
 
 

SAMODZIELNOŚĆ 

 

Witajcie po weekendzie :) 
 

Zaczęła się nowa rzeczywistość. Pandemia stała się okazją do opanowania 
sztuki niezbędnej w życiu –  nauki samodzielności. O niej napiszemy dzisiaj kilka 
słów, korzystając z artykułu zamieszczonego na stronie FB „Kreatywne Wspieranie 
Mowy” – na której Rodzice mogą poznawać efektywne sposoby rozwijania potencjału 
swoich młodszych dzieci: 
 

Historia, którą dzisiaj opiszemy z perspektywy czasu wydaje się oczywiście zabawna. 
Ale w momencie, gdy się wydarzyła, uświadomiła mi po raz kolejny – i mam nadzieję, 
wielu osobom obserwującym zdarzenie – że na rozwój samodzielności dziecka 
wpływ ma ogromna ilość czynników, od predyspozycji genetycznych po 
postawy otoczenia. Jak to w wychowaniu. A zatem… 

Kilka lat temu, w znanej wszystkim „Restauracji innej niż wszystkie” (którą – de facto 
– zawsze odwiedzamy podczas długich podróży samochodem) czekaliśmy spokojnie 
w kolejce do stanowiska „ORDER”, rozglądając się jednocześnie w poszukiwaniu 
wolnego stolika. Mój czterolatek (wówczas) wypatrzył jako pierwszy osoby, które 
rozpoczęły ten znany wszystkim rytuał „zbierania opakowań na tacę” i nim zdążyły 
wstać, już był przy nich wraz ze swoim elokwentnym dialogiem…: 
- Dzień dobry. Czy już idziecie?  
Po czym – nie czekając na odpowiedź – kontynuował: 
- Jestem Adaś. Adaś Panaś (Uwielbiałam ten jego styl Jamesa Bonda). Jadę do 
Dyni. Tam jest mój bracisek (do tej pory wspominam Gdynię, gdy gotuję krem z 
dyni…).  
Kiedy dobiegłam do stolika, z wzrokiem, który zabiłby każdego, prócz mojego synka - 
niezbyt umiejącego wówczas „czytać” emocje - rozmiękczeni uroczym uśmiechem i 



monologiem drobnego, złotowłosego chłopca (nie mylić z aniołkiem) „lokatorzy” tej 
jakże cennej miejscówki (kto był w „Maku” przy autostradzie na przełomie lipca i 
sierpnia – ten wie)  pogratulowali mi tylko „rezolutności” pociechy i – uśmiechając się 
szeroko – pożegnali, umożliwiając tym samym zjedzenie frytek z ketchupem (których 
w samochodzie w ten sposób jeść NIE WOLNO!!! – przetestowaliśmy. Tapicerka do 
tej pory cierpi). 
Cóż… niejedna taka sytuacja kończyła się reprymendą dla Adama. Że „nie wypada”, 
że to „nieuprzejmie”, „niegrzecznie”. Czasem pojawiał się przebłysk… i pochwała za 
sposób, w jaki takie sytuacje były „rozgrywane” przez niego. Jak na przykład wtedy, 
gdy widząc, że chłopiec siedzący przy stoliku obok nie ma już „ketchupu” wstał, bez 
żenady podszedł do stanowiska „COLLECT”, podskoczył kilka razy (był zbyt mały, 
aby było go widać) ze swoim „Dzień dobly!!!”, a gdy pani wychyliła się do niego – 
poprosił o kilka sztuk tej czerwonej, pomidorowej papki… „dla kolegi…I dla mnie 
jescepoplosę”. 
Z perspektywy czasu mam mieszane uczucia. Z jednej strony poczucie, że „na zbyt 
wiele pozwalałam”. Z drugiej wiem, że łatwiej będzie mojemu młodszemu synowi w 
życiu. Bo mógł się ubrudzić, porozmawiać z panią w sklepie, rozbić szklankę bez 
mojego komentarza, założyć koszulkę na „lewą stronę”, pomalować obrazek na 
ulubiony, czarny kolor, wybrać książkę, którą przeczyta wieczorem, zapomnieć 
śniadania do szkoły…  To wszystko traktowałam jako lekcje życia. Ale najpierw 
musiałam popełnić szereg błędów. Niestety.     
O ileż trudniej jest teraz starszemu bratu Adasia, za którego większość tych rzeczy 
poprawiałam, komentowałam, pomagałam, decydowałam, dowoziłam… żeby było 
mu wygodnie. Bo się ubrudzi. Bo zniszczy… Na szczęście na swojej drodze wciąż 
spotykam wspaniałych ludzi, dzięki którym uczę się tego, czego w książkach nie ma. 
Uczę się życia. Pozwalam na błędy. Sobie i moim Bliskim. Porażki również są 
świetną lekcją. Pomaganie jest dobre. Ale nie wyręczanie. 
 

 Rodzicielstwo wymaga wiele trudu, by nie „zabić” w dziecku samodzielności. 
By kwitła, dojrzewała, sprawiała, że młody człowiek coraz bardziej będzie  wierzył we 
własne możliwości, zdając sobie jednocześnie sprawę ze słabości… Stając się 
świadomym, wrażliwym, empatycznym i mądrym człowiekiem. Nie wykorzystującym 
innych, ale też nie dającym wykorzystać siebie. Zdolnym do wygranej bez 
wywyższania się i akceptującym porażkę. Z ukłonem w stronę „przeciwnika”. W 
podziękowaniu za kolejne doświadczenie. Naukę. Mądrość, a czasem i głupotę. Bo 
tej będzie się potrafił wystrzegać.  
„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że 
najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. 
Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.” (Janusz 
Korczak) 
Nie uchronimy naszych dzieci przed złem, nie nauczymy wybierać dobra, jeśli nie 
będzie miało do czynienia z obydwoma stronami „medalu”. Możemy jednak 
spowodować, że dzięki naszemu wsparciu będzie potrafiło dokonywać mądrych, 
świadomych wyborów. Samodzielnie. 
 

 Życzymy wszystkim powodzenia i  pogody w kolejnym tygodniu. 
 

Z serdecznymi pozdrowieniami,Regina Panaś i Anna Wajman 


