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DZISIAJ DO WSZYSTKICH CHŁOPCÓW! 

Witajcie! 

Dzisiaj o współczesnych mężczyznach. 

 

„Coraz więcej chłopców jest wychowywanych przez kobiety – matki, babcie, ciocie, opiekunki. 

Mężczyźni nawet jeśli są, pozostają gdzieś z boku, w cieniu. W efekcie, gdy chłopcy, patrzą na 

siebie oczami matki.” 

Obecnie brakuje jednoznacznych wzorców męskich. Mamy całą paletę rożnych sposobów 

życia i przeżywania różnych sytuacji przez mężczyzn. Jedni panowie odwołują się do 

bohaterów filmowych czy historycznych, twardych mężczyzn w stylu Clinta Estwoda. Inni 

skłaniają się ku mężczyznom czułym i wrażliwym. Nie bez znaczenia są też nasi ojcowie. 

Każdy mężczyzna sam ustala, jaki chce być.  

Jednak mężczyźni sami rzadko zadają sobie pytanie „ Co dla mnie oznacza męskość? Kim 

chcę być? Jakie podejmować decyzje? 

 

Ja nie wiem, jak to jest być mężczyzną. Dlatego znalazłam dla Was MĘSKI DEKALOG, 

przygotowany przez pana Pawła PILICHA, psychoterapeutę. Oto on: 

MĘSKI DEKALOG 

Być mężczyzną – co to oznacza? Panowie sami muszą określić, na czym dziś polega ich rola. 

Często czują się zagubieni, ulegają różnym medialnym wzorcom. Oto dziesięć zasad, które im 

pomogą odnaleźć siebie. 

 

1. Zapytaj siebie, czego potrzebujesz. 

2. Wybieraj z tego, co jest realne. 

3. Podejmując decyzje, staraj się oszacować konsekwencje swoich wyborów 

– dla siebie oraz dla tych, za których jesteś odpowiedzialny. 

4. Nie bój się. Zrozum swój lęk, mimo niego działaj, jeśli tak zdecydowałeś. 

5. Podejmuj ryzyko i sprawdzaj, do czego Cię to doprowadzi. 

6. Ruszaj się, by doświadczyć swoich możliwości i ograniczeń fizycznych. 

7. Staraj się być regularnie w grupie mężczyzn. 



8. Działaj w sposób niezależny, nie pytaj o pozwolenie, ale bierz pod uwagę 

zdanie i potrzeby innych. 

9. Spróbuj znieść frustrację drugiej osoby, wynikającą z tego, że realizujesz 

swoje plany, jednocześnie pokaz, że rozumiesz jej emocje. 

10. Przyznaj się, jeśli popełniłeś błąd, ale nie daj się złapać na poczucie winy 

czy wstydu. Nie ulegaj naciskom. 

 

To tyle. :0) 

Do tego tekstu zawsze będziecie mogli wrócić, w każdym momencie życia. Teraz sobie 

przeczytajcie i po prostu się zastanówcie.  

Pozdrawiam Was serdecznie. 

Iwona Szymczak – pedagog 

e-mail: iterlecka@wp.pl 
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