
„Wychowawca który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, 

nie dyktuje a uczy , nie żąda a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych 

chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł 

triumf odnosi” 

Słowa Janusza Korczaka; lekarza, pedagoga i prekursora ponadczasowej idei wychowania 

świadomych i dobrych ludzi, tkwią w mojej głowie na tyle głęboko, że gdy patrzę na dziecko 

zauważam jego twórczość. Czym owa twórczość właściwie jest dla mnie ?. Może być 

wszystkim i niczym, początkiem i końcem wychowania, ale także każdym dniem życia           

i bycia dziecka oraz jego myśleniem, działaniem i odczuciem…. Niekiedy również niemocą, 

płaczem i żalem, a innym razem śmiechem, zabawą i radością. Bo być, czuć, wiedzieć, 

widzieć i myśleć to już jest twórczość, ale również niewiedza, strach, porażka dziecka           

to także cenne doświadczenia twórczości. 

Twórczość sama w sobie jest wartością, tak jak wartością jest każde dziecko, które myśli, 

czuje, wierzy, bada i poznaje otaczający świat, by w końcu móc go zrozumieć i niekiedy 

zmodyfikować dla siebie i pod siebie. 

Rozpoczynając swoją podróż do świata dziecięcej twórczości napisałam kiedyś wiersz o niej ; 

Tworzę mamo dla siebie bo wierzę w nasz świat, dom, mama i tata siostra i brat.           

Maluję, rysuję, wycinam i kleję, gdy się dobrze postaram to wszystko mocno skleję.          

Moja zabawa, a nawet moje gadanie, to moja twórczość mamo, żyję i nigdy nie przestanę… 

Po kilku latach odnalazłam ten wiersz w zeszycie i ponownie zaczęłam zastanawiać się jakie 

jest moje myślenie i podejście do twórczości. Ponownie wysnułam wnioski z których 

wynikało, że twórczość dla mnie to nie sztywna definicja z książki, lecz twórczość to 

wszystko to, kim w danym momencie jest dziecko i jakie ono jest, tu i teraz, a nie jedynie co 

jest w stanie namalować, zaśpiewać, wyrecytować czy wytworzyć. Pomyślałam wtedy, że 

twórczość widziana moimi oczami, to dziecko samo w sobie, każde inne, różne a więc 

wyjątkowe i niepowtarzalne, a także cały świat wokół niego, który oczekuje na poznanie        

i odkrycie. 

Twórczość a dziecko są więc dla mnie nierozłączne i przenikają się wzajemnie. Czasem 

uzupełniają się, są bliżej lub dalej, ale ostatecznie zawsze są razem i zawsze będą do siebie 

pasować. Owa twórczość przejawia się w każdej dziedzinie życia i bycia dziecka jest z nim 

zawsze bez względu na to co robi i jaką wykonuje czynność lub nie. Dlatego cokolwiek nie 

pisać by o twórczości jedno jest dla mnie pewne; twórczość jest w każdym dziecku i każde 

dziecko jest twórcze, a brak twórczości to brak dziecka, a bez twórczości nie ma dziecka.  
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