
Krok w dorosłe życie 

 

Czy młodzi ludzie, którzy zaczynają wchodzić w dorosłość, są na to w pełni gotowi? Odpowiedź 

jest prosta - nie są. Każdy z nas staje przed różnego rodzaju dylematami i decyzjami. Zadajemy 

sobie pytania: „Po co jestem?” „Dlaczego jestem?” „Czy ja w ogóle muszę być?” Właśnie… 

Czy ja w ogóle muszę być? 

 

Dla wielu z nas osiągnięcie wieku pełnoletności jest czymś, na co czekamy z niecierpliwością. 

Wszystko to, co dotychczas było zakazane - nagle staje przed nami otworem, zachęcając 

do rozpoczęcia życia, którego do tej pory nie mieliśmy. Lecz rozpoczęcie dorosłego życia wiąże się 

również z rzeczami, które nie są do końca przyjemne.  

 

Branie odpowiedzialności za swoje czyny z pewnością jest jedną z tych rzeczy. Z osiągnięciem 

osiemnastego roku życia każdy z nas staje się pełnoprawnym obywatelem naszego kraju, otrzymując 

dzięki temu różne przywileje. Przykładem może być chociażby możliwość oddawania głosu 

w wyborach. W tym momencie budzi się w nas pytanie - czy ja tak naprawdę chcę to robić? Chcę 

głosować? Każdy z nas widzi, co dzieje się dookoła nas. Dostrzegamy wszystkie sytuacje, widzimy to, 

jak bardzo nasze państwo jest podzielone. Zastanówmy się więc przez chwilę, czy w tej sytuacji mamy 

w ogóle idealnego kandydata, na którego możemy oddać głos? Idealną partię polityczną? Niestety, 

daleko im wszystkim do ideału.  

 

Osiąganie przez nas wieku pełnoletności wiąże się dla wielu z nas z dodatkowymi obowiązkami. 

Czy wiedzieliście, że jednym z nich jest chociażby bieganie po urzędach i komornikach osób, 

które pobierają pieniądze z funduszu alimentacyjnego? Jest to kolejny punkt na naszej kartce, 

którą tytułujemy „wady i zalety wejścia w dorosłość”. Zastanawiające może się w tej chwili wydawać, 

jak złożyć te dokumenty poprawnie. Gdzie się udać, co zrobić? Pewnie pomyśleliście sobie – 

od czegoś są przecież pracownicy takich placówek. Owszem, od czegoś na pewno, lecz często oni 

sami nie wiedzą od czego.  

 

Nie możemy wciąż skupiać się na wadach wejścia w dorosłe życie. Teraz przyjrzymy się sprawie, 

która z pozoru wydaje się świetna, ale doskonale wiem, że niektórzy z nas wpiszą ją również 

po stronie wad. Mam na myśli możliwość nauki jazdy samochodem, w efekcie czego po zdaniu 

egzaminu możemy uzyskać prawo do prowadzenia pojazdu. Moim zdaniem prawo jazdy to jedna 

z tych rzeczy, które w dzisiejszych czasach są niemalże niezbędne oraz zbliżają nas 

do usamodzielnienia się i niezależności. Niezależności od mamy, która akurat nie może nas gdzieś 

zawieźć, czy autobusu, który ciągle się spóźnia. Prawo jazdy jest również sprawą, 

której jeśli nie załatwimy od razu - będzie się już zawsze odwlekała w czasie.  

 

Rozpoczęcie dorosłego życia jest trudne i budzi w nas wiele niepokoju. Zastanawiamy się, 

czy na pewno poradzimy sobie ze wszystkim. Każdy z nas podejdzie do tego w inny sposób i inaczej 

rozpocznie swoją dorosłość. Ale musimy pamiętać o jednym - każdy z nas popełnia błędy, 

które stanowią naturalną konsekwencję istnienia. Dzięki nim możemy się również wiele nauczyć. Nikt 

do perfekcji nie dochodzi od razu i zanim nauczymy się w pełni żyć, popełnimy mnóstwo błędów, 

wiele razy się potkniemy i będziemy czegoś żałować. W życiu lepiej jednak żałować rzeczy, które się 

zrobiło, niż płakać i żałować tego, czego nie spróbowaliśmy. Życie jest zbyt krótkie, aby uważać 

na każdym kroku.  
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