
NR 0/2022 (PAŹDZIERNIK) ,  ISSN 2084-3224, art. nr 490200

KOCHAJMY SIĘ Jak mieć udany seks, nie wstydzić się 
i pieścić czule

Doświadczanie orgazmu 
uczy nas miłości – 
twierdzi 
prof. Zbigniew 
Izdebski
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wpływają 
na erekcję?
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zaopiekować się 
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Agdyby seks nie istniał? Gdybyśmy się rozmnażali bezpłciowo – przez podział komórkowy 

albo pączkowanie? Od czego byśmy się uwolnili? Czego by nam zabrakło?

Znikłyby pożądanie, namiętne pragnienia rodzące sonety i serenady, ale też prowadzące do wa-

hań, rozpaczy i zdrad. Ucichłby tykający zegar, jaki słyszą kobiety; rozwiała się też niepewność 

mężczyzn, czy to na pewno ich potomek. Ten bowiem zawsze wdawałby się w rodzica, odtwarzał 

z jego ramienia, kłącza albo urwistka. Nie byłoby uwodzenia, zalotnych spojrzeń ani walki płci. 

Ewa nie zostałaby skuszona, ludzkość pozostałaby w raju, niewinna jak pantofelek. Pozbylibyśmy 

się wstydu, o jedno tabu mniej. Nie byłoby kłopotów z seksualną orientacją. Ani dramatu pomy-

lonej płci. 

Życie stałoby się prostsze, jednowymiarowe i… totalnie bezpłciowe. Trzeba by jeszcze poddać re-

wizji teorię Zygmunta Freuda i kilka innych. I już, pączkujący spokój. Tylko co by nas ku sobie 

przyciągało? 

Seksuolodzy wysłuchują w swoich gabinetach opowieści o problemach, jakich ludzie doświadcza-

ją w życiu seksualnym. Na przykład on chciałby, lecz nie może. Albo co gorsza może, ale mu się nie 

chce. Ona chciałaby, ale się boi. I nie jest w stanie dojść. Lub przeciwnie, traktuje go jako narzędzie 

zapewnienia sobie orgazmu. A może oboje chcą, ale nie w tym samym momencie – jak w historii 

o tym, dlaczego  wyginęły mamuty. On obawia się, czy da radę. Ona lęka się, czy mu się spodoba. 

Oboje wstydzą się swych pragnień i fantazji. Eksperymentują, wdają się w ryzykowne przygody. 

Lub przeciwnie, rezygnują z tej sfery życia. Czy w ten sposób pozbywają się problemów związa-

nych z seksem?

Mimo wszystkich kłopotów z seksem ludzkość nie wyginęła. Póki co, rozmnaża się; póki co – płcio-

wo. I czasem nawet czerpie z tego przyjemność. Ufamy, że w tym czerpaniu pomoże nasz zeszyt. 

Seks bowiem – jak mówi prof. Zbigniew Izdebski – „to radość, a nie kara czy ponury obowiązek”. 

Seksualni (twierdzi prof. Maria Beissert) jesteśmy od początku, od pierwszych chwil życia aż do 

tych ostatnich (o seksie w wieku dojrzałym pisze Barbara Wesołowska-Budka). Na pozór dziś jest 

nam łatwiej. Jak pisze Katarzyna Kucewicz: „Dzisiaj już nikogo nie dziwi, że zarówno kobiety, jak  

i mężczyźni do późnego wieku chcą czerpać przyjemność z seksu, mają wobec niego oczekiwania  

i pragną dbać o udane pożycie – na swoich zasadach”. Ale… jak dodaje: „Choć jesteśmy zachęca-

ni do śmiałej eksploracji seksualności i coraz więcej się o niej mówi w przestrzeni publicznej,  

to większość z nas czuje zarazem presję związaną z tym, jaki powinien być dobry seks, i obawę,  

czy jesteśmy wystarczająco biegli w tej materii”.

Nie dajmy się obawom i wstydom. Nie pozwólmy, by czegoś nas pozbawiły. Tym bardziej że nie tyl-

ko o przyjemność czy radość tu chodzi, lecz o coś znacznie ważniejszego. O co? Przywołajmy słowa 

prof. Izdebskiego: „doświadczanie orgazmu uczy nas miłości rozumianej jako wrażliwość i odpo-

wiedzialność za i wobec partnera”. Seks wiąże nas ze sobą. Sprawia, że czujemy jedność nie tylko 

z najbliższą osobą, lecz wręcz z całym wszechświatem. Miłość, o nią tu chodzi. Nie bez przyczyny 

Michalina Wisłocka swoją książkę zatytułowała Sztuka kochania, nie zaś „sztuka spółkowania” 

czy „uprawiania seksu”.

Wierzymy, że zawarte tu teksty pozwolą nam tę sztukę rozwijać. Czytajmy je. Cieszmy się seksem. 

I kochajmy.

Drodzy czytelnicy!
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Kochanie  
jak sztuka
Seks to radość, a nie kara czy ponury obowiązek.  
Doświadczanie orgazmu uczy nas miłości rozumianej  
jako wrażliwość i odpowiedzialność za i wobec partnera. 

O satysfakcji płynącej z seksu, rozmawiają 
Zbigniew Izdebski i Dorota Krzemionka 

seks to zdrowie

c h a r a k t e r y  s e k s

Dorota Krzemionka: Czterdzieści lat temu  
w siermiężnych czasach PRL-u ukazała się 
Sztuka kochania Michaliny Wisłockiej. 
Kochania, nie uprawiania seksu...
Zbigniew Izdebski: Gdy mówiono, że jest to książka 
o seksie, Michalina bardzo się denerwowała. Zawsze 
mówiła: „Ty się zajmujesz seksem, a ja miłością”. Tech-
niki seksualne były dla niej tylko dopełnieniem miłości. 
Kiedyś poprosiłem studentów, by w bibliotekach popa-
trzyli, które strony w jej książce są najbardziej zaczy-
tane. Okazało się, że te dotyczące technik seksualnych. 
Powiedziałem jej o tym. A ona: „Wiesz, jak ludzie już 
się o technikach naczytają, to zrozumieją, że seks jest 
czymś więcej niż tylko wykonaniem kilku ruchów fryk-
cyjnych”. Sama była przykładem niespełnionej miłości, 
nieustająco jej szukała. 

Jej książka pokazuje kobiece spojrzenie na seks.
Pisała ją przede wszystkim dla kobiet, ale – jak mówiła – 
nie zaszkodzi, jeśli przeczytają ją mężczyźni, by zrozu-
mieć kobiety. Była lekarzem ginekologiem, kto lepiej niż 
kobieta zna kobiety? Mężczyzna może mieć tylko wiedzę 
teoretyczną o seksualności kobiety. A ona czuła biolo-
gię kobiety. 

W rozdziale „Jak rodzi się rozkosz” 
dowodziła, że jest to złożony proces, 
szczególnie u kobiet. Jak twierdziła – nie ma 
kobiet oziębłych, tylko nierozbudzone.

To pewne uproszczenie, ale podkre-
ślała, że reakcje seksualne kobiet 
są bardziej złożone. Mężczy-
zna „w obsłudze” jest znacz-
nie prostszy. Do czasu opubli-
kowania Sztuki kochania nie 
wszystkie kobiety zdawały sobie 
sprawę, że istnieje kobiecy orgazm. Ba-
dania Hanny Malewskiej dotyczące społeczno-kultu-
rowych uwarunkowań seksualności kobiet pokazały, 
że wiele z nich w ogóle go nie przeżywało. A jeśli go do-
świadczały, nieraz nie wiedziały, że to orgazm. Niektóre 
zaś – jak mówiła Michalina – martwiły się, że jest im tak 
dobrze, wstydziły się tego. Po ukazaniu się jej książki 
zaczęła się „narodowa walka o orgazm”. Czy to tkaczka, 
szwaczka czy profesorka uniwersytetu – kobiety zaczęły 
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albo mają poczucie, że wina leży po ich stronie. Nie chcą 
okazać się „niepełnowartościowe”, oziębłe. Nic więc nie 
mówią i problem narasta. Mężczyzna też nie jest skłon-
ny o tym rozmawiać. Czasem zapyta: „czy było ci do-
brze?”. Ale tak naprawdę chce usłyszeć, że było cudownie. 
Trzeba przyznać, że Michalina w swojej książce trochę 
prymitywnie i stereotypowo traktowała mężczyznę – 
jako istotę niedojrzałą, gnaną popędami. Jakby mówiła:  
To tylko mężczyzna, czego można od niego oczekiwać.

Sama, choć jej mąż miał duży temperament 
seksualny, późno została rozbudzona...
Wyszła za mąż z wielkiej miłości. Ale nie jest tajemnicą, 
że pod względem seksualnym nie byli dobrani. W pew-
nym momencie życia wymyśliła to, co niektórzy nazywa-
ją trójkątem, a ja nazywam związkiem równoległym. Do 
relacji weszła ich przyjaciółka Wanda. Michalina była 
tego świadoma. Nie jest to aż tak niezwykłe: ostatnie 

badania pokazują, że 8%. Polaków pozostaje w takich 
związkach. Michalina miała trzydzieści 

parę lat, gdy wyjechała do Lub-
niewic, by odpocząć. Tam 

mówić o prawie do przeżywania orgazmu. A jeśli go nie 
przeżywały, to próbowały udawać, bo miały poczucie, 
że powinien być.

Nadal to robią – jak wynika z Pana badań, 
aż 42% kobiet przyznaje, że czasem udają 
orgazm. Co więcej, 29% mężczyzn ma tego 
świadomość. 
To pokazuje, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia. Sztu-
ka kochania wciąż jest aktualna.

Czemu udajemy, zamiast wspólnie 
poszukiwać możliwości przeżycia rozkoszy?
Bo wciąż mamy trudność w porozumiewaniu się w sfe-
rze seksualności. Jak powiedzieć partnerowi, by robił 
to inaczej? Niektóre kobiety nie chcą urazić mężczyzny 

seks to zdrowie
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Wciąż mamy trudność w porozumiewaniu 
się w sferze seksualności. Jak powiedzieć  

partnerowi, by robił to inaczej?

seks to zdrowie

poznała Jurka, który był kaowcem, a wcześniej maryna-
rzem. Z nim przeżyła pierwszy orgazm w swoim życiu, 
to było dla niej objawienie. 

Jak widać, też nie potrafiła rozmawiać  
o tym ze swoim mężem. Wyobraźmy sobie,  
 że przychodzi do Pana kobieta i mówi,  
że osiąga orgazm, masturbując się,  
ale nie czuje go, współżyjąc z mężem  
i nie wie, jak mu o tym powiedzieć.  
Co by Pan poradził?
Po pierwsze, mam informację, że orgazm jest u niej moż-
liwy. U niektórych kobiet pojawiają się biologiczne uwa-
runkowania, które zniekształcają odczucia seksualne. Py-
tałbym, jak długo trwa gra wstępna. Zdarza się, że u męż-
czyzny wytrysk następuje, zanim kobieta szczytuje. W ta-
kim przypadku trzeba zadbać, by gra wstępna była dłuż-
sza i skupić się na pieszczotach, które będą stymulowały 
kobietę. Wiele czynników ma wpływ na jej satysfakcję 
seksualną: pozycja seksualna, czas współżycia, atrakcyj-
ność partnera. Ważne, czy kobieta ma po-
czucie bezpieczeństwa pod względem 
antykoncepcji, czy doznała kiedyś 
przemocy seksualnej. Czy chcia-

ła tego stosunku, czy też zgodziła się, bo partner chciał. 
Czy jej relacje z partnerem są dobre, bliskie, czy prze-
ciwnie – przeżywają jakiś kryzys. Może jest zestresowa-
na, ma jakieś trudności w pracy. Może nie czuje się dość 
atrakcyjna jako kobieta, bo przybyło jej parę kilogramów. 
Gdyby porozmawiała z partnerem, mogłoby się okazać, 
że ciągle mu się podoba...

Czemu więc tego nie czuje?
Gdy rozmawiam z pacjentami, kobiety często żalą się: „On 
mnie już chyba nie kocha”. A partner siedzi obok i nic nie 
mówi. W końcu nie wytrzymuje i stwierdza: „Przecież 
jakbym cię nie kochał, tobym z tobą nie był!”. I milknie. 
Gdy rozmawiam z nimi osobno, okazuje się, że dostrzega 
w niej wiele zalet, ale nie mówi o tym, bo to dla niego oczy-
wiste. „Jak pan sobie to wyobraża?” – pyta. „Przyjdę, usiądę 
i powiem jej, że jest dla mnie najważniejsza, świata poza 
nią nie widzę?”. „A ja bym chciała to usłyszeć” – mówi 
na to ona. Po paru spotkaniach zaczynają wreszcie roz-
mawiać. Zdarza się, że ona zaczyna płakać, on często też. 
„Jak mogłaś pomyśleć, że ciebie nie kocham?” – pyta roz-
żalony. O tym właśnie wiele pisała Michalina – o odwadze 
rozmawiania ze sobą na temat seksu. 

Nadal mamy z tym kłopot, brakuje słownictwa.
Myślę, że kryzys się pogłębia ze względu na internet. Kie-
dyś pisaliśmy listy miłosne, teraz wymieniamy się krótkimi 
SMS-ami, e-mailami. Na szczęście partnerzy mogą stwo-

rzyć swój własny język, zrozumiały tylko 
dla nich. Dzięki niemu nawet w towa-

rzystwie obcych osób mogą flirto-
wać i komunikować sobie, że mają 
ochotę na seks. 
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To może być element gier miłosnych, o których 
wiele w Sztuce kochania...
Wisłocka chciała pokazać, jak możemy się troę wyluzo-
wać i nie traktować seksu strasznie poważnie ani zada-
niowo. Seks jest radością, a nie karą czy ponurym obo-
wiązkiem. Radosny seks przyczynia się do utrwalania 
dobrych relacji. 

A ich wrogiem jest monotonia. Wisłocka 
sugerowała, że schronieniem dla miłości 
może stać się łazienka. Choć w PRL-owskich 
ciasnych łazienkach trudno było uprawiać 
miłość…
Mam wrażenie, że odwoływała się do łazienki jako sym-
bolu, a nawiązywała do jeziora w Lubniewicach. Tam po-
czuła ogromną wolność; okazało się, że woda może być 
afrodyzjakiem. A jeśli nie ma jeziora, to przynajmniej jest 
wanna z wodą. Chodziło jej o szukanie inspiracji w relacji.

Aby ich szukać, trzeba czuć się bezpiecznie. 
Trudno o to, gdy dla co piątej osoby sposobem 
zabezpieczenia się przed niepożądaną ciążą 
jest... stosunek przerywany!
To smutny wynik. Wiadomo, że nie jest on żadnym zabez-
pieczeniem. Choć od czasów Michaliny Wisłockiej tyle 
zmieniło się w zakresie metod antykoncepcji, od kilku lat 
nie wzrasta zbytnio grupa kobiet stosujących antykoncepcję 
hormonalną. Lęk przed ciążą negatywnie wpływa na satys-
fakcję z życia seksualnego. Wisłocka była współzałożycielką 
Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa, bo wiedzę o an-
tykoncepcji traktowała jako edukację w zakresie zdrowia 
człowieka. Wciąż wiele jest do zrobienia w tym obszarze.

Każdy lekarz rodzinny powinien pytać pacjentów o ich 
zdrowie seksualne, bo ono ma wpływ na jakość zdrowia. 
Przez całe życie jesteśmy istotami seksualnymi. W póź-
nym wieku bardzo ważna jest bliskość, miłość – nie tylko 

ta erotyczna. Sztuka kochania tak naprawdę jest elemen-
tem sztuki życia, może wzmacniać dobre samopoczucie. 
Dziś w zabieganiu często przegapiamy wartość miłości. 

W księgarniach dostępne są poradniki o tym, 
jak osiągnąć orgazm, a także sukces. Nikt nie 
uczy nas, jak kochać i być kochanym…
Za szybko zniechęcamy się do budowania dobrych relacji. 
Nie jestem zwolennikiem bycia w nieudanych związkach, 
toksycznych. Na szczęście wzrasta świadomość, że mamy 
prawo do szczęścia. Częściej szukamy pomocy, gdy po-
jawia się kryzys w związku. Mamy dziś więcej odwagi, 
by szybciej zamykać nieudane relacje. Ale mam wraże-
nie, że niektórzy z nas zamykają jeden związek i wcho-
dzą w kolejny, ale mają wciąż te same deficyty w umiejęt-
ności budowania dobrych relacji. Nauka doświadczania 
orgazmu uczy nas miłości rozumianej jako wrażliwość 
i odpowiedzialność za i wobec partnera.

Sztuka kochania jest wciąż trudną sztuką. 
Jedno jest pewne: Wisłocka była i wciąż jest 
kochana przez czytelników, a szczególnie 
przez czytelniczki…
Rzeczywiście, miała poczucie wartości i znaczenia tego, 
czego dokonała. Paradoksalnie, sukces popularyzatorski, 
jaki odniosła, przysporzył jej później goryczy. Nie radzi-
ła sobie z tym, że już nie jest tak popularna jak kiedyś. 
Z różnych powodów czuła się osamotniona. Nie znam 
drugiej tak tragicznej postaci. p

PROF. DR HAB. ZBIGNIEW IZDEBSKI 
Pedagog, seksuolog, doradca rodzinny, specjalista w zakresie 
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Od 2010 r. jest współpracownikiem naukowym Instytutu ds. Ba-
dań nad Seksem, Płciowością i Prokreacją im. Alfreda Kinseya 
na Indiana University. Odznaczony złotym medalem Światowej 
Akademii Medycyny im. Alberta  Schweitzera za humanizację 
medycyny. Od wielu lat prowadzi badania dotyczące zdrowia  
i życia seksualnego Polek i Polaków.

„Pani od seksu” 
 
Michalina Wisłocka (1921–2005) była lekarką, 
ginekolożką i seksuolożką. Popularność przy-
niosła jej bestsellerowa Sztuka kochania, wyda-
na po raz pierwszy 40 lat temu. Książka rozeszła 
się w ponad 7 milionach egzemplarzy, a karierę 
zrobiła także w krajach dawnego bloku radziec-
kiego. Michalina Wisłocka sprawiła, że w PRL-u 
zaczęto mówić o seksie z większą otwartością. 
Dla kilku pokoleń Polaków stała się na zawsze 
„panią od seksu”.

Nauka doświadczania orgazmu  
uczy nas miłości rozumianej  

jako wrażliwość i odpowiedzialność 
za i wobec partnera. 

seks to zdrowie


