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Bilans faceta dojrzałego raport z badań

Świat dzisiejszych mężczyzn, szczególnie mężczyzn dojrzałych, wydaje się zdecydowanie inny, niż naszych 

ojców i dziadków. Czy rzeczywiście odeszliśmy od tradycyjnych wartości? Czy naprawdę dojrzeliśmy i nie dali-

śmy się wciągnąć w plastikowo-wirtualną rzeczywistość? Nasze badanie być może nie odpowiada na wszystkie 

pytania, które sobie stawiamy, ale na pewno jego wyniki skłaniają do refl eksji. 

1. Charakterystyka grupy badanej.
W badaniu wzięło udział 28381 mężczyzn, powyżej 30 roku życia. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 

40-49 lat (98,2% – 2778 osób). Dwie kolejne pod względem liczebności grupy, to osoby w przedziale wiekowym 

50-59 lat oraz 30-39 lat (odpowiednio: 24 oraz 23 osoby, każda grupa stanowi 0,8% całości). Najmniej liczna 

grupa to mężczyźni w wieku 60 i więcej lat (0,1% – 3 osoby – tabela 1).

Tabela 1.  Wiek mężczyzn, którzy wypełnili ankietę (N = 2838).

Przedział wieku w % N

30-39 lat 0,8% 23

40-49 lat 98,2% 2 788

50-59 lat 0,8% 24

60 i więcej lat 0,1% 3

100,0% 2 838

Ze względu na rozkład wieku, należy pamiętać, że przedstawione w tym raporcie wnioski dotyczą przede 

wszystkim mężczyzn w wieku 40-49 lat. Liczebności osób z pozostałych grup wiekowych są na tyle małe, że 

nawet w przypadku wyraźnie odmiennych opinii, nie zmieni to rozkładów uzyskanych od wspomnianej grupy 

dominującej.

Pod względem wykształcenia, dwie największe i niemal równoliczne grupy, to osoby z wyższym (41,9% – 1189 

osób) i średnim (40,8% – 1157 osób) wykształceniem, najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem 

podstawowym (1,6% – 46 osób – wykres 1).

podstawowe

zawodowe

średnie

wyższe

1,6% 15,7%

41,9%

40,8%

Wykres 1.  Wykształcenie mężczyzn, którzy wypełnili ankietę (N = 2838).

Ze względu na wielkość miejsca zamieszkania, 30% osób stanowią osoby z największych miast (powyżej 500 

tys. mieszkańców), 23,6% to osoby z małych miast (do 50 tys. mieszkańców). Pozostałe cztery grupy są zbliżone 

do siebie pod względem wielkości (od 10,7 do 13,9% mężczyzn biorących udział w badaniu).
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Wykres 2.  Miejscowość zamieszkania (N = 2838).

Biorąc pod uwagę stan cywilny, najliczniejszą grupę stanowią mężczyźni żonaci i jest ich 62,8% (1781 osób). 

Druga co do wielkości grupa to rozwodnicy (24% – 680 osób). Najmniej liczna grupa – wdowcy, to 0,9% 

(25 osób) całości grupy osób wypełniających ankietę.

0,9% 12,4%

kawaler

żonaty

rozwodnik

wdowiec62,8%

24%

Wykres 3.  Stan cywilny badanych mężczyzn (N = 2838).

Ankietowani udzielali odpowiedzi również na pytanie dotyczące tego, czy aktualnie pozostają z kimś w związ-

ku i tutaj najwięcej osób wskazało małżonkę (61,6%), dwie kolejne, zbliżone ze sobą co do wielkości grupy, 

to mężczyźni pozostający w relacji z partnerką (20,6%) oraz single (17,8%).

jestem singlem

mam partnerkę

mam żonę61,6%

17,8%

20,6%

Wykres 4.  Bycie w związku badanych mężczyzn (N = 2838).
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Porównanie deklaracji „bycia w związku” i stanu cywilnego badanych mężczyzn uwidacznia, iż wśród 24% 

rozwiedzionych mężczyzn (n=680), ponad połowa (56,5%) ma partnerkę. Podobną sytuację spotkamy wśród 

wypełniających ankietę wdowców, choć ich liczba w badanej grupie jest stosunkowo niewielka (25 mężczyzn).

Ponad połowa (52,3%) mężczyzn deklaruje bycie ojcem dzieci do 18 roku życia, 32,3% ma dzieci pełnoletnie, 

natomiast 15,4% nie ma dzieci. 

nie mam dzieci

mam dzieci do 18 lat

mam dzieci powyżej 18 lat

32,3%

52,3%

15,4%

 Wykres 5.  Posiadanie dzieci przez badanych mężczyzn (N = 2838).

2. Zdrowie i kondycja fi zyczna.
Część pytań dotyczyła dbałości o swoje zdrowie i kondycję fi zyczną (w tym seksualną), oraz określała, na ile 

ważny jest dla mężczyzn młody wygląd oraz czy odczuwają w swoim życiu zmęczenie, niemoc fi zyczną bądź 

seksualną. 

Większość osób pytanych o to, czy regularnie bada się u  lekarzy specjalistów odpowiedziała, że robi to je-

dynie wtedy, kiedy jest taka konieczność (58,2%), 22,9% osób bada się regularnie, 18,8% nie robi tego nigdy 

(Czy regularnie robisz badania lekarskie?).

80%

60%

40%

20%

0%
tak nie robię, gdy muszę

23% 19%

58%

 Wykres 6.  Odp. na pytanie: Czy regularnie robisz badania lekarskie? (N=2838).

Również większość (62,1%) mężczyzn ankietowanych deklaruje zadowolenie ze swojej kondycji fi zycznej 

(Czy jesteś zadowolony ze swojej kondycji fi zycznej?). Podobnie dla zdecydowanej większości osób (72,9%) ma 

znaczenie młody wygląd (Czy młody wygląd jest dla Ciebie ważny?). Przemęczenie fi zyczne jako stan permanentny 

lub częsty odczuwa jedynie 17,6% osób, 64,8% wskazuje, że zdarzają się takie dni, kiedy czują się zmęczeni, na-

tomiast 17,5% osób deklaruje, że nie odczuwa zmęczenia (Czy często czujesz się przemęczony fi zycznie?). Podane 

odpowiedzi mogą sugerować dość optymistyczne postrzeganie własnej kondycji fi zycznej, przykładanie wagi 
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do wyglądu, z jednoczesnym brakiem zainteresowania okresowym monitorowaniem swojego stanu zdrowia 

u specjalistów. Ponad połowa osób (56,4%) nie poświęca również czasu na regularną aktywność fi zyczną 

(Czy regularnie grasz w tenisa, piłkę, jeździsz na rowerze lub aktywnie uprawiasz inną dyscyplinę?).

Na pytanie dotyczące odczuwania niemocy seksualnej, prawie połowa (49%) osób odpowiedziała, że nie zda-

rzyło im się to nigdy, 43,6% mężczyzn podało, że zdarzyło się to kilka razy, kiedy byli zmęczeni, 7,3% podaje, 

że zdarza się to często (Czy zdarzyła Ci się „niemoc” seksualna?). Ze środków farmakologicznych wspomagających 

możliwości seksualne regularnie korzysta jedynie 1,1% mężczyzn, 87,8% deklaruje, że nigdy ich nie stosowa-

ło (Czy korzystasz ze środków farmakologicznych wspomagających możliwości seksualne?). Można zauważyć, 

że osoby odczuwające niemoc seksualną częściej sięgają po środki farmakologiczne.

100%

80%

60%

40%

20%

0%
nie, nigdy

Czy zdarzyła Ci się „niemoc” seksualna?

tak, często mi się zdarza tak, kilka razy, 
gdy byłem zmęczony

i i d

96%

4%
0%

k di i

60%

30%

10%

k kilk

83%

16%

1%

nie

tak, zdarzyło 
mi się kilka razy

regularnie

Czy korzystasz ze środków farmakologicznych wspomagających możliwości seksualne?

 Wykres 7.  „Niemoc” seksualna, a  korzystanie ze środków farmakologicznych wspomagających 
możliwości seksualne (N=2838).

3. Pytania dotyczące życiowych celów, wartości, pracy zawodowej.
W ankiecie poświęcono również miejsce celom i wartościom, jakie są ważne dla badanych mężczyzn, ich pracy 

zawodowej oraz związanych z nią trudności i perspektyw. Mężczyźni uczestniczący w badaniu odnosili się 

również do pytań o ważne dla nich życiowe zmiany i planowane przez nich znaczące decyzje.

Pytania o cele dotyczyły perspektyw ich wyznaczania, przy czym okazało się, że najliczniejszą grupę stanowią ci, 

którzy wyznaczają sobie krótkoterminowe cele, zależne od ich bieżącej sytuacji (30,5%). Osoby, które stawiają 

sobie niewielkie w ich odczuciu cele i starają się je realizować krok po kroku to kolejna co do wielkości grupa 

(25,7%). Najmniejszy procent (2,6%), to osoby, które twierdzą, że osiągnęły już swoje cele (Czy masz konkretny 

cel w życiu? – wykres 8).
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0%
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w zależności od bieżącej sytuacji

stawiam sobie niewielkie cele
i realizuję je krok po kroku

nie stawiam sobie celów,
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30,51%

25,65%

14,69%

13,67%

12,83%

2,64%

 Wykres 8.  Odp. na pytanie: Czy masz konkretny cel w życiu? (N=2838).

Warto zauważyć, że wśród tych osób najwięcej jest mężczyzn żonatych (71% osób deklarujących osiągnięcie 

swoich celów – tabela 2). Może to sugerować, że małżeństwo jest jednym z ważniejszych dla respondentów 

celów życiowych (co znalazło również potwierdzenie w odpowiedziach dotyczących wskazania ważnych, 

przełomowych decyzji, gdzie ślub był jednym z najczęściej wymienianych wydarzeń).

Tabela 2.  Określanie celów życiowych a stan cywilny badanych mężczyzn (N = 2838).

Stan cywilny
Ogółem

kawaler żonaty rozwodnik wdowiec

Czy masz 
konkretny 
cel w życiu? 

nie stawiam sobie celów, żyję z dnia na dzień 14,1% 56,6% 28,3% 1,0% 100,0%

stawiam sobie niewielkie cele i realizuję je 
krok po kroku

11,7% 64,7% 22,8% 0,8% 100,0%

planuję zadania na krótki czas w zależności 
od bieżącej sytuacji

11,5% 65,5% 22,1% 0,9% 100,0%

mam wyznaczony jeden cel i jemu 
podporządkowany jest plan na życie 

14,7% 63,4% 21,1% 0,8% 100,0%

mam cel, ale nie mam pomysłu, jak go 
zrealizować

12,7% 56,7% 30,0% 0,6% 100,0%

osiągnąłem już swoje zamierzenia i teraz 
odpoczywam

5,3% 73,3% 18,7% 2,7% 100,0%

Ogółem 12,4% 62,8% 24,0% 0,9% 100,0%

Odpowiedzi na pytanie, czy w najbliższym czasie ankietowany zamierza podjąć ważną decyzję, która może 

wpłynąć na jego życie wskazują, że jedna czwarta osób nie myśli o zmianach w ogóle, lub nie wierzy, że coś 

może się zmienić. Połowa osób (52,1%) chciałaby coś zmienić, jednak nie wie jeszcze, co to będzie, 19,5% osób 

twierdzi, że podjęło już poważną decyzję i wierzy w nadchodzącą zmianę (Czy planujesz w najbliższym czasie 

podjąć jakąś ważną decyzję, która może zmienić Twoje życie? – wykres 9). Wśród wymienianych zmian najczęściej 

pojawia się zmiana pracy i często związana z tym zmiana miejsca zamieszkania (przeprowadzka do innego 

miasta, poza granice kraju), ale również nowy związek, ślub. 
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 Wykres 9.  Odp. na pytanie: Czy planujesz w najbliższym czasie podjąć jakąś ważną decyzję, która może 
zmienić Twoje życie? (N=2838).

Ankietowani odpowiadali również na pytanie, czy w przeszłości dokonywali ważnych dla nich zmian i określali, 

jakie to były zmiany. Okazuje się, że najliczniejszą grupę stanowią ci, którzy mają takie doświadczenia i z per-

spektywy czasu określają je jako pozytywne (37,5%), do drugiej co do liczebności grupy należą osoby, które 

takiej decyzji nie podjęły i jednocześnie tego nie żałują (Czy w ostatnich latach dokonałeś jakiejś ważnej zmiany 

w życiu (ślub, rozwód, zmiana pracy itp.)). 

Wśród ważnych zmian ankietowani głównie wskazywali zmianę pracy bądź zmianę zawodu oraz zmiany w ży-

ciu osobistym: rozwód, rozstanie i nowy związek (małżeństwo, ślub). Kolejne, to zmiana mieszkania, budowa 

domu, wyjazd zagranicę. 

40%

30%

20%

10%

0%
nie, od lat nic się

nie zmieniło i tak jest 
dobrze

nie, ale nie jestem 
z tego

zadowolony

tak, ale nie było
to dobre

posunięcie

tak i czuję się
teraz

znacznie lepiej

31%

18,6% 14%

37,5%

 Wykres 10.  Odp. na pytanie: Czy w ostatnich latach dokonałeś jakiejś ważnej zmiany w życiu (ślub, roz-
wód, zmiana pracy itp)? – każda wartość jako odsetek badanych (N=2838).

Pytania dotyczące wartości pokazują, że to, co mężczyźni deklarują jako najistotniejsze w ich życiu, to (w kolej-

ności od najważniejszego – odpowiadając można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź): rodzina (66,3%), 

miłość i związek (58%) oraz udane życie seksualne (43%). Na czwartym miejscu znalazł się święty spokój 

(39,4%), dopiero jako kolejne (36,5%) respondenci wskazywali sukces i uznanie zawodowe (Najbardziej liczą 

się dla Ciebie…). Szczegółowe wyniki przedstawia wykres na następnej stronie.
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 Wykres 11.  Odp. na pytanie: Najbardziej liczą się dla Ciebie… – każda wartość jako odsetek badanych (N=2838).

Zdecydowana większość mężczyzn ma poczucie straconej szansy, której żałuje (72,2% odpowiedzi pozytyw-

nych na pytanie: Czy masz poczucie jakichś straconych szans i żałujesz ich?). Z drugiej strony jeszcze większy 

procent osób twierdzi, że jest zadowolonych ze swojej obecnej pracy – 77,6% (Czy lubisz to, co robisz zawo-

dowo?) i nie czuje się zagrożonych ani perspektywą zwolnienia z pracy ze względu na swój wiek – 82,2% 

(Czy czujesz zagrożenie zwolnieniem z pracy ze względu na swój wiek?), ani ewentualnym zajęciem przez 

współpracownika pozycji, jaką osoba badana zajmuje w swojej fi rmie – tutaj najwięcej osób odpowiedziało, 

że nigdy nie myśli o takiej perspektywie – 54,8%, natomiast 31,4% osób nie obawia się tego ze względu na 

przekonanie o własnych kompetencjach (Czy czujesz, że Twoi współpracownicy zagrażają Twojej pozycji w fi r-

mie?). Co może być znaczące – na pytanie dotyczące podnoszenia własnych kwalifi kacji (Czy ostatnio zacząłeś 

studia, naukę języków obcych, zapisałeś się na kurs, podniosłeś swoje kwalifi kacje?) – dwie odpowiedzi które 

padały równie często, to zarówno odpowiedź twierdząca (tak, chętnie uczę się nowych rzeczy – 36,4%) jak 

i zaprzeczająca odczuwania potrzeby podnoszenia swoich kwalifi kacji (nie, nie było takiej potrzeby – 34,6%), 

co może wskazywać na względnie częste u badanych poczucie pewności dotyczące własnych kompetencji 

przy jednoczesnym braku odczuwania potrzeby ciągłego ich podnoszenia. Może mieć to również związek 

z deklarowanym poczuciem braku potrzeby sprawdzania się – 61% osób odpowiedziało w ten sposób na 

pytanie, czy pracują pod presją nieustannej rywalizacji (Czy pracujesz pod presją nieustannej rywalizacji?). 

Kolejną najczęściej podawaną odpowiedzią było potwierdzanie odczuwania presji na polu zawodowym, 

przy jednoczesnym nieuczestniczeniu w rywalizacji ze względu na przekonanie o sile własnej pozycji zawo-

dowej – 17%. Jedynie niewiele ponad 10% respondentów deklaruje odczuwany przez nich stres, który wiążą 

z uczestniczeniem w rywalizacji na polu zawodowym. 
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 Wykres 12.  Odp. na pytanie: Czy pracujesz pod presją nieustannej rywalizacji? (N=2838).

Wśród mężczyzn, którzy lubią swoją pracę, w pytaniu dotyczącym podnoszenia własnych kwalifi kacji istotnie 

częściej padały deklaracje potwierdzające chęć uczenia się nowych rzeczy (wykres 13), co może wskazywać 

na wpływ zadowolenia z pracy zawodowej na chęci rozwoju w tym obszarze. 
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tak
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 Wykres 13.  Chęć podnoszenia kwalifi kacji w zależności od lubienia pracy zawodowej (Czy lubisz to, 

co robisz zawodowo? vs Czy ostatnio zacząłeś studia, naukę języków obcych, zapisałeś się na kurs, podniosłeś swoje 

kwalifi kacje? N=2838).

Prawie połowa mężczyzn nie wiąże swojej pracy z ambicjami, postrzega ją jedynie jako źródło zarobkowania 

(47,4%), osoby, które łączą te dwa obszary i które twierdzą, że w pełni realizują się na polu zawodowym stanowią 

31,6% całości, natomiast 21% mężczyzn twierdzi, że popadli w rutynę i przestali się rozwijać w tym zakresie (Czy 

obecna praca spełnia Twoje ambicje?). Na pytanie dotyczące odczuwanego znużenia pracą, większość (57,9%) 

odpowiada, że są takie momenty, ale nie trwają długo, 26% osób deklaruje brak takiego poczucia, jedynie 

16,1% osób twierdzi, że odczuwa znużenie, wypalenie zawodowe (Czy czujesz się znużony pracą, wypalony?). 

Ciekawym może być fakt, że 59% respondentów twierdzi, iż nie zdarza im się myśleć jeszcze o emeryturze 

(Czy myślisz już czasem o emeryturze?). Wśród osób, które czują się znużone pracą, istotna większość deklaruje 

myślenie o emeryturze. 
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Czy myślisz już czasem o emeryturze?

Wykres 14.  Poczucie znużenia pracą a myśli o emeryturze (Pytanie: Czy czujesz się znużony pracą, wypalony? 

vs Pytanie: Czy myślisz już czasem o emeryturze? N=2838).

Odpowiadając na pytania dotyczące zmian pracy, jakie respondenci dokonywali w przeszłości, najwięcej od-

powiedzi padało, że zdarzyło się to więcej niż 3 lata temu (Kiedy ostatni raz zmieniłeś pracę?).

Ankietowani odpowiadali również na pytanie dotyczące perspektywy założenia własnej fi rmy, i tutaj 29,3% 

osób odpowiedziało, że już ma własną fi rmę, 32,8% chciałoby taką otworzyć, natomiast 20,5% nie. Część 

respondentów (17,4%) miało takie doświadczenie, jednak obecnie pracują dla kogoś (Czy chciałbyś otworzyć 

własną fi rmę i sam sobie być szefem?). 

4. Sposoby spędzania wolnego czasu, zainteresowania.
Niewiele ponad połowa mężczyzn biorących udział w ankiecie deklaruje, że uczęszcza na spotkania towarzyskie 

sporadycznie (51,9%), kolejne dwie grupy osób to ci, którzy unikają tego typu wyjść (16,9%) lub uczestniczą 

w nich średnio raz w miesiącu (15,7%). Jedynie 3,8% twierdzi, że często, nawet kilka razy w tygodniu uczestni-

czy w tego typu aktywnościach (Jak często bywasz sam lub z partnerką na imprezach, w klubach, na spotkaniach 

towarzyskich?). Okazuje się, że w grupie osób, które mało lub wcale nie spędzają w ten sposób czasu, najwięcej 

jest mężczyzn żonatych – oni najczęściej na pytanie, czy zdarza im się wychodzić samym lub z partnerką na 

imprezy, spotkania towarzyskie, odpowiadali, że nie robią tego nigdy lub tylko sporadycznie. Można przypusz-

czać, że wiąże się to z brakiem czasu – potrzebą poświęcenia go na obowiązki względem rodziny. 

Trzy czwarte (76,5%) respondentów deklaruje, że ma hobby (Czy masz konkretne hobby (fotografi ę, fi latelistykę, 

wędkarstwo, motocykl itp.)). Wśród konkretnych hobby, które wskazali ankietowani najczęściej wymieniane 

były wszelkiego rodzaju aktywności fi zyczne, sporty: jazda na rowerze, nurkowanie, wspinaczka, żeglarstwo, 

siłownia, jazda konna, tenis, sztuki walki, piłka nożna czy też wędkarstwo. Poza tymi pojawią się również takie 

pasje jak literatura, numizmatyka, muzyka, fi lm, fotografi a.

Deklaracje dot. konkretnego hobby nie pokrywają się z wcześniejszymi odpowiedziami na temat uprawiania 

sportu, większość badanych wskazało, że nie uprawia regularnie żadnego sportu. 

Okazuje się również, że ankietowani rzadko sięgają po książki (Czy czytasz dużo książek?), dwiema najliczniej-

szymi grupami są osoby, które nie czytają książek w ogóle (28,4%) lub czytają 1 lub 2 książki w ciągu roku 

(26,9%). Nie są też stałymi bywalcami kin: 26% osób woli oglądać fi lmy w domu, a 29,2% chodzi do kina 1-2 

razy do roku (Jak często bywasz w kinie?). Nie cieszą się zbytnią popularnością również gry komputerowe: 32% 

respondentów nie jest nimi w ogóle zainteresowana, 32,3% korzysta z nich rzadko i przypadkowo (Czy grasz 

w gry komputerowe?).
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Bardzo popularne wśród ankietowanych są natomiast portale społecznościowe. Ponad połowa (53,2%) zagląda 

do nich codziennie, 16,3% robi to nawet kilka razy w ciągu dnia (Czy jesteś aktywny w internetowych portalach 

społecznościowych? – wykres 15). Tak wysoka popularność serwisów społecznościowych może wynikać z faktu, 

iż większość badanych to użytkownicy serwisu Facetpo40.pl i Internetu w ogóle (badanie było przeprowadzone 

za pośrednictwem Internetu).
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(raz w tygodniu
i rzadziej)

nie interesują mnie
takie portale

16,3%

53,2%

24,8%

5,7%

 Wykres 15.  Odp. na pytanie: Czy jesteś aktywny w internetowych portalach społecznościowych? (N=2838).

Najczęściej wskazywany przez respondentów sposób spędzania wolnego czasu może mieć związek z entuzja-

zmem, z jakim traktowane są portale społecznościowe. W tym pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną 

odpowiedź, najczęściej wskazywano siedzenie przy komputerze, spędzanie czasu w domu z rodziną, aktywny 

wypoczynek oraz hobby. Wyniki widać poniżej (wykres 16).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

przy komputerze

w domu, z rodziną

aktywnie: sport, spacery, wycieczki itp.

poświęcam się mojemu hobby

w domu przed telewizorem

czytam

gotuję

inne

42,7%

45,5%

50,6%

39,6%

36,4%

24,2%

23,2%

6,6%

 Wykres 16.  Odp. na pytanie: Jak najchętniej spędzasz wolny czas? – każda wartość jako odsetek próby (N=2838).

Zdecydowana większość (94,1%) mężczyzn ankietowanych deklaruje, że lubi podróżować i poznawać nowe 

miejsca (Czy lubisz podróże i poznawanie nowych miejsc?). W kontekście wyników dotyczących spędzania wolnego 

czasu, gdzie na pierwszych miejscach wskazywano aktywności związane z przebywaniem w domu (spędzanie 

czasu przy komputerze lub w domu z rodziną), można przypuszczać, że pozytywne nastawienie do możliwości 

podróżowania nie idzie w parze z tendencją do ich realizacji lub, że dzieje się to okazjonalnie, np. w czasie 

urlopowym. Jako inne formy spędzania wolnego czasu najczęściej wymieniano spotkania z przyjaciółmi. 
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5. Relacje z bliskimi, związki.
W tej części ankiety pytania dotyczyły relacji osób badanych z bliskimi. Ankietowani określali swoje postawy 

wobec możliwości spędzania czasu w gronie rodzinnym, proszeni byli o ocenę siebie w roli ojca, odnosili się 

również do relacji z żonami/partnerkami. Wypełniający ankiety proszeni byli również o określenie osób, do 

których zwracają się w sytuacjach, kiedy potrzebują wsparcia.

Na pytanie, czy respondenci chętnie spędzają czas z rodziną (Czy chętnie spędzasz czas z rodziną?), odpowiedzi 

w dużej mierze były pozytywne: 69,6% osób odpowiedziało, że tak, natomiast 23,6% ma poczucie, że czasu 

spędzanego w gronie rodzinnym jest zbyt mało. Jedynie 6,8% niechętnie spędza czas z rodziną. 

Pytani o to, jakimi są ojcami (Jakim jesteś ojcem? Wystaw sobie ocenę.), najczęściej określają siebie jako raczej 

dobrych (43,6%) lub dobrych (27,4%) 

2,4% 3,6%

16,7%

43,6%

27,4%

6,4%
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40%
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10%

0%
bardzo słabym słabym raczej słabym raczej dobrym dobrym bardzo dobrym

 Wykres 17.  Odp. na pytanie: Jakim jesteś ojcem? Wystaw sobie ocenę. (N=2410).

Pytania dotyczące związków, w jakich pozostają mężczyźni uczestniczący w badaniu, dotyczyły między innymi 

oceny tych relacji. Wyniki pokazują, że dla większości związki te są satysfakcjonujące: 51,3% osób twierdzi, że 

zdarzają się drobne nieporozumienia, jednak uważają swoje związki za udane, 12,1% uważa je za udane pod 

każdym względem (Czy Twój związek jest udany? – wykres 18). 
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 Wykres 18.  Odp. na pytanie: Czy Twój związek jest udany? (N=2392).

Osoby deklarujące zadowolenie ze związku zdecydowanie częściej chcą spędzać wspólny czas z rodziną lub 

uważają, że tego czasu mają zbyt mało (wykres 19).
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Czy chętnie spędzasz czas z rodziną?

 Wykres 19.  Ocena związku a spędzanie czasu z rodziną (N=2269).

Okazuje się, że dla partnerki oraz rodziny większość mężczyzn uczestniczących w ankiecie jest gotowych 

poświęcić własne przyjemności, tak zadeklarowało 59,2%, zaznaczając przy tym, że nie dotyczy to jednak 

wszystkich przyjemności, 27% jest gotowych zawsze poświęcić własne przyjemności (Czy dla partnerki i rodziny 

gotów jesteś poświęcić własne przyjemności?). Odpowiedzi negatywnych na to pytanie udzieliło 13,8% (w tym 

10,4% mężczyzn odpowiedziało zdecydowanie nie). Większość osób badanych (74,3%) deklaruje wierność 

swoim partnerkom, do zdrady przyznaje się jedna czwarta respondentów (Czy jesteś wierny swojej obecnej 

partnerce?). Również większość (82,2%) śpi z partnerką w jednym łóżku (Czy śpisz w jednym łóżku z partnerką?). 

Odpowiedzi sugerują także satysfakcję z seksu w związkach (Czy jesteś zadowolony z seksu w swoim związku?), 

przy czym najliczniejszą grupę stanowią mężczyźni, którzy chcieliby uprawiać seks częściej (38,9% – wśród 

nich jest najwięcej mężczyzn żonatych – patrz wykres 21), kolejną grupą są osoby, które odpowiedziały jed-

noznacznie tak (27,5%). 
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 Wykres 20.  Odp. na pytanie: Czy jesteś zadowolony z seksu w swoim związku? (N=2452).
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 Wykres 21.  Stan cywilny a zadowolenie z seksu w związku (N=2451).

Duża część osób (77,6%) urozmaica swoje pożycie seksualne (Czy próbujesz urozmaicić seks z partnerką?), 

przy czym zdecydowanie częściej robią to ci mężczyźni, którzy są zadowoleni z seksu w swoim związku. 
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 Wykres 22.  Stan cywilny a zadowolenie z seksu w związku (N=2451).

Osoby uczestniczące w badaniu z umiarkowaniem odnoszą się do możliwości dzielenia się z kimś własnymi 

problemami (Komu opowiadasz o swoich problemach?). Dwie najliczniejsze grupy to ci, którzy nie robią tego 

nigdy (32,9%) oraz ci, którzy o swoich problemach rozmawiają z partnerką (32,4%). Częściej zwierzają się 

przyjacielowi (24,4%) niż przyjaciółce (16,5%).
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6. Podsumowanie.
Na ogólne pytanie kończące ankietę: „Czy uważasz się za faceta szczęśliwego i spełnionego?”, nieco ponad 

połowa respondentów (56,9%) odpowiedziała TAK, co wydaje się potwierdzać raczej optymistyczny (przynaj-

mniej jako deklarowany) sposób, w jaki badani postrzegają różne obszary własnego życia. Szczególnie odnosi 

się to do kwestii związanych ze zdrowiem i kondycją fi zyczną, sposobem postrzegania własnych kwalifi kacji 

zawodowych i towarzyszącemu temu poczuciu braku zagrożenia w tym obszarze (związanemu na przykład 

z rywalizacją w pracy). Zaznacza się także brak dążenia do weryfi kacji własnych ocen – niechęć do wykonywa-

nia regularnych badań lekarskich, niechęć do sprawdzania, a czasem i podnoszenia kwalifi kacji zawodowych 

(wyjątkiem są tu osoby zadowolone z wykonywanej pracy, które częściej wyrażają potrzebę rozwoju swoich 

umiejętności w obszarze zawodowym).

Mężczyźni uczestniczący w badaniu pozytywnie oceniają swoje bliskie relacje, lubią spędzać czas ze swoimi 

rodzinami, partnerkami (szczególnie mężczyźni żonaci wydają się być raczej domatorami niż osobami aktywnie 

uczestniczącymi w życiu towarzyskim), wyrażają zadowolenie z pożycia seksualnego, ewentualnie zastrze-

gają, że jest ono zbyt rzadkie. Niemalże połowa z nich nigdy nie odczuła niemocy seksualnej. Z największym 

umiarkowaniem odnoszą się do siebie w roli rodzicielskiej, wystawiając sobie raczej średnie oceny. Duża część 

badanych mężczyzn nie ma w zwyczaju dzielić się z innymi swoimi problemami, a ci, którzy się na to decydują, 

najczęściej opowiadają o swoich trudnościach żonom. Oprócz spędzania czasu w gronie rodzinnym bardzo 

chętnie spędzają czas przy komputerze – często korzystając z portali społecznościowych. Niezbyt często sięgają 

po książki, nie przepadają za kinem oraz grami komputerowymi, za to ¾ z nich ma jakieś hobby.

Pod względem deklarowanych wartości, najcenniejsze dla uczestniczących w badaniu mężczyzn są rodzina, 

miłość i związek i udane życie seksualne. Znaczenie pracy, wymienianej średnio na piątym miejscu, może wiązać 

się z postrzeganiem jej głównie jako sposób na zarobienie pieniędzy, nie jako przestrzeni realizacji własnych 

ambicji. Możliwe również, że z takim sposobem traktowania pracy łączy się deklarowane przez prawie 80% 

respondentów zadowolenie z niej. Zdecydowana większość ma poczucie straconej szansy, jednak jest też duża 

część osób, mających w swoim doświadczeniu podjęcie ważnej, przełomowej dla ich życia decyzji, której nie 

żałują. W gronie osób, które mają poczucie osiągnięcia swoich zamierzeń i które teraz „odpoczywają”, najwięcej 

jest mężczyzn żonatych, co koresponduje z odpowiedziami na pytania dotyczące wartości osób badanych. 

Duża część respondentów myśli o zmianach jako jeszcze bliżej nieokreślonych lecz potrzebnych, bądź czeka 

na efekty podjętych właśnie decyzji.

Poczucie szczęścia i spełnienia, deklarowane przez uczestniczących w badaniu mężczyzn, wiąże się z wyzna-

czanymi celami: okazuje się, że wśród osób, które żyją z dnia na dzień, bądź które nie wiedzą, jak zrealizować 

własne cele, jest istotnie więcej tych, którzy nie czują się spełnieni.

Poczucie szczęścia łączy się również z odczuwaniem satysfakcji z pracy, poczuciem, że spełnia ona ambicje 

zawodowe danej osoby, odczuwanym mniejszym znużeniem, rzadszymi myślami o emeryturze. Osoby zado-

wolone z życia chętniej też uczą się nowych rzeczy.

Osoby szczęśliwe i spełnione częściej pozostają z kimś w związku, niż prowadzą życie singla, zdecydowanie 

lepiej też oceniają jakość swoich relacji. Chętniej też spędzają czas z rodziną i wystawiają sobie lepsze oceny 

jako ojcom. Częściej też uczestniczą w życiu towarzyskim. 
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   KOMENTARZE EKSPERTÓW

Życiowy kompromis
Paweł Droździak – psychoterapeuta
www.skuteczna-psychoterapia.pl

Wyniki ankiety można odnieść do kilku często spotykanych stereotypowych wyobrażeń o współczesnym męż-

czyźnie. Czytamy o wyścigu szczurów i potwornym stresie, jakiemu mężczyzna ma być poddawany. Tymcza-

sem znakomita większość ankietowanych w ogóle nie bierze pod uwagę takiej możliwości, by w pracy mogli 

być zastąpieni przez kogoś innego. Stereotyp ma pewne podstawy, bo rzeczywiście – widać grupę mężczyzn 

rywalizujących, jednak w sumie jedynie szesnaście procent odpowiadających przeżywa rywalizację w pracy 

jako coś, co zajmuje dużo miejsca w ich życiu. Można z tym zestawić odpowiedzi na pytanie o zmiany: jedna 

trzecia twierdzi, że w ich życiu od lat nic się nie zmieniło i że tak jest dobrze. To też nie bardzo pasuje do wizji 

mężczyzny jako istoty zagonionej nieustanną rywalizacją, wyścigiem szczurów i stresem. 

Zestawmy to z pytaniem o stawianie życiowych celów. Jedna trzecia badanych planuje zadania jedynie na 

krótki czas, dwadzieścia pięć procent stawia sobie małe cele i realizuje je krok po kroku, zaś prawie piętnaście 

procent nie stawia sobie żadnych celów i żyje z dnia na dzień. Wynika z tego, że ponad siedemdziesiąt procent 

badanych mężczyzn nieszczególnie mocno skupionych jest na wizji „wielkiego sukcesu”. Cenią sobie raczej 

życie „tu i teraz” oraz  spokój. 

Przekłada się to na pytanie o zawodowe kwalifi kacje. Jedna trzecia mężczyzn wypełniających ankietę w ogóle 

nie widzi potrzeby, by się ustawicznie zawodowo dokształcać. Jest też spora grupa deklarujących, że lubią uczyć 

się nowych rzeczy, oczywista jest jednak różnica między „lubię” a „muszę”. Wydaje się, że badani w większości 

nie czują się zmuszeni do nadmiernego wysiłku. Wyścig szczurów to problem niewielkiej grupy, nawet wśród 

stosunkowo dobrze wykształconych odpowiadających. 

Tego typu wyniki uzyskane przez grupę mężczyzn po czterdziestce warto by skonfrontować z odpowiedziami 

mężczyzn młodszych i znacznie młodszych. Czy oni też w swojej pracy mają tak duże poczucie bezpieczeństwa, 

czy raczej dopiero na nie pracują? A może są gotowi walczyć o to ze starszymi, którzy skupieni na rodzinie 

i portalach społecznościowych (dla większości badanych jest to ulubiona forma spędzania wolnego czasu) tego 

nie dostrzegają? Warto by spytać. Generalnie jednak, jeśli chodzi o życie zawodowe, z odpowiedzi wyłania się 

obraz mężczyzny zadowolonego z tego, co jest i spokojnego o przyszłość. 

Odpowiedzi na pytania dotyczące związków i hierarchii wartości pokrywają się z tym, co pokazało już wiele 

innych badań. Przede wszystkim te dotyczące Polaków w ogóle. Od lat na pierwszym miejscu na liście spraw 

ważnych znajduje się dla nas rodzina. Dalej miłość i związek, na trzecim miejscu dobry seks, a na czwartym 

święty spokój. Takie odpowiedzi pojawiają się we wszystkich podobnych badaniach Polaków, są wspólne dla 

obu płci i tu się to także potwierdza. Wielkie pieniądze, wielka polityka, religia, władza, błyskotliwa kariera i to 

wszystko, czym na co dzień karmią się media to raczej dobre tematy rodzinnych rozmów, okazja, by sobie 

porozmawiać z ludźmi, z którymi chcemy mieć kontakt, czy sposoby zajmowania czasu, kiedy się o tym dla 

rozrywki poczyta, niż rzeczy, które stanowią faktyczną treść życia i które mogą nas jakoś istotniej poruszyć. 

Od lat też wiadomo, że dla mężczyzny samotność jest na dłuższą metę niezdrowa. Samotni mężczyźni krócej 

żyją, mają więcej chorób somatycznych, częściej też deklarują ogólne niezadowolenie z życia. Nawet, jeśli zda-

rzają się im przelotne związki, dokucza im poczucie braku zakorzenienia i pustka. Wiele badań pokazuje nawet, 

że dla mężczyzn posiadanie stałego związku jest istotniejsze, niż dla kobiet. Samotność kobiety przekłada się 

także na jej ogólne samopoczucie, ale jak się okazuje dużo słabiej, niż w przypadku mężczyzny. Coś podobne-

go widać także w tym badaniu. Posiadający rodzinę są bardziej z życia zadowoleni. Drugą zadowoloną grupę 
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stanowią ci, którzy mają wprawdzie zły związek, ale już zdecydowali się na odejście. Tkwienie w złym lub brak 

jakiegokolwiek związku wywołują chyba podobny poziom frustracji. Wielu mężczyzn deklaruje zadowolenie 

z partnerki i seksu z nią, jednocześnie jednak stwierdzając, że chcieliby robić to częściej. Zestawiając to z od-

powiedziami kobiet z analogicznych badań można chyba mówić o jakiejś regule. Może nie żelaznej, ale często 

się potwierdzającej. Duża grupa pań uskarża się na frustrację spowodowaną niezadowoleniem partnera. On 

ciągle chce żeby więcej. A ja nie chcę więcej. I co robić, droga redakcjo? 

W stałym związku częstym problemem jest asymetria potrzeb seksualnych i wynikająca z niej frustracja obojga. 

Jednocześnie ten sam stały związek okazuje się być źródłem psychicznego oparcia i  jest dla obojga ważny. 

Podsumowując – jest ważny nawet wtedy, gdy nie jest idealny i nie daje absolutnie wszystkiego. Jak panowie 

rozwiązują ten problem? Być może odpowiedź kryje się gdzieś w informacji o częstym uczestnictwie w spo-

łecznościowych portalach? A może przeciwnie – chodzi raczej o sztukę pogodzenia się z tym, że nie można 

mieć w życiu wszystkiego, a równowaga życiowa jest cenniejsza niż pogoń za fantazjami, których nie sposób 

zaspokoić? Spora grupa mężczyzn stwierdza w badaniu, że „chcieliby coś zmienić, ale jeszcze nie wiedzą, co”. 

Być może właśnie ten podskórnie przeżywany stan „pragnienia czegoś, choć nie bardzo wiadomo, czego” to 

właśnie efekt życiowego kompromisu? Jak w każdym badaniu, tak i w tym wynik prowokuje raczej do zada-

wania dalszych pytań, niż do udzielania ostatecznej odpowiedzi. 

❖ ❖ ❖
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   KOMENTARZE EKSPERTÓW

Optymistyczna przyszłość
Dr Marcin Kwiatkowski, socjolog 

Sam należę do grupy „czterdziestolatków” (a raczej – facetów po 40.), więc podwójnie – i zawodowo, i prywat-

nie – byłem ciekaw, jaki obraz mojego pokolenia wyłoni się z tej ankiety. Operuję pojęciem „moje pokolenie”, 

jesteśmy bowiem grupą szczególną ze względu na nasze polskie doświadczenia dziejowe. Wzrastaliśmy w póź-

nym PRL-u, nie na tyle jednak byliśmy w nim unurzani, aby wpłynęło to na nasz światopogląd, ale dało nam to 

sporo możliwości poznawczych. Może właśnie dzięki temu trochę więcej wiemy o życiu, niż ci, którzy weszli 

w dorosłość już za czasów nowego polskiego kapitalizmu, wraz z jego wszelkimi uwarunkowaniami, tj. coraz 

większą alienacją społeczną, brakiem wzajemnego zaufania, nastawieniem na konsumpcjonizm, no i oczywi-

ście – bezwzględnym dążeniem do zrobienia kariery, czyli tzw. wyścigiem szczurów. Uważam, że pokolenie 

czterdziestolatków ma szerszy horyzont, preferowane przez nich wartości nie ograniczają się do pieniądza 

i kariery, ma też mniej skłonności do pochopnego ferowania sądów, bez zagłębiania się w istotę problemu. 

Potrafi  myśleć i wyciągać wnioski. Wyniki tej ankiety w znacznym stopniu potwierdzają te spostrzeżenia.

Dzisiejszy czterdziestolatek to człowiek nastawiony na rodzinę. Ponad 60 procent badanych to ludzie żonaci, 

z czego zdecydowana większość ma dzieci. Co więcej – założenie rodziny w mniemaniu tych badanych, któ-

rzy twierdzą, że osiągnęli już swój cel w życiu, było właśnie tym upragnionym celem, który przyniósł im dużo 

satysfakcji. Większość badanych twierdzi, że chętnie spędza wolny czas właśnie w gronie rodziny. 

Żeby jednak nie przesłodzić tego prorodzinnego obrazu czterdziestolatka, trzeba od razu dodać, iż bardzo wielu 

z nich uwielbia spędzać czas przy komputerze, zwłaszcza na portalach społecznościowych. To taki współczesny 

trend, który zastępuje im życie towarzyskie, z którego – jak twierdzą – prawie wcale nie korzystają. Zapewne 

życie komputerowe coraz częściej zastępuje też szczerą rozmowę z przyjacielem, czy kimś z rodziny. Panowie 

przeważnie nie zwierzają się ze swoich problemów, a jeśli już potrzebują jakiegoś wsparcia w rozwiązywaniu 

kłopotów – zwracają się do żony. 

Te tradycyjne w gruncie rzeczy wartości znacznie różnią się od preferowanych przez dzisiejszą młodzież. Rośnie 

nam przecież pokolenie singli, którzy – jak twierdzą – sami wybrali taką drogę życiową i doskonale czują się 

we własnym towarzystwie. Tak naprawdę nie jest to jednak ich wybór. To warunki życia, pogoń za awansem 

i majątkiem, nie zostawiają ani czasu, ani chęci na szukanie możliwości założenia rodziny.

Facet po 40. jest zdrowszy psychicznie. Nie tylko czuje się spełniony w rodzinie, ale i (trzy czwarte badanych) 

deklaruje, że jest zadowolony ze swojej obecnej pracy, a nawet – że nie czuje się zagrożony ani przez zwolnie-

nie z pracy ze względu na swój wiek, ani z powodu „knowań“ konkurencji (czyli kolegów z pracy). Tyle samo 

mniej więcej osób (po 30 proc.) deklaruje, że podnosi chętnie swoje kwalifi kacje zawodowe (łącznie z nauką 

języków), jak i to, że nie widzi potrzeby dalszego podnoszenia kwalifi kacji. Wygląda na to, że większość czter-

dziestolatków jest głęboko przekonana o swoich wysokich kompetencjach zawodowych.

Podobnie jest również z  oceną tężyzny fizycznej i  zdrowia. Mężczyzna po 40. uważa, że jest su-

per zdrowy i  w  związku z  tym nie ma potrzeby chodzenia do lekarza i  robienia badań okre-

sowych. Robi je tylko wtedy, kiedy musi, czyli np. wtedy, kiedy kieruje go na nie pracodawca. 

Odnotowuję to jako plus – bo pewność siebie jest wartością samą w sobie. Jednocześnie jednak zaczynam się 

zastanawiać nad szczerością wypowiedzi ankietowanych. W bardzo wielu odpowiedziach czterdziestolatkowie 

mówią, że nie muszą się sprawdzać, bo... są w dalszym ciągu zdrowi, silni, interesujący, kompetentni, przystojni. 

To trochę tak, jakby zaklinanie rzeczywistości – chce się wierzyć w to, w co chce się wierzyć. Mężczyzna wszak 
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nie może okazać słabości, więc odpowiada tak, aby jej nie okazać... Ale nie czepiajmy się. Nasi faceci po 40. 

w większości uważają się za ludzi szczęśliwych i spełnionych. To dobrze, bo właśnie pokolenie czterdziesto-

letnich to podstawa gospodarki w każdym kraju. Rządzący powinni być zadowoleni: ci, którzy tworzą dochód 

narodowy – czują się świetnie. 

❖ ❖ ❖
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   KOMENTARZE EKSPERTÓW

Męskie różowe okulary
Małgorzata Zaryczna – psychoterapeuta, seksuolog
www.mago-psychoterapia.pl

Pozytywne nastawienie do siebie to podstawa – wspomaga budowanie poczucia własnej wartości, kompetencji, 

wpływu na własne życie. Raport dostarcza takiej właśnie wiedzy – mężczyzna po 40-tce chce być z siebie i swojego 

życia zadowolony. Panowie mają swoje powody – założyli rodziny, osiągnęli pozycję zawodową i stabilizację fi nan-

sową, dzieci odchowane – czas na dolce vita! Dane dotyczące pożycia seksualnego 40-latków są również bardzo 

optymistyczne i cieszą, pokazując spełnionego partnera i usatysfakcjonowanego kochanka w jednym. Jednak ten 

hura-optymizm także trochę straszy: beztroskim podejściem Panów do swojego zdrowia, ale o tym później.

Najpierw – przyjemności. Około 2/3 Polaków, niezależnie od rodzajów badań, niezmiennie deklaruje zadowolenie ze 

swojego życia seksualnego – powyższy raport potwierdza ten trend: satysfakcję deklaruje 66% badanych mężczyzn. 

Te dane przeczą stereotypowi „chłodnego, konserwatywnego” mieszkańca Polski, który miałby pozostawać w tyle za 

„gorącymi” kochankami z Południa. Co więcej, być może to właśnie ten przypisywany Polakom konserwatyzm spra-

wia, że w dobie lawinowo rosnącej liczby rozwodów na świecie, polski związek ma się bardzo dobrze (82% badanych 

pozostaje w relacji, 70% jest z niej zadowolonych, 74% deklaruje wierność) A, jak wiadomo, doskonalenie sztuki ars 

amandi wspomaga systematyczny seks z tą samą, a nie coraz to inną partnerką… Trzeba tu także wspomnieć o najczę-

ściej zgłaszanym przez badanych mężczyzn (singli, żonatych czy rozwiedzionych) problemie dotyczącym współżycia 

– pragnieniu częstszych kontaktów seksualnych. Ten wniosek jest spójny nie tylko z wynikami podobnych badań, 

ale i z obserwacją problemów zgłaszanych przez pary u seksuologa. Problem z pogodzeniem w praktyce pożycia, 

odmiennych potrzeb seksualnych partnerów, jest najczęściej spotykaną trudnością, z jaką borykają się związki. Na 

przeszkodzie stoi tu często brak inicjowania rozmowy między partnerami –  tylko 1/3 panów byłaby do tego skora.

Raport pokazuje, że dla mężczyzn po 40-tce najbardziej liczą się bliscy i więzi z nimi: na czele ich wartości życiowych 

znajduje się rodzina (66% respondentów), zaraz potem – miłość i związek (58%). Udane życie seksualne jest dopiero 

na trzecim miejscu! (43%).  70% chętnie spędza czas z rodziną a 77% dobrze ocenia swoje kompetencje jako rodzica. 

Również wśród mężczyzn pozostających w małżeństwie znajduje się największa część deklarująca poczucie realizacji 

najważniejszych celów. Ten akapit zdecydowanie powinny przeczytać Drogie Panie, towarzyszki życiowe badanych 

Panów, aby pozbyć się wątpliwości i zakwestionować swoje stereotypy  „zimnych, nieczułych mężczyzn” ☺

Teraz mniej przyjemna część wniosków, bo pokazuje to, czego Panowie widzieć raczej nie chcą. Trzeba to powiedzieć 

głośno: niemożliwe z punktu widzenia wiedzy seksuologicznej jest, aby „niemoc seksualna” nie wystąpiła „nigdy 

w życiu” u tak znacznej grupy mężczyzn (49%), bo wystąpienie takich sytuacji jest naturalne i zwyczajne (zmęczenie, 

stres, niewyspanie, choroba, przerwa we współżyciu, lęk przed oceną partnerki itp.). Tymczasem wyniki badania 

mogą świadczyć o silnej potrzebie wypierania takich zdarzeń ze świadomości – bo kiedy się pojawiają, towarzyszy 

im silny lęk, że być może się to powtórzy, że to „początek końca”, że się „nie sprawdzą” itp. Siła tego „zapominania” 

pokazuje, jak poważnej presji podlega współczesny mężczyzna, który przecież „zawsze powinien móc i chcieć stanąć 

na wysokości zadania”, jak stresujące mogą to być dla niego doświadczenia. A jednocześnie, jeśli takie sytuacje się 

zdarzają częściej, a mężczyzna nadal nie będzie chciał ich zauważać, to może świadczyć o niebezpiecznej (często 

ujawnianej dopiero w gabinetach seksuologów czy lekarzy) tendencji do lekceważenia problemów ze wzwodem. 

Nie chcę straszyć, ale należy mieć tą świadomość, że zaburzenia erekcji mogą być pierwszym objawem jednej z 40(!) 

poważnych chorób (układu krążenia, hormonalnego, neuronalnego, cukrzycy, miażdżycy, depresji itd.) A wystarczy 

wizyta u lekarza i zajęcie się problemem. Krótka piłka i nikt poza lekarzem nie musi o tym wiedzieć. 
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Analogicznie, 62% Panów deklaruje zadowolenie ze swojej kondycji przy jednoczesnej groźnej liczbie 57% nie 

uprawiających żadnej aktywności fi zycznej (!!). To niestety wyraźnie pokazuje pragnienie „zaklinania rzeczywistości”, 

widzenia faktów takimi, jakimi się je widzieć chce, a nie, jakimi są. Prawdopodobnie dużą rolę gra tutaj stereotyp 

„starszego pana”, czyli mężczyzny po 60-tce, w którego życie dopiero wkraczają choroby związane z wiekiem (np. 

rzeczona „niemoc seksualna”) i dopiero w tym wieku należy się zdrowiem i kondycją przejąć wystarczająco, żeby np. 

trafi ć do lekarza. A póki co – hulaj dusza, piekła nie ma. To zdecydowanie pokazuje potrzebę kierowania do grupy 

40-latków wszelkich kampanii informacyjnych promujących zdrowy, aktywny tryb życia i przypominających SKĄD 

się biorą problemy zdrowotne w kolejnych latach (bo nie powoduje ich, wbrew powszechnemu przekonaniu, sam 

wiek). Oczywiście, inną sprawą jest kwestia skutecznego przekazu – mężczyźni 40-letni są świadomi, że nie mają już 

30 lat ale jednocześnie tak obawiają się przekroczenia „rubikonu” czyli 50-tki, że wszelkie przekazy o zdrowiu, odpo-

wiedzialności itp. działają na nich jak napisy na paczkach papierosów na palaczy: „groźne ale przecież kompletnie nie 

o mnie”. Nic dziwnego. Na tym etapie życia chcą się przecież wreszcie cieszyć tym, co osiągnęli, na co zapracowali 

przez lata – trudno się im pogodzić, że „już” powinni dbać o siebie (59% respondentów jeszcze nie myślało o emery-

turze). Panowie, dbanie o siebie nie musi być „nudne”! Wystarczy urozmaicona dieta, jakiś sport, który Was naprawdę 

zainteresuje i sprawi Wam przyjemność, dużo dobrych emocji (czerpanych ze związku, pracy, rozwoju swoich pasji) 

i oczywiście – równie ważne – satysfakcjonujące życie seksualne! Być może właśnie zadbanie o siebie mogłoby być 

celem zmian, których połowa Panów poszukuje (52% – chcę coś zmienić, ale nie wiem co).

Podsumowując, polscy mężczyźni po 40-tce jawią się jako grupa prężnych optymistów, z szerokim zapleczem 

zgromadzonych przez siebie zasobów: związek, praca, stabilizacja zawodowa, święty spokój. Ale przede wszystkim 

raczej „szczęśliwi i spełnieni” (57%), otoczeni rodziną, z przekonaniem realizujący stawiane przez siebie cele, rozwi-

jający swoje hobby (76%), zadowoleni z pracy (77%!) i nie zamartwiający się o jej utratę, optymistycznie patrzący 

w przyszłość. Gratulacje.

❖ ❖ ❖

Badanie wykonane przez serwis Facetpo40.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Luty, 2012 r.
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