
ALL YOU NEED IS… 
WHAT?



LET'S TALK ABOUT LOVE...
& GENERATION CHANGE & BUSINESS

WARSZTAT lub WYKŁAD: LOVE - ALL YOU NEED TO KNOW   

to spersonalizowane pod Twoją markę wydarzenie szkoleniowe, 

na którym zdradzimy więcej o zmianie generacyjnej, potrzebach 

„nowych” kobiet i mężczyzn i wypracujemy działania 

komunikacyjne bazujące na loverowych napięciach. 

NA MIŁOŚĆ TRZEBA MIEĆ STRATEGIĘ! 

UMÓW SIĘ Z NAMI BIZNESOWĄ RANDKĘ. ☺

MAMY WIĘCEJ MIŁOŚCI I MĄDROŚCI NIŻ TE 100 SLAJDÓW ☺
PO DEDYKOWANE RAPORTY I WARSZTATY O ZMIANIE POKOLENIOWEJ, 
POTRZEBACH KOBIET I MĘŻCZYZN, LOVEROWE INSIGHTY SPERSONALIZOWANE POD TWOJĄ MARKĘ
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WHY LOVE
PROJEKT ALL YOU NEED IS… WHAT? POWSTAŁ Z POTRZEBY SERCA I MIŁOŚCI DO Y 

[WHY?]. Zauważyliśmy, że starsze i młodsze targety mówią o miłości różnymi językami, i zadaliśmy 

sobie nasze ulubione pytanie: DLACZEGO [whY] TAK JEST? 

ZBADALIŚMY ROMANTYCZNE PRAKTYKI, PRAGNIENIA, POTRZEBY I LĘKI DWÓCH 

POKOLEŃ: BOOMERSÓW ORAZ ICH DZIECI – MILENIALSÓW. Interesowało nas to, jak 

przeżywają i nazywają miłość, jakie znaczenia nadają bliskości, intymności, pożądaniu                        

i przywiązaniu, przez co cierpią, jakich pożądają partnerów, jakie love stories przyciągają ich przed 

ekrany. Między generacjami jest wiele podobieństw – wierzą m.in., że miłość jest piękna w każdym 

wieku, obawiają się zdrady i obojętności partnera, chcą oglądać szczęśliwych i aspiracyjnych 

bohaterów. Nie lekceważymy uniwersalnych love-prawd! Szanujemy je ☺

NINIEJSZY RAPORT CELOWO DIAGNOZUJE RÓŻNICE, by dzięki przeobrażeniom miłosnych 

paradygmatów obnażyć ważną zmianę kulturową. Nadawanie różnych znaczeń romantycznym 

doświadczeniom czy odmienne oczekiwania wobec relacji związane są z tożsamościową 

r(ewolucją) Boomersów i Milenialsów. 

MOŻECIE ICH NIE KOCHAĆ. ALE CHCECIE ICH ROZUMIEĆ. 



MIŁOŚĆ W CZASACH BOOMERSÓW

ROCZNIKI: Przyjmuje się, że Baby Boomersi to osoby urodzone w latach 1946–1964 (my badaliśmy młodszą 

część generacji: 55-65-latków). W pierwsze związki małżeńskie wchodzili średnio w wieku 22 lat (kobiety) i 24 lat 

(mężczyźni) czyli o 6 lat wcześniej niż ich dzieci. 

W DOMACH Z BETONU: „na mieszkanie się czekało co najmniej kilka lat i trzeba było mieć ślub i dziecko, by coś 

dostać ze spółdzielni”, „zimy były ciężkie”, „telefon czy samochód to mało kto miał, o kontakt nie było łatwo”: początki 

życia miłosnego Boomersi określają jako przypadające na znacznie trudniejszą sytuację niż obecna. Ich pierwsze 

miłości wykluwały się w czasach intensywnej modernizacji, potem gospodarki niedoboru. Miłości przeszkadzały 

geograficzne odległości, pruderyjni rodzice i „braki lokalowe”. Służyły znacznie mniejsze oczekiwania wobec 

partnerów.

BYŁO WIADOMO, JAK MA BYĆ I CO TO MIŁOŚĆ: Boomersi opowiadają miłość językiem „naturalnych kolei 

rzeczy” – małżeństwa w następstwie zakochania się (niekoniecznie obu partnerów), następnie „docierania się” 

dzięki zmaganiu się ze sobą i przeciwnościami losu. Miłość to bycie razem, bardziej wspólne działanie niż 

przegadywanie wszystkiego i nazywanie emocji i potrzeb. 



MIŁOŚĆ W CZASACH MILENIALSÓW 

ROCZNIKI: Urodzeni w latach 1980–1997 (badaliśmy tych urodzonych w latach 1984–

1994). W pierwsze związki małżeńskie wchodzili średnio w wieku 28 lat (kobiety) i 30 lat 

(mężczyźni). 

MIŁOSNE FOMO: Milenialsi wychowywali się w czasach rozwoju gospodarczego Polski, 

europeizacji, indywidualizacji i feminizacji kultury. Kapitałem ich czasów zaczęto określać 

inteligencję emocjonalną. Dorastali w świecie, który obiecywał, że wszystko jest na 

wyciągnięcie ręki. I głosił, że kto się nie rozwija, ten się cofa. Najlepiej wykształcone 

pokolenie w historii Polski żyje w paradygmacie ciągłego rozwoju. Milenialsi miewają miłosne 

FOMO (Fear of Missing Out) – szukają drugiej połówki, ale niekoniecznie na zawsze. 

Oczekują, że zawsze będzie fajnie. Częściej niż starsze pokolenia potrzebują intensywnych 

przeżyć i doświadczeń, boją się miłosnej nudy. 

FIND YOUR MAGIC! Milenialsi chcą doświadczyć miłości wyjątkowej jak oni sami, nie 

powtarzać (definiowanych często jako toksyczne) klisz związkowych rodziców. Chcą być 

kochani i kochać za oryginalność – zwyklaki muszą odkryć „swoją magię”. 
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DOBÓR PRÓBY:

NIE TYLKO MŁODZI:

POKOLENIE Y (25–35 lat)

BABY BOOMERS (55–65 lat)
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KOBIETY/MĘŻCZYŹNI

POLI, ASEKSY, SAPKI I INNI NIŻ INNI
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TAKŻE DUŻE WSIE I MAŁE MIASTECZKA

PRÓBA OGÓLNOPOLSKA 



MATING MARKET



TAK DLA MIŁOŚCI!
Bycie razem oraz pożądana ewolucja zakochania w małżeństwo były widziane jako naturalne. Nie było „singli”, 
tylko starzy kawalerowie i stare panny i nie wierzono, że są oni sami z wyboru. Pytaniem było: „czy to miłość”, 

a nie: „czy warto się angażować”, „jak miłość ma wyglądać i jak nią kierować”. 

WARTO IŚĆ DOBRZE WYTYCZONYM SZLAKIEM
Boomersi opowiadają o swoich miłosnych związkach jak o jasno wytyczonych szlakach, które dopiero później 

zaczęli urefleksyjniać. Opowiadają, że „za ich czasów było wiadomo” z kim warto się wiązać i jakim torem 
powinna toczyć się relacja. Punktem startu było „spodobanie się”. Ważnymi pit-stopami zaręczyny, małżeństwo 

i dzieci, własne mieszkanie. Metą miała być „grobowa deska”. 

MIŁOŚĆ? TO ZALEŻY 
Milenialsi sproblematyzowali miłość. To, jakie ma wady i zalety, a jeszcze bardziej, co im daje i co zabiera. 

Relacje romantyczne opowiadane są językiem zysków i strat – tych emocjonalnych, tożsamościowych, 

kapitałowych. Pytanie brzmi: „czy mi się to opłaca, czy to jest dla mnie dobre i czy właśnie w tym momencie 

życia?”.

BEZDROŻA MIŁOŚCI, A MOŻE NAWET POLIAMORIA
Milenialsi muszą skonceptualizować i jasno dać do zrozumienia, na czym im zależy, zanim wejdą w relację. Bo 

sam schemat związku jest coraz mniej oczywisty (np. monogamia zaczyna być traktowana jako opcja). 

W nowych językach miłości na wszystko musimy się umówić, nic nie jest oczywiste (dominujący dyskurs 

wierności vs zdrady zastępowany jest przez język układu). 

OD
miłości na 
autopilocie

DO 
projektowania 

miłości

BOOMERSI

MILENIALSI



Wtedy zapadła decyzja o tym ślubie. 

To był nasz cel, żeby wziąć ślub –

mieliśmy od początku taką intencję, 

żeby związek zakończyć ślubem. Tak 

to się wtedy robiło. 
(Kasia, 58) 



MILENIALSOWE
LOVE MODELS

KONIECZNOŚĆ OKREŚLENIA 
SIEBIE… 
na portalach randkowych trzeba 
umieć się spozycjonować i dobrze 
zakomunikować. Algorytm 
wymusza targetowanie. 

…I TYPU RELACJI

ONS (One Night Stand), FwB
(Friends with Benefits) czy 
mąż/żona? Można praktykować 
różne relacje, ale trzeba wiedzieć, 
czego się chce, albo chociaż – czego 
się nie chce; określić się jasno, 
sprofilować tożsamość, ZANIM 
pozna się partnera(-kę).



WSZYSCY POLOWALI NA DOBRĄ ŻONĘ I DOBREGO MĘŻA 
Kobiety i mężczyźni szukali „dobrej partii”, z którą zwiążą się na całe życie. Osoby z potencjałem na dobrą żonę 
czy męża szukano w najbliższym otoczeniu, więc „oferta nie była szeroka”. Pani Małgosia (61 lat) wyjaśniła, że 

„za moich czasów wiadomo było, że nagle dobrego towaru nie dorzucą, więc trzeba było sobie szybko zaklepać 
te dobra, co były pod ręką”. 

MIAŁAM KONKRETNE OCZEKIWANIA: BY BYŁ PRZYSTOJNY I ALKOHOLU NIE NADUŻYWAŁ
Boomersi mają poczucie, że wchodzili w relacje miłosne z konkretnymi oczekiwaniami, które mogło spełnić wiele 

osób – szczególnie dotyczącymi wyglądu, osobowości, aspiracji i celów życiowych. Czasem pojawia się temat 
zgodności charakterów, podobnego libido czy dopasowanych znaków zodiaku, ale – NIE pragną oni 

jednorożców. 

POLOWANIE NA KOGOŚ WYJĄTKOWEGO
Dla Milenialsów liczy się, by ich partner był ciekawy i inspirujący. Żyją w ciągłym FOMO (Fear of Missing 

Out) – napięciu, że ktoś inny może być lepszy, że decyzją o obecnej relacji odebrali sobie szansę na kogoś 

bardziej wyjątkowego. 

TO NIE PRZYPADEK, ŻE JESTEŚMY RAZEM? 
Tworzą długie i skomplikowane listy wymagań, które mogą spełniać nieliczni, dlatego niełatwo jest im 

znaleźć partnera. Są wyczuleni na „odstraszacze”: cechy, zachowania i poglądy, które dystansują i są 

niezgodne z ich stylem i filozofią życia. Milenialsi lepiej wiedzą, czego nie chcą, niż czego chcą. Wymagania      

i dealbreakery tworzone są na drodze doświadczenia – to relikty poprzednich związków. Dostarczają wiedzy, 

czego szukać (bądź nie) w przyszłości. 

OD
good

enough

DO 
polowania 

na 
jednorożca

BOOMERSI

MILENIALSI



Wybrałam go, bo spełniał moje 
oczekiwania: był i jest przystojny, 
dobry, ciepły. Chciał tak samo 
jak ja pracować i zaspokajał 
byt rodziny i chciał się rozwijać.
(Kasia, 58)



Ja z Michałem miałam chemię przez 5 
lat, to było tak, że jak siedzieliśmy 
razem w grupie znajomych i padł jakiś 
żart, i my zamiast patrzeć na nasze 
połówki, to się patrzyliśmy na siebie, 
bo my tylko rozumieliśmy ten żart w 
ten sam sposób. Było to zakochanie i 
zauroczenie i potem to się tylko 
pogłębiało, jak rozmawialiśmy i się 
poznawaliśmy dalej. I przez to ja 
czułam większą ekscytację podczas 
tego poznawania się.
(Ada, 25) 



ZBUDUJEMY RAZEM DOM 
Boomersi na etapie pierwszych „poważnych miłości” myśleli o dobieraniu się na podstawie aspiracji i pragnienia 

awansu do wymarzonego poziomu życia. Ważne były wspólne cele – oparte na dążeniach do polepszenia 
swojej pozycji i zapewnienia lepszego startu swoim dzieciom. 

MIŁOŚĆ OLIWI MECHANIZM
Miłość często opisywana jest jako coś, co pozwala lepiej funkcjonować – sprawniej działać parze, unifikować 

plany, pokojowo rozdzielać zadania. Dlatego na poziomie dobierania się ważne było znalezienie osoby, z którą 
Boomersi się uzupełniają, ale też z którą nie wchodzą sobie w drogę. Jedną z metafor miłości 60-latków było 

wyobrażenie wnętrza nakręconego, sprawnego zegarka z zachodzącymi na siebie kołami zębatymi. 

PRZECIEŻ NIE BĘDĘ Z KIMŚ, KTO JE PADLINĘ 
Styl życia i poglądy są kluczowym wyznacznikiem przynależności i tożsamości pokolenia Y. Także mating

odbywa się w obrębie bańki komfortu: odrzucani są ludzie o odmiennych pasjach, dietach, estetyce. 32-letni 

Kamil powiedział, że dla niego testem dopasowania jest to, czy dziewczyna śmieje się z tych samych memów. 

RAZEM BĘDZIE JESZCZE FAJNIEJ 
Dla Milenialsów ważne jest przeżywanie. Związek to naturalna płaszczyzna oddawania się rozrywkom, 

pasjom, poznawania nowych miejsc oraz wspólnego konsumowania doświadczeń, które są jednym                  

z kluczowych elementów konstruowania tożsamości. 

OD
spółki 

kapitałowej

DO 
lifestyle

union

BOOMERSI

MILENIALSI



CO JEST TWOIM ZDANIEM 
NIEZBĘDNE, ŻEBY MIŁOŚĆ 
DWOJGA LUDZI MOGŁA 
PRZETRWAĆ?

Mężczyźni
55–65 lat

23%

JUST LIKE ME. Szczególnie wśród mężczyzn

występuje wyraźne przesunięcie od wyboru

parterki na podstawie atrakcyjności fizycznej

ku współdzielonym hobby. Sposobem na

szczęście w miłości staje się wspólny lifestyle

i fajniejsze przeżywanie życia.

WSPÓLNE PASJE

Mężczyźni
25–35 lat

36%
Źródło: Ariadna



WHAT GEN Y NEEDS 

FAJNIE PODOŚWIADCZAĆ

SPOTKAĆ SWOJEGO 
FASCYNUJĄCEGO 

„INNEGO”

NIE WIEM,
ALE MA BYĆ WOW 



MATING NA EKRANACH

Program wybierane częściej przez Milenialsów niż Boomersów oraz 
przyciągające przed ekrany więcej procentowo Milenialsów niż jest ich wśród 
widzów to:

ALGORYTM NA MATCHING OSOBOWOŚCI CZYLI „ŚLUB OD 
PIERWSZEGO WEJRZENIA” pokazujący jak znaleźć męża i żonę dzięki 
„nauce” i scedować odpowiedzialność za wybór partnera na ekspertów.

MIŁOSNE FOMO CZYLI „LOVE ISLAND” pozwalające śledzić losy „ciach”  
otoczonych wieloma opcjami wyboru atrakcyjnych partnerów. 

1
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ŚLUB OD PIERWSZEGO 
WEJRZENIA

LOVE ISLAND

A
F

F
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Y

25-34 55-64

Źródło: MediaCom Warszawa na podstawie NAM; TG16+; 2018–2019



MAMA PATRZY
Rodzice Boomersów postrzegani byli jako obrońcy tradycji (i dulszczyzny). Byli właścicielami „domów                 

z betonu”, w których nie było wolnej miłości. Małżeństwo Boomersów było połączeniem dwóch rodzin,             
z którymi kontakt „młodych” miał być intensywny. Powszechnym doświadczeniem pokolenia Boomersów jest 

zamieszkiwanie z rodzicami i teściami przez kilka lat po ślubie i silne angażowanie się mamy i taty w ich 
codzienne życie. 

EKIPA JUDGE
To najbliżsi znajomi wyrokują, czy ten/ta do nas pasuje, bo znają nas najlepiej i wiedzą, jaki prowadzimy styl 

życia, jaką mamy osobowość, „skrypty i pojebstwa”. Ocenie przyjaciół Milenialsi ufają bardziej niż rodzinie. 

Zaakceptowanie przez nich partnera lub partnerki jest kluczowe także dlatego, że wybrańcy serca powinni 

naturalnie wpasować się w kulturę ekipy – jej język, pasje, poglądy. Osoby z innej bańki są niepożądane. 

OD
małżeństwa 

dwóch 
rodzin

DO 
przyjaciół 

w roli 
wyroczni

BOOMERSI

MILENIALSI



Były jakieś takie zasady, które 

rodzice mieli wpojone i wpajali 

nam, i w jakiś sposób się do tego 

stosowaliśmy. 
(Magda, 62) 



Crash testy ogłaszamy na grupie, 

jak ktoś przyprowadza nową pannę. 

Jesteśmy mili dla niej, ale potem 

jest taka rozkmina, czy pasuje do 

kumpla i do nas, czy nie zjebie nam 

wakacji na przykład, czy nie będzie 

dla nas za głupia itd.  
(Bartek, 34) 



I WTEDY ZOBACZYŁEM JĄ…
O wzajemnym poznaniu i „poczuciu mięty” do drugiej osoby Boomersi opowiadają używając 

wzrokocentrycznych kodów. To wygląd był głównym kryterium oceny atrakcyjności i wyboru potencjalnego 
partnera. Wabikiem i warunkiem poczucia wzajemnego pociągu dla obu płci. 

W MOIM TYPIE 
W narracjach 50-60-latków dominuje ta o poszukiwaniu partnera pod kątem zgodności z preferowanym przez 
daną osobę typem urody lub spełnianiem ogólnie przyjętego „kanonu piękna”. „Potwory” musiały długo szukać 

amatorów. 

PRZYCIĄGANIE PRZEZ POZNANIE
Milenialsi pogardliwie odnoszą się do idei wyboru partnera na podstawie wyglądu zewnętrznego nazywając 

to „pustactwem”. Ocena danej osoby przede wszystkim na podstawie jej powierzchowności uznawana jest 

za rzecz wstydliwą – nie należy się do tego przyznawać. W związku liczy się zjednoczenie dusz, poznanie 

drugiej osoby i wzajemne dopasowanie osobowościowe. 

CIAŁO WYRAZEM TOŻSAMOŚCI
Nie ma jednego wzorca piękna i atrakcyjności. Ciało staje się polem wyrażania siebie – to, jak wyglądasz, co 

nosisz, jaką masz fryzurę i jak kształtujesz swój wygląd, komunikuje osobowość. W konsekwencji im bardziej 

wygląd odbiega od normy, tym ciekawsza może stać się dana osoba. 

OD
miłość od 

pierwszego 
wejrzenia

DO 
liczy się 
wnętrze 

BOOMERSI

MILENIALSI



Ja zawsze wolałem blondynki od 

czarnych, taki skandynawski typ 

urody. Magda dokładnie taka była. 

Zobaczyłem ją i od razu wiedziałem, że 

to jest piękno!
(Artur, 64)



Zmienia się to, jak pokazujemy miłosnych bohaterów. To mogą być prawdziwi ludzie, 

nie muszą być już idealnie piękni spod matrycy. Mają być ciekawi. (…) Młode kobiety 

nie mają wizji wyglądu typu idealnego mężczyzny, nie wyobrażają sobie jego 

fizyczności. Akceptują, że może być inny – mieć długie włosy, być niższy czy grubszy. 

Starsze pokolenie jeszcze rządzi się kalkami: mężczyzna musi być wyższy od kobiety, nie 

może być „niewyględny”. A młodzi ludzie o ideałach mówią jako związanych z duszą, 

a nie wyglądem: żebyśmy mieli wspólne pasje, żebyśmy się dzielili obowiązkami…

LOVE STUDIES:
Miłość spoza matrycy

Małgorzata Łupina 
Dyrektor kanałów tematycznych 

lifestyle’owych w Grupie TVN Discovery



OSOBOWOŚĆ W 5 FOTACHWNĘTRZE NA WIERZCHU

Internetowe poradniki popularne 

wśród Milenialsów koncentrują 

się na poradach, jak wybierać 

zdjęcia, tworzyć profil i co pisać, 

żeby wydawać się ciekawszym –

niekoniecznie piękniejszym. 

MEM WZROSTU

Do maniery oceny atrakcyjności 

po wyglądzie Milenialsi

puszczają wirtualne oczko, 

komunikując swój… wzrost ☺



IDEOLOVIE
IDEOLOGIE MIŁOŚCI
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MECHANIKA MIŁOŚCI
Udane związki Boomersi opisują językiem sprawnie działających maszyn. Miłość ma pomagać osiągać wspólne 
cele. Relacje są scalane przez wymianę usług, które choć na ogół są stereotypowe, opisywane są w kategoriach 

troski o partnera. Niechęć do kwestionowania tradycyjnego podziału ról wynika z pragnienia bycia 
potrzebnym, a nawet niezbędnym. Maszyna nie działa bez któregokolwiek z elementów. 

ZDROWA AUTONOMIA
Miłość rozumiana jest jako wzajemna troska i spełnianie oczekiwań partnera, ale Boomersi nie oczekują, że ich 
tożsamości, poglądy i styl życia zostaną sprowadzone do wspólnego mianownika. Partnerzy powinni pracować 
na wspólne cele, ale nie muszą się we wszystkim zgadzać i wszystkiego robić wspólnie. Jako „zdrowe” opisuje 

się odpoczywanie od siebie w kręgu przyjaciół tej samej płci („wygadanie się na męża” koleżankom, męskie 
wypady na ryby/do baru). 

DWIE POŁÓWKI JABŁKA
Milenialsi pragną partnerów, z którymi będą czuć „duchowe pokrewieństwo” – podzielających ich poglądy, 

przekonania i aspiracje, ale też rozumiejących ich lepiej niż ktokolwiek inny. Jako udane związki opisują 

często pary przejmujące od siebie pasje i zajawki, pragnące prowadzić taki sam styl życia, a nawet podobnie 

się ubierające (mające te same lovebrandy). 

WSZYSTKO RAZEM 
Marzeniem Milenilasów jest poczucie jedności z ukochaną osobą – dlatego starają się jak najwięcej razem 

robić, jak najwięcej sobie mówić, uprawiać seks zwieńczony wspólnym orgazmem. Jeśli czują, że kochają, to 

pragną intensywnych relacji, które mają zaspokajać większość emocjonalnych potrzeb. Partner(k)a ma być ich 

dopełnieniem. 



Moje koleżanki zawsze mi zazdrościły 
tego Witka, bo mówiły: zawsze ci 
samochód zatankuje, zawsze ci 
wykręci samochód, żebyś mogła rano 
łatwo wyjechać, ułatwia mi życie. 
(Magda, 62)



Prawdziwa miłość nic nie zabiera          
i w niczym nie przeszkadza, a wręcz 
uskrzydla i daje motywację, żeby 
działać. To często Daniel jest tym, 
który nas w coś angażuje, namawia na 
fajne akcje. 
(Marta, 27)



KTÓRE STWIERDZENIA 
NAJLEPIEJ OPISUJĄ TO, JAK 
TY PRZEŻYWASZ MIŁOŚĆ?

Mężczyźni
55–65 lat

52%

DZIAŁAJĄCY JAK BOOMER. Boomersi

podkreślają swoją sprawczość

i obdarowywanie drugiej osoby, szczególnie

bezinteresownie – ponad 50% badanych w wieku

55–65 lat twierdzi, że „Miłość to dawanie bez

oczekiwania, że otrzyma się coś w zamian”.

OD PROVIDERA DO RECEIVERA. Dla

Milenialsów relacja ma być satysfakcjonująca –

mają z niej czerpać, a nie tylko wnosić.

Przesunięcie widać zwłaszcza w postawach

młodych mężczyzn, którzy rzadziej niż w starszym

pokoleniu deklarują, że miłość to przede

wszystkim „robienie czegoś dla drugiej osoby”.

MIŁOŚĆ TO DLA MNIE PRZEDE 
WSZYSTKIM POSTAWA WOBEC 

DRUGIEJ OSOBY –
TO, CO DLA NIEJ ROBIMY

Mężczyźni 
25–35 lat

39%
Źródło: Ariadna



Często się spotykam z tym, że w związkach pojawia się kryzys, gdy jeden z partnerów 

postanawia się realizować w jakiejś nowej dziedzinie. I tu wcale nie mówię o rzeczach, 

które zagrażają związkowi, jak poznanie jakiejś nowej osoby. Mówię o sytuacjach, że  

ktoś znajduje nowe hobby, wkręca się w jakieś treningi, przez co codzienność ulega 

zmianie i partner nie potrafi tego zaakceptować, nie potrafi się w tym odnaleźć. 

Pojawia się oczekiwanie: „poświęcaj mi tyle samo czasu, tyle samo takiej samej uwagi”. 

I wyrzut: „nie podoba mi się, że znalazłeś w swoim życiu coś, w czym mnie nie ma”.

LOVE STUDIES: 
Zmiana hobby, czy już zdrada?

Justyna Mazur
Autorka podcastów „Słuchowisko. Pogadajmy o 

życiu” oraz „Piąte, nie zabijaj”
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JEDNA OSOBA MUSI TRZYMAĆ PORTFEL, ŻEBY DOM DOBRZE GOSPODAROWAŁ
Dla 55–65-latków oczywiste było, że wejście w związek małżeński oznacza wspólnotę majątkową. Ale nie to, jak 

pieniądze w związku będą dystrybuowane. Nie umawiali się na to; 58-letni pan Edward mówi, że u nich i ich znajomych 
wszystko „wychodziło w praniu i w kłótniach”. W opowieściach Boomersów silny jest stereotyp rozrzutnych kobiet 
oraz skąpych mężczyzn. Finansowe napięcie wynika z faktu, że każda z płci chciałaby mieć własne, niewidoczne dla 

partnera pieniądze i jednocześnie kontrolować (lub chociaż recenzować) jego wydatki. 

FACET POWINIEN UMIEĆ ZORGANIZOWAĆ PIENIĄDZE, A KOBIETA JE ODŁOŻYĆ 
Dla Boomersów oczywistym jest, że mężczyzna musi pracować i powinien zarabiać więcej niż kobieta. Ta z kolei 

powinna mądrze domowym budżetem gospodarować. Partnerzy rozpatrują swoją miłość także w kontekście sukcesu 
ekonomicznego, w którym dopuszcza się kontrolowanie, karanie i nagradzanie partnerów za obracanie pieniędzmi. 

TRZEBA SIĘ NA COŚ UMÓWIĆ, ŻEBY POTEM SIĘ NIE SĄDZIĆ NA ROZWODZIE O ŁYŻECZKI 
Dla Milenialsów budżet związku i zarządzanie pieniędzmi wymaga dogadania. Nie ma tu oczywistości, jednego 

dobrego modelu – każda para musi sama wypracować swoją sprawiedliwość. Dr hab. Marta Olcoń-Kubicka, 

socjolożka prowadząca badania na temat pieniędzy w związkach 20–30-latków, diagnozuje różne strategie. 

Najczęstszymi w dzieleniu się wspólnymi wydatkami są strategie: fifty-fifty (po równo) oraz proporcjonalnie do 

zarobków. Każdy zachowuje autonomię, swój portfel, w który druga osoba się nie wtrąca, by nie mieć poczucia, że 

ktoś kogoś wykorzystuje czy kontroluje. Konieczność zawarcia układu i jego apdejtowania wynika z lęku przed tym, 

że kłótnie o pieniądze zniszczą relację. 

TRZYMAJMY EXCELE Z DALA OD MIŁOŚCI 
Milenialsi żyją w lęku przed popsuciem miłości romantycznej kalkulacjami. Czują potrzebę oddzielania tematu 

domowych rozliczeń od uczuć i postaw wobec partnera. Nie chcą postrzegać swoich związków jako nastawionych na 

akumulację kapitału. 



M: Nigdy nie odczuwałam kwestii, że ja mam 
mniej pieniędzy, albo że jego pieniądze nie są 
moimi pieniędzmi. Dla mnie to było naturalne. 
Ktoś przynosi pieniądz, no to są nasze 
pieniądze. Od początku tak uważałam. Z domu 
wyniosłam. Pewnie on też. Zresztą ja byłam 
trochę zadziorna, jakby on mi dał odczuć, że to 
są jego pieniądze, a nie moje, to pewnie 
dałabym mu w jakiś tam sposób popalić. Albo 
bym rzuciła się w wir pracy, żeby mu dowalić.
W: Pieniądze są ważne. Ja sobie nie wyobrażam, 
że żona mnie utrzymuje, a ja sobie bimbam, no 
wstyd to jest, po prostu wstyd.
(Magda, 62 i Witek, 64) 



Mamy wspólne konto i zrzucamy się na 
jedzenie, prąd, czynsz i wszelkie 
domowe zakupy. Proporcjonalnie do 
zarobków, ale to się wyrównuje coraz 
bardziej. Daniel prowadzi Excela, bo 
wspólnie też oszczędzamy na ślub.
(Magda, 30)



Pieniądze w miłości rozpatrywane są w kategoriach moralnych. Możliwość powiedzenia sobie „jesteśmy fair” jest 

jedną z kluczowych, spontanicznie podkreślanych w rozmowach z 20–30-latkami kwestii. Dla nich bardzo ważne 

jest znaczenie układu finansowego w miłosnej relacji, czyli tego, na co oni się jako para umawiają. Jak będą tymi 

pieniędzmi gospodarować, w jaki sposób je zarabiają, w jaki sposób je wydają czy oszczędzają. To, czy dobrze sobie 

radzą z pieniędzmi, jest dla nich niezwykle istotną sprawą, bo wychodzą z założenia, że pieniądze mogą wiele        

w relacjach napsuć. „Małżeństwo moich rodziców rozpadło się przez pieniądze” – mówi ktoś – „ja tak nie chcę, 

będę pilnować, by było dobrze”. 

W pokoleniu ich rodziców oczywistym było, że po ślubie majątek powinien być wspólny, ale często tylko jedna 

osoba decydowała, jak te pieniądze zostaną rozdystrybuowane. I nasi rozmówcy z młodszej generacji byli 

świadkami sytuacji, gdy ojciec wydzielał matce pieniądze i rozliczał ją z wydatków. Wierzą, że jeżeli umówią się na 

coś, co dla obu stron będzie sprawiedliwe, unikną kłótni. Jest to trudne, bo istnieje przekonanie, że miłość                 

i pieniądze to są dwa odrębne światy, że miłość to są uczucia i nie ma w niej miejsca na chłodne kalkulowanie.       

A drugi świat jest obszarem gospodarki, kalkulacji i jeżeli te dwa światy się pomieszają, to będą się nawzajem psuć. 

LOVE STUDIES: 
Sprawiedliwość w portfelach

dr hab. Marta Olcoń-Kubicka 
wraz z Mateuszem Halawą prowadzi w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN 

badania na temat pieniędzy w bliskich relacjach
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MIŁOŚĆ JAKO ZOBOWIĄZANIE 
Miłość jest na dobre i na złe, nie można się z niej łatwo wycofać, bo wzięło się odpowiedzialność za partnera. 

Choć Boomersi wspominają, że w momencie ślubu byli często niedojrzali i nie do końca świadomi 
podejmowanego zobowiązania, traktowali je z pełną powagą. Nawet po rozwodach mają poczucie, że los 

byłego męża/żony powinien być ich sprawą. Zdaniem 55-65-latków wypalenie miłości nie zawsze powinno 
prowadzić do rozstania – czasem warto żyć wciąż razem, wspierając się wzajemnie do końca. 

NIE MA RÓŻY BEZ KOLCÓW
Miłość bywa trudna, obciążająca i Boomersi wierzą, że taka właśnie jest wartościowa. O mężach alkoholikach, 

„żonach zołzach” mówią „trzeba nieść swój krzyż”. Oczywistym jest dla nich, że miłość to kłótnie, ciche dni, 
zaciskanie zębów. Akceptowanie lub naprawianie tego, co w relacji „zepsute”. Dostrzegają piękno                     

w skomplikowanych relacjach i czerpią satysfakcję ze związkowych gierek. 

MIŁOŚĆ KONTRA IMPERATYW PROGRESU 
Milena (32 lata) wraz z koleżankami często zadaje sobie pytanie: „kto tak naprawdę jest wart mojej miłości?” 

A nawet jeśli już kogoś takiego znajdą, nachodzi je typowa dla Milenialsów myśl: „czy gdzieś tam nie czeka 

ktoś bardziej wartościowy? Lepiej do mnie dopasowany?” 25-35-latkowie deklarują, że chcieliby kochać do 

grobowej deski, ale pod warunkiem, że wraz z partnerem będą „rozwijać się synchronicznie”. Biorą pod 

uwagę konieczność zerwania, jeżeli „będą już kimś innym i będą potrzebowali już kogoś innego”. 

PO CO SIĘ MĘCZYĆ? 
Trudności w związku i problemy mogą być przepracowywane i pokonywane – jednak tylko do pewnej 

granicy. W miłości nie ma miejsca na długotrwałe cierpienie ani nudę – miłość ma być szczęściem (od 

bezpiecznych spokojnych radości po szalone ekscytacje). Gdy miłość się kończy, należy się rozstać. 



W: Ślub jest jednak czymś wiążącym.
M: Tu jest dużo prawdy, bo jakieś tam kryzysy na 
pewno mieliśmy. Nie mówię, że jakieś olbrzymie, ale 
nie rozchodziliśmy się. Mogliśmy się pokłócić. 
W: Ja wrócę do tego próbowania mieszkania ze 
sobą przed ślubem. Miłość to nie jest ciastko [żeby 
próbować]. Muszą być jakieś zobowiązania. 
(Magda, 62 i Witek, 64)

Byłam w takim związku, w którym musiałam 
wiecznie za niego myśleć i się zastanawiać, czy on 
zrobił to i tamto, nie był w stanie nic sam ogarnąć. 
To było mega męczące i obciążające, dlatego serio 
próbowałam zerwać tą relację. 
(Ada, 25) 



Obecnie w filmach mamy inny rodzaj przeszkód na drodze do miłości:

aspiracje zawodowe i szukanie pomysłu na siebie. Celem bohatera jest

rozwój. Miłość pojawia się, ale na jakiś czas. Przykładowo „La La

Land” to piękna historia miłosna, obsypana Oskarami, ale zwróćmy uwagę

jaka to jest jakościowa zmiana – bohaterowie muszą się  rozstać, ruszyć

dalej ze swoją karierą i ze swoim rozwojem. Co ważne, nie ma w tym nic

złego, to nie jest pokazywane jako coś negatywnego. Kiedyś rozstanie w

filmach było tragedią. Teraz życie jest drogą, na której zbieramy

doświadczenia, a miłość jest jednym z tych doświadczeń. Jeżeli coś

trzeba zmienić, albo bohater lub bohaterka czuje powołanie do czegoś

innego, to trzeba się rozstać i ruszyć dalej.

LOVE STUDIES:
Aspiracje ważniejsze niż miłość

Agata Kostrzewa
Badaczka, Analityczka narracji

Narrative Impact!, UW



CO JEST TWOIM ZDANIEM 
NIEZBĘDNE, ŻEBY MIŁOŚĆ 
DWOJGA LUDZI MOGŁA 
PRZETRWAĆ?

Mężczyźni
55–65 lat

45%

RAZEM DLA DZIECI. Aż 45% mężczyzn

w wieku 55–65 lat uważa, że aby miłość mogła

przetrwać, trzeba mieć wspólne dzieci.

Boomersi czują znacznie większą niż Milenialsi

potrzebę zobowiązań – mówią, że dojrzała

miłość potrzebuje „kotwic”, wspólnych celów.

Bycie zobligowanym wobec kogoś często

ujmują jako bycie potrzebnym.

TU I TERAZ. Dla Milenialsów związek to

projekt znacznie bardziej egocentryczny,

skorelowany z wolnością i brakiem

zobowiązań, nastawiony na dobre „tu i teraz”.

25–35-latkowie uważają, że dla przetrwania

miłości dwa razy ważniejsze niż wspólne dzieci

jest spanie w jednym łóżku.

WSPÓLNE DZIECI

Mężczyźni 
25–35 lat

22%
Źródło: Ariadna
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DO ZWIĄZKU WNOSZĘ TO, CO ROBIĘ
Swoją wartość w relacji – to, za co warto ich kochać, oraz to, czym okazują miłość – Boomersi operacjonalizują

w kategoriach czynów, konkretnych działań podejmowanych na rzecz partnera i związku. 

ZNAM SWOJĄ WARTOŚĆ
Ich rolę i znaczenie w związku potwierdzają konkretne wyniki i osiągniecia – naprawione sprzęty, ugotowane 
obiady, wymienione żarówki. Miłosne ego Boomersów zależne jest od oceny skuteczności i umiejętności oraz 

stopnia dopasowania do jasno określonego wzorca (wiadomo, co „powinna” kobieta, a co „powinien” 
mężczyzna). „Dowożąc” swoją część układu, czują, że są wartościowi dla partnera. 

DO ZWIĄZKU WNOSZĘ SIEBIE
Milenialsi skupiają się w znacznie większym stopniu na tym, kim są i co ich osobowość, pasje i styl życia 

wnoszą do związku oraz jak wzbogacają duchowe lub rozrywkowe życie partnera. 

POWIEDZ MI, ŻE JESTEM WYJĄTKOWY
W konsekwencji ich miłosne ego i poczucie „znaczenia” w związku są znacznie bardziej zależne od oceny 

partnera – jego akceptacji, bycia przezeń zauważanym, wyrazów docenienia i komplementów. Chcą być dla 

drugiej połówki kimś wyjątkowym niezależnie od swoich „skillsów i dowożenia oczekiwań”, bo wychodzą z 

założenia, że umiejętności można nabyć i outsource’ować. 



M: Pierwsza rzecz, jaką lubię, jak 
otworzę oczy, to lubię się napić kawy. 
Nie wychodzić. I on mi zawsze tą kawę 
robi i przychodzi do łóżka. I ja jeszcze 
mogę ją wypić w łóżku. 
W: To śmieszne, że ja robię dla niej 
lepszą kawę niż ona sama sobie          
[z dumą].
(Magda, 62 i Witek, 64) 



Ja mam potrzebę komplementów i zapewniania 
mnie, że jestem dość dobra, bo mam problemy    
z wiarą w siebie. I jak czuję się źle i mówię 
Michałowi, że hej! potrzebuję komplementów, to 
on wtedy za każdym razem wymyśla jakiś 
unikalny komplement tylko dla mnie. To chwilę 
zajmuje, bo on musi się zastanowić, 
i np. leżymy, a on wtedy mówi mi jakiś 
komplement. I on za każdym razem jest inny,         
i dba o to, żeby się nie powtarzały, np. bardzo cię 
kocham i cieszy mnie, że możemy wspólnie 
dzielić dom i wspólnie nim zarządzać i otwarcie 
rozmawiać o tym, i szanuję, bardzo to, 
że szanujesz moje zdanie w tej kwestii i że nikt 
nie rządzi się. 
(Ada, 25) 



DOŚWIADCZANIE 
MIŁOŚCI
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JAK SOBIE POŚCIELESZ, TAK SIĘ WYŚPISZ
Pierwsze lata związku Boomersi określają jako „trudne” – wspominają je co prawda jako okres uniesień, ale 
okupionych „docieraniem się”, przezwyciężaniem rozmaitych trudności codziennego życia, rozczarowaniami 

spowodowanymi zachowaniami partnera. Kobiety opowiadają, że starały się wychować mężów, a mężczyźni, 
że wychowywali sobie żony. 

TRZEBA PRZECHOROWAĆ I SIĘ UODPORNIĆ
„Docieranie się” jest kluczową kategorią Bommersowych miłości. „Docieranie się” postrzegane jest jako 

naturalna ewolucja związku – nie metodyczna praca za pomocą parapsychologicznych narzędzi z poradników,   
a powolny proces, który dzieje się niemal organicznie. Jedna z par porównała go do choroby (a w zasadzie 

siebie porównała do wirusów, na które musieli wytworzyć wzajemną odporność). 

JEŚLI SIĘ DOPASUJEMY, OD POCZĄTKU BĘDZIE CUDOWNIE 
Podstawą udanego związku jest zdaniem Milenialsów odpowiedni partner, z którym się rozumiemy jak z nikim 

innym, tego samego pragniemy i jesteśmy sobą wzajemnie zafascynowani. Częste konflikty oznaczają 

NIEDOPASOWANIE, które powinno zakończyć się rozstaniem. 25–35-latki wychodzą z założenia, że szkoda czasu 

na „docieranie się” czyli „męczenie się” z osobą, z którą wiele nas różni. 

TRZEBA WYLAĆ LIFESTYLE’OWE FUNDAMENTY 
Początki związków to szukanie wspólnych cech i preferencji, dzielenie się pasjami, zajawkami, poznawanie przyjaciół. 

Budowanie wspólnego języka, nasycanie się doświadczeniami jest traktowane w kategoriach wylewania mocnych 

fundamentów pod miłość, której bazą są silne emocje, sentymenty i poczucie bycia jednością. 



Wśród młodych dominuje filozofia, żeby znaleźć swoją połówkę. To znaczy kogoś, kto 

nas w całkowity i idealistyczny sposób dopełni. Pokolenie Boomersów miało wokół 

siebie „całą wioskę”, Milenialsi chcą być w miłości centrum swoich wszechświatów. 

Dawniej mocniejszy był podział genderowy: kobiety do kuchni, mężczyźni na kanapę    

i w podgrupach wymieniali się informacjami, mogli sobie porozmawiać o problemach, 

rozładować materiał emocjonalny dotyczący relacji. Milenialsi są bardzo odizolowani. 

Gdy są w relacji, ma im ona zapewnić wszystko: od spowiedzi po wspólne planowanie, 

wspólne gotowanie, spanie, sprzątanie i wspólne jeżdżenie na wakacje. I jeszcze 

dobrze by było, żeby mieć w tym samym czasie ochotę na taki sam seks.

LOVE STUDIES: 
Bądź moim wszystkim

dr Agata Loewe
Psychoterapeutka, Seksuolożka 

Instytut Pozytywnej Seksualności 



OD
miłosnych 

gier

DO 
terapeutycz-
nych rozmów

BOOMERSI

MILENIALSI

SZTUKA GRANIA W MIŁOSNE GRY 
Boomersi pozytywnie wartościują napięcie seksualne wyzwalane przez miłosne gry – udawanie nieporadności, 

kokieterię, wywoływanie zazdrości i inne. Ich zdaniem młodzi zatracili umiejętność miłosnych tańców –
naprzemiennego wabienia i odpychania się, przez co ich romanse szybciej się wypalają i są mniej 

satysfakcjonujące. 

TAJEMNICZOŚĆ PALIWEM MIŁOŚCI
Boomersi nie chcą odsłaniać wszystkiego przed partnerem, uważają, że każdy człowiek powinien mieć swoje 

sekrety, by być w miłości interesującym i by wyzwalać pożądanie. 

CHCĘ GRAĆ W OTWARTE KARTY
Milenialsi kultywują mit miłosnej czystej relacji – umawiania się na wszystko, wyjaśniania nieporozumień 

i otwierania się przed drugą osobą. Miłosne gry własnych rodziców – konflikty, ciche dni, intrygi – krytykują 

jako „toksyczne” i męczące.

MIŁOŚĆ W KULTURZE TERAPEUTYCZNEJ
Postulat ciągłej pracy nad sobą i promocja inteligencji emocjonalnej przeobrażają praktyki miłosne. Emocje 

przedstawiane są jako coś, nad czym trzeba nieustannie pracować. Wysiłku wymaga samopoznanie, 

nazywanie swoich potrzeb i frustracji. Siebie w miłości trzeba stale urefleksyjniać i nazywać. A relację stale 

„przegadywać”. 



CO JEST TWOIM ZDANIEM 
NIEZBĘDNE, ŻEBY MIŁOŚĆ DWOJGA 
LUDZI MOGŁA PRZETRWAĆ?

ZWIERZANIE SIĘ 
SOBIE NAWZAJEM

Kobiety
55–65 lat

37%

Kobiety 25–35 lat

60%

KOCHA, TO NAJWAŻNIEJSZE. Zdaniem kobiet

w wieku 55–65 lat nadmierna szczerość niszczy

uczucia. Lepszymi niż partnerzy odbiorczyniami

miłosnych zwierzeń są dla nich przyjaciółki, matki

i siostry. „Faceci” są przez to pokolenie kobiet

traktowani jako inny gatunek człowieka – mniej

niż kobiety empatyczny i nie tak ciepły. Tylko 1/3

kobiet z pokolenia Boomersów uważa, że

zwierzanie się sobie nawzajem jest konieczne, by

miłość mogła przetrwać.

LET’S TALK ABOUT IT. Aż 60 % kobiet z

pokolenia Y uznaje zwierzania się sobie nawzajem

za konieczne, by miłość mogła przetrwać. I by

można było ją określić mianem „wartościowej

relacje”. Seksuolożka dr Agata Loewe nazywa to

„pragnieniem spowiedzi” i zwraca uwagę, że

wynika ono z zamykania się par 20-30-latków w

hermetycznych mikrokosmosach swoich

związków.
Źródło: Ariadna



Ja córce mówię, że męża trzeba sobie wychować 
(…). Uważam, że mężczyzna powinien wykonywać 
męskie prace, a ten mąż mojej córki to za bardzo 
rozpuszczony jest. [Córka] Powinna go przymusić 
do wykonywania pewnych czynności.
Swojej córce to zawsze powtarzałam, że nawet jak 
się bardzo kocha, to nigdy nie powinno się mu tego 
za bardzo dać odczuć. Te uczucia on ma wiedzieć, 
ale nie można się na nim wieszać. Mężczyźni mają 
coś takiego, że lubią gonić króliczka, oni nie mogą 
mieć tak wszystkiego podanego na tacy, oni nie 
mogą mieć nadmiaru uczuć. Oni muszą mieć 
troszeczkę takiej niewiadomej. 
(Magda, 62)



A my w ogóle takie podejście, żeby 
mówić o tym, jak problem jest mały,    
a nie duży, i to nam wiele ułatwia. Nie 
doprowadzamy do jakichś takich 
sytuacji, że w końcu trzeba rzucić 
talerzem. Tylko to są raczej takie 
problemy, z którymi wystarczy po 
prostu usiąść i porozmawiać,                
i poprosić, nie wiem, o zmianę, 
poprawę. No i jako że nam zależy, to 
udaje nam się to rozwiązać. Nie można 
po prostu dopuścić do tego, żeby ten 
problem urósł, bo wtedy jest problem 
rzeczywiście.
(Marta, 27)



Mężczyzna – chociażby James Bond – teraz już może okazywać emocje związane ze stratą swojej 

partnerki. Widzimy, że przeżywa smutek czy stratę na ekranie.

Jeżeli chodzi o pokazywanie kobiet, to zmieniły się wartości bohaterek w działaniu. Kiedyś były 

w miłości mało sprawcze. Jak popatrzymy na seriale w latach 90., kobieta działa głównie przez 

spryt. Im bardziej sprytna kobieta, tym więcej było manipulacji mężczyzną, a to dlatego, że kobieta 

nie była równorzędną partnerką, więc musiała sobie radzić w inny sposób, żeby osiągnąć swój cel. 

Teraz jest inaczej, widzimy język psychologizacji, analizowania potrzeb, otwartego mówienia czego 

byśmy chcieli. Bohaterka może być w działaniu sprawcza, a co za tym idzie jest równorzędnym 

partnerem do rozmów. Z kolei mężczyzna - bohater może mówić o swoich potrzebach, zamiast 

wszystko tłumić, jak wcześniej.

LOVE STUDIES: 
Nowi bohaterowie 

Agata Kostrzewa
Badaczka, Analityczka narracji

Narrative Impact!, UW



OD
siły 

codziennej 
troski

DO
codzienność 

zabija

BOOMERSI

MILENIALSI

MIŁOŚĆ W CODZIENNYCH GESTACH
Boomersi rzadko używają „dużych słów” – opowiadają miłość w kategoriach drobnych rzeczy i gestów, które 

są wyrazem codziennej troski o partnera. Czymś, dzięki czemu czuje się kochany i może wyrażać miłość. 
Zatankowany samochód, uprasowane koszule, obiad spakowany do pracy, ale też pamiętanie o ulubionych 

potrawach czy ważnych datach – wszystko to jest odczytywane jako dowód, że partner kocha i chce to okazać. 

GRZECH GŁÓWNY: ZANIEDBANIE
Głównym wrogiem miłości – poza oczywistym dla Boomersów niewypełnianiem wzajemnych zobowiązań –
jest więc zaniedbywanie partnera w codziennym życiu, niezważanie na jego potrzeby i przyzwyczajenia. Brak 

okazywanej troski świadczy o wypaleniu miłości. 

ZASKOCZ MNIE
Milenialsi od miłości oczekują znacznie więcej – dzielenie się obowiązkami, pomaganie sobie w codzienności 

to absolutne podstawy, które nie są jeszcze dowodem uczucia. Tego wymaga się nawet od współlokatora. 

Od relacji miłosnej Milenialsi oczekują uniesień, zaskoczeń i endorfin – by miłość trwała, potrzebne są 

wyjątkowe starania i wielkie emocje. 

RUTYNA ZABÓJCĄ MIŁOŚCI
Czują, że codzienność ich przygniata, w obowiązkach widzą zabójcę miłości, dlatego tak ważne dla nich są 

małe niespodzianki. Chcą uciekać od rutyny i w tym kluczu dowartościowują eksperymenty w łóżku, 

próbowanie egzotycznego jedzenia czy nowe, wspólne zajawki. 



KTÓRE STWIERDZENIA 
NAJLEPIEJ OPISUJĄ TO, JAK 
TY PRZEŻYWASZ MIŁOŚĆ?

Mężczyźni
55–65 lat

43%

CODZIENNA TROSKA. Miłość Boomersów

jest zaszyta we wspólnej codzienności – w

małych rzeczach, gestach, przysługach.

ZAWIRUJ MYM ŚWIATEM. Dla Milenialsów

miłość ma być orężem w walce z szarą

codziennością. Prawdziwą miłość dekodują

jako zaskoczenia, wielkie gesty oraz uniesienia.

Codzienna troska to sposób przeżywania

miłości dla mniej niż 1/3 mężczyzn w wieku

25–35 lat.

CODZIENNA TROSKA 
O DRUGĄ OSOBĘ

Mężczyźni 
25–35 lat

27%
Źródło: Ariadna



Marzy mi się tak się na maksa
zakochać, poczuć ten hormonalny haj, 
endorfiny, oksytocyny, to całe 
szaleństwo. Miałam to tylko raz, ale to 
było w liceum i nie ma o czym mówić. 
Czekam na to. Z Przemkiem tego nie 
mam, jest fajnie, ale on nie poreafi
mnie zaskoczyć. 
(Marcelina, 27)



LOVE CASE:
To jest właśnie esencja miłości

Jestem wielkim fanem świąt (piosenki świąteczne miesiąc przed, cały dom        

w ozdobach itp.), ale w tym roku z różnych względów nie poczułem świąt 

zawczasu. (…) Wróciłem wczoraj do domu dosyć późno, około 1.30. Na stole 

czekały na mnie prezenty, na które składały się akcesoria i składniki na 

pierniczki oraz grzane wino, a na kartce obok wyjaśnienie, że to Mikołaj 

podrzucił upominki, aby w naszym domu zapanowała bardziej świąteczna 

atmosfera. Dodatkowo, po zapaleniu światła i rozejrzeniu się, zobaczyłem, że 

Natalia zmieniła cały wystrój na świąteczny (podkładki, bieżniki, but 

mikołajkowy, lampki na oknie, kula śniegowa itp.). Bardzo dużo pracy tylko po 

to, żeby mnie uszczęśliwić. To jest właśnie esencja miłości. 

(Daniel, 28)



ALL Y NEEDS IS… ZASKOCZ MNIE 



CO JEST TWOIM ZDANIEM 
NIEZBĘDNE, ŻEBY MIŁOŚĆ 
DWOJGA LUDZI MOGŁA 
PRZETRWAĆ?

Kobiety
55–65 lat

12%

CELEBROWAĆ MIŁOŚĆ. W porównaniu

z kobietami w wieku 55–65 lat dwukrotnie

więcej kobiet w wieku 25–35 lat uważa, że

chodzenie na randki jest niezbędne, żeby

miłość mogła przetrwać. Milenialsi oskarżają

swoich rodziców o miłosne zaniedbania, brak

zrozumienia dla tego, że uczucie wymaga

romantycznych celebracji.

CHODZENIE
NA RANDKI

Kobiety 25–35 lat

30%
Źródło: Ariadna



TERAPIA MIŁOŚCI



OD
reedukacji 
partnera 

DO 
autoterapii 

BOOMERSI

MILENIALSI

NOT MY FAULT
Gdy w związku dzieje się źle, Boomersi źródła problemów szukają przede wszystkim w partnerze.

W sytuacjach konfliktowych dominuje narracja „niezadowolenia z drugiej połówki”. Pozwalają na to jasno 
zdefiniowane wzajemne oczekiwania – strona, która nie dotrzymuje swojej części zobowiązania,

jest w sposób oczywisty „winna”. 

DOMOWA REEDUKACJA
Konsekwencją jest dążenie do zmiany niesubordynowanego partnera. Boomersi nie myślą kategoriami 

współWINY – winowajca jest znany i to on musi poddać się reedukacji. Naturalne jest dla nich natomiast 
podejmowanie współODPOWIEDZIALNOŚCI za proces naprawy. Druga strona, choć nie ma sobie nic do 

zarzucenia, zobowiązana jest wszelkimi możliwymi środkami i sposobami sprowadzić partnera „na właściwą 
drogę”. 

CO JEST ZE MNĄ NIE TAK!?
Wychowani w czasach popkulturyzacji psychologii Milenialsi miłosne porażki analizują w kategoriach 

tożsamościowych i osobowościowych. Przyczyn wpadania w ramiona nieodpowiednich partnerów szukają 

głęboko w sobie (albo w rodzicach, którzy tak ich „spaczyli”). Miłość i relacje to dla Milenialsów kolejne pole 

problematyzowania JA i refleksji nad sobą. 

POTRZEBNA MI TERAPIA 
Zbudowanie szczęśliwego i satysfakcjonującego związku wymaga głębokiej pracy nad samym sobą. Nie 

wystarczy zmienić zachowania – trzeba poznać siebie, przepracować negatywne skrypty i schematy. W 

przeciwnym wypadku „wchodzisz wciąż w to samo gówno, bo wnosisz to samo gówno”. 



Jak dostałam ten pozew, byłam 
zszokowana. On tego dnia już nie 
wrócił do domu, nie przyjechał. 
No i było nie za ciekawie, trzeba było 
ten rozwód jakoś przeżyć. 
(Ania, 55)



Muszę mieć jakieś pato-skrypty, 

że zakochuję się ciągle w słabych 

kolesiach, bo jeden pił mega za dużo, a 

drugi był strasznym dzieciakiem.
(Magda, 30)



55–65 lat

63%

WEWNĘTRZNE ZARZĄDZANIE

KRYZYSOWE. Prawie 2/3 Boomersów nie

szukałoby pomocy z zewnątrz

w rozwiązywaniu związkowych problemów.

W swoim odczuciu sami potrafią skutecznie

zdiagnozować ich źródło, wiedzą, do czego

dążą, a wsparcie partnera uznawane jest za

wystarczające.

NIGDZIE, 
BO JAK NIE PORADZIMY SOBIE SAMI, 
TO NIE DA SIĘ URATOWAĆ MIŁOŚCI

25–35 lat

48%

GDZIE SZUKAŁ(A)BYŚ PORADY 
LUB POMOCY W RAZIE 
PROBLEMÓW Z UKOCHANĄ 
OSOBĄ, BY URATOWAĆ WASZĄ 
MIŁOŚĆ?

Źródło: Ariadna



DRUGI OBIEG



KOCHAM ZA TO, ŻE JEST
Boomersi nie wyobrażają sobie przejścia przez życie bez partnera u boku – samotność opisują w kategoriach 

zaburzonego poczucia bezpieczeństwa, braku oparcia, smutku, pustki, braku sensu. O wartości drugiej połówki 
świadczy już samo to, że „jest i trwa przy mnie”. W konsekwencji rozstanie i „zostanie samemu” budzi bardzo 

silny lęk i napięcie u Boomersów. 

MIEĆ KOGO LUDZIOM POKAZAĆ
Posiadanie partnera jest wyznacznikiem społecznego statusu i kapitału. Osoby samotne traktowane są jako 

„gorsze” – niepełne i wybrakowane. Rozstanie wiąże się ze społecznym wygnaniem, rodzajem ostracyzmu, co 
pogłębia poczucie samotności. 

DO TANGA TRZEBA DWOJGA
Milenialsi nie widzą wartości w samym „trwaniu razem”. Związek ma zapewnić fajniejsze życie, 

podbudowywać samoocenę, dawać satysfakcję. Jeśli na którymś z poziomów pojawia się poczucie braku 
zrozumienia, akceptacji czy zaangażowania ze strony partnera, czują się opuszczeni i osamotnieni w miłości. 

Taka relacja przestaje mieć sens – unieszczęśliwia, zamiast uskrzydlać. 

LEPIEJ PEDAŁOWAĆ SAMEMU NIŻ W SŁABYM TANDEMIE
Wolą świadomie wybrane życie w pojedynkę zamiast mało satysfakcjonującego i niedającego poczucia sensu 

związku. Kwestionują kliszę starszego pokolenia, że „bycie singlem” to „życie samotne” i nieszczęśliwe. Dla 
Milenialsów wcale takie być nie musi i najczęściej nie jest. 

OD
boję się, że 
będę sama

DO 
boję się, że 
będę sama 
w miłości 

BOOMERSI

MILENIALSI



Milenialsom trudno jest utrzymać uwagę na jednym obiekcie. Gdy obiekt miłosny 

przestaje spełniać oczekiwania, zawodzi, popełnia błędy, jest „krótka piłka”. Zmienił 

się też rynek. Zawsze można się zalogować do aplikacji i szukać dalej. Przy takiej ilości 

różnych opcji nie ma pewności, że to, co ludzie wybrali, to będzie właśnie TO. Nie 

wiadomo, co to jest TO-TO, ale jak poczuję, to będę wiedzieć. Odpowiedzialność 

zostaje eksportowana na zewnątrz: ja muszę zobaczyć w TOBIE, że jesteś pełnym 

pożądanych przeze mnie cech obiektem. I jest złość, gdy dostajemy komunikat, że ten 

ktoś by czegoś od nas oczekiwał, że stoi przed nami z pakietem własnych oczekiwań     

i tych samych praw. Jeżeli się w tym nie spotykamy – rośnie liczba singli.

LOVE STUDIES:
Krótka piłka i szukam dalej

dr Agata Loewe
Psychoterapeutka, Seksuolożka 

Instytut Pozytywnej Seksualności 



Najbardziej doceniam go za to, że ze 
mną jest, że nie zdradził przez te 
wszystkie lata, to chyba o czymś 
świadczy. 
(Kasia, 58)



[Rozwód] To już jest takie 
osamotnienie. Wszędzie jest człowiek 
zapraszany właśnie z partnerem. Ja 
miałam w swoim życiu taki incydent, 
co się bardzo popłakałam. Koleżanka 
robiła imieniny i ja zawsze byłam 
zapraszana w pierwszej grupie. A po 
rozwodzie to byłam już zapraszana w 
drugiej grupie, na drugi, trzeci dzień. 
Nie wiem, czy się bała, że jak będą 
tańce, to sobie jakiegoś faceta 
zawłaszczę. Nie wiem, może obawiały 
się o to.
(Ania, 55)



Problemem nie jest to, że szukają 
miłości, a to, że ludzie boją się być 
samotni. Więc na siłę szukają kogoś, 
z kim mogą się dogadać, kogoś, z kim 
się nie kłócą, kto nie wchodzi mi w 
moje zainteresowania, i jak znajdą 
osobę, z którą jako tako jest okay. 
A czasem serio lepiej być samemu.
(Julka, 32)



JAK BEZ RĘKI
Ścisły podział obowiązków i sfer kompetencji powoduje, że rozstanie (poza poczuciem osamotnienia) sprawia 

Boomersom realne codzienne problemy. Nagle okazuje się, że nie potrafią zapłacić rachunków czy zrobić sobie 
prania. Dotkliwie odczuwają brak partnera i wykonywanych przez niego dotychczas prac. 

MOŻE NIE Z TARCZĄ, ALE PRZYNAJMNIEJ NIE NA TARCZY
Jednocześnie zazwyczaj na rozstaniu nie cierpi ich ego (poza przykrymi konsekwencjami społecznymi, o które 
obwiniają niesprawiedliwe otoczenie). Jeśli wywiązywali się ze swoich obowiązków wobec partnera i do końca 

walczyli o relację, nie mają sobie nic do zarzucenia.

PODCIĘTE SKRZYDŁA
Rozpad związku wiąże się dla Milenialsów z zaburzeniem poczucia własnej wartości. Pojawiają się miliony 

pytań do siebie o siebie: „co zrobiłem nie tak?”, „może byłam niewystarczająco…?”, „czy jestem warta 
miłości?”. Rozstania odchorowują – potrzebują okresu rekonwalescencji (często w czyichś ramionach), która 

pozwoli im pozbierać z podłogi potrzaskane serce i ego oraz „odbudować siebie”. 

RÓWNOUPRAWNIENIE POPŁACA
O ile cierpią serce, dusza i ego, o tyle nie ma większych strat na polu codziennej logistyki. Milenialsi, żyjąc     

w paradygmacie partnerskiego związku, równouprawnienia i wspólnego wykonywania obowiązków, potrafią 
z pomocą sieci społecznej oraz dóbr i usług „convience” o siebie zadbać – druga połówka to wsparcie               

i umilacz (razem lepiej!), ale nie niezbędny element tej sfery życia. 

OD
jak ja sobie 

poradzę 

DO 
muszę 

odbudować 
swoje ego 

BOOMERSI

MILENIALSI



DOBRE PARTIE DAWNO OBSTAWIONE
Znalezienie partnera w „drugim obiegu” postrzegane jest przez Boomersów jako trudne – większość osób 

klasyfikowanych jako „dobry materiał” jest już zajętych. 

LUDZIE PO PRZEJŚCIACH
Trafienie na kogoś, kto nie był jeszcze w żadnym związku, graniczy w tym pokoleniu z cudem (i jest sygnałem, 

że może coś z nim/nią jest nie tak). Z kolei osoby po rozstaniach i rozwodach traktowane są jako „nadgryzione” 

– poprzednie związki wycisnęły na nich swoje piętno. 

OBCIĄŻENIA W NOWEJ SPÓŁCE
Wchodząc w nowy związek – zgodnie z wizją Boomersów – przejmuje się zobowiązania partnera. Warto więc 

przyjrzeć się nie tylko sytuacji materialnej, ale i rodzinnej. Dzieci, byli partnerzy, a nawet wnuki są traktowani 

jako obciążenia, które trzeba będzie współdzielić. 

MOŻLIWE REPOZYCJONOWANIE 

Każdy związek czegoś uczy. I zmienia Milenialsa. Dlatego po sparzeniu się raz, szuka on nowego skryptu, 

repozycjonuje siebie i zmienia oczekiwania, dostosowując się do wymagań „rynku”.

UNICORN WCIĄŻ CZEKA

Milenialsi wierzą, że gdzieś tam czeka na nich kolejna osoba, z którą – po przepracowaniu traum i 

patoskryptów – będą mogły mieć szczęśliwą relację. 

BUDUJĄC MIŁOSNE CV

Związki traktowane są jako zdobywanie doświadczenia, poznawanie siebie i swoich potrzeb w relacji. 

Poprzednie związki budują wartość Milenialsa jako partnera i jego kompetencje na miłosnym rynku. 

OD
nadgryzionych 

jabłek

DO 
bogactwa 

doświadczeń

BOOMERSI
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Po rozwodzie nie stąpałam po ziemi tak twardo, 
a gdy miałam już kogoś przy sobie, to tak twardziej 
stąpałam, byłam taka dumna, że nie jestem już 
sama. Moja teściowa powiedziała mi taki fajny tekst, 
ja do dzisiaj go pamiętam, ona mówi: dziecko, ty 
pamiętaj jedno, ty się powinnaś cieszyć; patrz, na 
swojej drodze spotkałaś jeszcze całe jabłko, a nie 
ogryzkę. Patrz: jest kawaler, bezdzietny, młodszy, 
nieruszany, coś wspaniałego. On mógłby mieć 
dwudziestkę, mieć ślub kościelny, a mimo to 
zaimponowałam mu rozmową, dobrym gestem i 
nawet jego rodzice też byli bardzo zadowoleni. 
(Ania, 55)



Jak ja bym się teraz chciała tak 
zakochać w chłopaku z sąsiedztwa, 
który wszystko zrozumie i będzie 
wierny. 
(Julka, 32)



TRZEBA KOGOŚ MIEĆ
Boomersi nie rozpatrują opcji bycia samemu – czują, że muszą kogoś znaleźć, żeby funkcjonować dobrze 

w prywatnej codzienności i na polu społecznym. Związek jest gwarantem „normalności”. 

POGODNY UŚMIECH DOBREJ PARTII
Zgodnie z ideologią miłosnych gier, niedopowiedzeń i robienia dobrego wrażenia na partnerze wychodzą 
z założenia, że na rynku wtórnym miłości trzeba odpowiednio się zaprezentować – schować do kieszeni 

problemy, wypolerować rysy, nie opowiadać o poprzednich związkach. Z pogodą ducha dawać szansę. I wtedy 
„ktoś się znajdzie”. 

PO CO MI TO WSZYSTKO…
Wchodzenie w kolejne związki nie jest dla Milenialsów imperatywem – pokiereszowani po rozstaniu, z 

cierpiącym ego i zaburzonym poczuciem własnej wartości zadają sobie pytanie, „czy w ogóle warto 
próbować dalej?”, „po co mi kolejne cierpienia”. W wątpliwość podają i to, czy sami są warci miłości, jak i to, 

czy na ich miłość zasługują inni. 

TYLKO Z MOIM CAŁYM SYFEM I TRAUMAMI 
Milenialsi nie godzą się na retusz rzeczywistości. Obnoszą się ze swoimi miłosnymi ranami i porażkami, 

uznając, że tylko ktoś, kto zaakceptuje ich i pokocha „z dobrodziejstwem inwentarza”, wart jest ich miłości. 
W imię zasady „if you don’t love me at my lowest, then you don’t deserve me at my highest”.
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KAŻDY ZNAJDZIE SZCZĘŚCIE
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NIEZALEŻNIE OD WIEKU, ZAWODU CZY DOŚWIADCZEŃ
Boomersi chcieliby z optymizmem patrzeć na świat matingu. Szukają dowodów, że

nigdy nie jest za późno na znalezienie miłości. Przed ekran przyciągają ich 
programy, które obiecują szczęście i miłość każdemu: Rolnik szuka żony, 

Sanatorium miłości, Chłopaki do wzięcia. 

Źródło: MediaCom Warszawa na podstawie NAM; TG16+; 2018–2019



Mój toksyk tak mnie zniszczył, że ja 
jestem w takim stanie, że już chyba 
nikomu nie zaufam do końca życia. 
Musiałabym mieć papier od adwokata, 
że ta osoba w żaden sposób mi nie 
odbierze tego, co mam. Za bardzo się 
boję. Jestem okradziona, zniszczona. 
Psychicznie i fizycznie. 
(Julia, 32)



SEKS



OD
zakazanego 

owocu

DO 
seksu on 
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W DOMACH Z BETONU… NIE MA WOLNEJ MIŁOŚCI
Dla Boomersów seks w dużej mierze nie był dostępny poza małżeństwem. Na straży stał obyczaj i rodzice 
mierzący młodych czujnym wzrokiem. Przeszkodą były także warunki lokalowe (a raczej ich brak). Często 
nawet po ślubie para nadal mieszkała w domu rodziców, co ograniczało swobodę seksualnych zachowań.

SEKS I MIŁOŚĆ W JEDNYM SPALI DOMU
Seksuolożka Agata Loewe mówi, że Boomersi nie kwestionowali tego, że miłość i seks idą w parze.

W stałe relacje wchodziło się z motywacją „legalnego” uprawiania seksu.

NA KAŻDYM ROGU
Wśród Milenialsów większym problemem jest znalezienie partnera, z którym uda się zbudować stałą relację, 

niż kogoś, z kim po prostu będą uprawiać seks. Dzięki aplikacjom datingowym jak Tinder, łatwemu 
dostępowi do pornografii i możliwości uwiedzenia kogoś in real life w klubie – seks stał się łatwo dostępny. 

SEKS ROZPARCELOWANY
Seks i miłość to dwie osobne kategorie myślowe – nie muszą iść w parze. Milenialsi wchodzą w bardzo różne 
relacje i miksy pod tym względem: czasem są w związkach, gdzie seks gra rolę marginalną, czasem wchodzą 

w takie, które nie są miłością, a polegają głównie na spotkaniach na seks. 



To były inne czasy, nie mieszkało się 
wtedy ze sobą przed ślubem. Ja 
pamiętam, że mieliśmy 4 dni pomiędzy 
ślubem cywilnym a kościelnym, bo nie 
udało się zgrać z terminami. I moja 
mama wygoniła Witka po tym 
cywilnym. Nie pozwoliła mu ze mną 
spać.
(Magda, 62)



Orgazm jest łatwy jak pójście po piwo 
do Żabki. Przytulanie jest limited, 
sama się nie wyprzytulasz.
(Julia, 32)



W moim mieście jest taki klub, gdzie 
idziesz się ruchać bez owijania i 
ściemniania, że bukiet róż i za to pranie 
koszul. Ale wolę pojechać do Poznania, 
bo tam klubów jest więcej i w 
darkroomie nie spotkasz koleżanki z 
przedszkola. Chociaż czekaj, koleżanka 
z przedszkola by była fajna! 
(Eryk, 30)



Milenialsi czasem są w związkach, gdzie seks jest marginalizowany, czasem wchodzą 

w relacje, których nie nazywają miłością, a których główną figurą jest seks, w których 

nic nas nie łączy poza tym, że umawiamy się o określonych godzinach i uprawiamy 

określone czynności. Rozszczepiają seks, jest on rozparcelowany – na inne rzeczy 

pozwalają sobie w relacjach, inne realizują, umawiając się z przypadkowymi 

partnerkami czy partnerami.

LOVE STUDIES: Miłość i seks 
not always hand in hand

dr Agata Loewe
Psychoterapeutka, Seksuolożka 

Instytut Pozytywnej Seksualności 
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CO ZA DUŻO TO… NIE PRZYSTOI
Zbyt duża orientacja na seks świadczy o czymś poza normą. Pokolenie operuje kategoriami „kurwiarzy 

i puszczalskich” dla określenia osób, które miały wielu partnerów seksualnych. Wcześniejsze doświadczenia 
erotyczne obecnego partnera traktowane są w kategoriach „zmazy”, „skażenia”. 

CZŁOWIEK MUSI SIĘ ROZWIJAĆ
To wstyd i zaniechanie być niedoświadczonym i nie mieć seksualnych skillsów oraz „inteligencji erotycznej” 

i nie rozwijać tej przestrzeni. Wiedzę trzeba czerpać i dzielić się nią, jednak bez ujawniania źródeł –
poprzednie związki są oczywiste i akceptowane – Milenialsi nie lubią rozmawiać o poprzednich relacjach 

z partnerem, chcą być wyjątkowi dla siebie. 
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3 poziomów 
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MÓJ SEKS MNIE NIE OKREŚLA
W kategoriach myślenia Boomersów wyłącznie osoby nieheteronormatywne analizują to, kogo pożądają, jakiej 

miłości pragną i jakie mają fantazje. 
Heterycy operują poziomem libido jako cechą charakteru zależną od ogólnego temperamentu 

(symptomatyczne, wyłącznie w 3-stopniowej skali: niskiego, średniego i wysokiego). Nie buduje się wokół tego 
własnej tożsamości. 

PRZEZ SEKS DO POZNANIA 
Seksualna rewolucja dostarczyła partnerom narzędzi do mówienia o swoich potrzebach i seksualnych 

fantazjach – pozwoliła na eksplorowanie świata seksualności z mniejszymi ograniczeniami.

Ważne staje się samopoznanie w tym obszarze – tego, co jest podniecające, jaki seks najlepszy – praktyki 
seksualne pozwalają odkryć tożsamość. Podejście to prowadzi do upłynnienia seksualności – szukania 

swoich konkretnych preferencji, ale też tworzy różne nisze – seksualne bańki. Ważną częścią „ja” są 
zmieniające się pragnienia, potrzeby i nowe fantazje – one pozwalają na pełne wyrażenie siebie i pokazują 

zmiany własnego „ja”. 



JAKA JEST TWOJA
ORIENTACJA SEKSUALNA?

NIEHETEROSEKSUALNA
SUMA ODPOWIEDZI HOMOSEKSUALNA, 

BISEKSUALNA, SAPIOSEKSUALNA

55–65 lat

6% Mężczyźni

3% Kobiety

25–35 lat

Mężczyźni 12%
Kobiety 8%

OUT OF CLOSET. Dwukrotnie więcej kobiet i

mężczyzn zadeklarowało seksualność inną niż

heteroseksualna wśród respondentów w

wieku 25–35 lat niż w wieku 55–65 lat.

Źródło: Ariadna
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SZAŁ CIAŁ
Seksualne marzenia Boomersi opowiadają językiem dionizyjskiej irracjonalności, pragnień ciała tak wielkich, że 
„wyłączają mózg”. Cenią bliskość i intymność jako elementy wzmacniające relacje, ale marzą o spontanicznym, 

pełnym pożądania seksie. 

WIEK ROBI SWOJE
Boomersi narzekają, że z wiekiem seksu jest coraz mniej i że różni się od tego z fantazji. Staje się spokojniejszy, 

mniej emocjonujący, ale dzięki temu często intymny i pełen bliskości.

UNIA CIAŁ I DUSZ
Seks w stałej relacji, z kochanym partnerem, jest uznawany za bardzo ważny – pozwalający na niemożliwe na 

innych polach stopienie ciał i dusz w jedność. To możliwość zobaczenia drugiej osoby w sytuacji pełnej 
podatności i oddania – bezbronnej i obnażonej przed partnerem – oraz pozwolenie sobie samemu na taką 

wrażliwość. 

PUŁAPKA MITU WZAJEMNOŚCI I PRESJA STATYSTYKI
Milenialsi uważają, że powinno się mieć ochotę na seks (i na wszystko inne też) razem i w tym samym czasie. 

Odmienne pragnienia traktują jako sygnał, że coś w ich relacji jest nie tak. Podobnie jak fakt, że ich seks         
w jakiś sposób odbiega od popkulturowych wyobrażeń. Stale zadają sobie pytania: „czy wystarczająco często 

uprawiamy seks?”, „czy nasz seks jest wystarczająco ekscytujący?”, „czy mamy udane życie seksualne?”.



U Milenialsów diagnozujemy coś takiego, co nazywam „opresją orgazmu” – że seks 

zawsze musi być super. Jest presja, którą w dzisiejszych czasach nakładają na siebie 

kobiety, ale także mężczyźni: że muszą być zawsze gotowi i perfekcyjni. Kobiety 

przejmują się, czy im gdzieś fałdki nie przybyło, że nie są w pięknej bieliźnie. Dużo jest 

performance’u, żeby np. wydawać odpowiednie odgłosy. Strasznie dużo energii to 

zabiera.

Słyszę w gabinecie, że para mówi, że jest z nimi coś nie tak, bo uprawiają seks rzadziej 

niż 2 razy w tygodniu, a czytali, że takie są statystyki. Choć chcą postrzegać siebie jako 

wyjątkowych, traktują więc swoją intymność w kategoriach wytworzonej przez 

statystykę normy.

LOVE STUDIES:
Presja orgazmu i statystyki

dr Agata Loewe
Psychoterapeutka, Seksuolożka 

Instytut Pozytywnej Seksualności 



Teraz seks też jest ważny, choć wiadomo, jest go 

mniej. 

Seks to wyrzucenie z siebie wszystkiego złego, bo 

to wiadomo, seks, to jak się podnieca, pożądanie i 

wtedy wszystko buzuje, jak to się mówi, mózg się 

lasuje, te endorfiny wybuchają i to się wszystko 

kręci, bo to jak jest za spokojnie, to też niedobrze. 

Seks to takie wyładowanie.

Seks bardziej ludzi zbliża, to wiadomo, że kiedyś 

było inaczej, teraz też jest inaczej, to wiadomo, tu 

kręgosłup boli, tam boli.
(Wojtek, 61)



D: Jest takim maksymalnym 
zbliżeniem, wyrażaniem też uczuć.
M: Jest bardzo ważny, ale nie 
najważniejszy. Jest kropką nad i. Nie 
da się dać więcej drugiej osobie niż 
ciało i duszę. Jest takim dopełnieniem 
wszystkiego. 
(Marta, 27 i Damian, 28)



Chciałam, żeby ta sypialnia była dla nas takim fajnym miejscem, 

żeby było ładnie, ale przede wszystkim romantycznie. No bo 

jednak atmosfera musi być odpowiednia. Mogę mieć czasem 

bałagan w całym domu, ale tutaj jest zawsze miło. 

(Ania, 55)

Love case:
SYPIALNIA BOOMERSÓW
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ROBIĘ TO DLA NIEGO
Kobiety w tym pokoleniu jasno mówią, że seks w ich związku nastawiony jest bardziej na zadowalanie 

mężczyzny, to on go głównie inicjuje i dzięki niemu zaspokaja swoje potrzeby. („Seks uprawiam, bo on chce.    
Ja bym się obeszła”).

FAJERWERKÓW SIĘ NIE SPODZIEWAM
Seks, choć zbliżający i często opisywany w kategoriach satysfakcji czerpanej z wzajemnej bliskości, nie jest, 

szczególnie dla kobiet, określany jako źródło wyjątkowych doznań. Kobiecy orgazm pozostaje często w sferze 
filmowych marzeń i projekcji. 

KOBIETY ŻĄDAJĄ ORGAZMÓW 
Seksualna rewolucja skupiła uwagę Milenialsów na potrzebach obu płci – obie nauczyły się wymagać 

i bardziej egocentrycznie patrzyć na swoje seksualne potrzeby. Co dało kobietom prawo do żądania więcej 
i możliwość jasnego określania swoich potrzeb.

JEST TAK MAŁO FAJNYCH KOLESI, ŻE ROZWAŻAM BYCIE Z LASKĄ 
Rozczarowujące relacje seksualne sprawiają, że szczególnie kobiety pragną lub szukają nowych partnerów, 

nowych doświadczeń. Eksplorują swoją seksualność, by maksymalizować przyjemność i satysfakcję – czasem 
nawet rezygnując z seksu z partnerem na rzecz wibratora czy masturbacji. 



NA ILE ZGADZASZ SIĘ LUB NIE 
ZGADZASZ SIĘ Z PONIŻSZYMI 
STWIERDZENIAMI NA TEMAT 
MIŁOŚCI?

Kobiety
55–65 lat

45%

SEKS JEST PRZEREKLAMOWANY. Aż 45%

Polek w wieku 55-65 lat twierdzi, że seks jest

przereklamowany. Wynika to z przekonania, że

w kulturze seks pokazuje się jako fajniejszy

i istotniejszy niż jest naprawdę, ale także

z osobistych, umiarkowanie

satysfakcjonujących doświadczeń.

NIE JEST I NIE POWINIEN. Seksuolożka dr

Agata Loewe wskazuje, że 20-30-latki nawet

jeśli na obecnym etapie życia nie czerpią

z seksu satysfakcji, to oczekują bardzo

pozytywnych erotycznych doświadczeń

w przyszłości. Przypisują seksualnemu

spełnieniu znacznie większe znaczenie niż

pokolenie ich matek, częściej także wiążą je ze

zdrowiem.

SEKS JEST
PRZEREKLAMOWANY

Suma odpowiedzi pozytywnych: 
„Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”

Kobiety 
25–35 lat

26%
Źródło: Ariadna



Ja to bym seksu nie uprawiała, gdyby 
nie on, robię to tylko dla niego. Nie 
zawsze, ale czasem się zgadzam.
(Milenia, 64)



Kiedyś powiedziałam mojej koleżance, 
że z wibratorem mam niemal zawsze 
orgazm, a z moim facetem prawie 
nigdy. A ona na to: “No co ty?!”. Więc 
się zastanawiam, czy kobiety w Polsce 
wiedzą w ogóle, co to jest orgazm. To 
chyba jasne, że wibratora wiesz, jak 
użyć… 
(Julia, 32)



BULLSHITY MIŁOŚCI



BULLSHITY BOOMERSÓW
BEZ DZIECI BĘDĄ SZCZĘŚLIWSI, BO SKUPIĄ SIĘ NA SOBIE
Nie wierzą, że związek bez dzieci jest pełny i udany.  Narzekają na 
młodych, którzy nie chcą rezygnować z wolności i fajnego life’u.
Prorokują, że to kiedyś się zemści (kiedy związek się wypali). 
Boomersi w dzieciach widzą idealne dopełnienie i spełnienie 
związku, jego paliwo napędowe, cel starań. 

MIŁOŚĆ TO EKSCYTACJE, NIESPODZIANKI I ZASKOCZENIA 
Dla Boomersów miłość to bezpieczeństwo wyrażane                     
w codziennych gestach, trosce o drugą osobę i dotrzymywaniu 
wzajemnych zobowiązań. 

NIE WOLNO ZMIENIAĆ PARTNERA 
Trzeba zmieniać! Męża/żonę trzeba sobie wychować, żeby 
osiągnąć satysfakcję w związku. 

WYGLĄD JEST BEZ ZNACZENIA, LICZY SIĘ WNĘTRZE
Boomersi chcą się sobie podobać fizycznie – nie boją się do tego 
przyznać, bycie ponętnym dla partnera jest dla nich ważne. 

MIŁOŚĆ JEST WOLNOŚCIĄ
Związek to kontrola, konieczność brania pod uwagę partnera w 
każdej decyzji i nierzadko rezygnowania z własnych potrzeb. 



BULLSHITY MILENIALSÓW
LEPIEJ BYĆ Z KIMKOLWIEK NIŻ SAMEMU
Pragną pełnego szczęścia, nie chcą godzić się na półśrodki, 
związywać z partnerami, którzy nie dają im tego, czego oczekują 
w miłości. 

TRZEBA SIĘ DOTRZEĆ
Jeśli dwójka ludzi po prostu do siebie nie pasuje – nie ma co się 
męczyć. Wolą się rozstać niż walczyć z wiatrakami i chodzić na 
zbyt duże kompromisy.

JA GO ZMIENIĘ
W miłości chodzi o akceptację partnera takim, jakim jest. Sami nie 
chcieliby być zmieniani – Boomersowe „wychowywanie męża” 
widzą jako toksyczne.

MUSISZ SIĘ POŚWIĘCIĆ DLA DOBRA ZWIĄZKU 
Dla Milenialsów udane związki to takie, które pozwalają im być 
sobą, bez konieczności poświęcania się i ograniczania. 

TRZEBA ZE SOBĄ ZOSTAĆ, BO SĄ DZIECI 
Nieszczęśliwi rodzice wychowują nieszczęśliwe dzieci, zostawanie 
ze sobą tylko dla dobra dzieci jest dla Milenialsów rozwiązaniem 
nieakceptowalnym.



We love you



WE LOVE U BOOMERS, BO:
NAPRAWIACIE ZAMIAST WYRZUCAĆ

WIECIE, ŻE MIŁOŚĆ TO NIE PLUSZOWY MIŚ

WIDZICIE MIŁOŚĆ W WYPRASOWANYCH KOSZULACH, NAPRAWIONYM ZLEWIE, 

WSPÓLNYCH ZAKUPACH I DOCENIACIE TE CODZIENNE GESTY

STALE UCHYLACIE RĄBKA TAJEMNICY W MIŁOŚCI

WIECIE, ŻE MIŁOŚĆ TO DAWANIE 

JESTEŚCIE ZE SOBĄ JUŻ TYLE LAT PIELĘGNUJĄC „TO COŚ”

Y&LOVERS

A ZA CO TY KOCHASZ BOOMERSÓW? NAPISZ DO NAS!



WE LOVE U MILENIALS, BO:
CHCECIE CZEGOŚ WYJĄTKOWEGO

WIECIE, ŻE MIŁOŚĆ NIE JEST ŁATWA, CZASEM NIE WYPALA, ALE I TAK WIECIE, ŻE 

WARTO PRÓBOWAĆ WCIĄŻ OD NOWA

ZAWSZE ZASKAKUJECIE W MIŁOŚCI 

DZIĘKI MIŁOŚCI JESTEŚCIE PEŁNIEJSI I DZIĘKI NIEJ SIĘ ROZWIJACIE

POKAZUJECIE, ŻE MOŻNA SIĘ ZATRZYMAĆ NA CHWILĘ W CODZIENNOŚCI I 

DOCENIĆ DRUGĄ POŁÓWKĘ

Y&LOVERS

A ZA CO TY KOCHASZ BOOMERSÓW? NAPISZ DO NAS!



UKŁONY 

Projekt powstał z inicjatywy Gabi Grzelak i przy współpracy z Anną 

Marią Szutowicz, Klaudyną Kamińską, Katarzyną Kubat, Aleksandrą 

Filipowicz, Maciejem Małeckim, Anną Rzeźnik, Stanisławem 

Mencwelem, Grzegorzem Markowskim, Antonim Trelą, Tomaszem 

Baranem, Aleksandrem Wysockim, Norbertem Sosikiem, Julią 

Zagórską, Andrzejem Skibniewskim, Martą Czułowską, Agnieszką 

Wojtal, Przemysławem Folcik, Oliwią Stępniewską, Łukaszem 

Miączyńskim, Kamilem Michałowskim, Agatą Kostrzewą, dr hab. 

Martą Olcoń-Kubicką, dr Agatą Loewe, Małgorzatą Łupiną, Justyną 

Mazur

oraz 1099 osobami, które powiedziały nam, jak doświadczają 

miłości i dlaczego tak.

Dziękujemy Wam z całego         ! 

With LOVE! 



PARTNERZY



SZUKAJ NAS W…



Anna Maria Szutowicz 

M a n a g i n g D i r e c t o r

poczta@ylove.rs 

533.313.733

UMÓW SIĘ NA BIZNESOWĄ RANDKĘ!


