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Seksualnoœæ kobiet w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesiêciu lat ujawni³a zmianê
w kilku zakresach: obni¿a siê wiek inicjacji seksualnej, zwiêksza siê pozytywna ocena przebiegu inicjacji seksualnej, liczba partnerów seksualnych, stan zdrowia seksualnego i ocena
jakoœci ¿ycia seksualnego, postawy wobec seksu s¹ bardziej otwarte. Niepokoj¹cym natomiast jest fakt, ¿e co czwarta kobieta odczuwa zanik zainteresowania ¿yciem seksualnym,
a kobiety w wieku menopauzalnym s¹ mniej aktywne seksualnie w porównaniu z kobietami
z innych krajów europejskich.
S³owa kluczowe: seksualnoœæ, kobiety, Polska
(Przegl¹d Menopauzalny 2002; 4:64–73)

Wstêp

Wyniki i ich omówienie

Badania dotycz¹ce seksualnoœci kobiet w Polsce
z zastosowaniem metod ankietowych zapocz¹tkowa³a
H. Malewska w 1967 r., ogranicza³y siê one jednak do
kobiet mieszkaj¹cych w Warszawie. Pierwszym badaniem na reprezentatywnej ogólnopolskiej populacji by³
raport ¯ycie seksualne Polaków z 1992 r. (Lew-Starowicz 1992) wykonany przez SMG/KRC. W 2002 roku
zosta³y powtórzone badania z zastosowaniem tej samej
ankiety i równie¿ przez firmê SMG/KRC na populacji
426 kobiet w wieku 15–75 lat. Badanie zosta³o przeprowadzone jako modu³ badania Omnibus wykonywanego cyklicznie przez SMG/KRC Poland Media SA.
Respondentki w krótkim wywiadzie ankieterskim face-to face na inny temat pytano, czy zgodz¹ siê na udzia³
w badaniu dotycz¹cym ¿ycia seksualnego, zapewniaj¹c
jednoczeœnie o anonimowoœci ich odpowiedzi. Osobom, które wyrazi³y zgodê wrêczano kopertê z kwestionariuszem do samodzielnego wype³nienia. Wype³nione przez respondentki ankiety by³y wrzucane do
urny. Ankieta obejmowa³a 103 skalowane pytania.

Wiêkszoœæ respondentek pozytywnie ocenia ma³¿eñstwo swoich rodziców (ryc. 1.). Najbardziej typowym modelem w rodzinie jest partnerstwo i dominacja ojców (ryc. 2.). W porównaniu z 1992 r. zwiêkszy³ siê odsetek kobiet podaj¹cych model partnerski.
Polki s¹ najczêœciej uœwiadamiane seksualnie przez
rówieœników (ryc. 3.). W porównaniu z 1992 r.
zwiêkszy³a siê rola szko³y (z 9 na 17%). Wiek menarche (ryc. 4.) niewiele siê ró¿ni od danych
z 1992 r. W dzieciñstwie 3% kobiet doœwiadczy³o
przemocy seksualnej (ryc. 5.). Zachowania masturbacyjne ujawni³o 26% badanych (ryc. 6.), identycznie jak w 1992 r. Co czwarta kobieta ujawnia negatywne uczucia wi¹¿¹ce siê z zachowaniami masturbacyjnymi. Aktywnoœæ seksualna Polek (ryc. 7.) jest
ni¿sza w porównaniu z wynikami badañ w innych
krajach Europy. W wieku menopauzalnym rzadkie
kontakty seksualne ujawnia 47% badanych, gdy natomiast w Europie dotyczy to 1/3 kobiet. Na uwagê
zas³uguje deklaracja adekwatnoœci czêstotliwoœci
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wspó³¿ycia seksualnego z potrzebami (ryc. 8.). 92%
badanych kobiet osi¹ga orgazm w kontaktach seksualnych (ryc. 9.). W porównaniu z 1992 r. zwiêkszy³a
siê populacja kobiet osi¹gaj¹cych orgazm w trakcie
stosunku (z 75 na 87%). Prawdopodobnie wi¹¿e siê
to ze zmianami w obyczajowoœci seksualnej w Polsce. Najczêœciej ujawnianym problemem seksualnym kobiet jest zmniejszenie potrzeb seksualnych
(ryc. 10.). W porównaniu z badaniami z 1992 r. istotnie zmala³ odsetek kobiet deklaruj¹cych zmniejszone potrzeby seksualne (z 34 do 25%) oraz narzekaj¹cych na rzadkie osi¹ganie orgazmu (z 24 na 17%).
U kobiet w wieku menopauzalnym zmniejszenie potrzeb seksualnych ujawnia 38% badanych, brak lubricatio 16%, brak orgazmu 18%, pochwicê 5%.
Ogóln¹ poprawê zdrowia seksualnego kobiet mo¿na
t³umaczyæ zwiêkszonym zakresem promocji zdrowia
seksualnego w mediach, w s³u¿bie zdrowia, wiêkszym zainteresowaniem kobiet jakoœci¹ ¿ycia w tej
sferze ¿ycia. W Polsce dominuje model zwi¹zku kobiety ze starszym wiekiem partnerem (ryc. 11.), ale
w porównaniu z 1992 r. wzros³a populacja kobiet
wi¹¿¹cych siê z m³odszymi wiekiem partnerami.
Postawy kobiet wobec seksu (ryc. 12.) ujawniaj¹
jego akceptacjê i zró¿nicowanie, prawie identycznie
jak w 1992 r. Podobnie trwa³e s¹ pogl¹dy Polek co do
okreœlonych zjawisk obyczajowych (ryc. 13.), w porównaniu do mê¿czyzn s¹ one bardziej konserwatywne, szczególnie u kobiet w wieku menopauzalnym.
Pozytywn¹ samoocenê Polek w roli kochanek ujawnia 46% badanych (ryc. 14.), w porównaniu z 1992 r.
zmniejszy³a siê o po³owê populacja kobiet traktuj¹cych seks jako powinnoœæ wobec mê¿czyzny. Pewnym zaskoczeniem s¹ dane z ryc. 15., zw³aszcza
w zakresie akceptacji kap³añstwa kobiet. W porównaniu z 1992 r. 3-krotnie wzrós³ odsetek kobiet z tego
typu postaw¹, zw³aszcza u kobiet m³odych. Mo¿na to

wyjaœniæ nag³aœnianiem przez media tego zjawiska na
Zachodzie. Z ryc. 16. wynika, ¿e Polki s¹ wierne i nie
uleg³o to istotnej zmianie od 1992 r. Podobne zjawisko dotyczy kontaktów przedma³¿eñskich (ryc. 17.),
oceny tego, co jest wa¿ne w ¿yciu seksualnym (ryc.
18.). Treœæ snów erotycznych kobiet (ryc. 19.) mo¿na
oceniæ jako typow¹ i porównywaln¹ z raportami z innych krajów. W porównaniu z 1992 r. zwiêkszy³a siê
populacja kobiet oceniaj¹ca dziewictwo jako rzecz
bez znaczenia (ryc. 20.), u kobiet w wieku menopauzalnym tego typu postawê ujawnia 1/4 badanych.
Do 18. roku ¿ycia wspó³¿ycie seksualne inicjuje
w³¹cznie 43% kobiet, a po 20. roku ¿ycia 1/3 kobiet
(ryc. 21.). W porównaniu z 1992 r. obni¿y³ siê œredni wiek inicjacji seksualnej. W porównaniu z 1992 r.
zwiêkszy³a siê populacja kobiet pozytywnie oceniaj¹cych przebieg inicjacji seksualnej (ryc. 22.). Nie
uleg³a te¿ zmianie motywacja inicjacji seksualnej
(ryc. 23.). U kobiet w wieku menopauzalnym motywem inicjacji seksualnej by³o: uczucie u 56% badanych, potrzeba doros³oœci u 13%, ciekawoœæ u 28%.
Upodobania seksualne kobiet (ryc. 24.) nie uleg³y
istotnym zmianom w porównaniu z 1992 r., a u kobiet w wieku menopauzalnym jedyn¹ ujawnion¹ ró¿nic¹ jest wiêksza aktywnoœæ masturbacyjna – 15%.
Liczba partnerów seksualnych (ryc. 25.) w porównaniu z 1992 r. ujawnia jedn¹ zmianê – zmniejszy³a siê liczba kobiet deklaruj¹cych zwi¹zek z jednym partnerem (z 58 na 47%).
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