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Powoli kończy się rok 2012 – decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ustanowiony Rokiem Janusza
Korczaka. Człowieka, którego życie
(jak się zdaje) postrzegane jest
przez pryzmat śmierci w getcie warszawskim, a działalność i założenia
pedagogiczne chyba mało są znane.
W ciągu tego roku odbyło się
wiele sympozjów, konferencji, odczytów, dyskusji, uroczystości i imprez mających upowszechnić dzieło
Doktora. Czy cel ten został osiągnięty – trudno ocenić w większej skali.
Natomiast możemy się zastanowić,
co zrobiliśmy my – społeczność VIII
Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu –
dla upamiętnienia tego wielkiego
Polaka, polskiego Żyda, jak sam
mówił.
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Na pewno mówi się o Nim na lekcjach historii i języka polskiego, ale
podjęliśmy też kilka spektakularnych działań dla podkreślenia rangi
Patrona bieżącego roku. W marcu
wzięliśmy udział w zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka
Rzeczpospolitej Polskiej Konferencji „O równości w prawach dziecka”,
która odbyła się w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wielką wartość poznawczą miały
dla nas nie tylko wykłady, ale też
materiały dydaktyczne zapoznające
z życiem, twórczością i założeniami pedagogiki Janusza Korczaka.
W ramach ustanowionego przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Dnia Pamięci o Holokauście, z okazji rocznicy wybuchu powstania
w getcie warszawskim, 19. kwietnia,
przybliżyliśmy postać Janusza Korczaka z wykorzystaniem źródłowych
materiałów historycznych, m.in.
z Yad Vashem, „Kroniki getta” Emanuela Ringelbluma, zdjęć i filmów,
a także opracowań historycznych.
Oczywiście, oglądaliśmy – niektórzy po raz pierwszy – film Andrzeja
Wajdy o Januszu Korczaku ze zna-
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komitą rolą Wojciecha Pszoniaka.
W październiku postanowiliśmy
skorzystać z zaproszenia Księdza
dra Tomasza Siudy, prorektora toruńskiej Wyższej Szkoły Filologii
Hebrajskiej, i wziąć udział w jednym
(ze względu na organizację pracy
szkoły) z Międzyuczelnianych Dni
Korczakowskich, zorganizowanych
przez wspomnianą WSFH oraz
Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo
żałowaliśmy, że dzień jest tak krótki,
a następnego trzeba iść do szkoły,
ponieważ wszystkiego, co zdarzyło się w Toruniu, było za mało. I nie
przeszkadzała nam nawet świadomość niemożności pozwiedzania miasta, ze względu na napięty
program. A obejmował on bogactwo
zagadnień, w różnych formach. Od
wykładów – o założeniach pedagogiki korczakowskiej, o źródłach
myśli korczakowskiej, o sytuacji
Żydów w Drugiej Rzeczypospolitej,
poprzez panel dyskusyjny na temat: Samowychowanie a autorytet,
autorską prezentację wspaniałej
książki „Pamiętnik Blumki” (dzięki
wspaniałomyślności Autorki, Pani
Iwony Chmielewskiej, niniejszy numer naszej gazetki zawiera rysunki
z tej książki), po niezwykłe doświadczenie obecności podopiecznych
Fundacji „Arkadia” i prezentacji ich
pięknych prac.

Profesorowie, doktorzy, dziekani, prodziekani, księża…profesjonalny poziom Sympozjum Korczakowskiego, merytoryczne wyżyny
i zadowolenie, że zaproszono nas
do uczestnictwa w dyskusji panelowej. Żeby było więcej czasu…
Podziwialiśmy piękną, nowoczesną,
funkcjonalną Wyższą Szkołę Filologii Hebrajskiej, usytuowaną obok
urokliwego kościółka, w której tak
życzliwie nas goszczono. Wielkie
wrażenie wywarł na nas wykład
Pana Yarona Beckera, wygłoszony
piękną polszczyzną, o myśli korczakowskiej w recepcji społeczeństwa
izraelskiego, bowiem okazuje się,
że w Izraelu postrzega się śmierć
Korczaka jako - nie wiem, czy można powiedzieć: naturalną – konsekwencję Jego całego życia. Dla nas jednak, w Polsce w ogóle, ta śmierć,
taka śmierć, to bohaterstwo, heroizm godny najgłębszego szacunku.
Zwłaszcza że przecież mógł się
uratować, niektórzy twierdzą, że powinien był.
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Było nam przykro i niezręcznie
wyjeżdżać przed zakończeniem
tego bogatego w wydarzenia dnia,
ale determinował nas czas pracy
kierowcy, niestety. Niemniej, serdecznie dziękujemy również na łamach „Ośmiornicy”!
Jeszcze w listopadzie Pan dyrektor Marek Grefling pojedzie do Izraela na Seminarium „Śladami Janusza Korczaka w Izraelu”; celem tego
wyjazdu, na zaproszenie Międzynarodowej Szkoły Edukacji na uniwersytecie Levinsky College w Tel Avivie, jest poznanie miejsc, w których
Janusz Korczak przebywał, udział
w seminarium naukowym oraz nawiązanie kontaktów ze szkołami
w Raanana z myślą o ewentualnej
współpracy międzyszkolnej. Organizatorem jest także Towarzystwo
Przyjaźni Izrael-Polska w Raanana.
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Warto wiedzieć, że jest to miasto
partnerskie Poznania od 2010 roku,
a współpraca w dużym stopniu została nawiązana dzięki staraniom
społeczności Poznańskiej Filii
Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Towarzystwa
Przyjaźni Izrael-Polska.
Nie będziemy szczegółowo
omawiać programu wizyty, bowiem
mamy zamiar na początku stycznia
zorganizować oficjalne zakończenie obchodów Roku Janusza Korczaka w szkole, a wtedy Pan dyrektor na pewno podzieli się z nami
swoimi wrażeniami i owocami wyjazdu.
Ten numer „Ośmiornicy” w całości poświęcamy Januszowi Korczakowi. Znajdziecie w nim przypomnienie życiorysu Doktora, jego
twórczości literackiej, założeń pedagogiki i pedagogii w formie cytatów z różnych źródeł, opisy wrażeń
z naszego pobytu w Toruniu.
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Ogłaszamy także konkurs
na pisemne refleksje na temat
działalności Janusza Korczaka,
aktualności jego idei we współczesnej szkole, wychowaniu
dzieci, relacjach rodzice-dzieci,
wychowawcy-młodzież… Celowo nie zawężamy problematyki ani
nie precyzujemy tematyki prac (tak
jak ich formy i objętości), żeby dać
Wam całkowitą swobodę wypowiedzi. Na prace oczekujemy do pierwszego dnia po przerwie świąteczno-noworocznej. Ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród (a jakże!) nastąpi podczas wyżej wspomnianego
oficjalnego zakończenia Roku Janusza Korczaka w VIII LO.
Miłej lektury „Ośmiornicy” i… lekkiego pióra!
Hanna Posadzy-Tomczak
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Konferencja

Konferencja
Patronem mijającego roku został
Janusz Korczak, wybitny pedagog
i autor książek o wychowywaniu
dzieci. Jednak jego postać nie jest
powszechnie znana, w związku
z tym przedstawiciele aż trzech
uczelni - Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu oraz Wyższej
Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu – postanowili zorganizować 16
i 17 października 2012 r. Międzyuczelniane Dni Korczakowskie. Na
konferencję została zaproszona także delegacja ósemki, czyli klasa IIIa.
Trzecioklasistom udało się pokonać początkowe trudności i namówić dyrekcję na zgodę na wyjazd
17 października. Wszystko zostało
uzgodnione, podstawowa wiedza
na temat bohatera konferencji –
uzupełniona, także dzięki projekcji
filmu Andrzeja Wajdy „Korczak”.
Można było jechać. Wczesnym rankiem spotkaliśmy się przed szkołą
i w świetle wschodzącego słońca
ruszyliśmy w stronę Torunia.
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Na pierwszą część konferencji
udaliśmy się na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Wysłuchaliśmy tam kilku
wypowiedzi na temat nauczania
Janusza Korczaka, między innymi
doktor Beaty Chlewickiej, księdza
Dariusza Koteckiego oraz Ludwika
Szuby, zastępcy prezydenta Torunia. Po prelekcji pani doktor, która
przywołała najważniejsze kwestie
nauk Korczaka oraz fragmenty jego
życiorysu, nadszedł czas na rozważania nad naturą pedagogii tego
niezwykłego człowieka. Prelegent
skupił się na etymologii i znaczeniu
słów „pedagogia” i „pedagogika”,
odsłaniając przed nami tajniki postulatów jednego z największych
pedagogów naszych czasów.
Jedną z ciekawszych inicjatyw
tego dnia była zorganizowana po
wykładach dyskusja na temat aktualności przesłania Janusza Korczaka. Każdy ze zgromadzonych
miał własne zdanie na ten temat,
włącznie z nami. Po pokonaniu wewnętrznych oporów kilkoro uczniów
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starało się wyjaśnić swoje stanowisko dyskutantom. Poruszono pewne
ważne kwestie, być może zostaną
one rozwiązane w duchu nauk Janusza Korczaka.
Druga część konferencji odbywała się w sali Wyższej Szkoły Filologii
Hebrajskiej w Toruniu. Wypowiedzi popołudniowe miały charakter
wspomnień o Januszu Korczaku,
w związku z tym przywołano opis
warunków życia społeczności żydowskiej w latach międzywojennych. Później głos zabrał Yaron
Becker, gość z Tel Awiwu, który
opowiadał o izraelskich inicjatywach wychowanków Korczaka.
O swojej książce dla małych
czytelników, o trudnościach przełożenia na język dziecka tragicznej
historii sierot żydowskich, opowiadała pani Iwona Chmielewska. Autorka zdecydowała się na napisanie
„picture book”, czyli książki, w której
przesłanie tworzy nie tylko tekst, ale

i rysunki. Dopiero po uważnej lekturze da się zauważyć ukryte w niektórych miejscach gwiazdy Dawida.
Sama opowieść zdaje się oderwana
od kwestii narodowości czy wyznania. Sieroty pod opieką Korczaka
noszą imiona polskie i żydowskie.
Dzieło Iwony Chmielewskiej otrzymało już wiele pozytywnych recenzji, jednak ostatecznie tę książkę
ocenią dzieci. Może w ten sposób
też uda się rozpowszechniać idee
pedagogii wśród młodszych?
Ostatni wystąpił przedstawiciel
Fundacji Arkadia, który otwierał
tym samym wystawę prac swych
podopiecznych. Wychowankowie
Fundacji zasiedli wśród nas na sali,
uważnie słuchając prelekcji. Autorzy najpiękniejszych witraży i obrazów zostali nagrodzeni kwiatami.
Niestety, godzina powrotu zbliżała
się wielkimi krokami i nie było nam
dane uczestniczyć w dalszej części
konferencji.
Bardzo ciekawą kwestią omawianą podczas Sympozjum były
zadania pedagoga w czasach dzisiejszych. Czy nauczyciel ma powinność i czy w ogóle może stać się
prawdziwym wychowawcą? Większość osób na konferencji twierdzi-
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ła, że to właśnie jest myśl Korczaka,
którą winniśmy wypełniać w miarę
możliwości – by nauczyciel stał się
pedagogiem. Jednak trzeba brać
pod uwagę również wyjątkowość sytuacji, w jakiej znajdował się Janusz
Korczak. Z konieczności stawał się
również rodzicem dla „swoich” dzieci, spędzał z nimi też o wiele więcej
czasu niż przeciętny pracownik placówki zwanej szkołą. Dlatego uważam, że to nie nauczyciel powinien
brać na siebie odpowiedzialność za
wychowanie ucznia. Jest to zadanie rodziców, a w szkole młodzież
nie powinna szukać wychowawcy.
Bynajmniej nie należy negować roli
nauczyciela, tylko trzeba sprecyzować jego rolę. Nauczyciel powinien
przekazywać wiedzę, może stać się
autorytetem moralnym, doradcą czy
mentorem, ale nie można zakładać,
że wykona zadania rodziców. Dlatego też należy zabiegać o rodzicielstwo w duchu nauczania Korczaka.
Niestety, odległość od szkoły
wymusiła na nas dość wczesny powrót. Jednak nie wszystko stracone,
także w autokarze mogliśmy przedyskutować pewne kwestie. W przeciwieństwie do dyskusji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, nasze

rozmowy były o wiele luźniejsze,
a także bardziej ożywione. Padały
przeróżne propozycje poprawienia
sytuacji polskiej edukacji, łącznie ze
zlikwidowaniem obowiązku szkolnego. Refleksje uczniów w nieco
odmiennym świetle ukazują problemy wychowawcze. Większość z nas
bowiem nie oczekuje już opiekuńczego podejścia nauczycieli, jak to
mogło być w szkole podstawowej,
lecz podejścia partnerskiego. Licealiści często czują się dorosłymi
ludźmi i tak też chcą być traktowani,
niezależnie od konsekwencji, często negatywnych dla nich.
Mimo ograniczonego czasu,
jakim dysponowali organizatorzy
konferencji, udało im się osiągnąć
najważniejszy cel – nie tylko przybliżyć publiczności postać Janusza
Korczaka, ale również skłonić do
refleksji nad jego naukami. Możliwe, że Dni Korczakowskie będą powtórzone w przyszłości, co dałoby
możliwość rozwijania założeń jego
pedagogii. Dla nas, uczniów, niewątpliwie było to wydarzenie skłaniające do rozmyślań.
Katarzyna Doroszewska
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Dni Korczakowskie
Do pomysłu wyjazdu na Międzyuczelniane Dni Korczakowskie odnosiłem się z dużą rezerwą. Bałem
się kolejnego cyklu nieciekawych
wykładów, prowadzonych przez ludzi bez jakiegokolwiek zafascynowania tematem. Można powiedzieć,
że uległem presji grupy, jaką była
w tym wypadku klasa, i postanowiłem pojechać. Jak się okazało, nie
musiałem żałować swojej decyzji.
Już sama postać witającego
nas księdza profesora Wojciecha
Cichosza wzbudziła we mnie entuzjazm. Z jego twarzy nie schodził
uśmiech, a ton, jakim przemawiał,
sprawiał, że widziałem w nim osobę
zafascynowaną Januszem Korczakiem. Wygłoszony przez niego wykład wreszcie wyklarował mi różnicę

między pedagogią a pedagogiką.
Niezwykle trafnym pomysłem było
zorganizowanie panelu dyskusyjnego, na którym mogliśmy skonfrontować swoje poglądy na temat
samowychowania oraz autorytetów
z naukowcami, którzy pokazali nam,
jakie opinie wyrażał Janusz Korczak o tych aspektach dorastania.
Po dwugodzinnej przerwie mieliśmy

okazję posłuchać pracy doktora
Rafała Witkowskiego, pokazującej,
w jakich realiach musieli żyć na co
dzień Żydzi w dwudziestoleciu międzywojennym. Napisana prostym
językiem, ułatwiła zrozumienie realiów, w których żył i pracował „Pan
doktor”. Jednakże najbardziej z całego dnia spodobała mi się prezentacja książeczki „Pamiętnik Blumki”.
Dopiero ona otworzyła mi oczy na
sylwetkę Janusza Korczaka z perspektywy małego dziecka. Pierwszy raz zobaczyłem tak mocną więź
między wychowawcą a wychowankiem. W skrócie książkę można opisać jednym zdaniem: historia bezgranicznej miłości i zaufania.
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Podczas podróży powrotnej do
Poznania zadałem sobie pytanie,
dlaczego postać doktora jest tak
mało znana w Polsce. Mimo iż prezentuje poglądy bardzo zbliżone
do współczesnych, a jego prace
stworzyły podwaliny pod sformułowanie praw dziecka, to brakuje go
w środkach masowego przekazu.
Polacy wolą poznawać bohaterów
walczących bronią o wolność kraju,
pozostawiając z boku ludzi pracujących u podstaw. Również na próżno
można szukać go w podręcznikach
szkolnych. System edukacji przemilcza istnienie tej wielkiej postaci,
a jej obecność na lekcjach historii
jest zależna wyłącznie od nauczyciela.

Rok Korczakowski stwarza wyjątkową okazję do rozpropagowania jego pomysłów na wychowanie
i współpracę z dziećmi. Media powinny mówić o doktorze, a łatwe
w odbiorze reportaże historyczne
przybliżać jego sylwetkę. Poglądy
Janusza Korczaka są idealnym tematem do dyskusji podczas spotkań
rodzinnych.
Wyjazd na Międzyuczelniane
Dni Korczakowskie był niezwykle
dobrym pomysłem. Przybliżył mi,
dotychczas dla mnie dość enigmatyczną, postać Janusza Korczaka
oraz jego poglądy. Była to doskonała forma uczczenia 70. rocznicy
śmierci tego wielkiego człowieka.
Marcin Wilczyński

Janusz Korczak i jego pedagogia
Janusz Korczak (a w zasadzie
Henryk Goldszmit) był bardzo ważną postacią w historii Polski, jednak
wiele osób nie jest świadomych
jego dokonań. Pomimo, a być może
właśnie z powodu, majętności jego
rodziców miał trudne dzieciństwo.
Czuł się samotny, odczuwał chłód
i smutek domu rodzinnego. Najbardziej znany rozdział życia Korczaka
rozpoczyna się w 1912 roku w momencie objęcia przez niego stanowiska dyrektora Domu Sierot przy
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ulicy Krochmalnej. To tu wprowadził
w życie wiele swoich nowatorskich
metod wychowawczych.

Janusz Korczak i jego pedagogia

Podczas wykładów w Toruniu 17
października 2012r., w Auli Wydziału Teologicznego UMK i w Wyższej
Szkole Filologii Hebrajskiej, w których miałem okazję uczestniczyć,
wielokrotnie wspominano o różnicach pomiędzy terminami „pedagogia” i „pedagogika” w kontekście
Korczaka. Różnica ta jest faktycznie wyraźna. Pedagogia to „sztuka
wychowania”, pojęcie to odnosi się
głównie do praktyki. Natomiast pedagogika to tylko teoria wychowania. Zatem o Korczaku powinniśmy

!=
mówić w kontekście jego pedagogii.
Według Korczaka: „Jeżeli chcemy
dobrze wychować przyszłe pokolenia, nie możemy o dzieciach tylko rozmawiać, musimy z nimi być,
poznawać ich troski i problemy,
uczestniczyć w ich radościach”.
Właśnie to bycie z drugim człowiekiem, ta obecność była jedną z podstaw jego pedagogii. Stary doktór,
jak mówił sam o sobie w audycjach
radiowych, nie opuścił swoich wychowanków do końca. Początkowo
walczył przede wszystkim o trzy
prawa dziecka: prawo do dnia dzisiejszego, prawo do bycia tym, kim
się jest i prawo do godnej śmierci.
W ostatnich dniach w getcie musiał
ograniczyć się do tego ostatniego.

Żyjemy w czasach, kiedy by
skontaktować się z kimś, nie musimy nawet wychodzić z domu. Niestety, rozwój Internetu i telefonów,
zamiast zbliżyć nas do siebie, coraz bardziej oddala od siebie ludzi.
Ten brak bliskości, a właściwie po
prostu obecności drugiej osoby, jest
poważnym problemem społecznym. Ekstremalnym przykładem
braku bliskości któregoś z rodziców
są rozwody. Dla dziecka jest najważniejsze, że mama i tata z nim
są. Tymczasem rozwody niszczą tę
bliskość. Pod tym względem są one
patologią.
Wychowywanie dzieci przez Korczaka charakteryzowało się wieloma nowatorskimi (jak na tamte
czasy) metodami. Najbardziej znane metody użyte przez doktora: samorząd dziecięcy, sąd koleżeński,
gazetkę szkolną i specjalne dyżury
łączyła jedna z podstawowych idei
jego pedagogii: samowychowanie.
Korczak dużo wymagał, stworzył
gromadkę rówieśników, która wychowywała sama siebie. Dzieci
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pracowały nad swoimi charakterami, gdyż czuły, że samorozwój jest
czymś, co je ulepszy. Pomimo dużego wpływu otoczenia, wychowawca
był dla Korczaka niezbędnym „elementem” wychowania. Dla niego
proces wychowania nie był jednostronny, lecz polegał na współpracy wychowanków z wychowawcą.
Pedagogia Korczaka oczywiście nie
polegała tylko na prawach, ale i na
obowiązkach dziecka.
Czy takie wychowanie byłoby
możliwe dzisiaj? Brak stawiania sobie wymagań przez ludzi młodych
powoduje uciekanie od problemów
i na pewno ich nie rozwiązuje. Mamy
do czynienia z niedocenianiem,
a czasami wręcz odrzuceniem autorytetów. U podstaw problemów
wychowawczych dzisiejszych czasów leży przyjmowanie praw dziecka bez obowiązków, które są niezwykle ważne. Niestety, zapomina
się często o nich przy coraz bardziej
popularnym „bezstresowym wychowaniu”. Tymczasem świadome
kształtowanie swojego charakteru
jest bardzo ważne w przygotowywaniu do dalszego życia. Życie bez
autorytetów może doprowadzić do
pogubienia się.
Wbrew pozorom można powiedzieć, że Korczak był normalnym
człowiekiem. Chciał założyć rodzinę, jednak poświęcił się całkowicie
walce o prawa dziecka. Uważał się
za polskiego Żyda. Był dumny ze
swojego pochodzenia i religii. Ce-
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chował się niezwykłą tolerancją
dla innych przekonań i otwartością,
uważając, że dziecko samo powinno znaleźć Boga, Ojczyznę i Miłość
w swoim sercu. Był bardzo religijny,
sprzeciwiając się jednocześnie „kultowi narzuconemu”.
Janusz Korczak zginął w 1942
roku, jednak jego metody wychowawcze są do dzisiaj znane. Czy zatem powinniśmy naśladować jego
idee? Okazuje się, że samo naśladownictwo idei, a w szczególności
ich narzucanie, może być szkodliwe. Najważniejsze jest propagowanie ich, sprawienie, by ludzie o nich
usłyszeli.

Maciej Uniejewski
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1878 lub 1879

• Urodził się 22 lipca w Warszawie, w rodzinie Józefa
i Cecylii Goldszmit.

1896

• Debiutuje na łamach tygodnika satyrycznego „Kolce”
humoreską „Węzeł gordyjski”.

1898

• Zdobywa maturę w Gimnazjum Praskim i wstępuje
na Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

1899

• Otrzymuje wyróżnienie w konkursie dramatycznym im.
I. J. Paderewskiego za czteroaktową sztukę „Którędy?”
spędza wakacje w Szwajcarii, gdzie interesuje
się sposobami sprawowania opieki nad dziećmi.

ok. 1900

• Zostaje słuchaczem tajnego Uniwersytetu Latającego
i wchodzi w krąg wykładowców tej uczelni.

1901

• Publikuje swoją pierwszą książkę „Dzieci ulicy”.

1905

• Uzyskuje dyplom lekarza i podejmuje pracę
w dziecięcym szpitalu fundacji Bersohnów i Baumanów; zostaje powołany do wojska i uczestniczy
w wojnie rosyjsko – japońskiej na terenach Dalekiego
Wschodu, Syberii i Mandżurii.

1906

• Wraca z wojny rosyjsko – japońskiej; drukuje książkę
„Dziecko salonu”.

1907-1908

• Przebywa w Berlinie w celu uzupełnienia i rozwinięcia
wiedzy medycznej.

1909

• Odbywa studencki staż medyczny w Paryżu.

1910-1912

• Bierze udział w pracach Towarzystwa „Pomoc dla sierot”, uwieńczonych wybudowaniem dla dzieci żydowskich Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej 92 w Warszawie, zostaje dyrektorem Domu Sierot, funkcję
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naczelnej wychowawczyni pełni Stefania Wilczyńska.
1914-1916

• Walczy na froncie I wojny światowej.

1918

• Wydaje książkę „Dziecko w rodzinie”, część większej
całości „Jak kochać dziecko”.
• Czynnie uczestniczy w otwarciu zakładu wychowawczego dla dzieci robotniczych Nasz Dom, którego
kierownikiem jest MARIA Rogowska – Falska, a Korczak jest tam lekarzem i ekspertem w sprawach wychowawczych.

1922

• Ukazuje się powieść dla dzieci „Król Maciuś Pierwszy”.

1923

• W druku wychodzi powieść dla dzieci „Król Maciuś na
wyspie bezludnej”.
• Korczak uczestniczy w pracach Komisji Pedagogicznej Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego tworzy w Domu Sierot bursę przygotowującą wychowawców do pracy z dzieckiem osieroconym.

1924

• Publikuje powieść „Bankructwo Małego Dżeka”.

1925

• Wydaje książkę „Kiedy znów będę mały”.
• Prowadzi liczne odczyty dla środowiska pedagogicznego.
• Współpracuje z redakcją pisma „Szkoła Specjalna”.

1926

• Zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
• Zaczyna redagować „Mały Przegląd” – pismo adresowane do dzieci, młodzieży oraz rodziców.
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1928

• Ogłasza utwór „Prawo dziecka do szacunku”.
• Prowadzi wykłady nt. „Społeczeństwo dziecięce”
w Studium Pracy Społeczno – Oświatowej Wolnej
Wszechnicy Polskiej drukuje książkę przeznaczoną
dla dzieci i młodzieży „Prawidła życia”.

1930

• Otwarcie zakładu wychowawczego Nasz Dom na Bielanach.
• Korczak prowadzi zajęcia w Państwowym Instytucie
Nauczycielskim.

1931

• W warszawskim teatrze „Ateneum” zostaje wystawiony dramat J. Korczaka „Senat szaleńców. Humoreska
ponura w 3 aktach”.

1934

• Spędza trzy tygodnie w Palestynie.
• Korczak oddaje do druku powieść fantastyczną
dla dzieci i młodzieży „Kajtuś Czarodziej”.

1935-1936

• Prowadzi audycje w Polskim Radiu – słynne gadaninki
Starego Doktora.

1936

• Korczak po raz drugi odwiedza Palestynę.

1937

• Otrzymuje Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury.

1938

• Publikuje książkę „Uparty chłopiec. Życie Ludwika
Pasteura”
• Po przerwie powraca na antenę Polskiego Radia.

1939

• Wydaje książkowy wybór audycji radiowych „Pedagogika żartobliwa”.
• Korczak usilnie zabiega o bezpieczeństwo i wyżywienie wychowanków Domu Sierot.
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1940

• Niemcy przesiedlają Dom Sierot do getta na ulicę
Chłodną 33.
• Korczak zostaje aresztowany przez Niemców, a z więzienia wychodzi chory i wyczerpany odrzuca propozycję opuszczenia getta.

1941

• Kolejne przesiedlenie Domu Sierot z ulicy Chłodnej
33 na ul. Sienną 16 i Śliską 9; Korczak walczy o przetrwanie Domu Sierot, wykonuje „ciężką i poniżającą
pracę”(bliżej nie wiadomo jaką), aby zdobyć żywność
dla głodujących dzieci.

1942

• Korczak przyjmuje posadę wychowawcy w Głównym
Domu Schronienia przy ul. Leszno 127.
• Pisze „Pamiętnik” z wychowankami Domu Sierot wystawia „Pocztę” R. Tagore.
• 22 lipca rozpoczyna się akcja zagłady gettadnia.
• 6 sierpnia Korczak wraz z dziećmi i wychowawcami
z Domu Sierot wyrusza w ostatnią drogę – na plac
Przeładunkowy (Umschlagplatz), skąd zostaje wywieziony do obozu zagłady w Treblince.
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„Korczak wyzwalał prawdę już wprost obecnością swoją. Każdy
w obcowaniu z nim stawał się sobą – był sobą. Czuło się całą małość
frazesów, zakłamania i form nieistotnych. Tęskniło się wprost do tej
prostoty i czystości myśli, którą niosły ludziom prócz smutku i zadumy, jego dziwne, dobre oczy.”
M. Grzegorzewska, Nie można go z nikim porównać,
[w:] Wspomnienia o Januszu Korczaku, 1989, s.227.
[Korczak] „stał poza oficjalnymi wyznaniami, chociaż tak często mówił o Bogu i wracał do Biblii. Na grobie swej matki wyrył napis z Pięcioksięgu: < Nie zapomniałem Twoich przykazań ani ich nie przestępowałem>[...] Nie był formalnie związany przez chrzest z Jezusem,
ale ile z jego życia i śmierci możemy się uczyć my, chrześcijanie.”
Jan Twardowski, O Januszu Korczaku,
[w:] „Więź” 1972 Nr 6, s.58-60.
„...Przeżywamy w tej chwili okres Bożego Narodzenia, w którym
chrześcijanie całego świata gromadzą się przy Dzieciątku. [...] Janusz Korczak jest chyba jednym z najserdeczniejszych mędrców,
którzy pokłonili się Dziecku.”
Ks. Jan Twardowski
„Moim świętym epoki pieców jest doktor Goldszmit. I jeśli mi się zdarzy zrobić coś niezłego, okazać trochę życzliwości bliźniemu albo napisać kilka ładnych słów lub zdań – zawsze mi się wtedy wydaje, że
pomodliłem się do Starego Doktora.”
Tadeusz Konwicki
„Skromny w swych sądach o wszechświecie, głęboko przywiązany
do zasad etyki bez sankcji, ukazuje nam także zagadkę rzeczywiście
nadludzkiej siły miłości. [...] Korczak i Kolbe spotykają się z sobą, gdy
dochodzi do czynu, który możliwy jest tylko dzięki temu samemu tajemniczemu darowi miłości.”
Czesław Miłosz

17

Myśl Janusza Korczaka

Myśl Janusza Korczaka
Od dziecka chciał reformować świat. „A reformować świat to reformować wychowanie” - napisał kiedyś w uczniowskim dzienniczku.
Korczak zawsze powtarzał, że marzenia są programem życia. Spędzał długie godziny na rysowaniu planów bajkowych budowli. Obmyślał założenia edukacyjne, polemizował z przeciwnikami, cieszył
się z sukcesów. Nieistniejący podopieczni rozwijali się umysłowo,
duchowo i fizycznie, zmieniali się w rozumnych, odpowiedzialnych
i twórczych członków dziecięcego społeczeństwa.
(…) jakże chcecie dziecko wprowadzić w życie w przeświadczeniu,
że wszystko jest słuszne, sprawiedliwe, rozumnie umotywowane
i niezmienne? W teorii wychowania zapominamy, że winniśmy uczyć
dziecko nie tylko cenić prawdę, ale i rozpoznać kłamstwo, nie tylko
kochać, ale i nienawidzieć, nie tylko szanować, ale i pogardzać, nie
tylko godzić się, ale i oburzać, nie tylko ulegać, ale i buntować się.”
z J. Korczak „Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie”.
Żegnamy tych wszystkich, którzy odeszli lub niezadługo odejdą, aby
nie powrócić.
Żegnamy ich przed długą i daleką podróżą. A imię tej Podróży – Życie.
Wiele razy myśleliśmy nad tym, jak żegnać, jakich rad udzielić.
Niestety, słowa biedne są i słabe.
Nic wam nie dajemy.
Nie dajemy Boga, bo Go sami odszukać musicie we własnej duszy,
w samotnym wysiłku.
Nie dajemy Ojczyzny, bo ją odnaleźć musicie własną pracą serca
i myśli.
Nie dajemy miłości, bo nie ma miłości bez przebaczenia, a przebaczać – to mozół, to trud, który każdy sam musi podjąć.
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Dajemy wam jedno: tęsknotę za lepszym życiem, którego nie ma, ale
kiedyś będzie, za życiem Prawdy i Sprawiedliwości.
Może ta tęsknota doprowadzi was do Boga, Ojczyzny i Miłości.
Z J. Korczak „Pożegnanie”( z Tygodnika Domu Sierot),
„W słońcu” 1919, nr12
Dziecko jest jutrem. Ono będzie pracownikiem, będzie obywatelem,
będzie prawodawcą, ale czekać trzeba. Cierpliwie czekać. Czujnie
czekać. (…) Trzeba uświadomić sobie wagę, ciężar sprawy – wartość
jej, cenę (...).
J. Korczak „Nasz Dom (Dom Wychowawczy Wydziału Opieki nad
Dzieckiem prze Centralnej Komisji Związków Zawodowych)”, „Robotnik” 1919 nr 410
Pragniemy zorganizować społeczeństwo dziecięce na zasadach
sprawiedliwości, braterstwa, równych praw i obowiązków. (…)
Karność zastąpić pragniemy przez ład, przymus przez dobrowolne
przystosowanie się jednostki do form życia zbiorowego, martwy morał zmienić chcemy w radosne dążenie do doskonalenia się i samozmagania.
Stawiamy szacunek dla samego siebie na równi z życzliwością dla
bliźnich, lepiej – współobywateli.
Zarzucić musimy pogląd, że dziecko ma się z łaski karmić okruchami
ofiarowanymi przez tkliwe, pobłażliwe czy pieszczotliwe dlań usposobione serca, bądź macierzyńskie, bądź filantropijne.
Sprawozdanie Towarzystwa „Nasz Dom”
za okres 24 XI 1921-30 X 1923
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Dać wyraz dobrym uczuciom, budzącym się we współżyciu. Oprzeć
współżycie na prawie. Powołać (…) dzieci do współpracy i współodpowiedzialności. Pomóc dziecku do poznawania samego siebie
przez porównanie z innymi. Pobudzić do wysiłku. Prześwietlić życie
– światłem jawności.
Maria Falska „Zarys organizacji pracy wychowawczej w Naszym
Domu, „Szkoła Specjalna” 1925 nr 1
Po śmierci matki narodził się jeden z najbardziej osobistych tekstów
Korczaka - „Modlitwa wychowawcy”. Stał się później inspiracją do napisania osiemnastu poetyckich monologów, które ukazały się w roku
1922 pod wspólnym tytułem „Sam na sam z Bogiem. Modlitwy tych,
którzy się nie modlą”.
Wyprostowany żądam, bo już nie dla siebie.
Daj dzieciom dobrą dolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo.
Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą.
A jako prośby mej zadatek przyjm jedyny mój klejnot: smutek.
Smutek i pracę.
J. Korczak „Modlitwa wychowawcy”
Jeżeli ktoś zrobi coś złego, najlepiej mu przebaczyć, czekać, aż się
poprawi.
Ale sąd musi bronić cichych, by ich nie krzywdzili zaczepni i natrętni,
sąd musi bronić słabych, by im nie dokuczali silni, sąd musi bronić
sumiennych i pracowitych, by im nie przeszkadzali niedbalcy i leniuchy, sąd musi dbać, by był porządek; bo nieład najbardziej krzywdzi
dobrych, cichych i sumiennych ludzi.
Sąd nie jest sprawiedliwością, ale do sprawiedliwości dążyć powinien, sad nie jest prawdą, ale pragnie prawdy.
J. Korczak „Jak kochać dziecko. Dom Sierot”
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Korczak wierzył w Prawo. Niczym Mojżesz przekazywał swemu ludowi system norm społecznych, który był zarazem systemem etycznym, opartym na takich wartościach jak miłość, współczucie, umiejętność wybaczania, działanie dla wspólnego dobra, szacunek dla
ludzkiej godności.
Jak wnosiło się sprawy na wokandę?
W miejscu widocznym wisi tablica. Na tablicy każdy ma prawo zapisać swą sprawę: nazwisko własne i tego, kogo do sądu podaje.
Można podać do sądu siebie, każde dziecko i każdego wychowawcę, każdego dorosłego.
Wieczorem codziennie sekretarz zapisuje sprawy do książki, a nazajutrz zbiera zeznania. Zeznania mogą być składane ustnie bądź
piśmiennie. (…)
Sąd zbiera się raz na tydzień. Sędziów wybiera się przez losowanie
spośród tych, którzy w ciągu tygodnia ani jednej nie mieli sprawy.(...)
Wyroki zapadają zgodnie z kodeksem(...).
J. Korczak „Jak kochać dziecko. Dom Sierot”
Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania. Do tej pory wszystko zależne było od dobrej woli i dobrego czy złego humoru wychowawcy. Dziecko nie miało
praw do protestu.
J. Korczak „Jak kochać dziecko. Dom Sierot”
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„Dziecko nie staje się człowiekiem, ale już nim jest.”
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”
„Dzieci! – dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do
sławy. Coś z tego zawsze się stanie.”
„Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia.”
„Dzieci – to przyszli ludzie. Więc dopiero będą, więc jakby ich jeszcze
nie było. A przecież jesteśmy: żyjemy, czujemy, cierpimy.”
„Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć.”
„Bez pogodnego, pełnego dziecięctwa całe życie jest kalekie.”
„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”
„Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.”
„Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, dopiero potem uczy się je czytać; należy nauczyć młodzieńca
chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć.”
„Zapnij guzik, dlaczego masz buty zabłocone, czy odrobiłeś lekcje,
obetnij paznokcie – tak mówią dorośli. I to nas uczy po trochu unikać
ich, kryć się – nawet jeśli nic złego nie zrobiliśmy. A kiedy przypadkiem spojrzą, czekamy zaraz na jakąś uwagę.”
„Dorosłemu nikt nie powie: wynoś się!, a dziecku często się tak mówi.”
„Zawsze, gdy dorosły krząta się, to dziecko plącze się.
Dorosły żartuje, a dziecko błaznuje.
Dorosły płacze, a dziecko maże się i beczy.

22

Cytaty z Janusza Korczaka

Dorosły jest ruchliwy, dziecko – wiercipięta.
Dorosły jest smutny, a dziecko skrzywione.
Dorosły jest roztargniony, a dziecko jest ofiarą.
Dorosły zamyślił się, a dziecko zagapiło się.
Dorosły robi coś powoli, a dziecko guzdrze się.
Niby żartobliwy język, a przecież niedelikatny. Pędrak, brzdąc, malec,
smarkacz – nawet, kiedy dorośli nie gniewają się, kiedy chcą być dobrzy. Trudno, przyzwyczailiśmy się, ale czasem jest przykro i gniewa
takie lekceważenie.”
„Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do
ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym.”
„Nikomu nie życzę źle. Nie umiem. Nie wiem jak to się robi.”
„Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie.”
„Człowiek lubi wysiłek. Lubi, żeby mu się udało, chce wiedzieć, czy
potrafi, co może; mimo trudności chce skończyć i zwyciężyć, przekonać siebie i innych, że jest silny i zręczny.”
„Każdy może poprawić się, jeśli chce i stara się, żeby się poprawić.”
„Człowiek nie tylko pamięta, ale zapomina, nie tylko myli się, ale
poprawia swoje błędy, nie tylko gubi, ale i znajduje. Można się nauczyć pamiętać to, co dobre i pożyteczne.”
„Jeśli ktoś zrobił coś złego, najlepiej mu przebaczyć.
Jeśli ktoś zrobił coś złego, bo nie wiedział, to już teraz wie.
Jeśli ktoś zrobił coś złego nieumyślnie, będzie w przyszłości ostrożniejszy.
Jeśli ktoś zrobił coś złego, bo trudno mu się odzwyczaić, będzie się
starał.
Jeśli ktoś zrobił coś złego, bo go namówili, już się nie będzie słuchał.”
„Można żądać dobroci, ale nie takiej, która jest poświęceniem.”
„W zmęczeniu hartuję się i dojrzewam.”
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„Ile klejnotów traci człowiek, że nie ma już cierpliwości rozmawiać
z ludźmi bezinteresownie, tylko tak, żeby ich poznać”.
„Wesz nie człowiek, wszystkiej krwi nie wypije.”
„Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga.”
„Świat znikł mi sprzed oczu, tylko książka została.”
„Młodzi mają różne własne sprawy, własne zmartwienia, własne sny
i uśmiechy, własne młode poglądy i młodą poezję. Często ukrywają
to przed dorosłymi, bo się wstydzą, bo nie ufają, bo boją się, żeby się
z nich nie śmiali.”
„Bo błąd w mowie to jak tłusta plama na fotografii matki, którą kochasz.”
„Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest.”
„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”
„Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać.
Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom zaczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.”
„Dobry 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 dziećmi wiele natchnionych chwil.”
„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja
działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja
mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.”
„Jeśli chcesz być dozorcą, możesz nie robić nic. Wychowawca, który
nie chce mieć przykrych niespodzianek, nie chce ponosić odpowiedzialności za to, co się stać może – jest tyranem dzieci.”
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„Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić (…),
dziecko ma prawo, by było tym, kim jest.”
„Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy,
lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego
umysł tak, by samo wiedzieć chciało.”
„Zawarłem z życiem umowę: nie będziemy sobie przeszkadzać wzajemnie.”
„Szacunku dla bieżącej godziny, dla dnia dzisiejszego. Jak będzie
umiało jutro, gdy nie dajemy żyć dziś świadomym, odpowiedzialnym
życiem? Nie deptać, nie poniewierać, nie oddawać w niewolę jutra,
nie gasić, nie śpieszyć, nie pędzić.”
„Kto ma silną wolę i silną chęć służby ludziom, temu życie pięknym
będzie snem, choćby droga do celu była poplątana, a myśli niespokojne”.
„Życie moje było trudne, ale ciekawe. O takie właśnie prosiłem Boga.”
„Żegnamy tych wszystkich, którzy już odeszli
lub niedługo odejdą, aby nie powrócić.
Żegnamy ich przed długą i daleką podróżą.
A imię tej Podróży – Życie.
Wiele razy myśleliśmy nad tym, jak żegnać, jakich rad udzielać.
Niestety, słowa biedne są i słabe.
Nic wam nie dajemy.
Nie dajemy Boga, bo Go sami odszukać musicie
we własnej duszy, w samotnym wysiłku.
Nie dajemy Ojczyzny, bo ją odnaleźć musicie własną pracą serca
i myśli.
Nie dajemy miłości człowieka, bo nie ma miłości bez przebaczenia,
a przebaczać – to mozół, to trud, który każdy sam musi podjąć.
Dajemy wam jedno:
tęsknotę za lepszym życiem, którego nie ma, ale kiedyś będzie,
za życiem Prawdy i Sprawiedliwości.
Może ta tęsknota doprowadzi was do Boga, Ojczyzny i Miłości.
Żegnajcie, nie zapominajcie.”
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Cytaty z Janusza Korczaka
(Słowa pożegnania wygłoszone przez Janusza Korczaka do wychowanków
opuszczających Dom Sierot w 1919 roku.)

„Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą. A jako prośby mej zadatek przyjmij jedyny mój klejnot: smutek:
smutek i pracę”.
J. Korczak - Pisma wybrane. T IV s.272 (Modlitwa wychowawcy)

„Zreformować świat - to znaczy zreformować wychowanie...”

J. Korczak – Dzieła. T.6, s.166

„Jesteśmy braćmi jednej ziemi. Wieki wspólnej doli i niedoli – długa
wspólna droga - jedno słońce nam przyświeca”.

J. Korczak - Pisma wybrane. T. IV, s.2

„Ale kocham Wisłę warszawską i oderwany od Warszawy odczuwam
żrącą tęsknotę. Warszawa jest moja i ja jestem jej. Powiem więcej:
jestem nią”.
J. Korczak - Pamiętnik W: Pisma wybrane. T. IV. Warszawa 1978

„Gdy mi się życie bardziej da we znaki, gdy głębiej poczuję jego bolesne ukłucie, gdy żywiej dotknie mnie złość ludzka lub mocniej spadnie uderzenie losu - szukam dzieci. Wśród dzieci cierpienie maleje,
przechodzi w zadumę, myśl znajduje ukojenie, serce żywiej bić zaczyna - marzenie spływa jak balsam na znużoną duszę”.
J. Korczak - Dzieci. W: Dzieła. T. 3, s.13

„Trzeba się porozumieć, trzeba się pogodzić. I trzeba przebaczać.
Często wystarczy przeczekać”.
J. Korczak - Pisma wybrane. T.I, s.420

„Chcę nauczyć rozumieć i kochać cudowne, pełne życia i olśniewających niespodzianek – twórcze «nie wiem» współczesnej wiedzy
w stosunku do dziecka. Chcę, by zrozumiano, że żadna książka, żaden lekarz nie zastąpią czujnej myśli, własnego uważnego spostrzegania”.

J. Korczak - Pisma wybrane. T. I, s.82
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„Ludzie boją się śmierci, bo nie umieją cenić życia. Ludzie boją się
śmierci, bo nie wiedzą, że tak przepyszne zjawisko, jak życie, może
trwać tylko krótko, inaczej utraci swą wartość – i znuży”.
J. Korczak – Myśli, Warszawa 1987, s.31

„Własne cierpienie przetopić na wiedzę dla siebie i radość dla innych, zagubić się dla swoich ambicji. - Niepowodzenia bolą wówczas
więcej, ale nie znieprawiają. Niełatwe i miłe życie a rzetelne w drobnych codziennych pracach”.
J. Korczak - Myśli, Warszawa 1987, s.34

„Kto ucieka od historii, tego historia dogoni. Godność zachować
w niedoli… ”
(Z odezwy Korczaka „Do Żydów !”)

„Kto i kiedy, w jak wyjątkowych warunkach, ośmieli się dorosłego
pchnąć, szarpnąć, uderzyć? A jak codzienny i niewinny klaps wymierzony dziecku, mocne pociągnięcie za rękę, bolesny uścisk pieszczoty.”
„My jesteśmy rzeczoznawcy naszego życia i naszych spraw. My tylko
milczymy dlatego, że nie wiemy, co wolno mówić, co nie.”
„(…) sędziowie sami są dziećmi i wiedzą, jak trudno jest nie zrobić
nic złego i wiedzą, że każdy się może poprawić, jak chce i stara się,
że by się poprawić.”
„Nie – czy mądre, raczej – jak mądre.”
„A może łudzimy się, sądząc, że dziecko to tylko i tyle, ile my chcemy? Może kryje się przed nami, może cierpi skrycie?”
„Czy oddajesz dziecku, co od rodziców wzięłaś, czy tylko pożyczasz,
by odebrać, zapisując skrzętnie i obliczając procenty?”
„Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba
włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…”
„Dziecko nie jest głupie, głupców wśród nich nie więcej niż wśród
dorosłych.”
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„Lekceważymy dziecko, bo nie wie, nie domyśla się, nie przeczuwa.
Nie zna trudności i powikłań dorosłego życia, nie wie, skąd płyną
okresy naszych podnieceń, zniechęceń i znużeń, co płoszy spokój
i kwasi humory: nie zna dojrzałych porażek i bankructw. Łatwo uśpić,
zwieść naiwne i ukryć.”
„W obawie, by śmierć nie wydarła dziecka, wydzieramy dziecko życiu; nie chcąc, by umarło, nie pozwalamy żyć.”
„Szczęście dla ludzkości, że nie możemy zmusić dzieci, by ulegały
wpływom wychowawczym i dydaktycznym zamachom na ich zdrowy
rozum i zdrową ludzką wolę.”
„Duch tęskni w ciasnej klatce ciała. Ludzie czują i rozważają śmierć
pod kątem końca, a jest ona tylko dalszym ciągiem życia, innym życiem.”
„Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość: pamiętne zdarzenia,
wspomnienia, wiele godzin najistotniejszych samotnych rozważań.
Nie inaczej niż my pamięta i zapomina, ceni i lekceważy, logicznie
rozumuje i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi.”
„Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć
lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią.”
„Żyjemy pospiesznie, niedbale, powierzchownie, partacko.”
„Z siłą i mocą poprowadziłem swoje życie, które było na pozór nie
uporządkowane, samotne i obce. Za syna wybrałem ideę służenia
dziecku i jego sprawie. Na pozór straciłem.”
„Kiedy jesteście zmęczeni i źli, wtedy kiedy dzieci są nieznośne i wyprowadzają was z równowagi, wtedy kiedy gniewacie się i krzyczycie,
wtedy, kiedy chcecie karać w uniesieniu - pamiętajcie o zalęknionym,
szybko bijącym sercu dziecka.”
„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie
dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.”
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„Dziecko, sto masek, sto ról zdolnego aktora. Inne wobec matki, inne
wobec ojca, babki, dziadka, inne wobec surowego i łagodnego nauczyciela, inne w kuchni, wśród rówieśników, inne wobec bogatych
i biednych, inne w codziennej i świątecznej odzieży.”
„Powiadacie:
– Nuży nas obcowanie z dziećmi.
Macie słuszność.
Mówicie:
– Bo musimy się zniżać do ich pojęć. Zniżać, pochylać, naginać, kurczyć.
Mylicie się. Nie to nas męczy. Ale – że musimy się wspinać do ich
uczuć. Wspinać, wyciągać, na palcach stawać, sięgać. Żeby nie urazić.”
„Jeśli nie wierzysz w duszę, musisz przecież uznać, że ciało twoje
żyć będzie jako trawa zielona, jako obłok. Jesteś przecież wodą i prochem.”
„Nierozumną miłością można katować dzieci; prawo winno je wziąć
w opiekę.”
„Dusza dziecka jest równie złożona jak nasza, pełna podobnych
sprzeczności, tragicznie zmagająca się z odwiecznym: pragnę, ale
nie mogę, wiem, że należy, ale nie podołam.”
„Dziecko nie może myśleć „jak dorosły”, ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych; brak wiedzy
i doświadczenia zmusza je, by inaczej myślało.”
„Byłoby błędem sądzić, że rozumieć znaczy uniknąć trudności.”
„Rozumny wychowawca nie dąsa się, że nie rozumie dziecka, ale
rozmyśla, poszukuje, wypytuje dzieci. One go pouczą, by ich nie urażał zbyt dotkliwie – byle chciał się uczyć.”
„Kochaj i dawaj przykład.”
„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.”
„Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi.”
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„Jestem bezwzględnym, nieubłaganym przeciwnikiem kary cielesnej.
Baty, dla dorosłych nawet, będą tylko narkotykiem, nigdy – środkiem
wychowawczym. Kto uderza dziecko, jest jego oprawcą.”
„Nie czyn, a pobudka charakteryzuje dziecko, jego oblicze moralne,
jego potencjalną przyszłość rozwojową.”
„Mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę,
aby były, ale czym one chcą i mogą być.”
„Dzieci nie będą dopiero, ale są już ludźmi, tak, ludźmi są, a nie lalkami: można przemówić do ich rozumu, odpowiedzą nam, przemówmy do serca, odczują nas.”

„Rozwój idei miłości bliźniego w XIX wieku”, 1899

„Dziecko zostało uznane za człowieka, za istotę, z którą trzeba się
liczyć, której nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kierować nią
umiejętnie, z rozwagą, wysiłkiem umysłu, uczucia i woli.”
„Dzieci i wychowanie”, 1900

„Szkoła winna być kuźnicą, gdzie wykuwają się najświętsze hasła
[...] – ona najgłośniej wołać winna o prawa człowieka, piętnować najśmielej i najbezwzględniej to, co jest w nim [życiu] zabagnionego.”
„Szkoła współczesna”, 1905

„Wzywam o magna charta libertatis, o prawa dziecka. Może ich jest
więcej, ja odszukałem trzy zasadnicze:
Prawo dziecka do śmierci.
Prawo dziecka do dnia dzisiejszego.
Prawo dziecka , by było tym, czym jest.”
[w 1929 roku dodane:]

„(...) pierwszym, niespornym jest prawo dziecka do wypowiadania
swych myśli, czynnego udziału w naszych o nim rozważaniach i wyrokach. Gdy dorośniemy do szacunku i ufności, gdy samo zaufa i powie, co jest jego prawem – mniej będzie zagadek i błędów.
*
Czym jest dziecko [...]? Czym jest ta połowa ludzkości, żyjąca razem
i obok nas w tragicznym rozdwojeniu? Nakładamy na nią brzemię
obowiązków jutrzejszego człowieka, nie dając żadnego z praw człowieka dzisiejszego.”
„Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie”, wyd. I 1919, wyd. II 1929
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„(...) sąd [koleżeński] może stać się zawiązkiem równouprawnienia
dziecka, prowadzi do konstytucji, zmusza do ogłoszenie – deklaracji praw dziecka. Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego
spraw, do sprawiedliwego ich rozważania.”

„Jak kochać dziecko. Dom Sierot”, wyd. I 1920 [faktyczne ukazanie się
książki lipiec-sierpień 1920]

„Był moment w dziejach, gdy nowatorzy zaczęli głosić ideę, że dziecko nie jest wyłączną własnością ojca, że nie ma prawa go sprzedać,
zabić czy zjeść.
I oburzano się:
– Jakże to? Ja je powołałem do życia, a nie mam do niego prawa? –
Szaleństwo!
Tak: – Żyd – obywatel? – Brednie.
– Samodzielna kobieta? – Nonsens.
– Dysputy i pakty z najmitą? – Błazeństwo.
*
Powiedzieć do cna zdemoralizowanemu, moralnie przez dorosłych
zdewastowanemu społeczeństwu dziecięcemu:
– Róbcie, co chcecie; możecie się nie słuchać – dyktujcie nam prawa
i obowiązki.
To nawet nie bolszewizm, ale – obłęd. Ale karać dziecko, że się spóźniło do szkoły, gdy nauczyciel bezkarnie się spóźniał – to łajdactwo.
A takich łajdactw popełniamy tysiące.”
„Wiosna i dziecko”, 1921
„Najmniejsza [...] ilość kar tam, gdzie w fizycznie i moralnie zdrowym
społeczeństwie dziecko ma pomyślne warunki bytu i rozwoju, gdzie
teren daje szerokie łożysko dla energii, inicjatywy i twórczości, gdzie
dziecko zabezpieczone jest w prawie do ruchu, posiłku, ciepła, pracy, badania, rozrywki, okrzyku radości.”
„Występna kara”, 1923

„Wiek dziecięcy i młodzieńczy jest trzecią częścią naszego życia.
O tym trzeba koniecznie pamiętać, jeśli chcemy zrozumieć, co się
należy dziecku; co mu się należy, a nie, co mu dajemy lub zamierzamy łaskawie kiedyś dać.
Gdybyśmy naprawdę zrozumieli, że dzieci mają prawo do trzeciej
części wszystkich dóbr, zgromadzonych dzięki ludzkiej pracy w ciągu setek i tysięcy lat, gdybyśmy rzeczywiście poważnie traktowali
dzieci, jako naszą przyszłość, nie bylibyśmy tak oszczędni wobec
nich, tak niebywale skąpi.”
„Nie wróżę powodzenia!”, 1924
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„(...) wychowawca, rzecznik sprawy dziecka, obrońca młodych, małych, słabych, duszpasterz niedoświadczonych (...)”
„Wychowanie wychowawcy przez dziecko”, 1926

„Odpowiadam za dzień dzisiejszy mego wychowańca, nie dano mi
prawa wpływania i wtrącania się do przyszłych jego losów.
A ten dzień dzisiejszy ma być pogodny, pełen radosnych wysiłków,
dziecięcy, bez troski, bez obowiązku ponad wiek i siły. – Mam zabezpieczyć mu możność wyładowania energii, mam niezależnie od
pomruków obrażonego pisanego prawa i jego groźnych paragrafów
– dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się
należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.”
„Złodziejaszek”, 1926

„Jak nauczyć, że istnieją prawa, oparte na sprawiedliwości, że na
zdobycie trzeba czekać i zasłużyć? Nie wydzierać. Kiedy tę trudną
naukę zacząć?”
„Skarga”, 1926

„...ambicją wychowawcy być musi osiągać najpomyślniejsze wyniki
drogą najmniejszych pogwałceń praw człowieka.”
„Otwarte okno”, 1926

„Obok obrońcy, który zna paragrafy praw pisanych, domagam się
miejsca dla wychowawcy, który zna tajemnice praw niepisanych.”

„Wychowawca – obrońcą”, 1927

„(...) wzrost jest trudem, pracą i pierwszym dziecka obowiązkiem
i prawem. Cała reszta winna być tej jego świętej pracy podporządkowana”
Wstęp do sprawozdania Towarzystwa „Pomoc dla Sierot” na rok 1927

„Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. [...]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.”
Wstęp do książki Marii Rogowskiej-Falskiej Zakład Wychowawczy „Nasz
Dom”, 1928
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„Prawa dziecka, jako żywej istoty, człowieka, niedoświadczonego
pracownika.”

„Zasady wychowania w internatach” [jeden z tematów wykładów dla studentów], 1929

„Dziecko ma prawo nie wiedzieć, nie pamiętać, ulec sugestiom
uprzednich rozmów i własnych refleksji, ma prawo [niekiedy] świadomie kłamać.”
„O bezpieczeństwo dziecka”, 1933

„Mam prawo pragnąć tego, czego jestem wart, do czego już naprawdę dojrzałem, i pragnę nie tylko wyłącznie dla swego dobra, lecz dla
pomyślności wszystkich.”
„Powodzenie w życiu”, 1937

„Każde pokolenie wnosi coś własnego i nieco zmienia nasze prawa
i obowiązki, lecz wszystko jest jeszcze dalekie od ideału. [...] Od razu
wszystkiego nie da się zmienić. Niechaj więc chociaż nasze dzieci
lub wnuki mają lepsze życie.”

„Dyscyplina i posłuszeństwo”, 1937

„Bo dziecko to świat, wielki świat, który istnieje od dawna i będzie
nadal istniał”.
„Jeżeli chcemy dobrze wychowywać przyszłe pokolenia, nie możemy
o dzieciach tylko rozmawiać, musimy z nimi być, poznać ich troski
i problemy, uczestniczyć w ich radościach”.
„Kto chce grać na skrzypcach, musi cierpliwie ćwiczyć mięśnie, stawy ręki. Nie dość znać nuty. Jak często twarda łapa wychowawcy sięga naiwnie po zaszczyt gry na lotnym duchu dziecka…”
„Rośnie nowe pokolenie (…). Idzie z wadami i zaletami: dajcie warunki, by wzrastało lepsze…”
„Nie ma dzieci „w ogóle”, są tylko dzieci konkretne. Pod jednaką
odzieżą sto różnych serc bije, a każde z nich - inna trudność, inna
praca, inna troska i obawa…”
„Gmach szkoły to gmach wiedzy. Każde nowe pokolenie buduje go
coraz wyżej i dba, by nie runął.”
„Niech żaden z poglądów nie będzie ani bezwzględnym przekona-
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niem, ani przekonaniem na zawsze. Niech dzień dzisiejszy zawsze
będzie tylko przejściem od sumy wczorajszych doświadczeń do
większej z dniem jutrzejszym.”
„Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy się pochylić, zniżyć ku
niemu.”
„Całe wychowanie współczesne pragnie, by dziecko było wygodne,
konsekwentnie krok za krokiem dąży, by uśpić, stłumić, zniszczyć
wszystko, co jest wolą i wolnością dziecka, hartem jego ducha, siłą
jego żądań i zamierzeń.”
„Dziecko chce, by je traktować poważnie, żąda zaufania, wskazówki
i rady. My odnosimy się do niego żartobliwie, podejrzewamy bezustannie, odpychamy nierozumieniem, odmawiamy pomocy.”
„Praca nie hańbi, a podnosi jednostkę do godności człowieka.”
„To jeden z najzłośliwszych błędów sądzić, że pedagogika jest nauką
o dziecku, a nie o człowieku.”
„Dziecko to nie jest „zadatek” na człowieka, „człowieczek”, ale człowiek – już dziś, teraz.”
„Nie światek, a świat, nie drobnych, a doniosłych, nie niewinnych,
a ludzkich – wartości, zalet, przywar, dążeń, pragnień.”
„Dziecko kojarzy i rozumuje jak osoba dorosła – nie ma tylko jej bagażu doświadczeń.”
„Nie pracujesz dla Ojczyzny, społeczeństwa, przyszłości, jeśli nie
pracujesz ku wzbogaceniu własnej duszy. Tylko biorąc, można dawać, tylko rosnąc własnym duchem, można wzrostowi współdziałać.”
„Poetą jest człowiek, który bardzo się weseli, bardzo się martwi, łatwo się gniewa i mocno kocha – który silnie czuje, wzrusza się, współczuje. I takie są dzieci. A filozofem jest człowiek, który się bardzo
zastanawia i chce koniecznie wiedzieć, jak wszystko jest naprawdę.
I znów, takie są dzieci.”
„Dziecko jest cudem Boga i natury.”
Wykorzystano także cytaty z: Joanna Olszak-Ronikier, Korczak.
Próba biografii. Warszawa 2011.
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(w panelu „Organizacje szkolne”).
Po lewej został umieszczony kod QR
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