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ESEJ NA TEMAT TWÓRCZOŚCI MAŁEGO DZIECKA            

 

„Lody pistacjowe 

o smaku cukrowej waty” 

 

Ilekroć przechadzam się aleją prowadzącą swą krętością i zawiłością 

na białą, czystą i nieskazitelną dziecięcą wrażliwość, przypomina mi 

się Tosia, mała dziewczynka, niespełna czteroletnia, która każdego 

ranka wita mój dzień pracy promiennym uśmiechem, a którego 

zasadności długi czas nie rozumiałam. Uśmiecha się do mnie nawet 

gdy padał deszcz, gdy własny uśmiech gubię gdzieś za ramą 

dorosłych obowiązków, zmartwień – zawsze.  

Nie posiadam w ofercie lodów pistacjowych, chmur utkanych z 

cukrowej waty, a nawet pralinowych draży. 

Więc dlaczego? 

A to ten uśmiech właśnie, ochoczo badający moją gotowość do 

działania, sprawia, że każdego dnia potrafię wyzwolić z głębin rutyny 

moce, niczym postać z kreskówek, posiadająca czarodziejską różdżkę, 
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amulet, czy magiczny flet, przy pomocy którego zamienia świat i 

odczarowuje zło. 

Nie mam fletu, ani amuletu, a różdżkę mam tylko plastikową i nawet 

nie mieni się magicznymi barwami. 

Jestem najzwyklejsza ..., a jednak niezwykła. 

To pycha – stwierdzi ktoś być może, ale jakże nazwać nieziemskie 

wręcz zjawisko podróży jak w czasie, w które natchniona tym  

uśmiechem, porywam na inną, odległą i bliską zarazem planetę 

maleńkie istoty, które jak czysta tkanina pod piórem malarza 

zabarwiają swą delikatną wrażliwość, jak chłonna gąbka formują swą 

twórczą postawę wobec szarości świata? 

I niech to będzie pycha nawet! 

Gdy oczy dzieci wypełnia radość, rozgrzeszam własną próżność. 

Skąd więc ten codzienny uśmiech Tosi? Pewnie z pozytywnych myśli, 

z poczucia bezpieczeństwa, wiary we własne możliwości. Wówczas 

niczym nie skażonej wyobraźni dziecka, pozostaje tylko, w sposób 

twórczy i nieograniczony, interpretować obrazy i kształty. 

I nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jak ów uśmiech wywołać – są 

różne rozwiązania, bo dzieci są różne, a one nawet bez wskazania 

sposobu, potrafią stworzyć nowe idee, potrafią zrobić coś po 

swojemu. 

Wystarczy tylko szczypta chęci, garść spontaniczności aby pokazać 

dziecku, że do celu można dojść różnymi drogami. 

I w tym drzemie moc, którą każdego dnia z siebie wyzwalam. To mój 

flet, różdżka, czy zaczarowany kamyk, który rzucany często i 

wytrwale, nawet w najtwardszym podłożu wyryje ślad, a umiejętność 

niestereotypowości pozostanie w nim na zawsze. 

 



Pozwolić dziecku dostrzegać w rzeczach zwyczajnych, pospolitych, 

tego co niezwykłe, to niezwykłość mojego zawodu, a świadomość, że 

mogę pomóc w uwalnianiu naturalnej dziecięcej pasji tworzenia, że 

nauczę ich otwartości na odmienność, oswajać lęki, angażować 

zmysły, rozumieć i eksplorować świat sprawia, że każdego dnia 

jestem wróżką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że nadesłany tekst jest mojego autorstwa. Wszelkie 

prawa własności intelektualnej należą do mnie oraz nie naruszają 

jakichkolwiek praw osób trzecich. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację artykułu przekazanego 

na konkurs w piśmie oraz na stronie 

internetowej www.festiwalsztukimalegodziecka.pl. 
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