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BOŻENA PTAK

Dzieciom

Kiedy im wybaczam
nie wiedzą że ja też kiedyś 
wymyślałam im inne imiona
rysowałam mapy dla ich drobnych stóp
ścieżki między moimi marzeniami
między szczytami zbyt wysokich gór
brałam je w objęcia moich najlepszych przepowiedni
suszyłam im kwiaty
by dla nich zaistniał jakiś dobry bóg
chowałam przed nimi  
niebezpieczne nurty rzek i skaliste zbocza
otchłanie głębiny i strach
ale one jak pszczoły do miodu
lgną do własnego życia
a ja już nic nie mogę zrobić
więc siedzę samotnie zaplatając siwe warkocze
wygładzając szorstkie zmarszczki wspomnień
uśmiecham się do siebie z tamtego lustra
i po cichu im zazdroszczę

  Stwierdzenie, że dzieci są najlepszy-
mi filozofami nie jest nikomu obce. 
Każdy z nas słyszał zabawne historie, 
to ktoś w rodzinie chwalił się odkry-
ciami swoich dzieci, to ktoś przypad-
kiem powtarzał usłyszane, zabawne
zdania. Nigdy głębiej nie zastanawia-
łam się nad tą kwestią – umysł dzieci 
jest swego rodzaju fenomenem i było 
to dla mnie pewną oczywistością. Do 
czasu. Przyszło mi pracować z tymi 
najmłodszymi według dosyć specy-
ficznych reguł pedagogicznych. Do-
stałam na początku jedynie kilka pole-
ceń: staraj się z dzieckiem rozmawiać 
jak z partnerem równym sobie, dywa-
guj razem z nim, zadawaj dużo pytań, 
nie udzielaj odpowiedzi z perspekty-
wy: jestem dorosła i wiem, że tak po 
prostu jest. Banalne i łatwe, prawda? 
 Gdy doszło do jednego z pierwszych 
spotkań, oniemiałam poziomem py-
tań. Zapomniałam o wszelkich instruk-
cjach i wpadłam w panikę, bo po pro-
stu na większość pytań nie potrafiłam 
udzielić odpowiedzi. Nie umiałam wy-
łumaczyć, dlaczego niebo jest niebie-
skie, chociaż wiele razy o tym czyta-
łam. Nie pamiętałam wiele o czarnej 
dziurze i jak powstaje kauczuk, mimo 
kilkunastu lat spędzonych w przeróż-
nych szkołach. Potem było tylko go-
rzej: co byłoby, gdyby słońce było 
zimne? Jak czuje się ktoś, kto umarł? 
Kto wynalazł słowa? Skąd krokusy 
wiedzą, że już jest wiosna? 
  Oniemiałam też z racji mojej nie-
wiedzy. Na szczęście przypomniałam 
sobie o wydanych wcześniej instruk-
cjach i wzięłam udział w kolejnym
szkoleniu. Kolejnym razem zaczęliś-
my rozmawiać. Nie jak dziecko z do-
rosłym, przedszkolak z wychowaw-
czynią, ale jak dwie osoby, które in-
teresują się światem i chcą razem coś 
odkryć. Udało się! Poziom dyskusji 
po prostu mnie zachwycił. Schowałam 
swoją dorosłość do kieszeni, usiadłam 
na trawie i zastanawiałam się nad nie-
samowitymi rzeczami, o których nie 

myślałam wiele przez ostatnie dwa-
dzieścia lat, a może i nigdy. 
  Poznajemy razem, czym różni się 
sól od cukru, dotykamy, smakujemy 
i oglądamy pod mikroskopem. Zasta-
nawiamy się nad tym, dlaczego ludzie 
mówią w różnych językach i czemu 
ktoś urodził się w Polsce, a ktoś w 
Niemczech. Spekulujemy nad tym, 
skąd pochodzi woda w kranie i kiedy 
jej zabraknie. 
  W praktyce dotarło do mnie, co to 
znaczy filozofować, pozbywając się 
wszelkich myślowych ograniczeń. 
Żadne kursy z filozofii nie uświado-
miły mi nigdy tego tak dogłębnie, do-
piero tu pojęłam, czym faktycznie jest 
wyświechtane już trochę pojęcie rze-
czywistego zdziwienia światem. Biorę 
do ręki książkę dla dzieci pod tytułem 
Co to jest nic? Utrudnia mi lekko od-
biór obcy język, który dopiero co opa-
nowuję. Nie przeszkadza mi to jednak 
poznawać różnych oblicz nicości.
  Opisane przeze mnie przygody spo-
tykają mnie w Forscherwelt, czyli
świecie odkrywcy. Jest to niewielki 
budynek zawierający przeróżne miej-
sca, w których dzieci mogą ekspery-
mentować. Jest tam kuchnia, stanowi-
sko do zabawy z wodą i farbami, kącik 
z przeróżnymi książkami, mikroskop, 
piaskownica, warsztat z prawdziwy-
mi narzędziami, kącik do zabawy ze 
światłem i cieniem, ograniczona prze-
strzeń na zewnątrz, między innymi z 
pompą wodną oraz specjalne miejsce 
przeznaczone do malowania, zapro-
jektowane zgodnie z zasadami wypra-
cowanymi przez francusko-niemiec-
kiego pedagoga Arno Sterna (którego 
prace niestety nie są przetłumaczone 
na język polski). 
 Dlaczego jest to tak specyficzne miej-
sce i co to ma wspólnego z filozofią? 
Pedagodzy i dzieci wspólnie odkrywa-
ją w sprzyjającym i inspirującym do 
tego otoczeniu. Uwaga skierowana jest 
na proces odkrywania i myślenia, dia-
log między pedagogiem a dzieckiem. 

Dzieci mają pozwolenie na przeby-
wanie w tym miejscu, na które mają 
ochotę, skierowane jest do nich jedy-
nie osiem próśb ( np. dotyczących bez-
pieczeństwa przy gotowaniu czy sa-
modzielnym majsterkowaniu). Istnie-
je kilka ogólnych reguł dotyczących 
wchodzenia w dialog z dzieckiem, na
początku kwestia fizyczna – rozmów-
cy powinni spoglądać sobie w oczy, 
pedagodzy powinni więc przyjąć taką 
pozycję, by było to możliwe. Następ-
nym krokiem jest zainteresowanie się 
tym, co aktualnie zajmuje dziecko, za-
dawanie otwartych pytań, pokazanie 
zrozumienia i pozostawienie czasu na 
dalsze odkrywanie i myślenie. 
  Zostało również dokładnie opisane, 
w jaki sposób najlepiej reagować na 
pytania. Po usłyszanym pytaniu, pe-
dagog powinien docenić dziecko, pod-
jęty wysiłek i zarazem okazać zainte-
resowanie, następnie wyrazić swoją 
odpowiedź w formie przypuszczeń 
i zadać kolejne pytanie. Po tej części 

bardzo często dziecko również zaczy-
na wyrażać swoje przypuszczenia, nad 
którymi można wspólnie spekulować. 
Można to zilustrować następującym 
przykładem: 
Dziecko: Dlaczego ta biedronka nie 
umie latać?
Pedagog: Mhm. To jest bardzo dobre 
pytanie! 
  Myślę, że może dlatego, że jest ona 
zbyt młoda albo może ta biedronka 
umie latać, ale nie chce, bo twoja ręka 
jest tak ciepła. A jak ty uważasz?
Dziecko: Myślę, że ona jest chora.
Pedagog: Może tak być. Myślę, że tak 
w ogóle to trudno jest latać. I do tego 
jeszcze choroba. Z jakiego powodu 
może być ona chora? 
  W takim procesie podkreśla się zain-
teresowanie dzieckiem, jego tokiem 
myślenia i spoglądaniem na świat oraz 
aktywne słuchanie, rzeczywiste pod-
jęcie tematu.  
  Opisane tu przeze mnie metody, sto-
sowane przez nas na co dzień, nie są 

wcale takie łatwe. Wymagają zupeł-
nej zmiany podejścia, cierpliwości, u-
żywania innych sformułowań, czasem
należy zapomnieć o swojej dotychcza-
sowej wiedzy czy o swoich przekona-
niach. Dają jednak niesamowite rezul-
taty – szczególnie przy dłuższej pracy.
  Dopiero tutaj dotarło do mnie, ile za-
bieramy dzieciom, edukując je po na-
szemu, przekazując książkowe odpo-
wiedzi, nieskażone własną refleksją, 
ile tracimy autentyczności, pozostając 
w postawie ex cathedra, nie wchodząc 
w dialog. Otwiera to dla mnie całą dys-
kusję o wychowaniu i szkolnictwie, 
dostosowaniu bądź właśnie niedosto-
sowaniu współczesnej szkoły, która 
niekoniecznie wchodzi w dialog.
  Jestem zachwycona dziecięcym spo-
jrzeniem na świat i możliwościami 
wspólnego odkrywania rzeczywisto-
ści i filozofowania. I wciąż ciekawi 
mnie, skąd krokusy wiedzą, że już jest 
wiosna.
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Skąd krokusy wiedzą, że już wiosna,
czyli o filozofowaniu z dziećmi 


