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WIELKI SEKS w ruarvnr ntmscrb
Co ma zrobi6 facef ze wstydliwym problemern?

.

Kobiety rnog4 o spr.awach seksu porozmawiai z ginekologiem.
Komu porvierzaj4
srvoje taj€mnico mQzczyzni? Jakie maj4 problemy?
jak
Czy i
solie z llirlri nor4t

rakie dwa przypadhi, ate

to bvlv iakiei siiny

y'e

,p,i|iiii"rrory""no-

seks.ualnymt nitct nie przyszedt. Mo\e'dtatego,
"apalru.
,"j"rr"ir
takich problem'w. Moja stycznoi' z mg2czyznanijest jedynie',,,,,tedy,
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tlich prabtemy z ptodnoiciq
z JarociJla. Wie latomiast o
xt

,

m6wi 1ek. tttcd.I(atariyra Zrolo,
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Mieszkancy naiych miast nui4 otrudniony
dostQp do seksuoroga, Jesli narvel
mozDa sig zapisac jedynie na wizytg prywatllq.
Kobiety rirog4 p6jsi rto
ginekologa. Do kogo w Jarocinie udajq
sig wigc mgzizyZnfl i*r'*i,'i
*u*r^,
zgtaszajq gig z ,,ry,mi problemami,' do
nas. Rze,czywilcie O,;r;;-;;;;o
Orrrorrro
seksuologiczna nct terenie povtiatu.
Ten temat plzestaje byt te'tnaten'fabu. pacienci
t,t a.ryie:a!1na te sprawy, nie zostawiajq probtem'w sqmytn
sabie :i::: !:,.f"j

p:y]n:rje,

alarmuJiJ iekar,/e

rodzi\ni. Mt2czyrni Nzyznajq

s:q. 2e rnajq proDlemy 7 er.ckcJ4. pykJq,

co nobi6.,2eby utrzymad odpowieddq
hond yoi1. _ nywa,- zi wspo*ogomy nn
irodkqmi, aleprzede wszystlcim h"zeba ,6wit profllaktyce
o
schorzefr,"zab,it)ea
leRalze.

rony*i
- aoaaja

W Jarocil]ie Wzyjl]Iluje tez., na NFZ, kilku urologdw.
1v:gkszos ci mpzczyzn
wiz1t1.1.nich kojarz4 sig z problemami z np. prostat4,
Malo z nich wie, ze tacy
specjaliici udzielaj4 re2 porad w przj?idku probiem6w
z potencj4,
problemanti selr"tualnymi przyclxodzq mtadzi
merczyhni, oc! lg do 10, rctol
o
nx6wiq - przyz\aje lek, med. Artur Kulakowsk,.
urolos
.otwarcie rym
rrzyJmr'u4cy \r przychodni ,'Arfa-Med" w Jarccinie. - starsi racze.l
nie ,,wych1,raiq sip:
z tymi tetuatami (...), ale po 30 latach pracy, kontalcnt
z pacjentami, c)uie sry, teogo
yll:zy zapltat a to, czy w tej sJ?rze wszlstka gra, czy nie.- DawnieJ iyla octpowie.fi.. _
Tak tak, oc?wiicie! Dzi! m6wiq otwalcie, uczcitlie, co
int dolega, Ze nie wsp'tzyjq
albo te ,je,tt ok i xie potlzebujq nic, albo ze
mogloby byt lepiej Oiwaga, otwattoii jest
wtgksza nE 2A l.at {emu. (,,.) Mlodzi mowiq problemach
o
z zabt,rzeniami. wzwodu cry
pr zedw czes ne go wyt D) s ku.
-. Z

.
aycia, i

P:elwsze wizyty ,,w t€j sprawie" doyczE cofiz lli,odszych ,aQzczyza - 4q a
tawet 30latk6w. Jak sig przyzraj4 do swych grobisn6w? - Mdwiq, ze nie sqjui takimi.
mg2czyznami

jak kiedyl - m6wi Piot Kolaiski, lekarz rodzinny z Ruska. W polowie

przypadk6w to kobiety plosz4 go o dyskretn4 in0erwercjg, nieraz poza wiedz4 swoich
paxfnerdw. - Zalq sig, te mqi nie je|tt taki, jqk byt kiedyj .. - dodaje piotr
Kolanski.
Najsta$i mgzczyzfli, kt6rzy zwracali sig do niego po radg w kwestii popr.awy mgskoici,
liczq powyhej 70 lat. - Zyjenry coraz dhaej. Mozemy 2yt swoboclnje, pelntq zycn _
podkeSla lekarz.

Niekt6rzy 0"ro"",."

r;;;q

w

sis
srodki wspomagaj4ce porencJg w
intemecie, bardziei ostrozoi - w aptekach (takzebezrccspty). - Kiedyi.jehl)ito
sig po to
do dtzltclt aglomerucji, zeby nikt nie widzial - m6raijedm z os6b prolvadz4cych
aptekp.
- Odpagct mgzczyzn wzros,la przyznaje Grzegorz Str6zyk, aptekaru Zerkawa. _
Paycltodzq, zaczyltajq rczmawiat o tym yoblemie. Zawsze zachowuje
dyskrecjg.
Tajemnica jest doclxowana, wige cla*q nmie duzym zaufaliem. pe\.)nie
dlatego Jest in1
tatwiej m6wid co int dolega. ltrcze,lniej m61ai/i, ze
,,to clla ko/egi,', ,,\rujka,., ,, bruta.
Dla wszysthich wolcoto, tylho nie c a siebie. Teruz pacjefici pytqjqwprost
o racle. ,Jest to
na pe\a) o bezpieczniejsze. Niez,alearLre bowiem od tego, czy ohodzi prostatg,
o
czy o
zaburzenia erekcji. czQsto wystgpuj4 dodatkow€ problerny _ np.
oadcisnienie tQtnicze i
to w col]az mtodszym wiel(u. Kiedyd dotyczyly one pacjent6w w wieku powyzej
50.
roku 2yc.ia, dziS - 30-latk6w.

-
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Impotencja moze mieC zwiqzek z chorobami ukladu l(rezenia, nerlvowcgo, z
problemami hormonalnyni, a takze - coraz cz_gfciej _ ze stresen,
Ten ostatnt czynrk
sprawia, ze po irodki wspomagaj4ce potencjg przychodzq juz 30Jatkowie, To skutki
przeprqcoluania, ,nyeksploatowania, przeciqzenia organiznxu wieLagodzinnq
pracq,
dojazdqml do praqt, niedospaniem - tn6wi Grzegorz Str6zyk,

- Practljq w delegacji, przleadidjq na piqtek, sobotg, niedzielg, najq mlotle,
pigkne zoq) i.., problem. Dochodzi do zbli^enia i jest klapot... Ich organizmy
sq tak
przesilone, te brakLie erekcji. A wydaje im sig, ze sq przeciez w pelni
_
sil! opowiada
aptekarz. Podkresla, 2e \ryazna jest tet zmia]na lJybu Zycia _ na zdrowy,
higremr:zny
Naduz).walie alkoholu, papierosy, brak uprawiania sportu, chodby retrceacylnre _
ro
wszystko ma ogromny wplyw na kondycjg
,
'\Qtczyzny
54 tez pacjenci po 70-tym rohu Zycia, kt6rzy regularaie zaopalrljq sig we
,,wspomagacze". - Zycie seksuaLne ma duiy wpLyw na psychiq. podczas aktu
seksualnego otrzymuje sie wiele pozywtxych cloznan - d.adaje Crzfrgoz Str62yk.

Z

Pacjenci powinai uiei jednat Swiadoflo66, zc nje wszystko, co iest w
tolewizyjnej rcklamio, jest dobre dla nlch. - Sroclek mo2e wejtr' w interakcig z lehami,
ktdre sie bieqe, a to jest niebezpi.ecz e - p"zestrzega apaskatz,
Wielu ngZczyzn uie zdaje sobie tez spmwy ze szkodliwosci trzymania laptop6w
na kolanaoh.

Na opakowadach papierosdrv rzadko moZna rlaleZ( infounac.jg, Ze nog4 byi
ptzyczyn4 impotencji. Tynczasem \ua\eZt\ief.je od palenia papieros6w
w duZyrn
stopniu powodujo takie zaburzenia, - Czgsto po rozmawie ze mnq nagle mgiczrztxa
prz$tqje palii papierosy - nie oba ,ia sig raka, nie obewia sig innych schorzefr, ale
dostrzega u ,siebie problemy z potenciq, z elekciq i tego rig bol - m6wi lek. [red. piot
Kolafski, lekarz rodzinny. - Zony przychodzq potem i
Wtajq, co zrobilem, ze mqz

przestai

palit?

na lastrze:

Mimo

wiele si9 znienilo, nadal nie wszyscy pohafi4 otwa.cie ,,o tyn" Drdwii,
- Nie paszedlbynt do seksuologa. Na et gdyby
lu byt dostgpny w Jarociftie. Wstfdz| sig
- wynaje 3O-latek. - Co robie, jLlk mam problem? Sam sobie jakoi radzg mowi inny
IrtNody mQzczyTta.
2e

Najbardziej ambicjonalne - problemy z erckcj4
Roznowa z dr hab. n. med. MICftAtr EM LWEM-STAROWICZEM, psycnlarr4,
seksuologiem, psychotempeut4
Z jakiml problemaml zwracaj4 sig najczQjciej m9Zczyrni do seksuologa?

Najczqsciej z powodu zaburzol erekcii (wzwodu), przedwczesnego .wyrysru
.
nasieniq. obnizenia

poital^nia hb dysproporcji potrzeb seisuallych w
_seksualdego
zwrqzKu. nrekontrolowanych zachowarl seksualnych _ nalogowego kotzysaania z
porrografii, kompulsywnej masturbacjl itp

Z czym sohie r^d24, z czym nie Iub gorzej?

Najbardziej ambicjonalnie tnktowane sq problemy

z

erekcj4, powoduj4
cierpienie i obnizenie p oczrcia wlastej wadoJoi. Dysproporcj a potrzeb seisuaioych jeii
czgst4 przyczyt\4 zglaszania sig par do seksuologa. Wdr6d mgzc zyz$, dla
ktoryah iycie
seksualne znqjdlje sig wysoko w hierarchii potrzeb, wyst4piinie problem6dzaburzei
seksualnyoh
sig z istotnym cierpieniem i sktania do poszukiwania po[rocy.
.wiqZe
lstotnym problenem jest takze deficyt komunikacji m temat seksu w zwiazkacrr.

b

Kiedy nalezy zglosid

U

siQ

po pomoc?

wioiu mgzczyzr po.jawiaj4 sie spomdyczniej epizodycznie probleny

seksualne, np. trudnosci z uzyskaniem erekcji w sytuacji angczenia, stresu itp. Jezeli
j€dnak problem sig powtarzq to nalezy poddad go odpowiedniej diagrostyco,
Zabuzenia seksualne mogq byi q/czesn)rn sygralem chordb przewlekiych, np. ukladu
krlhenia czy culczycy, Wozesne podjgcie diagnostyki przryspiesza proces leczenia i
zapobiega powiklanion. Narastaj4cy problem seksuahy, z kt6tym para sobie nie radzi,
moze pruyczyr\li, sig do rozpadu zwi4zku. Dlatego sugerujg nie zwiekai zbyt dtugo z
wizyt4 u speoja.listy.

Seks sprzyja zdrowiu
Rozrnowa z ploL ZBIGNIEWEM LWEM-STAROWICZEM ld€sem, psychiarr4 i
psyshoterapeutq, konsultattem kraj ou,Tm \",, dziedzinie seksuologii, prezesem polskiego
'f owarzystwa Seksuologiczoego

Czy mgi,czyLni s4 w jaki6 spos6b uprzy.wilejowani,
iycia seksualnego, bo wigcej dla uich wynaleziono?

jeili

chodzi o poprawg

Mozna tak powiedziec, bo seksualnosi r\Qzczyzl jest mdej zlozona w
polownaniu z s€ksualnosciA kobiet. Cod za coj, poniewaz u \nEi,azyzrr s4 prostsze
mechaniztny, dlatego latwiej bylo wynalezi 1eki, kt61e mg2czyzoom porEagajq.
Sekjualnold kobietjest bardziej skomplikowana. Nie da siq tego zalatwid tabicur4,

Mieszkaicy malych mifft maja utrudniony dostgp do seksuologa. A je6li
jest, niekoniccznie jest to rng2czyzna, Czy mliczryznom mohe to przeszkadzat, iLe
majq opowiadai o swolch problemach seksralnych kobiecie, mog4 sig tego
wsfydzii?
Jezeli mamy jakiei problemy, powinniSmy sig zwracai do prof'esj onalisty. A.pted
lie rna ziraczenial Pro:fesjonalizm oznacza, ze dana osoba uzyskala kwalifikacje do
leczeDla tego typu zabuzeil. Np. ginekolodzy to r6ra,niez hobiety, i mezczyitli,

i

My(lenie,

Ze

kobieta nie Toz\|'ie ilg\czyzny

to

juz

sQ

lalde pogl4dy re1lo,

Dlaczego warto wytrrai sig do seksuologa? przelamad tvstyd, wszelkie
opory?

Seks sprzyja dlugowiecaosci, zdrowiu, relacjom partnerskirn, relacjon
spoleca]'m, wplywa na samoocenQ, Jak ktos chce to sobie wszystko zaburzyi, ro moze.
Ma wolny wyb6r, Al e lepie) ieby z,aAbal o tQ seksualrofd. Ona wp.lywa {a te wszystkie
sfery przeze nnie wymienione.

i4

To tak,., w ramach rozr)'wki

-

Jak palx siC dowie, ze gdzie;i jest Murzynka albo Tajlandka, to czy to bedzie y)e

Wroclawia czy w llarszawie, niech pan m6wi. Dzwonitny i jedziery)l _ opowada
taks6wkarz o slecjaluym 2yczeliu jednego ziarociirskich urzgdnik6r,v.

Na niejednq parg baraszkuj4c4 w okolicznych lasach nalkn4l sig lejriczy spoct
Iatoaira. - Nie pryypominam sobie, zeby to byly pary malzefishie.
,/q in nie $)rawazorcm
dokumentiw. Ale po ich zachowaniu v)iclai br+o to, Ze to nie jest a\icjalne
spot:kanie.
Nieruz to sq naprawdg zabawne numery. Czasem mozna bolci zrywat... _
Srni";" rrg, _
Bylj tctcy starsi panowie.,. Ja tent clo samochodu nie zaglqdalem, ale panie
zaslania.ty
l'?tcaml twqrz, Mdwi]e x, ze trzeba zjechat. bo talasujq
dloEe. ,ledeu j egomoii, lysawy,
kolo 60-tki rglcg chcia! mi podawat. podniostem swoje do g6ty
i powiedziatem: _ tytko
rqkl (...) .ldk wyjezdzajq z lasu ctziey)czry s4 jakiei skolxrtndowane,
JAceci
'adnych
ontdlali...

Czy l11eZczyhi. czgsto korzystaj4 z ptahych usfug
seksualaych ?
.
- twierdzi

_

Barclza czg$b

Gorqaa Andzela+ reklamu.;4ca siQ na lanaoh raszege
tygodrrjka, _ Nie ma
wiernych mgzczyzn. Niezaleinie od tego, c4) sq Zonqci,
czy sq w zwiqzkacl,t. Gdyby ieh
tu nie 4io, tie mialybyiny pacy. Odwiedzaj4iq panowie
w r6znym wieku. Niekt6rzy
mal 4 szczeg6inie wyrnysrrre propoz-ycje. - Nie robig
takich wymlSwch, nqt4)et tego nie
slucham. Ja mdn swojq rcgt"4k, o lrt'rcj nie tgdg

mdwifa i rci rcg*ki,rig trzyman! _
opowiada. Przyznaje, ze niekt6rzy LrrQzczytt\j chc4 sig,,wygadad;. _
Ni;chgtnie tega
sluchom, ale wysfucham. Ka,dy jest czlowiekiem, Mozna
coi doradzit. pobawit sig w
psychologa. My je6teim! tak ni wiymi psyclxoloikami _
podkreita, Na co panowre
rte't_zekaj4? - Na swojq zon1, na partnelkg, Z drugiej
strony nie ma czego irllowai!
Jakbyrnja mlala takiego mg2a, co by chodzit pa agencjach,
n bym takie icirwo z domu
qtwalita ! - slwierdza.
Ile facet powinien mie6 pienigdzy, by [rdc skorystai z p]atuej
uslugi seksuainej?
! - Snieje sig Gor4ca Ardzela. Minimutn? _ Dwie si6wy J wyynur". go
jest ze 1q stawkg? - Wie pani, trzeba
tak robii, ieby duio zarobft, a sig nie narobit! Zeby
wilk byl caly i owca syla - dodaje. W ci4gu godzinyjest w
sranie przyj4C ,,okolo dw6cl
k11efi6w". Mgzcz;lzli odwiedzaj4j4 o rdhrych poraoh, w godzinaoh
swoiej-_ pr.acy atUo
vr' dfodze do ptaoy, - lF Lnigdzyczasie hietaz
Aona zadzwoni. Mqz pyta; Kochanie,
wstqpiC jqzcze do ntarketu, JaJci chcialai soczelc, bananowy
czy jaki? _ opowjada.,.
Dziwi sig, ze kobiety sq naiwne. - Jakby mnie mq2 zrlradzil, to bym ylieclziala
to
act ruzu!
- zapewnia - Ja to bym wziglq trzepak i tak bym!.,.
Ale co mi tam, dla ntue rct lesr
pieniqdz. (...) Nieht'rzy nieptzychodzq, bo sig bojqzonylltbo
sqfina/tsowo olraniczen[
- zostaje im 15a 4 na papietusy albo na bilety dostanq
i kol,tiec. Nie ,rtat ich na to.

-_
-. Jak najwigcej

2ebtt

\.-

iit

do agencji. Chrba te zlapiq jakqi fuchi. Niektony si1 ptzy^\ajq,2e musieli sobie
,,odkiadad" pieni4dz€, - M6\riq, Ze kxusieli dwie fuchy zrobit, Zebl uzbierai - wyzra]o
kobieta, Dlaczego spruedaje si,j zapieniqdz,e? - Nojwigksza gtupota na iwlecie, ieby r)
to wdepnIa. Ale,.. ja txie naruekam (..J - slwierdza. Nie oba.i,via si? o swoje zclrowie? _

- zape\\nia, - Jak dobrze ;ig umle zalo\ya, nigdy
(..) Man wypribowanq Jirmg, zanawiatn od razu 3aa-400 sznlc

Nie, bo u2yuam prezerwaw
pglazie,

Jeden z

jarociriskicli taksdvr'karzy nie ukrywa,

ie

bawi go poruszony temat, W
by e wyj arviad zbyt wiele. _ Woig pandvt... Jest grupka
takich, co korzystajq. W fiznym ytieku, To sq przedsigbiorcy, biznesmeni, taq),
ca n\alq
s. aje dzialalnaici, wi€ksze czy mniejsze - opowiada. - Kiedy;| z takiego czegoi korzystali
gtiwnie Cyganie - jeidzili dateJ, bo bati sie sarcich zoh, Dzisiaj polacy te2jezdaq.
7.e

trosce o sw6j intercs dba o to,

Na miejscu wystarczy 1niei tlp.

zl,

j\t

ale
wyjazd. do poznarua czy
Wroclawia, t4cznie z przejazdem taks6wkg, kosztuje ok. 1,000 z-1.
2OO

W wigkszo3ci odbywa sig ,,to', w ranaeh r oaywki' - Dw6ah, bzech kumpli jest
na imprezce, Jahju2 jest czas v)racai do domu, o p'lnoey albo po p6hoc!,
wsa,taJ| i
tak od slowa do slowa pada; - ,,A no2e byimy sig przejechali do... ,4 wie pqn, gdzie
co!

jest? Ma pan telefon? " pytajq. I w rqmach rorywki ocllatujemy. Zeby
sabie
skorzysta4. Pakowie dru)oniq jeszcze d.o zon: - Spij, wszystko w porzqclku, yszcze
stg
takiego

bawimy na imprezce

!

Czy panowie zwierzqq sig, dlaczego to robiq? - Samotn[ m6wi4, ze
]ezdzq
rcSuLarnie dla zaspokojenia swoich potrzeb seksuahlych. A rozryv)ko.wi. panowg _
spontanicznie, dla zabcvl np. podezas spa{kania po latdch - opowj^da, taks6wkarz.

Niektdrzy - z ciekawoici, Czego panowie oczekuj4? - Bazujq przecle vrszysratm na
naszyclt wiadomoiciach. Pytaj4, co my proponujemy, gclzie tu pojechqc,
Chcq miet
,iwieie infarmacje - gdzie sgfajne dziewczyny, bo w agencjach sig anieniajq _
dodtje. _
I proszq,
iclt tam zo, ie26. parg lat temu, jak (kilkadziesi4t kilometr6w od Jarocina
^eby pojawila
- przyp. rcd,.)
si? Nigeryjka, taka Muraynka, co miala lg lat, to prosz. pau
wycieczki byly. W-CIECLKL Tam brb cztety (lziewczyl,ty, zawozilen
np. trzecll
JAcefiw, to zaden nie korzystal z innej, tylko po kolei czekali za tq Murzynlq... Zjedbym
panem urzgdnikiem, wie pani, DOBRYM ung,hxikietn, jeidzitijmy do odlegtych
xiejscowoiici. Mtiwit: - ./ak pan sip dowie, 2e gdzie,! jest Mutzynka albo
Tdjlanclka, ta
czy to b?dzie we Wroclawlu, c4t w ll/arszawie, niech pan m6wi. Dzwo .ihry jedziemy!
i
Taks6wkarz wyznaje, ze ce[a nie grala zadnej roli.
Kierowca taks6wki pftyzl\aje, ze lieftz musi byd psychologiem . Zddza sig, ze
o&adza ttgzazy^nie \yizytQ w agellcii - szazeg6lnie,j€Sli zna syttlacjQ domow% wie,
ze
w domu Zona, dzieci, ledwie tvyslarcza do pietwszego...

6

* Pqeudqnia kobiety
zostal zmieniony

w rarnce:

Jak dla Zartu - ok
- Kupujq sztuczne pochwr, wibratory.,. Jeili ktol
kpuje dla,afiu, olt" ale\e1eti
-dla stebie - to jqkie.i plrykre jett...

Zszwyczqj chyba jednah dta zartu _ mowj Maja
Kochanowska, sprzedawczyni ze sklepu
gadzetaml erotyczoymi w
,,prikusek',
Iarccifie. - Niektdrzy s4 pevni siebie, a niekt6rzy sig wstydzq.,
wsedzq sig iudzi, hthrzy
wehodzq za ninzi do sklepu, (... Ju, si€ przyzry.zaitam,
)
Juz mnie nie lcgpuJe tq
sytuacja, Ca j4zaskoczylo? - pnyszta kiedy! pqhi i powiedzialq
ie kaicla szanulqca sig
bobietapoy)infta miel.w donu vriblator _ opowiada
sprz9dawazyd.
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