
           Jestem… 

Właśnie się urodziłem, więc to jest świat?! – zdumiewający! Znajomy zapach to 

mama. Jest mi przy niej najlepiej i najpiękniej. Poznaje czym są głód i promienie słońca na 

mojej twarzy. Uczę się wydawać z siebie dźwięki. Płacz zawsze Was do mnie przywołuje . 

Poznaje swój głos: inaczej płaczę gdy się boję, jestem śpiący lub głodny. Z czasem przestaję 

płakać bo Wy przy moim najmniejszym grymasie już tu jesteście. Od samego początku 

badam i eksploruję. Przyszedłem na świat z rozbudzonym apetytem żądzy doznań. 

Najmniejszy drobiazg potrafi mnie zafascynować i stać się moim mikrokosmosem. Mam 

śliczne łóżeczko . Ciekawi mnie co jest na zewnątrz, dosuwam głowę do szczebelków i wtedy 

Wy zakrywacie mój świat ochraniaczem na łóżeczko.   Uwielbiam spędzać czas na moim 

kocyku lub  dywanie. Lubię się turlać i przekręcać z boku na bok, to dużo bardziej intrygujące 

niż czas spędzony ze smartfonem. Ruch stanowi jedną z moich największych potrzeb              

( i jeszcze wielokrotnie będę się o tym przekonywał).        

 Zaczynam chodzić – cały dom zostaje zabezpieczony. Ta troska jest zrozumiała, 

przecież wszyscy wyczekiwali mojego pojawienia się między Wami. Jednak pamiętajcie, że 

by wyrosnąć na mądrego i szczęśliwego  człowieka potrzebuje ciągłego treningu 

poznawczego i twórczego, Dorastam  mam 3 lata i jestem tak duży, że zaczynam uczęszczać 

do mojej pierwszej Akademii- przedszkola .Najbardziej lubię spędzać czas z kolegami, 

budujemy wtedy  zamki, autostrady i wciąż się ganiamy.  Czas w przedszkolu mija  bardzo 

szybko – jestem już w starszakach. Chodzę  na wiele dodatkowych zajęć:               

Wiem – angielski to język przyszłości.                   

Wiem – japoński i niemiecki ułatwią mi start w dorosłym życiu.                 

Wiem – szkoła dobrych manier też jest ważna… Ale pozwólcie mi czasem  się ponudzić 

spędzić czas tak jak lubię. Dajcie mi szansę odkryć co sprawia mi radość, obudzić swoją 

wyobraźnię i rozwijać osobowość.         

 Jest tyle ważnych spraw a może najważniejszych, o których chciałbym Wam 

powiedzieć, ale czy Wy zechcecie mnie wysłuchać? Czy wiecie jak mocno bije mi serce gdy 

biegnę wiosną po łące? Czy wiecie, że zbudowałem z chłopakami  bazę i wymyśliliśmy swój 

własny język…język na miarę Tolkiena? Czy wiecie kim będę gdy dorosnę? Jakie są moje 

mocne strony? Ja jeszcze tego nie wiem. Wciąż siebie poszukuję. Proszę, żebyście mi 

pomogli. Zaufajcie mi, wspierajcie i akceptujcie. Zostańcie towarzyszami mojego rozwoju, 

ale pozwólcie pokonywać mi przeszkody, nie usuwajcie ich .          

 Podejmując wyzwania, pokonując przeszkody odnajduję drogę do samodzielności, 

samostanowienia i twórczości. Twórczość potrzebuje pokarmu: odwagi, ciekawości i 

wolności. Każdy z nas rodzi się twórczy. Przychodząc na świat zostajemy wyposażeni w 

naturalną zdolność do dziwienia się  tym co nas otacza . Posiadamy wnikliwą duszę 

filozoficzną, skłonną do zadawania pytań.  Z biegiem czasu grzęźniemy w uległości i 

wygodzie, które kruszą w nas to co najpiękniejsze ( choć  wierzę , że mnie to nie spotka). 

Dlatego tak ważne jest szczęśliwe dzieciństwo i mądrość rodziców oraz nauczycieli. 

Powyższy esej nie jest formą krytyki rodziców. Jest raczej metaforą narodzin twórczości bo 

jej zalążek znajduje się w każdym i metaforą walki o jej zachowanie i rozwój.   
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