
WPROWADZENIE 
 

Seksualność jest sferą funkcjonowania człowieka, która budzi wiele 
kontrowersji oraz skrajnych emocji. Zajmowanie się tematyką seksuologiczną 
wyznacza badania o charakterze interdyscyplinarnym, które zmuszają do łączenia 
różnych obszarów wiedzy oraz pokonywania szeregu problemów 
terminologicznych i empirycznych. Próby jej naukowego opracowania napotykają 
na trudność jednoznacznego sklasyfikowania tego pojęcia i przyporządkowania go 
konkretnej dziedzinie wiedzy. Dodatkowym ograniczeniem jest fakt, iż na 
seksualność człowieka składa się szereg indywidualnych i niepowtarzalnych 
doświadczeń zabarwionych emocjonalnie, które w znacznej mierze budują 
poczucie tożsamości. Seksualność staje się właściwością jednostki powstałą w 
wyniku oddziaływania zintegrowanych czynników biologicznych, psychicznych, 
społecznych i kulturowych, które stają się jej częścią. Tożsamość buduje się w 
ciele, które równocześnie staje się wyznacznikiem tożsamości i seksualności, 
podobnym przykładem mogą być stereotypy płci, które kształtują poczucie 
kobiecości i seksualności, stając się elementem tych struktur, oddziałując na 
funkcjonowanie seksualne kobiety, etc. Mówiąc o seksualności człowieka, 
dotykamy bardzo wielu aspektów, których całościowe i kompletne opisanie oraz 
zbadanie staje się niemożliwe.  

Niniejsze opracowanie skoncentrowane na biologicznych i rozwojowych 
podstawach aktywności seksualnej jest częścią większego projektu badawczego. 
Część teoretyczna ujmuje spektrum biomedycznych aspektów aktywności 
seksualnej, zjawiska psychoseksualne na nią wpływające oraz kryteria jej oceny. 

Wyodrębnienie poszczególnych wymiarów pojęcia aktywności seksualnej nie 
nastręcza trudności a jego precyzyjny opis znajduje się w literaturze przedmiotu,  
a tym samym zawiera jasno określone kryteria pomiaru (Giese, 1959; Imieliński, 
1980; Lew-Starowicz, 1985a; Imieliński, 1990; Boczkowski, 2003). Dynamiczne 
zmiany społeczno-kulturowe intensywnie wpływają na sposób funkcjonowania 
człowieka, co ma swoje odbicie w sferze życia seksualnego. W obliczu 
powyższych zmian ciekawym wydaje się sprawdzenie, jak przedstawia się 
aktywność seksualna kobiet posiadających małe dziecko. Jest to grupa wyjątkowa, 
ponieważ większość z tych kobiet wychowała się w okresie dynamicznych 
przemian gospodarczych i społecznych, które znacznie zmieniły standardy 
funkcjonowania osobistego i rodzinnego. Ich doświadczeniem stało się nie tylko 
życie w dobie globalizacji, ale konieczność konstruowania własnej tożsamości jako 
kobiety oraz wypracowania własnego systemu wartości wobec dezaktualizacji 
tego, który przekazywały im ich własne matki. Proces ten związany jest z 
redefiniowaniem rzeczywistości, siebie jako jednostki społecznie aktywnej, ról 
kobiecych oraz sposobu ich realizowania w codzienności. „Współczesna” kobieta 
podejmuje aktywność na wielu płaszczyznach życia społecznego i osobistego, 
bardzo często nie rezygnując przy tym z roli matki, która sprawia, że niektóre 
obszary aktywności stają się mniej ważne przy nadawaniu większego znaczenia 
innym. Macierzyństwo wiąże się nie tylko z radością, ale i z przeobrażeniami  
 
 
 



w obrazie własnego „ja” (Maciarz, 2004; Bartosz, 2002). Zmiany te można 
zaobserwować w zakresie podstawowych aspektów składających się na 
seksualność takich, jak akceptacja własnego ciała, poczucie atrakcyjności, wartość 
przypisywana funkcjonowaniu zawodowemu czy relacji intymnej (Cewińska, 2001; 
Barska, 2005; Głebocka, Kulbat, 2005). 

 Kobieta w roli matki pozostaje istotą seksualną, zatem uzasadniona wydaje 
się potrzeba eksplorowania obszaru życia seksualnego, by zweryfikować  
i uaktualnić wiedzę w tym zakresie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


