
 
 
 

SAMODZIELNOŚĆ 

 

Witajcie po weekendzie :) 
 

Zaczęła się nowa rzeczywistość. Część dzieci wraca dzisiaj do szkół, ale 

większość nadal pozostaje w domu, kontynuując zdalne nauczanie. Pandemia stała 

się okazją do opanowania sztuki niezbędnej w życiu –  nauki samodzielności.  

 

Historia, którą dzisiaj opiszę, to historia dwóch braci i ich mamy. Pokazuje po krótce, 

że na rozwój samodzielności dziecka wpływ ma ogromna ilość czynników, od 

predyspozycji genetycznych po postawy otoczenia. Jak to w wychowaniu. A 

zatem… 

Kto z nas nie pamięta takich lub podobnych zdarzeń?...Albo z dzieciństwa, albo 

będąc świadkami. A mianowicie…trzyosobowa rodzina, stojąc spokojnie w kolejce do 

stanowiska „ORDER”, rozgląda się jednocześnie w poszukiwaniu wolnego stolika,  

syn - czterolatek wypatrzył 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. Jadę do Dyni (w tłumaczeniu - Gdyni) Tam jest mój braciszek. 

Kiedy matka (lekko zażenowana zachowaniem syna) dobiegłam do stolika, 

rozmiękczeni uroczym uśmiechemi monologiem drobnego, złotowłosego chłopca  

„lokatorzy” tej jakże cennej miejscówki, pogratulowali „rezolutności” pociechy i – 

uśmiechając się szeroko – pożegnali, umożliwiając tym samym zjedzenie frytek                  

z ketchupem i innych szybkich dań, których na co dzień nie powinniśmy oczywiście 

jeść ☺ 

 



Rodzicu, zastanów się, czy pozwalasz/pozwalałeś dziecku się ubrudzić, 

porozmawiać z paniąw sklepie, rozbić szklankę bez komentarza, założyć koszulkę na 

„lewą stronę”, pomalować obrazek na ulubiony, czarny kolor, itd…? Bo to wszystko, 

to lekcje życia…Takiej postawy mama Adasia musiała się nauczyć, korzystać z 

doświadczenia.O ileż trudniej jest starszemu bratu Adasia, za którego większość tych 

rzeczy mama poprawiała, komentowała, pomagała, decydowała. Bo się ubrudzi. Bo 

zniszczy…  

 

 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 (bo przecież chronić my, rodzice chcemy zawsze, bez 

względu na to ile mają lat, bo zawsze są i będą naszymi dziećmi) 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. 

 

A Wy, Uczniowie – Ci młodsi i Ci starsi ☺ 

 

Czy czujecie się samodzielni? Czy chcecie być samodzielni?  

To zadanie do zastanowienia na ten tydzień ☺ 

 

 Życzymy wszystkim powodzenia i  pogody w kolejnym tygodniu. 

 

 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami, 
Anna Wajman i Regina Panaś 

 


