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Teraz wszystko jest inaczej. Może ostatnio tro-
chę mniej nerwowo niż w zeszłym roku, ale 
nikt nie przyzna, że jest normalnie. Ta niety-

powość nieco wyraźniej daje się zauważyć w świę-
ta: za nami inny Sylwester, inna Wielkanoc, przed 
nami nieco inny Dzień Dziecka. 

Ci najbardziej przezorni opiekunowie rozpoczną re-
konesans na długo przed pierwszym dniem czerw-
ca. Pożądany superprezent powinien poruszyć dzie-
cięcą wyobraźnię, bo każdy dorosły już dobrze wie, 
że dla dzieci kilkuletnich najważniejszy jest rozwój. 
Tygodniami rozmyślają więc nad zakresem fajer-
werków, coraz bardziej posiłkując się mądrością 
z internetu. I broń Boże nic nie uzgadniają z latoro-
ślą, bo oprócz kalibru wystrzałowej niespodzianki 
równie ważny jest element zaskoczenia. Nerwowo 
szukają pomysłu z nadzieją, że tym razem do ich 
koszyka wpadnie coś naprawdę ekstra…

I tutaj na chwilę się zatrzymajmy. Spróbujmy sobie 
przypomnieć, czym dla nas samych, dziesiątki lat 
temu, było świętowanie Dnia Dziecka. Przytacza-
jąc słowa autora „Małego Księcia”, podobno wszy-
scy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale ilu z nas jeszcze 
o tym pamięta?

Gdybym miała tak nagle, z rękawa, wyciągnąć klu-
czowe pojęcia związane z moim dzieciństwem, 
bardzo głośno i wyraźnie powiedziałabym: emo-
cje budujące wrażliwość oraz inspirująca, twórcza 
przestrzeń. Po latach wiem, że właśnie te obszary 
najsilniej zdefiniowały mnie jako człowieka. I choć 
nie potrafię przypomnieć sobie wystrzałowo kre-
atywnych prezentów pobudzających wyobraźnię 
(te hasła reklamowe od razu rodzą podejrzenia, bo 
akurat kreatywności i wyobraźni dzieciaki mają 
tyle, ile trzeba), ważne jest, jak rozumiemy przy-
taczane określenia. Osobiście lubię powtarzać za 
Mary Lou Cook, że kreatywność to wymyślanie, eks-
perymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie 
zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa. I w ten 
sposób – zupełnie nieoczekiwanie – wyłania się 
przed nami coś na kształt całkiem udanego prze-
pisu na ową pożądaną (i trafioną!) niespodziankę 
dla dziecka.

Czy 1 czerwca 2021 roku zapowiada się jakoś szcze-
gólnie? Ze względów pandemicznych – nie sądzę. 
Z refleksyjnych względów – być może.
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All grown- 
-ups were 

once  
children

Things are different now. Perhaps no longer as 
rash and nervous as it used to be last year, but 
I doubt we can find anybody who will admit 

that things are back to normal. This is particularly 
visible during holidays – we have had a different New 
Year's Eve, a different Easter, and we are heading for 
a different Children's Day. 

The most prudent of parents will start looking for the 
perfect gift long before 1st of June – they know that the 
perfect super gift should stimulate their child’s imagi-
nation, because at this point it is common knowledge 
for all the parents that the most important thing their 
small children can do is to grow and develop. As a re-
sult, they keep spending weeks thinking about all the 
bells and whistles, increasingly resorting to the col-
lective wisdom of the internet. In this entire process, 
they – obviously – never even think about consulting 
their children. Why would they? After all, the extent 
of the surprise is just as important as the surprise it-
self. And so, they keep looking for an idea, hoping that 
they will come across something absolutely amazing 
and be able to buy it…

Let’s stop for a moment here and try to remember 
what celebrating Children’s Day meant to us decades 
ago. To quote the author of The Little Prince, suppos-
edly all grown-ups were once children… but only few 
of them remember it.

If I had to give you a couple of key terms related to 
my childhood out of the blue, I’d probably say “emo-
tions that build sensitivity” and “inspiring creative 
space”. After many years, I am well-aware that these 
areas defined me as a person to the greatest extent. 
All while I cannot really remember any creative gifts 
that foster creativity and imagination – not to men-
tion that these marketing claims always set off alarm 
bells in my head, because no child lacks creativity and 
imagination, they are usually fine in that regard – it 
is important how we understand these terms. Person-
ally, I’m a firm believer in Mary Lou Cook’s idea that 
“creativity is inventing, experimenting, growing, tak-
ing risks, breaking rules, making mistakes, and having 
fun.” And that’s how – out of the blue – we came at 
a good recipe for a great surprise for a child that will 
surely be appreciated.

Is the 1st of June 2021 going to be special? Given the 
ongoing pandemic – I don’t think so. But given the 
circumstances, it might be the perfect time to reflect.
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