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Aktywność seksualna osób starszych 

„to, że ktoś nie jest w stanie w wieku 70 lat zwyciężyć w maratonie, nie znaczy, że nie 

potrafi biegać” 

 

Seks długo rozpatrywano w kategoriach prokreacji i osnuwała go aura tajemniczości, 

albo był i ciągle jest jeszcze w wielu kulturach tematem tabu. Tym bardziej życie intymne 

osób starszych nie stanowiło i często nadal nie stanowi problematykę podejmowaną przez 

badaczy. Nie ma się czemu dziwić, skoro jeszcze sto lat temu średnia wieku życia człowieka 

w Europie Środkowej niewiele przekraczała czterdziestą wiosnę. A zatem problemy osób, 

które przekraczały okres rozrodczy jawiły się jako marginalne. Seks osób po okresie 

przekwitania wydaje się zatem konsekwencja wydłużania się życia człowieka. Dopiero 

ostatnie lata minionego wieku przyniosły nowe doniesienia za badań nad seksualnością 

seniorów burząc mity o seksualności osób w późnym okresie dorosłości, czy nawet jego 

braku. A że dla samych seniorów seksualność jest ważnym aspektem życia, udowodniły 

badania B. Starr i M. Weiner, przeprowadzone na próbie ponad tysiąca osób po 

sześćdziesiątce. Z ich analizy wynika, że 97% sześćdziesięciolatków i 

siedemdziesięciolatków oraz 93% osiemdziesięciolatków deklarują się, że nie tylko myślą o 

seksie, ale także za nim tęsknią
1
! 

Rozważając problematykę seksualności należy także podkreślić wartość aktywności 

seksualnej (jako cząstkę aktywności w ogóle) w perspektywie teorii aktywności, która jakość 

życia osób starszych uzależnia od postawy aktywnej seniora w wielu obszarach jego życia. 

Trudno jednak podejmować tematykę seksualności osób starszych, nie wskazując na 

różnorodność w samej grupie seniorów, gdyż pod wieloma względami osoby starsze – 

zakładając po 65 roku życia – nie są grupą homogeniczną. Człowiek we wczesnej starości 

różni się znacznie od sędziwego starca, tak jak dziecko trzyletnie od sześciolatka i jak 

człowiek we wczesnym okresie dorosłości od pięćdziesięciolatka. Wszelkie uogólnienia 

pozwalają stworzyć pewien obraz, którego dokładna analiza wskazać może na różnice, które 

wynikają nie tyle z wieku co z kondycji psychicznej, fizycznej, pozycji społeczne itp. Jednak 

bez względu na wiek, człowiek zakochuje się tak samo. Zjawiska fizjologiczne i psychiczne 

związane ze zjawiskiem zakochania są niezależne od wieku. Jak dowodzi J. Lee
2
, podobne są 

uczucia, namiętności,  fascynacja, potrzeba bliskości. 

                                                
1 Podaję za: J. Wingchen, Geragogik, Hannover 2004, s. 162. 
2 Podaję za: Z. Lew-Starowicz, Seks w jesieni życia, Warszawa 2000, s. 18. 
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Życie seksualne jest dla osób starszych istotnym elementem ich życia, wielu z nich 

jest czynnych seksualnie. Już przed ponad dwoma dekadami M. Brecher opublikował 

badania, z których wynika, że wśród siedemdziesięciolatków (70-79 lat) ponad 60% kobiet i 

75% mężczyzn deklaruje aktywność seksualną, z czego prawie dwie trzecie kobiet i trzy 

czwarte mężczyzn odczuwa satysfakcję
3
. Inne badania biograficzne K. von Sydov obniżają 

jednak znacznie procent aktywnych seksualnie kobiet po siedemdziesiątce do jednej trzeciej 

ich populacji
4
 (istnieje jednak różnica usytuowania w czasie, próby badawczej, metod 

badawczych w planach badawczych obu badaczy). S. L. Kivela podsumowując swoje badania 

określa jeszcze mniejszy odsetek aktywnych seksualnie siedemdziesięciolatków – 22% 

mężczyzn i 5% kobiet
5
. Von Sydov potwierdza także, ze dwie trzecie kobiet czerpie 

przyjemność ze współżycia i osiąga orgazm. Badaczka wyciąga także wnioski z wywiadów, 

iż większość starszych kobiet życzyłaby sobie erotycznych kontaktów, jednak bez ponownego 

zamążpójścia. Dane o polskich osobach w późnym okresie dorosłości (tu: powyżej 55 r. ż.) 

zamieszczone w raporcie DUREXU wskazują na siedemdziesiąt procent odbywających 

stosunki płciowe.  

Jednak wśród 10 obszarów życia (zdrowie, praca, finanse, hobby, małżeństwo, 

stosunki z dziećmi, własna osoba, seksualność, integracja społeczna, mieszkanie) - 

zaproponowanych przez niemieckich badaczy
6
 - wpływających na poczucie zadowolenia z 

życia, zadowolenia z życia seksualnego uplasowało się na przedostatniej pozycji, listę 

zamykało poczucie zadowolenia z pracy zawodowej. Zadowolenie z życia seksualnego 

spadało wraz z wiekiem, a mniej usatysfakcjonowane okazały się być kobiety. Ale to kobiety 

mają większe oczekiwania wobec życia, co sprawia, że w okresie późnej dorosłości nie mają 

partnerów i nie mogą czerpać radości z aktów seksualnych, czasami brak im odwagi na nowy 

związek. Także płeć jest zmienną, która różnicuje seniorów w ich seksualności. Różnica 

między kobietami i mężczyznami w częstotliwości odbywanych stosunków z wiekiem stale 

się zwiększa – kobiety wcześniej rezygnują z odbywania stosunków. Problemy związane z 

zaspokajaniem swoich potrzeb seksualnych stają się istotne szczególnie w przypadku 

„starości w instytucji”. Personel medyczny i  niemedyczny nie przywiązuje wagi do tej sfery 

życia. Satysfakcja seksualna także w wieku późnej dorosłości może pozytywnie wpłynąć na 

samopoczucie, zwiększyć poczucie przydatności, samorealizacji itp. Zaspokajanie potrzeb 

                                                
3
 E. M. Brecher. Love, Sex and ageing. Consumer`s Union Report, Boston, 1984. 

4 za: Frauen im Alter: Lust oder Frust, Braunschweig 1999 s. 18. 
5 za: M. Cichocka, Starość i seks, w: M. Beisert (red.), Seksualność w cyklu życia człowieka, Poznań 2004, s. 

213. 
6 J. Schumcher, T. Gzelmann, E. Brähler, Lebenszufriedenheit im Alter – Differentielle Aspekte und 

Einflußfaktoren, „Zeitschrift für Gerontopsychologie und –psychiatrie, 9/1996. 
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seksualnych osób starszych staje się zatem istotną treścią dyskursu personelu szpitali, domów 

pomocy społecznej, domów opieki. Wiedza seksuologiczna oraz postawa otwartości wobec 

potrzeb seksualnych podopiecznych wydaje się ważnym asumptem do podnoszenia jakości 

życia seniorów zamieszkujących instytucje opiekuńcze. Ludzie czynni seksualnie dłużej 

zachowują potencję - bez względu na to, czy wynika to z silnego popędu, cechującego 

niektórych ludzi w całym ich życiu, czy też z samej aktywność seksualnej. 

Poza wieloma innymi czynnikami, trzy wydają się być wyjątkowo istotne i decydujące 

o aktywności seksualnej seniorów: częstotliwość kontaktów płciowych we wcześniejszych 

fazach życia, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz czynniki psychologiczne
7
. 

Osoby, które w ciągu całego swojego życia charakteryzują się wysoką aktywnością 

seksualną także w okresie późnej dorosłości w mniejszym stopniu redukują swoją aktywność 

seksualną. A. Jaczewski tak tłumaczy gotowość do aktywność seksualnej osób starszych: 

„Jest to cecha czysto indywidualna, tak jak w ogóle nasilenie popędu seksualnego przez całe 

życie. Są w granicach normy ludzie, którzy przez całe życie, od wczesnej młodości wykazują 

bardzo silny popęd. Są to ci, dla których seks jest wielką wartością i której to aktywności 

seksualnej poświęcają wiele uwagi i praktycznego działania. Są też inni – rozkład jest zawsze 

wedle krzywej Gausa – dla których seks nigdy nie stanowi wielkiego problemu, a ich 

aktywność jest mała, niekiedy śladowa. I tak już pozostanie w starości”
8
.  Większość z 

aktywnych seksualnie seniorów czerpie radość i siłę z kontaktów seksualnych, które mogą 

być satysfakcjonujące nawet po dziewięćdziesiątym roku życia. 

 Na aktywność seniorów wpływa także ich kondycja fizyczna, ich stan zdrowia. nie Ni 

bez znaczenia jest wpływ wielu chorób, przez to trudnych do zdiagnozowania, których 

jednoczesne występowanie charakteryzuje ostatni etap życia człowieka. Kłopoty z 

poruszaniem, wpływ lekarstw na libido oraz problemy specyficzne dla danej płci (problemy z 

erekcją u mężczyzn, czy „suchość” u kobiet) mogą powodować oziębłość seksualną. 

Przyczynić się mogą do takiej postawy także zmiany w wyglądzie zewnętrznym. Dla osób 

starszych akt seksualny jest dużym wysiłkiem fizycznym, na który nie zawsze mogą sobie 

pozwolić.  

Nie bagatelną rolę na postawę wobec aktywności seksualnej seniorów odgrywa także 

ich zdrowie psychiczne i czynniki psychologiczne. Depresja jawi się tutaj jako kluczowy 

problem, który może być wynikiem nie tylko problemów osobistych, sytuacji społecznej czy 

                                                
7 Por. Bärbel Hirrle, Sexualität bis ins hohe Alter, „Gynäkologie“ 5/2004, s. 29. 
8 A. Jaczewski, Seks osób w wieku podeszłym, w: J. Rzepka (red.) Problematyka osób w  wieku starszym, 

Mysłowice 2006, s. 39.  
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materialnej, ale także kuracji farmakologicznej. Same problemy seksualne mogą być 

przyczyną leczenia depresji.  

Również stereotypy, postrzeganie seksualności przez młodsze generacje nie zachęcają 

seniorów do erotycznych uniesień. Rozmowy o seksualności wydają się być domeną młodych 

dorosłych. Młodzież jest za młoda, a seniorzy za starzy. Seks seniorów to temat tabu.  

Kolejny badacz W. Freiling-Sonnenberg pod koniec stulecia przeprowadził badania, 

które miały na celu określić czynniki, które decydują o bierności seksualnej osób w późnym 

okresie dorosłości. Wyniki badań potwierdzają duży wpływ biografii człowieka i roli, jaką we 

wcześniejszych fazach życia pełnił seks. Autor podkreśla jednak, że ogromne znaczenie ma 

wychowanie w dzieciństwie, które wiązało seks z winą i grzechem, rozdzielając jednocześnie 

duszę i ciało, które wcale się nie uzupełniają. Poza tym ludzie starsi po prostu rezygnują z 

szukania partnerów, a nie bez znaczenia jest przy tym reakcja najbliższego środowiska, której 

się obawiają seniorzy
9
. 

 Aktywność seksualna osób starszych jest oczywiście specyficzna dla tej grupy 

wiekowej. Związana jest ze specyficznymi problemami. „W ostatnich latach coraz częściej 

ludzie starzy korzystają z terapii substytucyjnej polegającej na wstrzykiwaniu hormonów z 

grupy testosteronu. Efekty, według endokrynologów i geriatrów są pozytywne, przy czym 

celem jest nie tyle poprawa libido, co zapobieganie osteoporozie. Efektem terapii jest także 

poprawa sprawności psychicznej, w tym pamięci. U wielu leczonych wzmaga się 

zainteresowanie seksem, a także poprawia zdolność do aktywności.
10

” Poza tym seniorzy 

korzystają także z protez czy środków farmakologicznych działających na potencję. Postawa 

wobec aktywności seksualnej w późnym okresie dorosłości jest wypadkową zmian w rozwoju 

człowieka, a więc zmian w znacznym stopniu niezależnych od jednostki oraz zmian 

wynikających z woli, osobowości jednostki. Podobnie jak w przypadku innych aktywności 

(np. Neugarten – postawy osób starszych po przejściu na emeryturę) postawa wobec 

seksualności może implikować niezmienioną, zmienioną, ograniczoną aktywnością seksualną 

bądź całkowitym wycofaniem z życia seksualnego. Wysoka satysfakcja z życia seksualnego 

jest przede wszystkim domeną osób często odbywających stosunki płciowe i, co może dziwić, 

osób najstarszych
11

.  

                                                
9 W. Freiling-Sonnenberg, Gelebte und nicht gelebte Sexualität der Pflegenden und alten Menschen in Heimen, 

w: H. C. Berghaus, K. Knapic, U. Sievert (red.), Trotz Alter und Behinderung: Ressourcen nutzen, Köln 1997, s. 

44 i nast. 
10 A. Kowalewska, A. Jaczewski, K. Komosińska, Problemy wieku starczego, w: A. Fabiś (red.), Seniorzy w 

rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, Sosnowiec 2005, s. 21. 
11 Por. M. Cichocka Starość i seks, w: M. Beisert (red.), Seksualność w cyklu życia człowieka, Poznań 2004, s. 

215. 
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Jednak nie zawsze autorzy rozpraw o życiu erotycznym osób starszych są tak 

jednoznacznie przekonani o potrzebie i pozytywnych skutkach współżycia w wieku późnej 

dorosłości. Kinga Wiśniewska-Roszkowska, jedna z nielicznych geriatrów w Polsce (około 

70 w całym kraju) piszę tak: „Natura jest bardzo praktyczna i ekonomiczna – gdy  w procesie 

przekwitania kończy dla danego osobnika okres rozrodu, likwiduje zarazem jego powaby 

płciowe, popęd i cała rozbudowana scenerię, służącą sprawom rozrodu. A seks to właśnie 

taka sceneria. Jest zresztą wysoce prawdopodobne, że likwidacja energetycznych wydatków 

na sprawy seksualne jest mechanizmem ochronnym, przedłużającym życie w warunkach, gdy 

starość osłabia żywotność organizmu
12

”. Badaczka dalej konkluduje: „Życie seksualne dla 

starych ludzi ma dobre i złe strony. Do dobrych należy podtrzymanie poczucia „młodości< i 

zwiększenie wydzielania hormonów płciowych. Z drugiej strony współżycie płciowe to 

znaczny wydatek energii, wzmożone ciśnienie krwi i duże obciążenie dla serca, mózgu i 

naczyń, co dla starszych osób, zwłaszcza dla mężczyzn, może być niebezpieczne.
13

” Chyba 

nie można zgodzić się z takim klinicznym podejściem do seksualności osób starszych. Seks 

seniorów to jeden z czynników wpływających na ich jakość życia. Jeśli sprawność seksualna 

zanika w szóstej, siódmej czy nawet ósmej dekadzie życia, to wydaje się naturalne 

podejmować aktywność seksualną do czasu, kiedy jest to możliwe, kiedy – odwołując się do 

analogii Autorki – natura na to pozwala. Problem odnosi się raczej do pojęcia zmiany, 

ewolucji w życiu seksualnym, a nie do wstrzemięźliwości. Zmianie ulega hierarchia potrzeb 

seksualnych. Oczywistym jest fakt, że prokreacja traci na znaczeniu na poczet funkcji 

rekreacyjnej, gdy zbliżenie fizyczne ma być źródłem przyjemności, radości, odprężenia. Nie 

bagatelny wpływ ma seks w zdrowie człowieka: starzeją się wolniej, ich organizm jest 

bardziej odporny, są zdrowsi psychicznie. Integracyjna rola seksu jawi się jako zespalająca 

dwojga ludzi, wzmacniająca więzi.  

Sztuka miłosna osób starszych także ulega ewolucji. Na znaczeniu zyskują bodźce 

dotykowe zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Bodźce wzrokowe często ulegają zastąpione 

właśnie dotykowymi. Uruchamianie wyobraźni staje się także jednym z substytutów bodźca 

wzrokowego. Bodźce słuchowe odgrywają szczególną rolę dla kobiet. To one oczekują 

wyznań miłosnych, komplementów. Wraz z wiekiem potrzeba ta wśród kobiet wyraźnie 

zyskuje na znaczeniu. Mężczyźni są mniej podatni na bodźce słuchowe, znaczenia nabierają 

dopiero podczas samego stosunku. Choć nie należy lekceważyć bodźców zapachowych i 

                                                
12 K. Wiśniewska-Roszkowska, Nowe życie po sześćdziesiątce, Radom 2003, s. 203,  
13 Tamże, s. 205. 
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smakowych, to w sztuce miłosnej nie mają one dużego znaczenia, choć są osoby, dla których 

pobudzenie węchowe czy smakowe jest sposobem na urozmaicenie pożycia eksualnego.  

Z wiekiem zmienia się katalog problemów życiowych. Także aktywność seksualna 

może obfitować w kryzysy. Przykłady podaje Z. Lew-Starowicz
14

.  Mit tyranii polega na 

idealizowaniu niedoszłego związku z przeszłości, ucieczce w świat fantazji, co negatywnie 

wpływa na związek z rzeczywistym partnerem. Podobnym kryzysem może być idealizowanie 

przeszłości z rzeczywistym partnerem, uciekanie do przeszłości, a nawet jej zniekształcanie. 

Kolejnym przykładem może być projekcja własnych oczekiwań i potrzeb. Jest to narzucanie 

związkom swych dzieci własnych poglądów i oczekiwań wobec życia rodzinnego. Inni 

znowu uciekają w dewocje. Rozczarowani życiem rodzinnym, małżeńskim, seksualnym 

szukają zrozumienia w życiu religijnym. Ostatnim przykładem niech będzie negowanie 

miłości. Przyjęcie postawy negującej istnienie prawdziwej miłości. 

Emancypacja seniorów w ostatnich latach w Polsce (i nie tylko) jest bardzo widoczna. 

Powstają stowarzyszenia aktywizujące społecznie seniorów, są na przykład aktywni w pracy 

wolontaryjnej na rzecz innych osób. Instytucje edukacyjne wypuszczają na rynek oferty 

skierowane do tej grupy adresatów, uniwersytety trzeciego wieku powstają jak grzyby po 

deszczu, a potrzeby są jeszcze większe. Seniorzy, świadomi wartości, jakie niesie 

uczestnictwo w kulturze, na miarę swoich możliwości uczestniczą w wystawach, galeriach, 

koncertach. Coraz głośniej osoby w trzecim wieku artykułują swoje prawa i potrzeby, jednak 

seksualność człowieka starszego, jak i seksualność w ogóle ciągle nie stanowi zagadnienia, o 

którym mówi się wystarczająco dużo i stanowczo.  

Nie ulega wątpliwości, że istnieje potrzeba przeprowadzenia rzetelnych badań nad 

seksualnością osób w późnym okresie dorosłości, że należy prowadzić dyskurs o życiu 

seksualnym osób starszych, bo jest to istotna sfera życia człowieka w każdym okresie jego 

życia. Konkluzją niech będzie prawidłowość: „wprawdzie częstotliwość kontaktów 

seksualnych u osób w starszym wieku jest mniejsza i wraz z wiekiem maleje, to jednak 

pragnienie seksu i chęć radowania się nim nie zawsze jest mniejsza.
15

”  
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