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Przygotowałam dla Ciebie poniższe zestawienie, bo mam przekonanie, że wciąż za 

mało wiemy o płci przeciwnej. A bardzo się różnimy – czasem z powodu zwykłej 

biologii i hormonów, czasem z powodu wychowania i doświadczeń. 

 

Warto znać te różnice aby lepiej się dogadywać!  

 

Wybrałam dla Ciebie różnice w sposobie rozmawiania ze sobą, bo to dla mnie jako 

psychologa najważniejsze. Mam nadzieję, że czytając przeżyjesz nie raz moment 

„aha! to dlatego”  

Poniższe zestawienie w niektórych momentach może być pewnym uproszczeniem 

i nie zawsze musi pasować do Ciebie i Twoich bliskich. Korzystam z wiedzy 

psychologicznej, badań nad komunikacją mężczyzn i kobiet oraz własnych 

obserwacji. Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej, polecam kilka lektur na końcu. 

 

 

Miłej lektury! 

 

Kasia Frużyńska 

(od 16 lat zgłębiająca różnice w rozmowach z tym samym mężczyzną) 
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1. Jeden temat naraz (Mężczyźni) - wiele wątków w rozmowie (Kobiety)   

 

Kobiety potrafią rozmawiać o kilku sprawach jednocześnie. Może byłeś tego 

świadkiem w czasie spotkań rodzinnych! Mama wyciera nos dziecku, jednocześnie 

śledzi, co robi drugie, opowiada cioci na pytanie zadane 10 minut temu, a siostrze, 

co słychać w pracy i podaje dziadkowi sałatkę. 

Męski mózg lepiej skupia się na jednej czynności naraz, dlatego z mężczyzną lepiej 

omówić jeden wątek i zamknąć go zanim przejdzie się do kolejnego.  

Tłumaczy się to wymaganiami naszego gatunku: kiedyś kobiety odpowiedzialne za 

gospodarstwo, opiekę nad dziećmi i zbieranie jedzenia jednocześnie zajmowały się 

domem i pilnowały, czy nie zbliża się drapieżnik. Mężczyźni polując, byli częściej 

skupieni na jednej czynności.  

 

Jak to wykorzystać?  

 Dostosuj sposób rozmowy do płci. Upewnij się, zanim przejdziesz 
do  kolejnego tematu, że poprzedni został zrozumiany. 

 Jeśli możesz, powstrzymaj dodatkowe wątki i dygresje 
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2. Nastawienie na rozwiązanie problemu (M) - Słuchanie empatyczne (K)   

 

To rozróżnienie  ze świetnej książki „Ty nic nie rozumiesz” Deborah Tannen. Bada 
ona różnice w języku kobiet i mężczyzn, które są często przyczyną 
nieporozumień. Kobiety w rozmowie częściej nastawione są na budowanie relacji i 
mówienie o emocjach, a mężczyźni szukają informacji, faktów i rozwiązań. Tannen 
opowiada np. historię kobiety, która przeżyła operację usunięcia piersi i opowiada 
o swoich uczuciach mężowi, na co on proponuje jej ….wyszukanie miejsc z 
implantami piersi. Konflikt gotowy.  

 

Czyli kobiety potrzebują i dają same często zrozumienie dla uczuć („ojojanie 
bolących miejsc”), a mężczyźni częściej wolą coś zrobić. 

 

Jak wykorzystać?  

 Upewnij się, czego potrzebuje dana osoba w rozmowie.  

 Spytaj, czy chce rady, przytulenia, czy po prostu wysłuchania 
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3. Liczenie swoich zasług: jakościowo (M) vs. ilościowo (K) 

 

Allan i Barbara Pease w książce pod nieco tendencyjnym tytułem „Dlaczego 

mężczyźni kłamią, a kobiety płaczą” piszą o ciekawym eksperymencie. Zachęcano 

pary, by przez tydzień spisywały swoje zasługi dla domu i małżonka („wyniosłem 

śmieci, podwiozłem dzieci do szkoły” itd.) Okazało się, że kobiety liczą sobie za 

większość czynności 1 punkt, a mężczyźni liczą wg wielkości czynu i przyznają 

zwykle wyższe liczby. (Bardzo ciekawe badania, jeśli chcesz wiedzieć, za co można 

u męża/żony zapunktować, to zachęcam do sięgnięcia do książki:).  

 

Jak to wykorzystać?  

 

 Spisać i podzielić jasno obowiązki 

 Porozmawiać o swoich oczekiwaniach – może dla żony ważne są czyste okna 

a mąż zupełnie nie zwraca na to uwagi gdy sprząta 

 Ważne też, by umieć chwalić siebie i prosić o pochwały gdy w zasuwamy jak 

chomik na kołowrotku!  
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4. Jak obie płcie szukają w bałaganie? Kawałek po kawałku (M) - z szerokim 

kątem widzenia (K) 

 

To jedna z zabawniejszych różnic. Zdarzyło ci się to kiedyś? Mężczyzna szuka w 

lodówce masła, które kobieta widzi od razu, bo przecież leży na wierzchu! To nie 

dlatego, że jedna strona niedowidzi, a druga coś chowa.   

 

Po prostu mężczyźni przeszukują pole widzenia bardziej liniowo, kawałek po 

kawałku. Dlatego nie widzą przedmiotów położonych bardzo blisko lub na 

obrzeżach. To trochę jak patrzenie przez lornetkę w dużym skupieniu. 

 

Kobiety patrzą od razu na całość to tzw. widzenie obwodowe obejmujące kąt 

nawet do 180 stopni. Znowu tłumaczy się to preferencjami wynikającymi z 

ewolucji – na polowaniu mężczyźni przeczesywali teren krok po kroku, a potem 

celowali w skupieniu do zwierzyny. Kobiety opiekujące się dziećmi i 

gospodarstwem, miały w polu widzenia szeroki teren, by zajmować się 

codziennymi czynnościami a jednocześnie patrzeć, czy nie zagraża drapieżnik lub 

inne niebezpieczeństwo.  
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(Być może z tego powodu na zakupach kobiety wychodzą z większą liczbą rzeczy, 

bo patrzą szerokim kątem a panowie idą prosto do celu kupując to, po co przyszli:) 

  

Jak to wykorzystać? 

 Nie złościć się, że mąż czegoś nie widzi w lodówce 

 Nie podejrzewać, że żona chowa rzeczy mężowi („Jak inaczej tak szybko je 
znajduje?!”:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zblyskiemwoku.pl/


Jak się dogadać? – różnice w komunikacji kobiet i mężczyzn                 www.zblyskiemwoku.pl 

 

 

5. Kobieta może narzekać i być szczęśliwa – mężczyzna odbiera narzekanie 

kobiety jako znak, że nie jest szczęśliwa, a więc że on robi coś nie tak! 

 

Dlaczego kobiety narzekają? Przez swoją wielozadaniowość widzą wiele drobnych 

spraw, które należy zrobić… i przypominają o tym swoim mężczyznom. A dla nich 

często takie wracanie do tych samych tematów brzmi jak ględzenie. Dodatkowo 

wiele zdarzeń wiąże się dla kobiet z emocjami. Taka różnica wynika z układu 

naszych mózgów. U kobiet ciało modzelowate, które łączy obie półkule jest nawet 

o 12% większe i ma więcej połączeń nerwowych. A skoro lewa półkula 

odpowiedzialna za logikę i fakty, a prawa za emocje, to najprawdopodobniej 

dlatego u kobiety wiele faktów łączy się z emocjami. Pamięta np. jaki był dzień i 

jak była ubrana, gdy jej ukochany się jej oświadczył? Albo wkurza się, że dziś nie 

wyniósł śmieci jak obiecał, dokładnie tak samo jak w zeszłym tygodniu… itd.).  

 

Mąż odbiera narzekanie żony jako oznakę braku szczęścia.  A jednocześnie robi z 

tego zarzut do samego siebie, bo jeśli ona nie jest szczęśliwa, to znaczy, że on robi 

coś nie tak. 
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To niesamowite, ale jeśli spytacie wielu panów co jest dla nich ważne w relacji, to 

często odpowiadają, że chcą, aby ich żona czy dziewczyna była szczęśliwa. 

Poobserwujcie swoich bliskich panów. Często swoimi działaniami dążą - czasem po 

omacku – do tego szczęścia. 

 

Jak to wykorzystać? 

 

 Mówić o swoich oczekiwaniach – stosować konkretne prośby (Pamiętaj, że 

niewyrażone oczekiwania to gotowy zapłon do konfliktu) 

 Mówić o jednym temacie naraz do mężczyzny, któremu wszystko nie łączy 

się tak w głowie ze wszystkim  jak kobiecie 

 Nie wracać do starych uraz – wybaczać i nie mówić już o tym, co zostało 

rozwiązane 

 Mówić sobie miłe rzeczy równie często a nawet częściej niż rozmawiać o 

sprawunkach 
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6. Czas dla siebie w ciszy (M) vs. czas dzielenia się (K) 

 

Jeśli jesteś kobietą to może widziałaś kiedyś mężczyzn, którzy się ze sobą 

spotykają? Ja mam wrażenie, że w czasie takich spotkań mało (w porównaniu z 

kobietami) rozmawiają. Wystarczy im wspólne robienie czegoś, od czasu do czasu 

rzucony komentarz. Nie wiem z czego to wynika, ale to zupełnie tak, jakby 

budowali więzi przez działanie, a kobiety robią to samo przez dzielenie się 

wrażeniami, rozmowę, wymianę doświadczeń.  

A przecież każdy z nas potrzebuje czasu dla siebie. I nie możemy też oczekiwać, że 

druga osoba będzie spędzać z nami czas dokładnie tak jak byśmy chcieli.  

Ja na przykład uwielbiam spotkania towarzyskie, wspólne wyjścia albo gry 

planszowe i imprezy domowe, w których kończą się czyste naczynia i prowadzi się 

kilka rozmów na raz. Mój mąż woli ciszę, spokój i porządek. Łączą nas  na szczęście 

oglądanie filmów i gry:D Nawet polubiłam Star Treka i uważam, ze to bardzo 

mądry serial. 
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Jak to wykorzystać? 

 Dowiedz się, co lubi bliska Ci osoba. Zainteresuj się tym, co robi. 

 Jeśli macie osobne hobby, znajdź osoby, które lubią spędzać czas tak jak ty. 

 Daj mężczyźnie posiedzieć „w pieczarze”. 

 Pamiętaj, że obie strony potrzebują czasu dla siebie, a czasem towarzystwa 

tej samej płci. 

 Jeśli rozmawiasz z mężczyzną i masz wrażenie, że cię nie słyszy, upewnij się, 

czy teraz jest dobry czas na rozmowę, aby się nie powtarzać. Mężczyzna,  

kiedy jest czymś zajęty, może naprawdę nie słyszeć swojego rozmówcy. 
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7. Jak rozmawiają kobiety i mężczyźni? Mężczyźni wolą mówić wprost, 
kobiety na różne sposoby zmiękczają swoje wypowiedzi.  

 

Zmiękczacze w rozmowie: 

 wyrażenia asekuracyjne – częstsze u kobiet, nie zawsze wprost 
przeszkadzają, ale mogą wyraźnie osłabić komunikat: „zastanawiam się”, 
„może się mylę”, „nie bierz tego do siebie, ale..” Mężczyźni częściej mówią 
po prostu: „moim zdaniem”, „powinniśmy zrobić to i to” 

 mówienie nie wprost, np. stawianie pytań, kiedy chce coś oznajmić –
 „Wychodzisz?” zamiast „Nie chcę być sam”, trochę na zasadzie „wejdź do 
mojej głowy i domyśl się, co czuję”  

 podwójne komunikaty – „Chciałabym cię tam zabrać, ale będziesz się 
nudzić” (zamiast „Nie wiem, czy zaakceptujesz moich znajomych”) 

 aluzje, komplementy nie wprost – „Słyszałeś jak Marek zgasił Jolkę?” 
(zamiast „Lubię, że rozmawiamy na spokojnie” lub „Gdy patrzę na inne 
związki widzę jak mam z Tobą dobrze i jak bardzo cię kocham”) 
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Jak to wykorzystać? 

 Mów bardziej wprost o swoich oczekiwaniach 

 Nie czekaj aż druga strona się domyśli 

 Pamiętaj, że w męskim towarzystwie zbyt wiele używanych „zmiękczaczy” w 

rozmowie np.  w pracy może być odebranych jako oznaka niepewności  
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8. Panowanie nad emocjami (M) vs. Okazywanie emocji (K) 

 

Terapeuta Terrence Real pisze o ważnej tzw. „różnicy intymności” w tym, jak 

jesteśmy kształtowani przez otoczenie: kobiety są zachęcane do okazywania i 

słuchania emocji, mężczyźni uczą się nad nimi panować. (Stąd kobiety są zwykle 

inicjatorkami terapii małżeńskiej) 

 

Panowie uznają często za swoją siłę, fakt, że sami mogą poradzić sobie z 
problemem, Panie chciałyby o nim posłuchać. Z kolei Panie czasami chcą się tylko 
wygadać i ponarzekać, a Panowie szukają rozwiązań („Powinnaś….” Czemu nie 
powiedziałaś….”).  
 
Jak to wykorzystać? 

 Dać sobie prawo do emocji, gorszego dnia, wygadania się 

 Ale też zaakceptować, że druga osoba może nie chcieć, nie umieć o 
emocjach opowiadać. 
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 Słuchać emocji swoich dzieci, ucząc od małego, że emocje są ok, tylko to, co 
z nimi zrobimy może wymagać zmiany, np. „to ok się czuć złość, ale nie 
możesz uderzyć koleżanki” 

 Nie mówić „ale z ciebie beksa”, „chłopaki nie płaczą”, „bądź silny, nie płacz”  
 Nie wyśmiewać uczuć drugiej osoby, tym bardziej dziecka 
 Nie zaprzeczać emocjom, mówiąc „nie możesz się tak czuć” 
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Jak pomagać sobie w porozumieniu ? 

 
Mimo różnic, chcemy tego samego – bycia wysłuchanym, zauważonym, 
docenionym, chcemy dzielić się swoimi troskami.  
 
Gdybyśmy mieli stworzyć wspólnie taki damsko-męski przepis na rozmowę to 
mógłby wyglądać tak: 
 

1. Powiedz o czym chcesz porozmawiać i sprawdź czy druga osoba ma teraz 
chęć na rozmowę? Sama jestem najmniej skłonna do rozmowy zaraz po 
powrocie z pracy, po prysznicu i kolacji zamieniam się w empatycznego 
anioła. Poznaj swoją „nerwową godzinę” i nie wymuszaj słuchania właśnie 
teraz. Jeśli jesteś w stanie określić, ile sama rozmowa będzie trwała, to tym 
lepiej. 

 

2. Czego oczekujesz od tej rozmowy? Jaka jest twoja intencja? Czy oczekujesz 
porady? Chcesz się tylko wyżalić? Chcesz powiedzieć, co Cię denerwuje? To 
ważne dla odpowiedniego nastrojenia się rozmówcy. 

 

3. Co czujesz? I tu moje osobiste odkrycie: z uczuciami się nie dyskutuje. Jeśli 
ktoś czuje się zdenerwowany, albo pominięty w rozmowie, to nie możesz 
mu wmówić, że nie powinien się tak teraz czuć (choć nie powiem, 
próbowałam). 

4. Czego potrzebujesz i dlaczego to dla Ciebie ważne? Czasami sami nie mamy 
jasności, co musiałoby się stać, żebyśmy byli zadowoleni, więc skąd inni ją 
wezmą? „Chciałbym, żebyś mnie szanowała” „-Czyli co mam zrobić?”, 
„Chciałabym, żebyśmy częściej wychodzili”… „-No przecież wychodzimy na 
zakupy…”  

 

5. Doceniaj pozytywne gesty, dawaj często wyrazy uznania. Pielęgnuj wspólne 
miłe rytuały. To takie „drobiny złota”, które podtrzymują więź. 
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Co pomaga a co przeszkadza u płci przeciwnej? 

 (*z ankiety przeprowadzonej przez mnie do celów warsztatów)  

 Mężczyźni najczęściej wspominają o kobiecej emocjonalności, grach, w 
których łatwo się pogubić, ośmieszaniu, manipulacji, fochach, oczekiwaniu, 
że panowie się domyślą.  

 Jak w komiksie Mleczki, gdy żona mówi do męża „Pewnie myślisz, że przez 
ostatnie dwie godziny milczałam tak sobie… nie mój drogi, ja milczałam 
znacząco!”.  

 Panie chciałyby więcej rozmów, dzielenia się trudnościami, miłych gestów.  

 

Co pomaga?  

 Panom: ciepły uśmiech, patrzenie na siebie nawzajem, docenianie częstsze 
niż krytyka, jasny przekaz, spójny wątek rozmowy bez skakania z tematu na 
temat i nie traktowanie wszystkiego bardzo serio, z drugim i trzecim dnem.  

 

 Paniom pomaga otwartość, szczerość i jasne sygnały np. czy to dobry czas 
na rozmowę? Co oznacza w danym momencie milczenie? 

 

 

Unikaj blokad w komunikacji: 

 Wielkie kwantyfikatory – „zawsze wszystko jest źle”, „nigdy mnie nie 

słuchasz” Dobrze… policzyć do 3 i… zamienić je na konkretny opis 

sytuacji  np. „Przerwałeś mi, gdy mówiłam” 

 kontratak, krytyka, etykietki  – to najszybszy sposób aby wzmocnić konflikt, 
każdy z nas ma takie „ulubione” zdanie, które wyzwala w nim najgorsze 
instynkty:) np.”jesteś uparta”  
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Mimo trudności jest to jedna z najciekawszych na świecie rzeczy, że dwie osoby 
mogą się nie zgadzać ze sobą i obie mieć rację! A dla momentów porozumienia i 
kontaktu, w których wiesz, że nikt inny tak Cię nie zrozumie, jak właśnie ta osoba, 
warto się starać i być odważnym! 
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