób, który ze swojej natury jest skierowany na 

zrodzenie i wychowanie potomstwa. Dlatego też ocena etyczna seksualności 

człowieka zależna jest od tego, na ile służy ona wartościom w związku 

małżeńskim.  

W pracy odwoływano się do źródeł nauczania Kościoła w dziedzinie 

seksualności, opierające się na Tradycji oraz Piśmie Świętym, m.in.: 

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et 

spes”, Encyklika Humanae Vita, Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana 

Pawła II o zagadnieniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym 

„Familiaris consortio”. W rozważaniach uwzględniono również dokumenty 

Kongregacji Nauki Wiary i Papieskiej Rady ds. Rodziny, które ukazały się po 

Soborze Watykańskim II, m.in.: Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki 

seksualnej „Persona Humana” Kongregacji Nauki Wiary; dokument Papieskiej  

Rady ds. Rodziny – „Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania do 

wychowania w rodzinie”. W wystąpieniu posłużono się metodę analizy źródeł 

oraz piśmiennictwa naukowego.  



VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne ujęcie seksualności”,  

24 czerwca 2022 r., Wystąpienia Uczestników  

 

20 

Latynoskie tożsamości seksualne  

w kontekście wybranych koncepcji, praktyk i polityki 

Tomasz Jerzy Brenet, tj.brenet@gmail.com, Instytut Neofilologii, Wydział 

Humanistyczno-Społeczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 

www.ath.bielsko.pl 

Podstawowym celem referatu było zwrócenie uwagi na dominujący 

charakter paradygmatu heteronormatywności, który uniemożliwia zróżnico-

wanej wewnętrznie populacji Stanów Zjednoczonych rozwijanie i mani-

festowanie tożsamości seksualnych, które nie są spójne z wizerunkiem 

mężczyzny i kobiety ukształtowanym już w okresie kolonialnym. Mimo 

rozwoju społeczeństw opartych na zasadach demokracji i szeroko rozumianej 

tolerancji, wciąż istnieją jednostki marginalizowane społecznie i kulturowo 

w usankcjonowanym porządku publicznym, a sama idea heteronormatywności  

niezmiennie determinuje pożądane wzorce postępowania.  

Konieczność zrewidowania uświęconych tradycją norm regulujących życie 

seksualne i miłosne zarówno jednostek, jak i poszczególnych grup, podkreśla 

analiza stereotypów dotyczących członków mniejszości latynoskiej w Sta-

nach Zjednoczonych, w której ukazane jest, że praktyki stosowane w życiu 

codziennym, powtarzane w literaturze, filmie i środkach masowego przekazu, 

przyczyniają się do utrwalania istniejących podziałów prowadzących do 

dalszych konfliktów. 

Problem relacji zachodzących między wartościami eurocentrycznymi 

i religijnymi z jednej strony, a pluralizmem form męskości i kobiecości 

z drugiej zostaje tu zestawiony z jeszcze jednym zagadnieniem, a mianowicie 

stosunkami rasowymi, które były wielokrotnie wykorzystywane do usprawie -

dliwiania czynów dyskryminacji i utrzymania polityki hegemonii. Ponadto, 

w referacie wskazuje się, że zmiana dotychczasowej polityki może nastąpić 

poprzez zmianę czynników towarzyszących procesowi wychowania, które mogą 

pełnić funkcję działań naprawczych prowadzących do uznania potencjalnej 

„inności” współobywateli. 
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„Lolita” Vladimira Nabokova – pornografia 

czy arcydzieło? Znaczenie wątku seksualnego  

w powieści w kontekście podmiotowości jednostki 

Magdalena Jędrzejuk, magdalena.jedrzejuk@gmail.com, Wydział Filologiczny, Uni-

wersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl 

Powieść Vladimira Nabokova „Lolita”, po raz pierwszy opublikowana 

w 1955, niemal natychmiast wywołała wśród odbiorców ogromne kontrowersje, 

zaś sama jej publikacja była niezwykle utrudniona ze względu na budzącą 

obawy wydawców tematykę utworu. Również obecnie historia erotycznej 

fascynacji dojrzałego mężczyzny dwunastoletnią dziewczynką budzi często 

skrajne emocje – od obrzydzenia postacią Humberta Humberta po zachwyt 

nad pisarskim kunsztem autora. Wciąż na nowo pojawia się też pytanie: czy 

„Lolitę” można uznać za książkę pornograficzną? Jaki cel przyświecał 

pisarzowi, czyniącemu pedofila głównym bohaterem dzieła, uważanego 

w równym stopniu za genialne, co skandaliczne?  

Przede wszystkim, co podkreślają liczni badacze, nie należy utożsamiać 

bohatera powieści z samym Nabokovem, który bynajmniej nie przedstawia 

Humberta w sposób budzący sympatię. Jak przekonuje D.D. Gendin (Д.Д. Гендин), 

„Lolita” to w istocie „antypornografia”, a także swego rodzaju „anty-

przykład” miłości i pożądania. Tytułowa Lolita postrzegana jest przez 

swojego ojczyma w sposób niezwykle mizoginistyczny – wyłącznie jako 

obiekt jego wynaturzonych pragnień, nad którymi nie przejawia nawet cienia 

refleksji. Jej postać, jako dziecka płci żeńskiej, zdaje się nie być dopuszczona 

do głosu: jest ona niczym fant, przedmiot mający spełniać męskie fantazje 

i przedstawiony jedynie przez ich pryzmat. Głównym problemem powieści 

nie jest zatem sam fakt pedofilii Humberta, lecz przedmiotowe traktowanie 

jednostki, odbieranie jej podmiotowości. To z kolei, zdaniem Nabokova, 

przeczy idei prawdziwej miłości, niemogącej sprowadzać się tylko do 

fizyczności. Podsumowując: niesforne dziecko, samolubna matka, dyszący 

szaleniec – są oni czymś więcej aniżeli żywo zarysowanymi postaciami (…); 

wskazują, gdzie czai się zło. Pod wpływem Lolity my wszyscy (…) winniśmy 

z jeszcze większą czujnością i wyobraźnią przyłożyć się do pracy, jaką jest 

wychowywanie pokolenia lepszych ludzi w bezpieczniejszym świecie  (dr J. Ray Jr). 
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Miłość w dobie XXI wieku 

Noemi Krauze, nkrauze@st.swps.edu.pl, Koło Naukowe Psychologii Zachowań Spo-

łecznych, Wydział Psychologii w Katowicach, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-

społeczny 

Patrycja Bujarska, pbujarska@st.swps.edu.pl, Koło Naukowe Psychologii Zachowań 

Społecznych, Wydział Psychologii w Katowicach, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-

społeczny 

Martyna Kściuczyk, mksciuczyk@st.swps.edu.pl Koło Naukowe Psychologii Zacho-

wań Społecznych, Wydział Psychologii w Katowicach, SWPS Uniwersytet Humani-

stycznospołeczny 

Celem wystąpienia przeglądowego było omówienie problematyki związanej 

z doborem partnera oraz szersze ujęcie aspektów miłości w XXI wieku. 

W analizie tematu skupiono się na zrozumieniu wpływu przywiązania oraz 

ewolucyjnych i biologicznych podstaw przy wyborze partnera życiowego. 

Przedstawione zostały badania dotyczące zasady komplementarności oraz 

podobieństwa w budowaniu trwałych relacji, z których wynika, że wspólne 

poglądy oraz wartości są niezbędnym składnikiem satysfakcji ze związku. 

Omówiono teorie dotyczące wpływu samooceny i atrakcyjności fizycznej przy 

wyborze sympatii. Zwrócono uwagę na jeden z powodów rozstań jakim jest 

spadek atrakcyjności fizycznej partnera. Wymieniono cechy fizyczne i osobo-

wościowe oddziałujące na pozytywną ocenę drugiej osoby. W wystąpieniu 

przedstawiono opozycyjne stanowiska odnoszące się do teorii wpływu cech 

fizycznych na wybór partnera. Dokonano prognozy dotyczącej przyszłych 

preferencji kobiet i mężczyzn w wyborze sympatii. Jedną z wymienionych 

zmian było wskazanie przez kobiety opieki nad dzieckiem jako cennej 

wartości mężczyzny. W wystąpieniu zostały poruszone kwestie poszukiwania 

relacji z wykorzystaniem aplikacji randkowych posługujących się geo lokali-

zacją. Pandemia istotnie zmieniła relacje romantyczne. Z badań wynika, że 

wzrost stresu związany z pandemią spowodował pogorszenie się jakości 

relacji romantycznych, zwłaszcza u osób posiadających słabe techniki radzenia 

z nim sobie oraz u osób neurotycznych. Natomiast w obszarze aktywności 

seksualnej największe wyzwania dotyczyły ciągłej obecności innych osób 

w domu, stresu oraz zmęczenia.  
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Przemoc seksualna wobec dziecka 

Monika Bujewska, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-

goszczy, Wydział Pedagogiki, Dyscyplina Pedagogika 

W literaturze przedmiotu obok „przemocy seksualnej wobec dzieci” 

stosuje się zamiennie takie terminy, jak: „wykorzystywanie seksualne”, 

„krzywdzenie seksualne”, „molestowanie seksualne”, czy też „nadużycie 

seksualne”. Światowa Organizacja Zdrowia proponuje używanie terminu 

„przemoc seksualna”, przez którą rozumie się wykorzystywanie dzieci dla 

uzyskiwania przyjemności seksualnej przez osoby dorosłe. Seksualne 

wyzyskiwanie dzieci polega na: robieniu zdjęć lub filmów erotycznych i/lub 

pornograficznych; oglądaniu zdjęć lub filmów erotycznych i/lub pornogra-

ficznych z udziałem dzieci; rozpowszechnianiu zdjęć lub filmów erotycznych 

i/lub pornograficznych z udziałem dzieci lub na dziecięcej prostytucji. Fazy 

molestowania seksualnego: faza uwodzenia, faza interakcji seksualnej, faza 

utrzymania wykorzystania w tajemnicy, faza ujawnienia wykorzystania. 

W pracy chciałabym przedstawić oznaki wykorzystania seksualnego dzieci: 

poniżej 5. roku życia, między 5. a 12. rokiem życia. Zazwyczaj dzieci 

wykorzystane: mają negatywny stosunek do osób dorosłych, uciekają z domu,  

mają specyficzne oznaki fizyczne w okolicach genitaliów czy odbytu, na 

przykład zapach nasienia, stają się bojaźliwe, nie opuszczają swoich 

rodziców, przestają się cieszyć zajęciami z udziałem innych dzieci, takimi jak 

słuchanie opowieści czy gry, są niechętne wobec rozbierania się na  lekcjach 

w-f, powtarzają obsceniczne słowa lub zwroty, które mogły być wypo-

wiedziane podczas nadużycia. Oznak jest znacznie więcej. Przedstawiono 

tylko te najbardziej charakterystyczne. Bardzo ważna jest komunikacja osoby 

dorosłej z dzieckiem. Uświadomienie, że uzyska wsparcie oraz świadomość, 

że zaistniała sytuacja nie jest winą dziecka. Podsumowując,  kodeks 

postępowania karnego w art. 304 § 1 określa, że każdy kto dowiedziawszy się 

o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek 

zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Jest to moralny obowiązek 

każdego praworządnego człowieka. Za nie zgłoszenie o podejrzeniu popeł-

nienia przestępstwa nie grozi żadna kara, za wyjątkiem wyraźnie prawem 

przewidzianych szczególnych sytuacji. 
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Reifikacja zachowań seksualnych podejmowanych 

w rzeczywistości naznaczonej konfliktem zbrojnym 

Magdalena Wójcik, magdaw1990@o2.pl, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk 

Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Opracowanie niniejsze, pomyślane zostało jako głos w dyskusji nad sta-

tusem czynności seksualnych podejmowanych w warunkach konfliktu zbroj-

nego. Przyjętymi metodami badawczymi były studium piśmiennictwa oraz 

analiza danych zastanych. 

Funkcjonowanie w rzeczywistości naznaczonej konfliktem zbrojnym narusza 

poczucie bezpieczeństwa i skłania do podejmowania zachowań ukierunko-

wanych na uniknięcie zagrożenia lub zminimalizowanie jego skutków. Zało -

żono więc, że wola przetrwania może sprzyjać tak dramatycznym decyzjom, 

jak choćby podejmowanie czynności seksualnych w zamian za darowanie 

życia czy otrzymanie żywności, podstawowych przedmiotów użytku codzien-

nego, ochronę. Nierzadkimi są również sytuacje kiedy to agresorzy dopusz-

czają się gwałtów na ludności z zajmowanych terenów po to, by zaakcen-

tować swoją dominację. W realia konfliktu zbrojnego wpisana jest również 

tzw. pozorna kolaboracja, co sprzyja pozyskiwaniu informacji pozwalających 

skompromitować i pokonać przeciwnika.  

W przytoczonych powyżej okolicznościach czynności seksualne odarto 

z przymiotów takich jak dobrowolność, bezinteresowność, szacunek czy 

miłość; zredukowano je do poziomu narzędzia:  

• służącego przetrwaniu, zyskaniu i zaakcentowaniu przewagi; 

• dającego namiastkę poczucia bezpieczeństwa; 

• będącego sposobem pozyskania informacji. 

Uprawnionym wydaje się zatem sformułowanie, że konflikt zbrojny 

stanowi istotny czynnik ryzyka reifikacji zachowań seksualnych.  

Choć opracowanie nie wyczerpało w pełni przedmiotowego zagadnienia, 

stanowić może przyczynek do pogłębionej analizy naukowej. 
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Style domowego wychowania seksualnego  

a strategie ujawniania orientacji seksualnej  

przez osoby nieheteroseksualne 

Magdalena Grabowska, magda-gra@wp.pl, Gabinet Psychologiczny/Wydział Psy-

chologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Przedmiotem referowanych badań były strategie ujawniania przez osoby 

nieheteroseksualne swojej orientacji seksualnej w środowisku domowym 

i rówieśniczym oraz ich powiązanie z doświadczonym stylem wychowania 

seksualnego. W badaniu uwzględniono trzy strategie ujawniania orientacji, 

tj. (1) strategię komunikacji bezpośredniej oraz (2) strategię angażującą osoby 

trzecie i (3) strategię pozostawiania wskazówek. Występowanie wspomnia-

nych strategii oszacowano przy pomocy Kwestionariusza Strategii Ujawniania 

Orientacji Seksualnej. Ponadto w projekcie badawczym zastosowano pomiar 

stylów domowego wychowania seksualnego z zastosowaniem Kwestionariusza 

Stylów Wychowania Seksualnego, opierającego się na klasyfikacji wyodręb-

niającej trzy style: (1) styl oparty na otwartości interakcji, (2) styl oparty na 

braku otwartości interakcji oraz (3) styl oparty na otwartości interakcji 

w ramach jednej płci. Celem przeprowadzenia analiz statystycznych w równo-

licznych ze względu na doświadczony styl wychowania seksualnego grupach 

wylosowano z całej puli wypełnionych przez badanych kwestionariuszy 

90 kompletów. Łącznie w badaniu uczestniczyło 150 osób w wieku od 19 . do 

29. roku życia, rekrutowanych zarówno online, jak i metodą kuli śnieżnej. 

Wyniki badań wiodły ku wnioskowi o istnieniu zależności pomiędzy 

doświadczonym stylem domowego wychowania seksualnego a strategią 

ujawniania orientacji seksualnej: efekt ten był szczególnie widoczny 

w zakresie gotowości do ujawnienia oraz wyboru strategii w środowisku 

domowym. 
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Wiedza kobiet na temat internetowej przemocy seksualnej 

Marlena Mitka, mitka.marlena@gmail.com, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki 

Praca jest próbą przybliżenia zjawiska internetowej przemocy seksualnej. 

Problematyka wiedzy kobiet odnośnie przemocy seksualnej w polskim 

dyskursie naukowym była dotychczas właściwie niepodejmowana . W pracy 

skupiono się na najczęściej występujących zjawiskach, które dotyczą cyber -

przemocy: pornografii zemsty oraz internetowym wymuszeniu seksualnym.  

 W wystąpieniu zaprezentowano wyniki autorskich badań, które dotyczyły 

wiedzy kobiet na temat przemocy seksualnej. Grupę badaną stanowiło 310 

kobiet z całej Polski, zróżnicowanych pod względem wieku, wykształcenia 

i miejsca zamieszkania. Kanałem dotarcia do respondentek były media 

społecznościowe. Celem badań było określenie wiedzy kobiet na temat 

przemocy seksualnej, a w szczególności internetowej przemocy seksualnej.  

 Respondentki definiując termin „przemocy seksualnej” zwracały uwagę, 

że jest to działanie, na które nie wyrażono zgody. Większość uważała, że 

przemoc seksualna może przybierać formę werbalną w postaci niechcianych 

komentarzy, uwag i żartów. Przebadane kobiety w dużej mierze uważały, że 

przemoc seksualna jest wynikiem nabycia pewnych wzorców i zachowań 

w wyniku oddziaływania rodzinnego i społecznego. Ponadto z przeprowa-

dzonych badań wynika, że respondentki mają poprawną wiedzę dotyczącą 

form przemocy seksualnej, jednak w temacie internatowej przemocy seksu-

alnej cechują się niskim poziomem wiedzy. Jedynie 39% respondentek umiało 

zdefiniować pornografię zemsty, a 45,8% – internetowe wymuszenie seksualne. 

 Badania pokazują, że szeroko zakrojona edukacja seksualna oraz anty-

przemocowa jest niezbędna. Istotnym jest, aby wiedza była przekazywana na 

każdym szczeblu edukacji. Wyniki badań własnych przedstawione w opra-

cowaniu nie wyczerpują złożoności  problemów związanych z przemocą 

seksualną, dlatego istnieje konieczność prowadzenia dalszych badań.  
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Wiedza o seksualności wśród młodych ludzi w świetle 

czynników demograficznych, społecznych i religijnych 

Anna Leszczyńska, ab.leszczynsk2@student.uw.edu.pl, Pracownia Dydaktyki Biologii, 

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.uw.edu.pl 

Olga Zdzienicka, o.zdzienicka@student.uw.edu.pl, Pracownia Dydaktyki Biologii, 

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.uw.edu.pl 

Agnieszka Heba, ak.heba@uw.edu.pl, Katedra Technologii Informacyjnych Mediów, 

Uniwersytet Warszawski, www.uw.edu.pl, WOM Regionalny Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Bielsku Białej, www.wombb.edu.pl 

Marcin M. Chrzanowski, mm.chrzanowski@uw.edu.pl, Pracownia Dydaktyki Bio-

logii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.uw.edu.pl 

Wiele badań i raportów sugeruje, że stan edukacji seksualnej w polskich 

szkołach może nie być zadowalający. Jednak  jego trafna diagnoza w skali 

kraju nastręcza sporych trudności. Występowanie błędnych przekonań z zakresu 

seksualności może być pośrednią miarą jakości wychowania seksualnego 

młodych ludzi. Obecnie brakuje danych wiążących poziom wiedzy z zakresu 

edukacji seksualnej z charakterystykami demograficznymi, społecznymi czy 

religijnymi poszczególnych grup młodych osób. Podczas wystąpienia zapre -

zentowane zostaną wyniki własnego badania ankietowego, którego celem 

było sprawdzenie, czy czynniki takie jak: płeć, miejsce zamieszkania, wykształ-

cenie, poziom zaangażowania religijnego czy orientacja seksualna w sposób 

istotny powiązane są z poziomem ogólnej wiedzy z dziedziny seksualności 

człowieka. Objętych badaniem zostało ponad 2000 młodych dorosłych z całej 

Polski. Spodziewano się, że zostaną wykazane różnice w częstości występo -

wania błędnych przekonań pomiędzy różnymi grupami badanych. Utrzymano 

znaczną część postawionych hipotez, a badane czynniki rzeczywiście okazały 

się istotne. Ich znaczenie zostanie omówione podczas prezentacji, wraz ze 

wstępnymi wnioskami i interpretacjami otrzymanych wyników. Wskazane 

będą także możliwości dalszego rozwoju badań na podstawie zdobytych 

informacji. Uzyskane dane mogą przyczynić się do lepszej diagnozy proble-

mów polskiego wychowania seksualnego i pomóc w wyznaczaniu celów dla 

bezpośrednich i pośrednich partnerów w edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. 
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Znaczenie dysfunkcjonalnej seksualności  

w rozumieniu psychodynamicznym 

Karolina Zalewska-Łunkiewicz, kzalewska@swps.edu.pl, Zakład Psychologii Kli-

nicznej i Zdrowia, Wydział Psychologii w Katowicach, SWPS Uniwersytet Humani-

stycznospołeczny, www.swps.edu.pl 

Wystąpienie poświęcone jest rozumieniu zagadnienia seksualności oraz 

dysfunkcjonalnego sposobu realizowania jej w relacji partnerskiej, z per-

spektywy paradygmatu psychodynamicznego. W szczególności perspektywa 

ta dotyczy teorii relacji z obiektem jak i teorii przywiązania. Oparty na tych 

koncepcjach ogólny model rozwojowy seksualności, integrujący wiedzę 

z zakresu internalizowania wczesnych doświadczeń z relacji ja-inny oraz 

kształtowania się modeli operacyjnych w odniesieniu do tworzącego się 

w interakcji dziecko-opiekun typu przywiązania, pozwala na psychodyna-

miczne diagnozowanie patomechanizmu prowadzącego do dezorganizacji 

adaptacyjnego posługiwanie się seksualnością, która obserwowana jest 

w postaci między innymi: hiperseksualności, seksualizowania relacji czy też 

unikania zaangażowania się w seks partnerski, bądź kompulsyjnego oglą-

dania materiałów pornograficznych. Wspomniany model wyznacza możli-

wości pracy terapeuty psychodynamicznego, który nie zawsze będąc 

seksuologiem, spotyka się w gabinecie z tematyką dysfunkcji seksualnych, 

wnoszonych przez pacjentów zarówno jako objaw główny, jak i objaw 

towarzyszący innej problematyce koncentrującej uwagę osoby szukającej 

pomocy. Dostrzeżenie i odpowiednie zinterpretowanie patomechanizmu 

związanego z trajektorią rozwojową może mieć kluczowe znaczenie dla 

konstruowania interwencji w pracy psychoterapeutycznej, tak indywidualnej, 

jak i w pracy z parami, zwłaszcza tam, gdzie tematem ogniskującym są  

trudności w obszarze więzi. 
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dr hab. Renata Włodarczyk, prof. CB 

 

Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania śladów biologicznych. 

Kryminalistyczne badania biologiczne na przykładzie przestępstw  

na tle seksualnym 

 

Książka wydana pod patronatem  

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

 

Zamówienia: 

• www.wydawnictwo-tygiel.pl 

• kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl 

• tel. 733 933 178 (Alicja Danielewska) 

• ul. Głowackiego 35/348, Lublin 

• https://allegro.pl/oferta/renata-wlodarczyk-podrecznik-do-

kryminologii-8843332444 
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dr. n. prawn. Konrad Burdziak, Erik Rüütel  

 

Prognoza kryminologiczna  

Porównanie rozwiązań estońskich i polskich 

 

 

Zamówienia: 

• www.wydawnictwo-tygiel.pl 

• kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl 

• tel. 733 933 178 (Alicja Danielewska) 

• ul. Głowackiego 35/348, Lublin 

• https://allegro.pl/oferta/prognoza-kryminologiczna-burdziak-ruutel-

12012911871 
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VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne ujęcie seksualności” 
odbyła się w formie online 24 czerwca 2022 roku.

Podczas wydarzenia poruszono tematy związane z przemocą seksualną, 
wychowaniem seksualnym czy wątkami seksualnymi przedstawionymi 
w literaturze. Konferencję rozpoczęto od sesji plenarnej Gości Honorowych, 
w ramach której uczestnicy wysłuchali wystąpień: dr. hab. Jacka Kochanow-
skiego, prof. UW (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. n. dr. hab. Dariusza 
Matelskiego (Instytut Badań, Dokumentacji i Poszukiwań Dzieł Sztuki 
im. Karola Estreichera jr. w Krakowie). Następnym punktem spotkania były 
wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje prace badawcze 
i przeglądowe w formie wystąpień ustnych.

Organizatorem spotkania była Fundacja na rzecz promocji nauki i roz-
woju TYGIEL.


