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„ Nie zmuszaj dzieci do aktywno ci,
lecz wyzwalaj aktywno .
Nie ka my my le ,
lecz twórzmy warunki do my lenia.
Nie dajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pyta  i powoli 
rozwijajmy
jego umys  tak, aby samo wiedzie  
chcia o”

Janusz Korczak



„...Nie takie wa ne, eby cz owiek du o 
wiedzia , ale eby dobrze wiedzia ;
nie eby umia  na pami , ale eby 
rozumia ; nie eby go wszystko troszk
obchodzi o, ale eby go co  naprawd  
zajmowa o…”.

Janusz Korczak: „Prawid a ycia”



Janusz KorczakJanusz Korczak

• (ok. 1878-1942) – polski pedagog, 
publicysta, pisarz i lekarz, 
moralista, dzia acz spo eczny,

• na bogat  twórczo  Henryka 
Goldszmita sk adaj  si  powie ci 
dla doros ych i dzieci, utwory 
teatralne, opowiadania i prace 
pedagogiczne,

• dorobek pisarski obejmuje ponad 
dwadzie cia ksi ek oraz oko o 
tysi c tekstów drukowanych w 
blisko siedemdziesi ciu pismach, 
ukazuj cych si  g ównie w prasie 
warszawskiej,



Droga Janusza Korczaka do pedagogiki

•Janusz Korczak jest znany w wiecie pod przybranym nazwiskiem i imieniem, 

•z wykszta cenia lekarz, 

•jest uwa any za pedagoga zarówno teoretyka, jak praktyka,

•urodzi  si  22 lipca 1878 r. w Warszawie,

•jego prawdziwe imi  i nazwisko to: Henryk Goldszmit,

•dzieci stwo ma ego Henryka nie uk ada o si  pomy lnie, bo zachowanie ojca 
by o nieprzewidywalne: w pewnych chwilach by  „wspania y” i „ukochany”, ale 
kiedy indziej niezrównowa ony,

•biografowie Korczaka s  zgodni stwierdzaj c, e jego dzieci stwo by o 
smutne,

•W wieku o miu lat w tradycyjnej szkole pocz tkowej, gdzie panowa  surowy 
porz dek, tak g boko przejmowa  si  stosowan  w klasie kar  ch osty, e 
rodzice musieli zabra  go ze szko y. Przebywaj c w domu i przygotowuj c si  
do pierwszej klasy gimnazjum, oddawa  si  marzeniom o lepszym wiecie, w 
którym nie b dzie okrucie stwa i niesprawiedliwo ci,



• Henryk Goldszmit wst pi  do gimnazjum na Pradze, gdzie nauka odbywa a si  w j zyku 
rosyjskim, 

• W szkole panowa a surowa dyscyplina, za najmniejsze przewinienie spotyka y 
uczniów ci kie kary, 

• Henryk nie lubi  szko y, uczy  si  raczej rednio, ale cieszy  si  z ka dego przej cia do 
klasy nast pnej,

• zainteresowa  si  literatur  i jej zacz  po wi ca  ca y wolny czas,

• Choroba ojca i jego mier  w 1896 r. zmuszaj  Henryka do podj cia pracy 
zarobkowej, Mia  18 lat, 

• W 1898 r. uzyska  matur  w swoim gimnazjum i zapisa  si  na medycyn  na 
Uniwersytet Warszawski,

• Kiedy mia  wys  na jeden z konkursów swój dramat pt. Któr dy? pos  si  
pseudonimem Janusz Korczak. Wzi  go z le cej na stole powie ci J.I.Kraszewskiego
pt. Historia o Januszu Korczaku i o pi knej miecznikównie.

• Swój poziom edukacji ocenia  bardzo krytycznie, bo obsada profesorska wydzia u 
by a raczej mierna, znacznie wy szy poziom i powa  atmosfer  naukow  znalaz  
Korczak w tzw.Uniwersytecie Lataj cym, którego zosta  gorliwym s uchaczem,



• w 1901 r. wydaje pierwsz  powie  pt.: Dzieci ulicy. ycie dzieci z ulic warszawskich),

• w czasie studiów, podejmuje prac  nauczycielsk  prowadz c zaj cia na tajnej pensji Stefanii 
Sempo owskiej, gdzie zetkn  si  z wybitnymi nauczycielami, udziela  korepetycji, pracowa  w 
bezp atnej czytelni dla biednych dzieci i w swoim mieszkaniu w ka  sobot  urz dza  zabawy,

• po otrzymaniu w marcu 1905 r. dyplomu lekarza Janusz Korczak podejmuje prac  w 
Szpitalu dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów,

• Korczak, zdoby  tak e pewne do wiadczenie jako lekarz wojskowy, zosta  bowiem wys any do 
Chartumu na front w czasie wojny rosyjskojapo skiej,

• o dobro dziecka walczy   w swoich ksi kach , w licznych artyku ach i wyk adach, 

• w 1912 r.  rozstaje si  ze szpitalem i zostaje dyrektorem Domu Sierot, jego dzia alno  
medyczna b dzie mia a charakter marginesowy, ale w 1914 r. , gdy wybuch a I wojna wiatowa, 
znowu zosta  powo any do wojska i by  ordynatorem polowego szpitala na Ukrainie,

• wraca do Warszawy w czerwcu 1918 r. znowu zajmuje si  prac  w Domu Sierot i 
definitywnie rozstaje si  z zawodem lekarskim, Ca kowicie koncentruje si  na pedagogice i 
twórczo ci literackiej, w której centralne miejsce zajmuje dziecko,

• w 1919 r. wydaje ksi  pt.: Momenty wychowawcze ; w1920 r. :Jak kocha  dziecko, w 
którym znalaz a si  charakterystyka rozwoju dziecka od niemowl ctwa do wieku dojrzewania.

• w 1922 r. wychodzi ksi ka pt. Sam na sam z Bogiem, a w nast pnym znakomite opowiadania 
dla dzieci: Król Maciu  Pierwszy i Król Maciu  na wyspie bezludnej;



• w 1924 r. Bankructwo ma ego D eka i pe ne refleksji rozwa ania pt.: Kiedy znów b  
ma y, a w 1929 r. pisze rzecz o: Prawie dziecka do szacunku ,

• dla upowszechniania swoich pro dzieci cych pogl dów, pod koniec okresu mi dzywojennego, 
wykorzystuje radio,

• jako Stary Doktor wyg asza pogadanki pedagogiczne do rodziców, które w 1939 r. ukaza y si  
drukiem jako Pedagogika artobliwa,

• by  cz onkiem Komisji ds. Organizacji M odzie owych, dzia  w Centralnym Komitecie Pomocy dla 
Dzieci, w Wydziale Opieki nad Dzieckiem Robotniczym, w Polsko-Ameryka skiej Fundacji 
Komitetu Pomocy Dzieciom itd.,

• wraz z Mari  (Maryn ) z Rogowskich Falsk  – jako lekarz i pedagog zajmowa  si  dzie mi 
„Naszego Domu” otwartego w 1919 r. w Pruszkowie,

• od 1922 r. wspó pracowa  z Mari  Grzegorzewsk , prowadzi  kurs wyk adów np. Zasady 
wychowania w internacie.

• wprowadzi  wiele nowych pomys ów dydaktyczno-wychowawczych, szczególnie w zakresie 
wydawanie tygodnika dla dzieci i m odzie y pn. „Ma y Przegl d”, 

• uruchomi  w 1927 r. w Goc awku internatu dla dzieci w ych, oczekuj cych na miejsce wolne w 
Domu Sierot, a w Wawrze, w rok pó niej zorganizowa  przedszkole dla 20 dzieci,

• w latach 1932-39 os ab  impet twórczy Korczaka, Zacz  dostrzega  swoj  staro , my la  z 
niepokojem o dalszym losie swoich placówek,



• w 1934 r. wyjecha  do Palestyny, chcia  odpocz , pogra  w bryd a, posiedzie  w kawiarni czy na 
pla y, by wch on  przesz  i zdoby  oparcie do rozwa  o przysz ci, 

• pracowa  w kibucu, odwiedza  szko y, przedszkola i obki, interesowa  si yciem dzieci i 
doros ych.

• w 1936 r. odby  kolejn  podró  do Palestyny, mia  pozosta  tam d ej, ale niebawem wróci ,

• gdy Polska znalaz a si  pod okupacj  niemieck  Korczak bez reszty odda  si  ponownie 
wychowaniu swoich dzieci w Domu Sierot, 

• próbowa  organizowa  tajne nauczanie i szuka  pomocy materialnej „u chrze cijan” dla swych 150 
wychowanków, sam z mo liwo ci przedostania si  z getta na stron  aryjsk  zrezygnowa .

• mimo ci kich obowi zków, Korczak zaj  si  jeszcze prowadzeniem Internatu dla Sierot, gdzie w 
bardzo trudnych warunkach wegetowa o ok. 500 niedo ywionych i schorowanych dzieci,

• sam by  zupe nie wyczerpany i schorowany,

• pod koniec lipca 1942 r. Niemcy rozpocz li likwidacj  getta,

• 6 sierpnia – rozegra  si  ostatni akt dramatu, Hitlerowcy wyprowadzili z Domu Sierot ca y 
personel i wszystkich wychowanków, wszystkich, w zwartej kolumnie, doprowadzili na 
Umschlagplatz i za adowali do wagonów, Korczak pojecha  razem z nimi, nie znamy ich 
dalszego losu. Wiadomo tylko, e poci g zosta  skierowany do Treblinki,



UTWORY JANUSZA KORCZAKA

• „Któr dy”, 1898 r. Dramat w czterech 
aktach.

• „Dzieci ulicy”, 1901 r. Pierwsza powie  
przedstawiaj ca ycie dzieci z ulic 
warszawskich. W ksi ce tej Janusz Korczak 
opisuje prze ycia i rozterki dzieci stwa. 
Tre  utworu wskazuje na przysz e 
zainteresowania autora.

• „Kosza ki opa ki”, 1905 r. Satyra 
spo eczna poruszaj ca zarówno istotne jak i 

ahe sprawy spo eczne.

• „Dziecko salonu”, 1906 r. Powie  
zawieraj ca w tki autobiograficzne, 
wyra aj ca uczucie buntu wobec 
mieszcza skiej rodziny i jej metod 
wychowawczych. Ksi ka ta przynios a mu 
w owych czasach wielk  s aw .

• „Mo ki, Joski, Srule”, 1910 r. Zbiór 
reporta y dla dzieci powsta y na podstawie 
materia u zgromadzonego w czasie kolonii 
letnich w „Micha ówce”.

.

• „Józki, Ja ki, Franki”, 1911 r. Ksi ka 
dla dzieci i o dzieciach. 

• „S awa”, 1912 r. Ksi ka opowiada o 
polskich dzieciach warszawskiego 
proletariatu, które marz  o s awie.

• „Bobo”, 1913 r. Ksi ka zawieraj ca trzy 
samodzielne utwory: „Bobo”, „Spowied  
motyla”, „Feralny tydzie ”.

• „Momenty wychowawcze”,1919 r. 
Ksi ka ukazuj ca warsztat pracy Korczaka -
formy i sposoby obserwacji dziecka.



• „Jak kocha  dzieci”,1920-1921 r. Jedno 
z wa niejszych dzie  pisarskich Korczaka, 
które w nast pnych wydaniach pojawi o si  
pod tytu em: „Jak kocha  dziecko”. Jego 
kolejne cz ci nosz  tytu y: „Dziecko w 
rodzinie”, „Internat”, „Kolonie letnie”, „Dom 
Sierot”. Esej napisany w czasie I wojny 
wiatowej to pedagogiczny confiteor 

Korczaka -to tak e arliwe wyznanie wiary w 
dziecko, w wyj tkowe miejsce najm odszych 
w yciu wiata. Uwzgl dnia, obok wiedzy 
pediatry i m dro ci pedagoga, spojrzenie 
poety i zadum  filozofa. Ciep y i bliski, 

cy rad  opiekun idzie tu w parze z 
ch odnym mentorem, nieraz zmieniaj cym 
si  w prze miewc . To refleksja o uci liwej, 
codziennej i wyczerpuj cej piel gnacji 
dziecka, ale te  o rado ci, satysfakcji i 
dumie rodzicielskiej. Ods ania proces 
nabywania przez niemowl  si  fizycznych i 
psychicznych, wrastanie w ycie spo eczne i 
kultur .

• „Kiedy znów b  ma y”, 1925 r. 
Ksi ka skierowana do doros ego i m odego 
czytelnika.

• „Bankructwo ma ego D eka”, 1926 r. 
W powie ci tej, przet umaczonej na wiele 

zyków, zostaj  ukazana historia ch opca, 
który chce za  spó dzielni  uczniowsk .

• „Król Maciu  Pierwszy”, 1928 r. Jedna z 
najbardziej znanych i popularnych ksi ek 
Korczaka.

• „Prawo dziecka do szacunku”, 1929 r.
Ksi ka ta stanowi manifest - program 
pedagogiczny Korczaka. Autor porównuje 
pozycj  dziecka do nierza. Dziecko jest 
istot  rozumn , nie jest g upie, a rola 
nauczyciela powinna polega  na tym, eby 
pomaga  mu doj  do wiedzy. Dziecko 
powinno traktowa  si  tak samo jak osob  
doros , powinno si  je szanowa . Utwór 
zawiera korczakowsk  deklaracj  praw 
dziecka, któr  tworzy  przez wiele lat 
obserwacji.



• „Prawid a ycia. Pedagogika dla 
odzie y i doros ych”, 1930r. Jest to 

ksi ka poruszaj ca stosunek dziecka do 
wiata i wiata do dziecka.

• „Król Maciu  na wyspie bezludnej”, 
1931 r. Jest to druga cz  „Króla Maciusia 
Pierwszego”.

• „Kajtu czarodziej”, 1934 r. Powie  
fantastyczna dla dzieci i m odzie y, któr  
Korczak dedykuje „niespokojnym 
ch opcom”. „Kajtu Czarodziej” to opowie  
o wiecie dzieci cej wyobra ni, o trudzie 
ulepszania wiata, o marzeniach oraz o tym, 
co si  dzieje, kiedy marzenia si  spe niaj . 
To tak e ksi ka o dorastaniu. Ksi ka dla 
dzieci, które maj  ochot  na odrobin  magii, 
i dla doros ych, którzy t skni  za czasami, 
kiedy byli mali i potrafili czarowa .

• „Uparty ch opiec”, 1937 r. Ksi ka o 
odych latach Ludwika Pasteura. 

• „Ludzie s  dobrzy”, 1938 r. 
Opowiadanie o dziewczynce, która po 
mierci ojca, wraz z matk  wyje a do 

Palestyny.

• „Trzy wyprawy Herszka”, 1939 r. 
Powiastka o prze yciach i przygodach 
biednego, osieroconego ch opaka Herszka
zafascynowanego opowiadaniami brata o 
krainie szcz cia.

• „Pedagogika artobliwa”, 1939 r. 
Ostatni utwór Korczaka.

• „Pami tnik”, 1942 r. Wstrz saj cy obraz 
ycia w getcie.



Twórczo  literacka Janusza Korczaka
• debiut pisarski w 1896 r. pod pseudonimem „Hen” opublikowa  w „Kolcach” (nr 39) pierwsz  

humoresk  pt. „W ze  gordyjski”, celem utworu by o zach cenie rodziców do powa niejszego 
zaj cia si  wychowaniem dzieci,

• Pierwsze wyró nienie otrzyma  w 1899 r. za sztuk  pt. „Któr dy?” dramat podpisa  pseudonimem 
Janasz Korczak, zaczerpni tym z ksi ki Józefa Ignacego Kraszewskiego „Historia o Janaszu
Korczaku i pi knej miecznikównie”, w prasie wydrukowano  imi  Janusz i odt d u ywa  tej formy,

• w 1937 roku Janusz Korczak otrzyma  odznaczenie Z oty Wawrzyn Polskiej Akademii 
Literatury za wybitn  twórczo  literack ,

• pierwsza powie  Korczaka to „Dzieci ulicy”, pierwsze opowiadania dla dzieci zamieszczone by y 
na amach „Wieczorów Rodzinnych” ,

• w 1937 roku Janusz Korczak otrzyma  odznaczenie Z oty Wawrzyn Polskiej Akademii 
Literatury za wybitn  twórczo  literack ,

• Szczytowy okres twórczo ci Janusza Korczaka przypada na lata 1918-1931,

• Ostatni utwór „Pedagogika artobliwa” z 1939 roku. W tej publikacji ukaza  sytuacj  dziecka w 
spo ecze stwie, zwróci  doros ym uwag  na respektowanie „prawa dziecka do szacunku”.

• Ostatnie zapiski zawarte w „Pami tniku” z 1942 r. powsta y w warszawskim getcie, dokument 
autobiograficzny stanowi cy „g os protestu Korczaka przeciw okrucie stwu hitlerowskich 
okupantów wobec dzieci, doros ych, odci tych od reszty miasta, od wiata”.

• utwory Korczaka mia y na celu uczuli  spo ecze stwo na krzywd  dziecka, na brak zrozumienia 
dzieci cych problemów przez wiat doros ych i zwróci  uwag  rodziców na przyczyny ich 
niepowodze  w wychowaniu dzieci.



Podstawowe za enia pedagogiczne Janusza Korczaka

• dziecku nale y si  szacunek, powinno by  traktowane jako podmiot, gdy  
rozwija si  dzi ki w asnej aktywno ci

• wychowanie powinno by  traktowane jako proces oparty na partnerstwie

• dziecko powinno mie  zapewnione prawo do opieki

• ca e spo ecze stwo doros ych powinno by  odpowiedzialne za warunki ycia 
dziecka

• powinno si  poszukiwa  i pog bia  wiedz  o dziecku

• wszelkie techniki zastosowane w dzia aniach pedagogicznych powinny 
wynika  z za  danego systemu opieku czo -wychowawczego



W czasach, w których  i dzia  Janusz Korczak, wyra nie zaznacza  si  nurt tak zwanego Nowego 
Wychowania. Jego wp yw jest tak e widoczny w dzie ach Korczaka.

Trzy g ówne przes ania Nowego Wychowania to:

• tre ci ogólne, które powinny by  przedstawiane 
wszystkim cz onkom spo ecze stwa, zarówno rodzicom, 
jak i dzieciom

• tre ci pedagogiczne, które powinny by  umiej tnie 
wykorzystane podczas kszta cenia kadry pedagogicznej

• tre ci szczegó owe, które powinny s  pomoc  
zw aszcza wychowawcom pracuj cym w instytucjach 
opieku czo wychowawczych



Do najbardziej znanych pogl dów Janusza 
Korczaka mo na zaliczy :

• potrzeba indywidualnego podej cia wychowawcy do 
ka dego dziecka

• zauwa enie i podkre lanie wyj tkowej roli dziecka w 
yciu spo ecznym

• akcentowanie i przestrzeganie praw dziecka



Janusz Korczak by :Janusz Korczak by :

•• prekursorem walki o prawa dziecka,prekursorem walki o prawa dziecka,
•• kreatorem takich warto ci jak: mi  do kreatorem takich warto ci jak: mi  do 

bli nich, sprawiedliwo , godno , pi kno i bli nich, sprawiedliwo , godno , pi kno i 
prawda,prawda,



Do praw dziecka Korczak zalicza :

• prawo do szacunku (dla niewiedzy, dla smutku, niepowodze  i ez, dla misterium poprawy, dla 
odego wysi ku i ufno ci, dla pracy poznania, dla tajemnic i waha  ci kiej pracy wzrostu, dla 
asnych s abo ci),

• prawo do mi ci (do piersi matki, atmosfery ciep a i troskliwo ci) i przyja ni,

• prawo do tajemnicy (tajemnicy osoby, jak i w asnych spraw, prze  i dozna ),

• prawo do samostanowienia (prawo antytezy, prawo do oporu, do protestu, do upominania si  i 
do dania, do wypowiadania w asnych my li, do ycia w asnym wysi kiem i w asn  aktywno ci ),

• prawo do w asno ci (siebie – do samoposiadania i do swoich rzeczy),

• prawo do w asnego rozwoju i dojrzewania,

• prawo do ruchu, do zabawy, do pracy i badania,

• prawo do sprawiedliwo ci w yciu.



Idea pedagogiczna

Bardzo wa  postulowan  przez Korczaka ide  pedagogiczn  jest 
partnerstwo w relacjach pomi dzy wychowawc  a wychowankiem. 
Partnerstwo to powinno opiera  si  wzajemnym zaufaniu. Dziecko 
powinno ufa  wychowawcy, ale tak e wychowawca powinien 
posiada  zaufanie do dziecka, do jego umiej tno ci i rozs dku. 
Interpersonalne relacje pomi dzy wychowawc  a wychowankiem 
powinny opiera  si  na pe nym porozumieniu obu stron, na 
wspólnym dzia aniu i na wspólnym podejmowaniu decyzji wa nych 
dla obu stron. Dlatego postulaty Korczaka dotycz ce podmiotowo ci 
dziecka i poszanowania jego prawa do godno ci, szacunku i 

asnego rozwoju nie trac  nic na warto ci. 



Wa nym postulatem wysuwanym przez Korczaka jest przestrzeganie 
zasad etyki dnia codziennego. Korczak domaga  si  tego, aby obie 
strony procesu wychowawczego nie stawia y sobie zbyt radykalnych 
celów. Chcia , aby te cele by y realistyczne i tym samym mo liwe do 
spe nienia.  Jako jeden z pierwszych zauwa , e w ogólnie 
przyj tym systemie wychowawczym jest zazwyczaj tak, e dziecko 
staje si  przedmiotem oddzia ywa  pedagoga. A powinno by  
podmiotem. Korczak apelowa  o to, aby wychowawca odnosi  
poj cie wolno ci nie tylko do siebie, ale równie  o to, aby 
akceptowa  prawo do wolno ci tak e i swoich wychowanków. W 
takim podej ciu do procesu wychowawczego przewija si  zasada 
solidarno ci w toku ca ej szkolnej edukacji. Stary Doktor twierdzi , 
e osoby zajmuj ce si  pozyskiwaniem i zatrudnianiem kadr 

pedagogicznych powinny zwraca  baczn  uwag  na kandydatów na 
przysz ych wychowawców. Ma to by  gwarancj  tego, e do pracy z 
dzie mi nie b  zatrudniane osoby, które nie maj  odpowiednich 
kwalifikacji i odpowiedniego podej cia do najm odszych cz onków 
spo ecze stwa. Bowiem dobry wychowawca ró ni si  od z ego 
ilo ci  pope nionych b dów oraz krzywd i trzeba zrobi  wszystko, 
aby tego unikn . Pogl dy Janusza Korczaka ju  na sta e wpisa y si  
w polsk  pedagogik . 



Apel Twojego Dziecka
Napisany przez Janusza Korczaka wci  zyskuje na 

aktualno ci.

1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, e nie powinienem mie  tego wszystkiego, czego si  domagam. To tylko próba si  z 
mojej strony.

2. Nie bój si  stanowczo ci. nie tego potrzebuj - poczucia bezpiecze stwa.

3. Nie bagatelizuj moich z ych nawyków. Tylko ty mo esz pomóc mi zwalczy  z o, póki jest to jeszcze w ogóle 
mo liwe.

4. Nie rób ze mnie wi kszego dziecka, ni  jestem. To sprawia, e przyjmuje postaw  g upio doros .

5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, je li nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej 
przejmuj  si  tym, co mówisz, je li rozmawiamy w cztery oczy.

6. Nie wmawiaj mi, e b dy, które pope niam, s  grzechem. To zagra a mojemu poczuciu warto ci.

7. Nie chro  mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczy  si  rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.

8. Nie przejmuj si  za bardzo, gdy mówi , e ci  nienawidz . To nie ty jeste  moim wrogiem, lecz twoja 
mia ca przewaga.

9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwo ci. Czasami wykorzystuj  je, by przyci gn  twoj  
uwag .

10. Nie zrz . W przeciwnym razie musz  si  przed tob  broni  i robi  si  g uchy.

11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuj  si  przera liwie t amszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie 
wychodzi.



12. Nie zapominaj, e jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazi  my li. To, dlatego nie zawsze si  rozumiemy.

13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwo ci. Zbyt atwo strach zmusza mnie do k amstwa.

14. Nie b  niekonsekwentny. To mnie og upia i wtedy trac  ca  moj  wiar  w ciebie.

15. Nie odtr caj mnie, gdy dr cz  ci  pytaniami. Mo e si  wkrótce okaza , e zamiast prosi  ci  o wyja nienia, 
poszukam ich gdzie indziej.

16. Nie wmawiaj mi, e moje l ki s  g upie. One po prostu s .

17. Nie rób z siebie nieskazitelnego idea u. Prawda na twój temat by aby w przysz ci nie do zniesienia. Nie 
wyobra aj sobie, i  przepraszaj c mnie stracisz autorytet. Za uczciw  gr  umiem podzi kowa  mi ci , o jakiej 
nawet ci si  nie ni o.

18. Nie zapominaj, e uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na ycie, wi c 
przymknij na to oczy.

19. Nie b lepy i przyznaj, e ja te  rosn . Wiem, jak trudno dotrzyma  mi kroku w tym galopie, ale zrób, co 
mo esz, eby nam si  to uda o.

20. Nie bój si  mi ci. Nigdy!!!



Recepcja pedagogiki J. Korczaka w PolsceRecepcja pedagogiki J. Korczaka w Polsce

•• w 1946 r. powsta  w 1946 r. powsta  –– w strukturach w strukturach 
Towarzystwa Przyjació  Dzieci Towarzystwa Przyjació  Dzieci –– Komitet Komitet 
Korczakowski (obecnie Polskie Korczakowski (obecnie Polskie 
Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka PSK)Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka PSK)

•• w 1993 r. utworzone zosta o w 1993 r. utworzone zosta o 
KorczakianumKorczakianum, gromadzi ono materia y , gromadzi ono materia y 
dokumentuj ce ycie, dzia alno  i dokumentuj ce ycie, dzia alno  i 
twórczo  Janusza Korczaka,twórczo  Janusza Korczaka,



Niektóre z my li Janusza Korczaka:

Nie ma dzieci - s  ludzie, ale o innej skali poj , innym zasobie 
do wiadczenia, innych pop dach, innej grze uczu . Pami taj, e my 
ich nie znamy.

 sob  - szukaj w asnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz 
dzieci pozna . Zdaj sobie spraw  z tego, do czego sam jeste  
zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykre la  zakres ich praw i 
obowi zków. Ze wszystkich sam jeste  dzieckiem, które musisz 
pozna , wychowa  i wykszta ci  przede wszystkim.

Kiedy mieje si  dziecko, mieje si  ca y wiat.



„Pomó my dzieciom, by ka dy z nich sta  si  tym, kim sta  si  mo e”

„Mów dziecku, e jest dobre, e mo e, e potrafi.”

"Bo doros emu nikt nie powie: 'Wyno  si ', a dziecku cz sto si  tak 
mówi. Zawsze jak doros y si  krz ta, to dziecko si  pl cze, doros y 
artuje, a dziecko b aznuje, doros y p acze, a dziecko si  ma e i 

beczy, doros y jest ruchliwy, dziecko wiercipi ta, doros y smutny, a 
dziecko skrzywione, doros y roztargniony, dziecko gawron, fujara. 
Doros y si  zamy li , dziecko zagapi o. Doros y robi co  powoli, a 
dziecko si  guzdrze. Niby artobliwy j zyk, a przecie  niedelikatny. 

drak, brzd c, malec, rak - nawet kiedy si  nie gniewaj , kiedy 
chc  by  dobrzy. Trudno, przyzwyczaili my si , ale czasem przykro i 
gniewa takie lekcewa enie.„

Janusz Korczak - Kiedy znów b  ma y. W: Fragmenty utworów, 
Warszawa1978 s.181



"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi 
hieroglifami, których cz  tylko zdo asz odczyta , a niektóre 
potrafisz wytrze  lub tylko zakre li  i w asn  wype ni  tre ci .„

Janusz Korczak - Jak kocha  dziecko. W: Wo oszyn S.: Korczak, 
Warszawa1978 s.178
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