
Dr n. hum. Izabela Fornalik, wykładowca Kolegium Karkonoskiego PWSZ w Jeleniej 

Górze, realizuje zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz 

na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. 

Pedagog specjalny i edukator seksualny posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w pracy 

w szkołach specjalnych i innych placówkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jej 

naukowe zainteresowania  koncentrują się głównie wokół problematyki rozwoju 

psychoseksualnego, dojrzewania i dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną, a 

także zagadnienia śmierci w życiu osób niepełnosprawnych. Dr Izabela Fornalik prowadzi 

warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich nauczycieli i rodziców 

na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat. W tym roku ukażą się 

dwa poradniki jej autorstwa: „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z 

niepełnosprawnością intelektualną” oraz „Jak edukować seksualnie osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów.” 

Wybrane publikacje na temat seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie: 

Fornalik I. „Trudne pytania – jak reagować? Co odpowiadać?“ W: Bardziej Kochani Nr 

1/2004 

Fornalik I. „Dojrzewanie, płodność, potomstwo…“ W: Bardziej Kochani Nr 3/2004, s. 2-12 

Fornalik I. „Seksualność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”. w: D. Waloszek 

(red.) Nowe stulecie dziecku. Zielona Góra, 2001, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; s. 83-

88 

Fornalik I. „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 

Fornalik I. „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  

Fornalik I.  „Osoba niepełnosprawna – niektóre właściwości rozwoju i funkcjonowania 

seksualnego człowieka” w: M. Kościelska, B. Aouil „Człowiek niepełnosprawny. Rodzina i 

praca.”  Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz, 2005 

Fornalik I. „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” 

Fornalik I.  „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 



Fornalik I.  „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 

Fornalik I. „Miłość, 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 

Fornalik I. „Między młotem a kowadłem – dylematy w edukacji psychoseksualnej osób 

niepełnosprawnych intelektualnie” w: Bardziej Kochani Nr 4/2007 s. 14-19 

Fornalik I.  „Wspieranie rozwoju psychoseksualnego osób z zespołem Downa” w: B. 

Kaczmarek (red.) Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa. Kraków, 2008, OW 

Impuls s. 275-294 

  

Z końcem roku 2010 ukażą się dwa poradniki: 

I. Fornalik „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z 

niepełnosprawnością intelektualną.” 

I. Fornalik „Jak edukować seksualnie osoby niepełnosprawne intelektualnie? Poradnik 

dla specjalistów.” 

Poradniki będą dostępne w Stowarzyszeniu Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa 

„Bardziej Kochani”, www.bardziejkochani.pl 

 

http://www.bardziejkochani.pl/

