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12. Problemy i wyzwania edukacji XXI wieku w dobie kultury instant. 

 
SKRACANIE DZIECIŃSTWA W DOBIE KULTURY INSTANT 

 
 

Jedynym głównym problemem naszych czasów jest brak współodczuwania pośród 
ludzi i przeświadczenie, że życie polega przede wszystkim na walce i rywalizacji.  

W społeczeństwie wyznającym taka filozofię przegranych się alienuje,  
a zwycięzcom nie jest dane spokojnie cieszyć się sukcesem. 

Lord Richard Layard, profesor ekonomii 

 
Wstęp  
Wiek XX nazywany przez E. Key „stuleciem dziecka” miał zapewnić 

szczęśliwe dzieciństwo, pokój dobrobyt na świecie.
1
 Przedstawiciele Nowego 

Wychowania
2
 budowali obraz szczęśliwego dzieciństwa, kreując zainteresowania 

pedagogów i psychologów na dziecko, jego potrzeby, możliwości rozwojowe. 
Tymczasem jak pokazuje historia wiek XX nie stworzył szczęśliwego dzieciństwa.

3
  

Co właściwie można powiedzieć  można powiedzieć o współczesnym świecie 
o dziecku, jego roli, obowiązkach i wyzwaniach w kulturze instant? 

Pędzimy właściwe nie wiemy za czym, myślimy, że tak powinno być, brak 
nam czasu na przerwę w gonitwie i zastanowienie się dokąd zmierzamy i czy w 
ogóle chcemy tam dojść. Chcemy być najlepsi, posiadać najwięcej najlepszego 
dobra, albo chcemy „godnie żyć”. Dzieci jako aktywni obserwatorzy patrzą i jak 
gąbka chłoną, co w efekcie przynoś opłakane skutki właśnie nam (pedagogom, 
rodzicom, najbliższym).  

Dzieci stały się przedłużeniem ambicji rodziców, którzy zagrzewają swoje 
pociechy do powszechnego wyścigu. Tymczasem tego rodzaju zawody najczęściej 
przynoszą szkodę zarówno zwycięzcom, jak i przegranym.

4
 

„Ambitny nastolatek wszystko stawia na jedną kartę”
5
. Chcąc być najlepszym, 

odsuwa na bok kolegów, swoje pasje, nie uprawia żadnych sportów i nawet na 
wakacje bierze tony książek, bo szkoda mu czasu. „Jest perfekcjonistą i nie 
przyznaje sobie prawa do błędu”, a „każdą porażkę bardzo przeżywa”. Takie 
dziecko, aby zaspokoić aspiracje rodziców, uczy się jeszcze więcej. Jednak 

                                                
1
 E. Key, Stulecie dziecka. Warszawa 1904  

2
 Tacy jak: M. Montessori, O. Decroly, F.Claperede, H. Rowid i inni.  

3
 J. Izdebska, Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku: niepokoje i nadzieje. Białystok 2000, s. 29-31 

4
 S. Palmer, Detoksykacja dzieciństwa: co powinni wiedzieć rodzice, aby wychować zdrowe i dobrze 
radzące sobie w życiu dzieci. Wrocław 2009, s. 17  

5
 Obserwujemy świat. (w:) „Przebodźcie się”. 2008, nr 8, s. 30 

http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
http://www.efs.gov.pl/
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„sukces ma swoją cenę”. Ciągły „wysiłek umysłowy, przepracowanie, zarywanie 
nocy, brak odpoczynku, stres” — wszystko to może skończyć się „depresją, 
a nawet próbą samobójczą”.

6
 Żeby tego uniknąć, „warto zweryfikować rodzinną 

skalę wartości”. Jeżeli w domu mówili się „głównie o sukcesach zawodowych” 
i o roli dobrego wykształcenia, to warto ‛postarać się to zmienić’.

7
  Nie do 

przecenienia jest obecność w dzieciństwie dwojga okazujących serdeczność i 
wspierających rodziców: matki umiejącej kochać swoje dzieci oraz ojca – 
posiadającego umiejętność wybaczania i wspierania ich w dążeniu do 
niezależności

8
. Warto poważnie zastanowić się nad pewnym trendem 

charakterystycznym dla kultury instant. Chodzi o to, że dzieci popycha się ku 
dorosłości, bardzo wcześnie nakładając na nie poważne obowiązki i tym samym 
skracając im dzieciństwo. Skutki bywają dotkliwe i długotrwałe. Wśród pedagogów 
spotkać można skrajne opinie, jedni uważają, że należy dziecko przystosowywać 
do „dorosłego życia” (nie oszczędzać), wtedy życie ich nie rozczaruje  inni 
uważają, że zabiera się im coś bezcennego – beztroskie dzieciństwo.  

Bycie rodzicem w dobie kultury instant jest trudniejsze niż kiedykolwiek. Wiele 
rodziców usiłuje żaglować  obowiązkami domowymi i pracą zawodową. 
Jednocześnie toczą nieustającą walkę z naciskiem marketingu i grup 
rówieśniczych, są bombardowani niepokojącymi wieściami i statystykami 
dotyczącymi dzieci, a przy tym - w miarę rozprzestrzeniania się  syndromu 
toksycznego dzieciństwa  - coraz częściej są atakowani przez władze i media za 
indolencję.

9
 

 
Przyśpieszona edukacja 
Nasza konsumencka kultura wiele dołożyła do toksycznej mikstury z jaka się 

borykamy. W świecie powszechnej rywalizacji rodzice staja na głowie, aby 
zapewnić swoim dzieciom lepszy start. Inwestują pieniądze w przyszłość  
potomstwa. Jednak nie doceniają roli prawidłowej opieki nad najmłodszymi dziećmi 
inwestują je niekoniecznie tam gdzie trzeba.

10
  

Socjolog, prof. Henryk Domański, powiedział w wywiadzie,
11

 że największym 
lękiem polskiego inteligenta - co dziś coraz częściej znaczy: przedstawiciela klasy 
średniej - jest to, że jego dzieci się zdeklasują: nie zdobędą wykształcenia, pozycji 
społecznej i życiowego standardu rodziców

12
. To zrozumiałe, że rodzice bardzo 

chcą, by ich dzieci odniosły w życiu sukces. Jednak gdy takie pragnienie przeradza 
się w wybujałe aspiracje, dzieci mogą zostać zbyt wcześnie obarczone nadmiarem 
obowiązków. Często zaczyna się to dość niewinnie. Na przykład coraz 
popularniejsze staje się organizowanie maluchom wolnego czasu — posyłanie ich 

                                                
6
 Zob. E. Greszta, Depresja wieku dorastania: zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik 
ryzyka depresji u dorastających dzieci. Warszawa 2006, s. 11 

7
 Obserwujemy świat…, op. cit., s. 30   

8
 E. Greszta, Depresja wieku dorastania…, op. cit., s. 188 

9
 Zob. S. Palmer, Detoksykacja dzieciństwa…, op. cit., s. 22 

10
 Ibidem, s. 82 

11
 W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”  
http://wyborcza.pl/1,76842,9454919,Dlaczego_moj_szesciolatek_nie_idzie_do_szkoly.html#ixzz28h3
UMJv0 (pobrano 12.09.2012 r.) 

12
 A. Leszczyński, Dlaczego mój sześciolatek nie idzie do szkoły, „Gazeta Wyborcza”. 18.04.2011 r. 
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na zajęcia sportowe, lekcje muzyki czy baletu. Do tego nieraz dochodzą 
korepetycje

13
. 

Oczywiście nie ma nic złego w zachęcaniu dzieci do rozwijania zdolności 
i zainteresowań.

14
 Ale czy istnieje niebezpieczeństwo popadnięcia w przesadę? 

Tak, i widać to po dzieciach mających na głowie niemal tyle samo spraw, ile ich 
mają zabiegani dorośli. W czasopiśmie „Time” zauważono: „Szkraby, które kiedyś 
cieszyły się dzieciństwem, teraz mają napięty plan; zamiast żywiołowo korzystać 
ze swobody, uwijają się niczym pszczoły robotnice, dążąc do wzniosłych celów”. 

Cywilizacja informacyjna sprawia, że dziecko stawiane jest w od najmłodszych 
lat w sytuacjach zadaniowych.

15
 

Czasami rodzice oczekują, że ich pociechy okażą się cudownymi dziećmi - 
genialnymi sportowcami, muzykami czy aktorami. Zapisują je do przedszkola 
jeszcze przed narodzinami, chcąc zwiększyć ich szanse na sukces. Działają też 
„uniwersytety prenatalne”, które oferują edukację muzyczną maleństw w łonie 
matki. Ma to stymulować rozwój ich mózgu. 

W niektórych krajach dzieci ocenia się z umiejętności czytania i znajomości 
matematyki, zanim ukończą szósty rok życia. Rodzi to obawy, czy wskutek tego nie 
doznają one szkód emocjonalnych. Bo cóż czuje malec, który „oblał” przedszkole? 
Jak zauważa David Elkind, autor książki „The Hurried Child” 

16
, szkoły są skłonne 

zbyt szybko i zbyt wcześnie szufladkować uczniów. Jego zdaniem robią to ze 
względów organizacyjnych, a nie w trosce o skuteczność metod nauczania. 

Jaką cenę trzeba zapłacić za wywieranie na dzieci presji, pod wpływem której 
właściwie stają się małymi dorosłymi? David Elkind jest zaniepokojony tym, że 
w społeczeństwie przyjął się pogląd, jakoby dzieci były w stanie podołać 
obowiązkom ludzi dorosłych. W swej książce pisze: „Dzisiejsza młodzież żyje 
w ciągłym i coraz większym stresie, a my mamy skłonność uważać to za coś 
‛normalnego’”. Rzeczywiście, wyobrażenie o tym, czym jest normalne dzieciństwo, 
gwałtownie się zmienia. Zapominamy, że dziecko dobrze funkcjonuje w klasie I, 
jeśli osiągnęło odpowiedni dla wieku poziom rozwoju w trzech sferach: sferze 
umysłowej, społeczno-emocjonalnej i fizycznej.

17
 Nie zawsze te trzy sfery rozwijają 

się harmonijnie. Dość często dziecko umysłowo wyprzedza dany wiek rozwojowy, 
ale jego rozwój społeczno-emocjonalny i fizyczny jest typowy dla dziecka z jego 
przedziału wiekowego. Takie dziecko niemal płynnie czyta, sprawnie liczy, ma 
dużo wiedzy, natomiast potrzeba zabawy, zdolność skupienia uwagi, wytrwałość i 
inne wskaźniki rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz fizycznego są typowe dla 
6-latka. W tej sytuacji nie byłoby korzystne dla dziecka przyspieszenie obowiązku 
szkolnego, bo niezaspokojona potrzeba zabawy, mniejsza odporność na 

                                                
13

 Skrócone dzieciństwo. (w:) „Przebodźcie się” 2003, nr 22, s. 4-6 
14

 Zob. D. Miskimin, J. Stewart, Coaching rodzicielski. Jak pomóc swojemu dziecku rozwinąć skrzydła  

i w pełni realizować jego potencjał. Warszawa 2011, s. 19-23 
15

 Zob. M.Gładyszewska, K. Żuchelkowska, Edukacja przedszkolna w społeczeństwie informacyjnym. 
(w:) E. Jaszczyszyn, J. Szada-Borzyszkowskiej (red.) Edukacja dziecka: mity i fakty. Białystok 2010, 

s. 52-62 
16

 Tłumaczenie: Popędzane dziecko 
17

 Zob. M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 

2005; E. Gruszczyk-Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. 
Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. Warszawa 2006; B. Janiszewska, Ocena 
dojrzałości szkolnej. Warszawa 2006; E. Koźniewska (red.): Skala Gotowości Szkolnej. Warszawa 

2006; B. Wilgocka-Okoń, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa 2003 
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trudniejsze sytuacje społeczne nie sprzyjałyby dobremu rozwojowi dziecka. Zdarza 
się też sytuacja odwrotna. Sprawnościowo dziecko nie funkcjonuje dobrze na 
poziomie 6-latka (ma kłopoty z analizą i syntezą wyrazów, liczeniem, 
zapamiętywaniem poleceń-tekstów, itp.), ale jego rozwój społeczno-emocjonalny 
jest typowy dla 6-latka, albo wyprzedza wiek rozwojowy. Dzieci takie posiadają 
dużą motywację do nauki, mimo pewnych dysfunkcji są w stanie wypracować wiele 
sprawności. W sytuacji, kiedy zarówno rozwój umysłowy jak i społeczno-
emocjonalny jest opóźniony, wskazanie do odroczenia jest zdecydowanie 
uzasadnione. Dodatkowym argumentem jest rozwój fizyczny (dziecko małe, 
drobne). Każda decyzja dotycząca odroczenia nie jest łatwa i wymaga wielu 
przemyśleń, a czasem sporządzenia bilansu plusów i minusów.

18
  

Dziecko nie ma sobie "jakoś" poradzić, tylko ma wykazywać się pewną 
samodzielnością w wykonywaniu zadań. Jeśli tak nie jest, to umęczeni są rodzice, 
dziecko, a nauczyciel klas I-III ma słuszne odczucie, że dziecko powinno być 
odroczone w klasie "0". 

 
W pogoni za zwycięstwem 
Sporo rodziców uznaje za rzecz naturalną, wręcz wskazaną, wpoić swoim 

latoroślom przekonanie, że zwycięstwo, zwłaszcza w sporcie, warte jest każdej 
ceny. Medal olimpijski stał się obiektem pożądania wielu dzieci. Niektórym skraca 
się dzieciństwo, a nawet zupełnie je odbiera z myślą o kilku chwilach chwały 
i zabezpieczeniu materialnym na przyszłość. 

Weźmy pod uwagę gimnastyczki. W bardzo młodym wieku zaczynają 
rygorystyczny trening, który ogromnie obciąża ich drobne ciała. Całymi latami 
fizycznie i psychicznie przygotowują się do igrzysk olimpijskich. Ale przecież 
zwycięży tylko kilka. Czy przegrane pomyślą, że warto było poświęcić młodość? Na 
dłuższą metę nawet tryumfatorki mogą mieć co do tego wątpliwości. 

Pod względem emocjonalnym te małe pretendentki do miana championek 
przechodzą przyśpieszony kurs dojrzewania. Ale wskutek wyczerpującego treningu 
ich naturalny rozwój fizyczny może być zahamowany. U niektórych powstrzymany 
zostaje przyrost masy kostnej. Sporo cierpi na zaburzenia apetytu. A niejedna 
osiąga dojrzałość płciową nawet z wieloletnim opóźnieniem. Tymczasem inne 
dziewczynki w naszych czasach mają dokładnie odwrotny problem: wkraczają 
w okres pokwitania bardzo wcześnie.

19
 

Opinie naukowców są sprzeczne. Niektórzy mówią, że w połowie XIX stulecia 
nastolatki wchodziły w okres pokwitania przeciętnie w wieku 17 lat, natomiast 
dzisiaj przed ukończeniem 13. W roku 1997 w USA przeprowadzono badania, 
którymi objęto 17 000 dziewcząt. Wynikało z nich, że u około 15 procent białych 
dziewczynek i 50 procent Afroamerykanek pierwsze oznaki dojrzewania płciowego 
pojawiają się już w wieku ośmiu lat!

20
 Jednakże część lekarzy podważa te wyniki 

i ostrzega rodziców przed uznawaniem nadzwyczaj wczesnego dojrzewania za coś 

                                                
18

 A. Kozak: Dojrzałość szkolna. W: „Wychowawca”, 2008, nr 7.  
19

 Wyczerpująco na temat rowoju emocjonalnego, poznawczego i poznawczo-społecznego dziecka 
pisze H.R. Schaffer, Psychologia dziecka. Warszawa 2012 

20
 Podobne badania przeprowadziła S.Sellmann, autorka pracy: Problem przedwczesnego dojrzewania. 

http://www.figa.pl/Co-szosta-dziewczynka-zaczyna-dojrzewac-w-wieku-8-lat-a1352/2 
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„normalnego”
21

. Tak czy owak, wczesne osiągnięcie dojrzałości płciowej stawia 
w niełatwym położeniu zarówno rodziców, jak i dzieci. W tygodniku Time 
zauważono: „Gdy dzieci przedwcześnie rozwijają się pod względem seksualnym, 
większym problemem niż związane z tym zmiany fizyczne jest potencjalny wpływ 
na ich psychikę — przecież te dzieci powinny jeszcze czytać bajki, a nie bronić się 
przed zaczepkami uwodzicieli. (...) Dzieciństwo i tak jest zbyt krótkie”. W artykule 
zadano też niepokojące pytanie: „Co bezpowrotnie stracą małe dziewczynki, kiedy 
ciała popychają je ku dorosłości, a ich serca i umysły jeszcze nie są na to gotowe?” 

Często tracą niewinność, gdy padają ofiarą wykorzystania seksualnego. 
Pewna matka mówi bez ogródek: „Do dziewczynek rozwiniętych nad wiek starsi 
chłopcy lgną jak pszczoły do nektaru”. Jeśli pod wpływem presji młoda dziewczyna 
rozpoczyna życie płciowe, płaci wysoką cenę. Może stracić poczucie własnej 
wartości, niewinność, a nawet zdrowie fizyczne i psychiczne. 

 
Dzieci, które mają wszystko prócz dzieciństwa 
Z własnego doświadczenia wiem, że bardzo trudno jest chronić własne 

dziecko przed wpływem mediów i kreowanej wizji typu – „jeśli nie zdobędziesz 
dobrego wykształcenia będziesz nikim, nie będziesz mógł godnie żyć (na 
poziomi)”. Widzę jak dzieci ciężko łączą swoje obowiązki i myślę, że nie tylko moje 
dzieci tak mają. W rozmowie z nauczycielem szkoły muzycznej usłyszałam, że 
„jeżeli chcemy efektów, to dziecko musi ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, 2-3 
godziny dziennie, są i tacy co ćwiczą 5 godzin”. Gdzie tu czas na „normalne” życie, 
na to co tak cieszy, co sprawia, że z sentymentem sięga się do wspomnień z 
dzieciństwa. I tu znowu wszystko w rękach dorosłych. 

Gdyby wierzyć programom rozrywkowym, mogłoby się wydawać, że 
warunkiem idealnego dzieciństwa jest korzystanie z różnorakich luksusów. 
Niektórzy rodzice zaharowują się, byle tylko ich pociechy miały wszelkie możliwe 
wygody — nowocześnie urządzony dom, nieograniczony dostęp do rozrywek 
i drogie ubrania. 

Mimo to takie dzieci nieraz sięgają po alkohol, narkotyki, a ostatnio po 
dopalacze

22
, stają się ponure i buntownicze. Dlaczego? Czują się zaniedbywane 

i w ten sposób dają upust rozżaleniu. Dzieci potrzebują rodziców, którzy otoczą je 
miłością i troską. I choć zabiegani ojcowie i matki myślą pewnie, że pracują po to, 
by zapewnić im szczęście, mogą osiągnąć odwrotny skutek.

23
 

Doktor Judith Paphazy pisze o „pracujących rodzicach, pochodzących 
z warstw uprzywilejowanych pod względem społeczno-ekonomicznym, którzy 
rozpieszczają dzieci, ponieważ podświadomie zdają sobie sprawę, że gonią za 
dobrami materialnymi kosztem rodziny”. Jej zdaniem tacy rodzice próbują „wykupić 
się od bycia rodzicami”.

24
 

                                                
21

 Za główną przyczynę tego trendu uważa się wzrost masy ciała dzieci – komentuje prowadząca 
badania J. Deardorff. Tymczasem, najnowsze wyniki jej zespołu wskazują, że czynniki rodzinne mogą 

również mieć istotny wpływ na wczesne dojrzewanie dziewcząt (brak biologicznego ojca, słabe więzi 
dziewczynek z matkami), Dziewczynki coraz szybciej dojrzewają. K. Stępińska, Winni rodzice, (w:) 
eDziecko, http://www.edziecko.pl/rodzice/1,102740,12027861,Pieciolatki_z_piersiami___winni_ 

rodzice_.html 
22

 K. Warecki, Dopalacze, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. Warszawa 2010, s. 34-66 
23

 Skrócone dzieciństwo…, op. cit., s. 4-6 
24

 Ibidem, s. 4-6 
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Jedna z popularnych strategii marketingowych jest KAGOY (Kids Are Growing 
Older Younger, tzn. dzieci szybciej staja się dorosłe), wykorzystująca naturalną 
tęsknotę do tego, aby jak najszybciej dorosnąć. Reklama wpływa na styl zabaw, 
który nie pobudza wyobraźni. Dzieci zamiast używać kilku szmatek do przebrania 
i własnej wyobraźni, domagają się coraz więcej wymyślnych przyborów 
oferowanych przez rynek. Podkreślenie konieczności podążania za trendami mody 
otwiera tylko wrota dla kolejnych wydatków. Obecnie moda dla dzieci w każdym 
wieku, nawet dla niemowląt, to wielki przemysł, produkujący coraz bardziej 
„dorosłe” ubrania łącznie z seksowną bielizną dla małych dziewczynek. 

Marketingowy wir wciąga dzieci i dorosłych w inny niepokojący sposób. 
Wszem obecna kultura bycia cool  tworzy nowe reguły rządzące placami zabaw, 
przez co dziecięce przyjaźnie zależą w dużym stopniu od stanu posiadania.

25
 

Rodzice często obawiają się, że nie spędzają z dziećmi dostatecznie dużo 
czasu, więc starają się okupić swoją nieobecność kosztownymi prezentami lub 
zwiększonym kieszonkowym. Dla specjalistów od marketingu jest to podwójnie 
korzystna sytuacja. Rodzice muszą pracować dłużej, aby zarabiać pieniądze na 
zgłuszenie poczucia winy, a to z kolei oznacza, że dzieci spędzą więcej czasu ze 
swoja elektroniczną niania (telewizją), przez co łatwiej je będzie zaprogramować, 
aby domagały się kolejnych dóbr z kategorii „muszę je mieć”.

26
 

Dzieci często płacą za to wysoką cenę. Chociaż żyją w dobrobycie, brakuje im 
tego, co decyduje o udanym dzieciństwie: miłości rodziców i wspólnego spędzania 
z nimi czasu. Pozbawione kierownictwa, dyscypliny i pomocy przy dokonywaniu 
wyborów, bardzo szybko i bez odpowiedniego przygotowania stają w obliczu 
poważnych kwestii: „Czy brać narkotyki?”, „Czy rozpocząć życie seksualne?”, „Czy 
wyładowywać swoją złość?” Odpowiedzi na tego typu pytania pomagają im 
znaleźć rówieśnicy albo bohaterowie filmów. Skutek bywa taki, że dzieciństwo się 
kończy - raptownie, a czasem wręcz tragicznie. Dzieci muszą próbować, zmagać 
się, sprawdzać się, ale to nie oznacza, że dzieciństwo ma być wyścigiem. Rodzice 
powinni dać dziecku mnóstwo czasu i przestrzeni na samodzielne poznanie świata, 
powinni kontrolować rodzinny plan zajęć, tak by każdy z członków rodziny miał 
czas na odpoczynek, bycie z samym sobą, ale i wspólne zajęcia, spotkania z 
innymi ludźmi.

27
  

 
Dziecko w roli dorosłego  
Gdy dzieci nagle tracą ojca lub matkę - z powodu śmierci, separacji czy 

rozwodu - często doznają ogromnej szkody pod względem emocjonalnym. 
Oczywiście wiele rodzin niepełnych świetnie sobie radzi. Ale zdarza się również, że 
dzieciństwo w takich domach trwa zbyt krótko. 

To zrozumiałe, że rodzicom, którzy w pojedynkę wychowują dzieci, nieraz 
dokucza samotność. Niestety, niekiedy dopuszczają do tego, by jedno z dzieci - 
zazwyczaj najstarsze - przejęło rolę brakującego „dorosłego” w rodzinie. 
W przystępie rozpaczy ojciec lub matka mogą się zwierzyć dziecku i obciążyć je 
kłopotami, którym ono nie jest w stanie podołać. Czasami samotni rodzice 
uzależniają się emocjonalnie od dzieci. 

                                                
25

 S. Palmer, Detoksykacja dzieciństwa…, op. cit., s. 140 
26

 Ibidem 
27

 A. Król, M. Brzezińska, Dzieci presji. (w:) „Charaktery” 2011, nr 5/2011 s. 38-41 



197 

 

Z kolei inni rodzice zupełnie nie przejmują się swoimi obowiązkami, wskutek 
czego dziecko jest zmuszone wziąć je na siebie. Nie należy zapominać o 
dramatycznym  niewolnictwie wśród dzieci i wykorzystywaniu na wojnach.

28
 

Skracanie dzieciństwa niewątpliwie jest niebezpieczne i trzeba się tego 
w miarę możliwości wystrzegać. Dorośli mogą poczynić praktyczne kroki, by 
zapewnić swym pociechom szczęśliwe dzieciństwo.

29
 

Czas spędzony w towarzystwie kochających dorosłych jest niezmiernie istotny 
dla dzieci. Jako dorośli musimy poszukać sposobności, aby im go zapewnić.

30
  

 
Podsumowanie 
Kiedy patrzymy na jakiś budynek widzimy wszystko, lecz nie widzimy 

fundamentów. Nawet rzadko myślimy o fundamentach, gdy przypadkowo 
zobaczymy fundamenty podczas budowy, wydają się nam nudne, nieinteresujące, 
a nawet nieważne. Nie możemy się doczekać kiedy naszym oczom ukaże się ten 
„właściwy” budynek i górna budowa nabierze określonego kształtu. Zapominamy, 
że fundamenty mają najważniejsze znaczenie, to właśnie one determinują, co 
można zbudować i czy to co się zbuduje, będzie trwałe. 

W przypadku dziecka, to właśnie dzieciństwo jest jego fundamentem, 
zapominanym, niedocenianym, niedostrzeganym, niewidocznym, zapomnianym. 
Późniejsze lata budowania widocznej struktury osobowości są łatwiej dostrzegane, 
podobnie jak ci, którzy mają udział w nadawaniu jej ostatecznych kształtów. 
Doceniajmy fundamenty i przykładajmy się do ich konstrukcji.  

Dziecko powinno cieszyć się życiem, mieć mocne niezachwiane fundamenty, 
bo tylko wówczas będzie czuło się dobrze i samo życie będzie miało dla niego 
większa wartość. Będzie łatwiej znosiło przeciwności losu i szybciej pogodzi się z 
utratą niektórych przyjemności, ponieważ inne pozostaną im do wyboru.

31
  

Pamiętajmy, że wytrzymałość muru w dużym stopniu zależy od jego 
fundamentów.  
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