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1. Adamski, Michał : Miłość, która zejdzie na samo dno / Michał Adamski // „W 
Drodze”. - 2008, [nr] 5, s. 45-54 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Czytelnia Główna 
 

2. Baranowicz, Krystyna : Seksualne krzywdzenie dziecka / Krystyna Barano-
wicz // „Edukacja”. - 1998, nr 2, s. 66-77 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 

3. Barbaro, Maria de : Dylematy i trudności terapeuty rodzinnego w pracy z 
rodzinami z dzieckiem wykorzystanym seksualnie / Maria de Barbaro, Ry-
szard Izdebski, Wanda Szaszkiewicz // „Psychoterapia”. - 1999, nr 4, 
s. 25-35 
[Prezentacja przypadków] 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 
 

4. Beisert, Maria : Geneza kazirodztwa : przegląd i klasyfikacja koncepcji / Ma-
ria Beisert // „Czasopismo Psychologiczne”. - 2004, nr 2, s. 123-140 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 

5. Beisert, Maria : Kazirodztwo : rodzice w roli sprawców / Maria Beisert. – 
Warszawa : „Scholar”, 2004. – 217, [1] s. 
Sygn. 237925 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Wypożyczalnia 
 

6. Beisert, Maria : Mechanizmy rozwoju kazirodztwa w rodzinie / Maria Bei-
sert // „Dziecko Krzywdzone”. - 2002, nr 1, s. 69-84 
[Zjawisko wykorzystywania seksualnego dziecka w rodzinie przez ojca lub 
mężczyzn pełniących jego rolę. Mechanizmy rozwoju kazirodztwa w po-
szczególnych typach rodzin. Artykuł dostępny w Internecie: http://
www.dzieckokrzywdzone.pl/UserFiles/File/Beisert_M.pdf] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

7. Bendyk, Edwin : Ciemna strona Internetu / Edwin Bendyk // „Polityka”. - 
2004, nr 31, s. 66-67 
[Internetowe zagrożenia - przemoc, pornografia i pedofilia] 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 
 
 
 
 



8. Bentovim, Arnon : Zapobieganie popełnianiu aktów wykorzystywania seksu-
alnego przez chłopców, którzy sami doświadczyli tej formy krzywdzenia : 
terapia skupiona na doświadczeniach wiktymizacji u młodych sprawców wy-
korzystywania seksualnego / Arnon Bentovim // „Dziecko Krzywdzone”. - 
2004, nr 9, s. 82-100 
[Próba ustalenia, czy można uchronić chłopców wykorzystywanych seksual-
nie, u których występuje podwyższone ryzyko wykorzystywania innych dzie-
ci, przed pojawieniem się takich niepożądanych zachowań] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

9. Bilikowska, Janina : Międzynarodówka pedofilów / Janina Bilikowska // 
„Wprost”. - 2002, nr 40, s. 24-28   
[Wykorzystywanie seksualne dzieci i sposoby walki z pedofilią na świecie] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy – Czytelnia Główna 
 

10. Bodanko, Anatol : Przejawy i skutki przemocy seksualnej w rodzinie : 
(psychologiczne studium przypadków) / Anatol Bodanko // „Nauczyciel  
i Szkoła”. - 2002, nr 1/2, s. [274]-283 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

11. Borowiec-Budziłowicz, Monika : Alkoholizm i kazirodztwo / Monika Borowiec-
Budziłowicz // „Problemy Alkoholizmu”. - 1998, nr 1, dod. s. V-VI  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia  
 

12. Borowiec-Budziłowicz, Monika : Postawa matki wobec seksualnego wyko-
rzystywania jej dziecka / Monika Borowiec-Budziłowicz // „Problemy Alkoholi-
zmu”. - 2000, nr 1, dod. s. V 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 

13. Borowiec-Budziłowicz, Monika : System rodzinny a wykorzystywanie seksu-
alne dzieci / Monika Borowiec-Budziłowicz // „Problemy Alkoholizmu”. - 
1999, nr 4, s. 22-23 
[Związki kazirodcze ojciec-córka] 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 
 
 
 
 
 



14. Browne, Kevin D. : Wiarygodność dziecka - ofiary wykorzystywania seksual-
nego jako świadka / Kevin D. Browne // „Dziecko Krzywdzone”. - 2007, nr 4, 
s. 13-29 
[Skala problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. Relacja między dziec-
kiem a sprawcą. Długotrwałe skutki wykorzystywania seksualnego. Wiary-
godność ujawnień wykorzystywania. Wiarygodność dziecka świadka] 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 
 

15. Brzozowska, Agata : Zaburzenia psychiczne u ofiar wykorzystywania seksu-
alnego - prezentacja wybranych przypadków nadużyć seksualnych wobec 
dzieci ujawnionych w trakcie hospitalizacji w oddziale psychiatrii wieku roz-
wojowego / Agata Brzozowska // „Dziecko Krzywdzone”. - 2006, nr 14, s. 
119-125 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

16. Carr, John : Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dzie-
cięca / John Carr // „Dziecko Krzywdzone”. - 2005, nr 13, s. 11-27 
[Próba ustalenia, w jakim stopniu Internet ułatwia sprawcom wykorzystywa-
nie seksualne dzieci, w jakiej mierze pojawienie się Internetu doprowadziło 
do wzrostu ogólnej liczby przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom. Ar-
tykuł dostępny w Internecie: http://www.dzieckokrzywdzone.pl/UserFiles/File/
kwartalnik13/13_carr.pdf] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

17. Celej, Julia : Problem wykorzystywania seksualnego dzieci niepełnospraw-
nych intelektualnie / Julia Celej // „Dziecko Krzywdzone”. - 2004, nr 9, s. 32-
39 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

18. Chaffin, Mark : Dorośli sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci - prze-
gląd zagadnień / Mark Chaffin, Elizabeth Letourneau, Jane F. Silovsky // 
„Dziecko Krzywdzone”. - 2002, nr 1, s. 53-68   
[Charakterystyka i ocena psychologiczna dorosłych sprawców wykorzysty-
wania seksualnego dzieci. Terapia i polityka społeczna wobec sprawców 
wykorzystywania seksualnego dzieci. Artykuł dostępny w Internecie: http://
www.dzieckokrzywdzone.pl/UserFiles/File/Chaffin_M.pdf] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 
 
 
 



19. Chcą stać się niewidoczne - kampania "Zły dotyk" // „Remedium”. - 2010,  
nr 7/8, s. 50 
[Druga edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej "Zły dotyk"] 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 

20. Chładzińska-Kiejna, Sylwia : Nadużycie seksualne wobec dzieci a zaburze-
nia odżywiania / Sylwia Chładzińska-Kiejna // „Nowiny Psychologiczne”. - 
1995, nr 2, s. 105-126 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

21. Chołuj, Karolina : Alkohol a wykorzystywanie seksualne dzieci / Karolina 
Chołuj // „Dziecko Krzywdzone”. - 2004, nr 8, s. 56-61 
[Alkohol jest czynnikiem sprzyjającym wykorzystywaniu seksualnemu dziec-
ka. Artykuł dostępny w Internecie: http://www.dzieckokrzywdzone.pl/
UserFiles/File/kwartalnik8/Choluj_K.pdf] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

22. Chołuj, Karolina : Profilaktyka wykorzystywania seksualnego dzieci - pro-
gram STOP IT NOW! / Karolina Chołuj // „Dziecko Krzywdzone”. - 2004, nr 
7, s. 140-145 
[Prezentacja programu] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

23. Cucci, Giovanni : Psychologiczne spojrzenie na problem pedofilii / Giovanni 
Cucci, Hans Zollner // „Przegląd Powszechny”. – 2010, nr 9,  
s. 131-145 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
 

24. Czarnecki, Paweł : Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. - 
Warszawa : „Difin”, 2008. – 263 s. 
[M.in. pedofilia] 
Sygn. 244665 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 
 
 
 
 
 
 
 



25. Czub, Magdalena : Wzorzec przywiązania jako czynnik pośredniczący w 
konsekwencjach wykorzystywania seksualnego dzieci / Czub Magdalena // 
„Dziecko Krzywdzone”. - 2003, nr 5, s. 45-49 
[Czynniki wpływające na całokształt objawów dzieci-ofiar wykorzystywania 
seksualnego, które wiążą się między innymi z rozwojem indywidualnym. Ar-
tykuł dostępny w Internecie: http://www.dzieckokrzywdzone.pl/UserFiles/File/
kwartalnik5/kw5_Czub%20M.pdf] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

26. Ćwiek, Mirosław : Pierwsze kroki w terapii rodziny z problemem wykorzysta-
nia seksualnego / Mirosław Ćwiek // „Nowiny Psychologiczne”. - 2005, nr 4, 
s. [14]-20 
[Przykład nie zakończonej terapii rodzin] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

27. Danilewicz, Jerzy : Poczuj to co ofiara / Jerzy Danilewicz // „Polityka”. - 2008, 
nr 39, s. 32-[33], 35 
[Rozważania dotyczące potrzeby terapii pedofilów i kazirodców] 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 

28. Dardenne, Sabine : A teraz zostawcie mnie w spokoju / Sabine Dardenne ; 
rozm. przepr. Daniel Binswanger // „Forum”. - 2004, nr 47, s. 38-39 
[W dzieciństwie padła ofiarą pedofila Marca Dutroux, o jej książce, w której 
zawarła swoje przeżycia] 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
 

29. Denst-Sadura, Aleksandra : Nie lubię takiego dotyku! / Aleksandra Denst-
Sadura // „Głos Nauczycielski”. - 2009, nr 43, s. 12   
[Warsztaty przeznaczone dla uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej 
na temat przemocy fizycznej wobec dziecka i "złego dotyku"] 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 

30. Dziecko - sprawca – rodzina // „Na Temat”. - 2005, z. 1, s. 21-23 
[Mechanizmy działania pedofila. Molestowanie seksualne dziecka w obrębie 
jego własnej rodziny] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 
 
 
 



31. EM : Dziecko musi być chronione / EM // „Głos Nauczycielski”. - 2009,  
nr 45, s. 13 
[Międzynarodowa konferencja w dniach 28-29 października 2009 roku w 
Warszawie pod patronatem Rady Europy dotyczyła ochrony dzieci przed 
seksualnym wykorzystywaniem] 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 

32. Fenik, Katarzyna : Jak dzieci radzą sobie z urazem psychicznym? : wybrane 
elementy pracy terapeutycznej z dzieckiem wykorzystanym seksualnie / Ka-
tarzyna Fenik // „Dziecko Krzywdzone”. - 2006, nr 16,  
s. 84-90 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

33. Filas, Agnieszka : Dotyk wstrętu / Agnieszka Filas // „Wprost”. - 1998,  
nr 34, s. 32-33 
[Przemoc seksualna wobec dzieci w rodzinie. Ofiary kazirodztwa] 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 

34. Finkelhor, David : Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci / 
David Finkelhor // „Dziecko Krzywdzone”. - 2009, nr 4, s. 7-36 
[Przykłady zorganizowanych działań na rzecz prewencji, zarówno w ramach 
strategii postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych, jak i w ra-
mach programów edukacyjnych] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

35. Friedrich, William N. : Bezpośrednie konsekwencje wykorzystywania seksu-
alnego dzieci - przegląd literatury / William N. Friedrich // „Dziecko Krzyw-
dzone”. - 2002, nr 1, s. 29-38 
[Najnowsze ustalenia badawcze po 1993 r. Omówione zostały zagadnienia: 
seksualizacja zachowań dziecka, objawy stresu pourazowego i objawy po-
krewne, treści poznawcze związane z wykorzystywaniem seksualnym. Arty-
kuł dostępny w Internecie: http://www.dzieckokrzywdzone.pl/UserFiles/File/
kwartalnik1/Friedrich_W.pdf] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

36. Goszczyński, Andrzej : Brudne gry / Andrzej Goszczyński // „Polityka”. - 
2004, nr 26, s. 32-33 
[Molestowanie seksualne dzieci] 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 



37. Grabowska, Agata : Praktyczne oraz prawne rozważania wokół problemu 
wykorzystywania seksualnego dzieci, w tym również za pośrednictwem In-
ternetu i nowoczesnych technologii / Agata Grabowska // „Kultura i Eduka-
cja”. - 2010, nr 4, s. [95]-104 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 

38. Grzelak, Szymon : Małżeństwo i rodzina w profilaktyce / Szymon Grzelak // 
„Remedium”. - 2001, nr 3, s. 4-5 
[Rodzinne wychowanie seksualne. Nadużycie seksualne wobec dzieci] 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 

39. Hershkowitz, Irit : Analiza ujawnień wykorzystywania seksualnego przez 
dzieci na podstawie rozmów z domniemanymi ofiarami i ich rodzicami / 
Hershkowitz Irit, Omer Lanes, Michael E. Lamb // „Dziecko Krzywdzone”. - 
2009, nr 4, s. 56-72 
[Na podstawie badań, których celem była ocena sposobu ujawniania przez 
dzieci wykorzystywania seksualnego w przypadkach, gdy domniemany 
sprawca nie jest członkiem rodziny] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

40. Hinc, Mateusz Roman : Kilka słów o pedofilii / Mateusz Roman Hinc // 
„Psychoterapia”. - 2005, nr 2, s. 45-56 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 
 

41. Igielska, Beata : Czarna dziura / Beata Igielska // „Głos Nauczycielski”. - 
2003, nr 46, s. 12-13 
[Rola szkoły w przypadku dzieci molestowanych seksualnie] 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 

42. Ivens, Carla : Pomaganie dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie - ofia-
rom wykorzystywania seksualnego / Carla Ivens // „Dziecko Krzywdzone”. - 
2008, nr 1, s. 75-104 
[Symptomy i konsekwencje wykorzystywania seksualnego doświadczonego 
przez dzieci niepełnosprawne. Proces diagnozowania dziecka niepełno-
sprawnego wykorzystywanego seksualnie. Wskazówki dotyczące zasad po-
stępowania w środowisku instytucjonalnym] 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 
 
 
 



43. Izdebska, Agnieszka : Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci / 
Agnieszka Izdebska // „Niebieska Linia”. - 2010, nr 5, s. 13-15 
[Formy pomocy psychologicznej] 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 

44. Izdebska, Agnieszka : Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci / 
Agnieszka Izdebska // „Dziecko Krzywdzone”. - 2009, nr 4, s. 37-55 
[Wielkość i charakter wpływu wykorzystywania seksualnego na życie do-
świadczających go osób. Możliwe konsekwencje wykorzystania seksualnego 
pojawiające się u dzieci. Uwarunkowania powstawania określonych konse-
kwencji wykorzystywania seksualnego dziecka] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

45. Izdebska, Agnieszka : Odzyskane wspomnienia / Agnieszka Izdebska // 
„Niebieska Linia”. - 2006, nr 3, s. 19-22 
[Autorka podejmuje temat wypartych wspomnień doświadczonego w dzieciń-
stwie wykorzystania seksualnego. Artykuł dostępny w Internecie: http://
www.pismo.niebieskalinia.pl/index.php?id=464] 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 

46. Izdebski, Zbigniew : Internetowa pedofilia : Internet daje możliwość rozpo-
wszechniania na cały świat materiałów zawierających pornografię dziecięcą / 
Zbigniew Izdebski // „Niebieska Linia”. - 2002, nr 3, s. 13-15 
[Dziecięca prostytucja i pornografia] 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 

47. Jones, Lisa M. : Spadek liczby przypadków wykorzystywania seksualnego 
dzieci / Lisa M. Jones, David Finkelhor // „Dziecko Krzywdzone”. - 2003,  
nr 5, s. 23-34 
[Najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne na temat wiktymizacji dzieci] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

48. Kałka, Izabela : Mówić czy nie mówić : czyli koszt sekretu wykorzystania 
seksualnego / Izabela Kałka // „Niebieska Linia”. - 2007, nr 2, s. 22-25 
[Analiza przypadku dziecka wykorzystywanego seksualnie oraz sytuacji po 
ujawnieniu tego sekretu] 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 
 
 



49. Kiembłowski, Piotr : Przemoc seksualna doznawana w okresie dzieciństwa i 
adolescencji - wyniki badania ankietowego młodzieży / Piotr Kiembłowski // 
„Dziecko Krzywdzone”. - 2002, nr 1, s. 85-112 
[Celem badania był opis zjawiska przemocy seksualnej wśród dzieci i mło-
dzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wieku ofiary, rodzaju przemocy, 
osoby sprawcy oraz ustalenie istnienia związku pomiędzy traumą seksualną 
przeżytą w dzieciństwie a objawami psychopatologicznymi obserwowanymi 
w życiu dorosłym. Artykuł dostępny w Internecie: http://
www.dzieckokrzywdzone.pl/UserFiles/File/kwartalnik1/Kiemblowski_P.pdf] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

50. Kijak, Remigiusz : O seksualnym wykorzystywaniu dzieci / Remigiusz Kijak // 
„Praca Socjalna”. - 2008, [nr] 2, s. [4]-56   
[Pojęcie pedofilii w przepisach prawa karnego. Sposoby wykorzystywania 
seksualnego dzieci, objawy. Programy oddziaływań resocjalizacyjnych na 
przestępców seksualnych wykorzystujących dzieci] 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 

51. Kim jest sprawca i jak z nim rozmawiać? // „Na Temat”. - 2005, z. 1,  
s. 15-17 
[Klasyfikacja sprawców wykorzystujących seksualnie dzieci. W jaki sposób 
rozmawiać z pedofilem] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

52. Kiwer, Katarzyna : Przemoc seksualna wśród wychowanków domów dziec-
ka : lepiej o tym nie mówić / Katarzyna Kiwer // „Niebieska Linia”. - 2009, nr 
4, s. 6-8 
[Wykorzystywanie seksualne dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych] 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Czytelnia 
 

53. Knap, Jarosław : Wakacje pedofilów / Jarosław Knap ; współpr. Karolina Ka-
sperkiewicz, Paweł Rusak // „Wprost”. - 2004, nr 28, s. 20-24 
[Pedofilia w Polsce] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy – Czytelnia Główna 
 
 
 
 
 
 



54. Kobyłecka, Magdalena : Rola relacji jako pozytywnego zasobu w terapii 
dzieci-ofiar wykorzystywania seksualnego / Magdalena Kobyłecka // 
„Dziecko Krzywdzone”. - 2009, nr 4, s. 87-95 
[Wpływ różnych pozytywnych relacji dziecka (np. z dorosłymi) na jego funk-
cjonowanie po doznanej traumie wykorzystania] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

55. Kogan, Steven M. : Ujawnianie niechcianych doświadczeń seksualnych - 
badania reprezentatywnej próby amerykańskich dziewcząt w wieku dorasta-
nia / Steven M. Kogan // „Dziecko Krzywdzone”. - 2004, nr 9,  
s. 59-81 
[Na podstawie badania, którego celem było wyodrębnienie czynników, które 
wywierają wpływ na ujawnianie niechcianych doświadczeń seksualnych 
przez dorastające dziewczęta] 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - Czytelnia Pedagogiczna 
 

56. Kolasiński, Błażej : Przestępstwa pedofilskie : sprawca - ofiara / Błażej Kola-
siński, Dorota Korecka // „Przegląd Policyjny”. – 2005, nr 3, s. 150-169 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 
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