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■ VI Konferencja Polskiego Towarzystwa 
Seksuologicznego w Krakowie

W dniach 7-8 października 1995 r. w Krakowie-Przegorzałach 
odbyła się VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego 
na temat: Alkoholizm i narkomania a zaburzenia i przestępstwa seksual
ne oraz epidemiologia AIDS. Miejscem obrad był Instytut Polonijny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-Przegorzałach.

Otwarcia Konferencji dokonał doc. dr hab. Julian Godlewski, który 
następnie przewodniczył części obrad. Konferencja zgromadziła licz
nych uczestników: lekarzy, psychologów i psychoanalityków z całego 
kraju oraz kilku gości zagranicznych (Anglia i Holandia). Organizato
rzy zaprosili na Konferencję także przedstawicieli świata prawniczego: 
prof. dr hab. Ewę Bieńkowską (Warszawa PAN), prof. dr. Mariana 
Filara (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu) oraz dr. Juliusza 
Leszczyńskiego (adwokata z Łodzi).

Tematyka obrad była niezwykle obszerna. Dotyczyła zwłaszcza: 
uzależnienia alkoholowego i metod terapii, epidemiologii AIDS ze 
szczególnym uwzględnieniem prewencji, powiązania alkoholu i al
koholizmu z przestępczością seksualną, pornografii, typów zachowań 
seksualnych u narkomanów, zaburzeń osobowości i zaburzeń seksual
nych, problematyki psychoanalitycznej zachowań perwersyjnych, wy
korzystania seksualnego dzieci w rodzinach, leczenia sprawców kaziro
dztwa oraz uzależnienia od seksu u narkomanów i alkoholików. 
Ogółem w ciągu dwóch dni obrad wygłoszono dziewiętnaście refera
tów. Przedstawicie nauki prawa wygłosili następujące referaty: 
E. Bieńkowska Alkohol i zgwałcenie: oczywiste czy zaskakujące zależ
ności, M. Filar Problemy prawne odpowiedzialności karnej za zakaże
nie wirusem HIV i J. Leszczyński Zgwałcenia i zabójstwa na tle 
seksualnym a alkoholizm sprawców. Referaty te spotkały się z dużym 
zainteresowaniem słuchaczy. Spośród referatów zajmujących się stroną 
natury medycznej na szczególną uwagę zasługiwały: wykład prof. dr. 
Josa Frenkena (Utrecht, Holandia) poświęcony problematyce leczenia 
sprawców kazirodztwa, dr. Jerzego Mellibrudy dotyczący nowoczes
nych metod terapeutycznych uzależnień alkoholowych i mgr. Arnolda 
Pawelskiego, dotyczący problematyki powiązania alkoholu z zachowa
niami seksualnymi pacjentów z zaburzeniami osobowości. Po każdym 
referacie wywiązywała się ożywiona dyskusja. Została również prze
prowadzona dyskusja panelowa.

Podsumowania przebiegu i wyników obrad dokonał doc. J. Godlew
ski. Konferencja dała możność szerokiej wymiany doświadczeń tera
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peutycznych oraz przedstawienia jej uczestnikom najnowszych zdoby
czy nauki seksuologii. Zaproszenie do udziału w konferencji przed
stawicieli świata prawniczego wskazywało na to, że organizatorzy 
doskonale rozumieli wagę zagadnień interdyscyplinarnych występują
cych w odniesieniu do sprawców przestępstw seksualnych, osób uzależ
nionych od alkoholu i narkomanów, a także osobników o nieprawid
łowej osobowości i dewiantów seksualnych. Większość omawianych 
zagadnień dotyczyła problematyki profilaktyki i terapii, nie zaś polityki 
kryminalnej. Organizatorom należą się słowa uznania za doskonałą 
organizację konferencji, która stała się poważnym wydarzeniem nauko
wym w naszym kraju.
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