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J. Korczak- 
Obrońca Praw Dziecka- 

Człowieka. 

 
Korczak z dzieckiem fragment filmu „ Korczak” 

 

Nie ma dzieci- są ludzie. 
 „Prawo człowieka”- to zespół podstawowych 
niezbywalnych i uniwersalnych praw 
przysługujących człowiekowi bez względu na rasę, 
kolor skóry, płeć, poglądy itp. 
 Życiorys Janusza Korczaka niezwykłego 
pedagoga jest przebogaty, wiele stronic już o nim 
napisano. Po przeczytaniu jego biografii, warto 
zadać sobie pytanie: Kim był ten człowiek? Co 
uczyniło go niezwykłym? Co powiedział o dziecku?  
Ogólnie można stwierdzić : Janusz Korczak miał 
niezwykłą umiejętność wczuwania się w 
mentalność dzieci, trwania z nimi w nieustannym 
dialogu. Był wspaniałym obserwatorem dziecka 
oraz nieugiętym obrońcą jego praw jako człowiek. 
Na propozycję ucieczki przed zamknięciem             
w murach getta, odrzekł: niestety, trzeba dać  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
pokrycie na to, co w ciągu życia wyznawałem              
i głosiłem- to jest wierność dziecku- człowiekowi. 
 Dziecko jest człowiekiem- hasło to przewija się jak 
nić przewodnia poprzez wszystkie dzieła i życie 
tego pedagoga. Korczak uważał, że 
społeczeństwo odmawia dzieciom praw ludzkich. 
Stąd bierze się u dorosłych lekceważenie a nawet 
pogarda wobec dzieci. 
Ten „ojciec dzieci” był człowiekiem szczęśliwym, 
bo posiadał świadomość, że większym szczęściem 
jest dawać, niż brać. A wszystko, co miał 
najlepszego, szczodrą ręką rozdawał „maluczkim”, 
których nie szukał w bogatych salonach, ale w 
ubogich piwnicach, strychach. Zawsze stawał po 
stronie wydziedziczonych i pokrzywdzonych, 
uzdrawiał chore dzieci, rozdawał lekarstwa itp. 
Współcześni przypisują Staremu Doktorowi 
(Korczakowi) tytuł Obrońcy Praw Dziecka. 

 
Pomnik Korczaka z dziećmi w Izraelu 

 
Spośród wielu praw dziecka, o których pisał           
i mówił, i o które walczył, jako najważniejsze 
wymienia się: 

  

* Prawo do szacunku 
Prawo to najbardziej lekceważone i najmniej 
popularne we współczesnym świecie. Stary doktor 
apelował do dorosłych i domagał się szacunku dla 
dziecka- człowieka. 
Szacunku dla jego niewiedzy, dla wysiłku 
poznawania, dla jego skromnej wartości, szacunku 
dla tajemnic i wahań, ciężkiej pracy wzrostu. 
Ważne jest uznanie inności, każdego „malca”, jego 
podstawowych potrzeb. 
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* Prawo do niewiedzy 
 

Dla kilkuletniego dziecka nie wszystko jest proste i 
jasne jak nam się wydaje. Potrzeba wielkiej 
wyrozumiałości i cierpliwości wobec 
niekończących się pytań dzieci, one mają do tego 
prawo, gdyż otaczający ich świat jest nieznany. 
Wiele błędów w ich postępowaniu wynika z 
niewiedzy. 
Poprzez zajęcia prowadzone w różnej formie oraz 
zabawę- każde dziecko cierpliwie, z pomocą 
wychowawców, uczy się tajników życia. 
Niepokojem może napawać fakt, iż rodzice w 
swoich marzeniach chcą mieć dzieci zdolne i 
wszystkowiedzące. 
  
* Prawo do niepowodzeń i łez 

Trzeba cierpliwie czekać, aż dziecko wydorośleje, 
nabierze doświadczenia życiowego i rozumu. 
Nie wolno spodziewać się natychmiastowej 
zmiany. 
Niekiedy wystarczy poczekać i okazać trochę 
wyrozumienia, bo nawet najlepsi mają swoje złe 
dni, kiedy wszystko się wali i sami nie wiedzą 
dlaczego. 
  
* Prawo do własności 
Ten, kto obserwował dzieci, zauważył, że każdy 
kamyczek, rysunek, znaleziony przedmiot to dla 
dziecka skarb. 
Dobrze, iż w przedszkolach coraz częściej 
pojawiają się półeczki dla każdego dziecka, 
własne teczki, które z każdym dniem pęcznieją w 
dzieła. 
Poszanowanie prawa do własności jest konieczne 
zarówno ze strony nauczyciela jak i rodziców. 
  

                         *Prawo do tajemnicy 
Dzieci w przedszkolu już nawet najmłodsze, mają 
swoje tajemnice osobiste, rodzinne czy 
koleżeńskie. 
Dziecko w swej szczerości często dzieli się 
wydarzeniami rodzinnymi. Nauczyciel szanując 
jego tajemnicę, uczy swą postawą, że są sprawy  
o których nie mówi się wszystkim. 
  

                    *Prawo do radości 
Umiejętność odczuwania radości wydaje się cechą 
lub nastawieniem, które towarzyszy nam od 
dzieciństwa. 
Szczęście ma soje źródło w naszym wnętrzu. 
Warto podkreślić fakt, że początkiem wszelkiego 
szczęścia i rozwoju jest radosna samoakceptacja 
w myśl współczesnej psychologii. 
Sztuką radowania się należy zarażać małe istoty,  
z którymi przebywamy by dać im przekaz, że 
uśmiech ich obwiązuje. 

Niekiedy nierozumna miłość odbiera dziecku 
radość pokonywania trudności, satysfakcję               
z samodzielnego radzenia sobie, odkrywania i 
poznawania. Dla własnej wygody rodzice 
wyręczają je w czynnościach samoobsługowych, 
odbierając im chęć do samodzielnych prób. 
 

 
 

W roku 2012 dużo mówi się o Januszu Korczaku i 
jego ideach. 3 kwietnia 2012 roku, w warszawskim 
Teatrze Kamienica, odbyła się konferencja „Prawa 
dziecka - teoria i praktyka", organizowana przez 
Rzecznika Praw Dziecka i Komitet Ochrony Praw 
Dziecka w ramach obchodów Roku Janusza 
Korczaka. W pierwszej jej części uczestniczyła 
młodzież z mazowieckich szkół. W drugiej części 
konferencji „Prawa dziecka - teoria i praktyka", 
zorganizowanej  w Warszawie 3 kwietnia 2012 
roku przez Rzecznika Praw Dziecka i Komitet 
Ochrony Praw Dziecka, spotkali się pedagodzy, 
psychologowie, dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych oraz inni specjaliści zajmujący się 
sprawami dzieci i młodzieży.  

 
Anna Komorowska w Japoni 

 
12 kwietnia 2012 roku Małżonka Prezydenta RP 
Anna Komorowska podczas wizyty na 
Uniwersytecie Josai w stolicy Japonii Tokio 
wygłosiła wystąpienie poświęcone Januszowi 
Korczakowi – „Janusz Korczak - kochać i służyć”. 

Szczegółowe relacje i inne aktualności znajdziecie 
na stronie : 2012korczak.pl/Aktualności 
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Prośba Twojego Dziecka 

Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem 

mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko 

próba sił z mojej strony.  

 Nie bój się stanowczości. Właśnie tego 

potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.  

 Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty 

możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w 

ogóle możliwe.  

 Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To 

sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.  

 Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli 

nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej 

przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w 

cztery oczy.  

 Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami 

dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych           

i nieprzyjemnych.  

 Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są 

grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.  

 Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię 

nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz 

twoja miażdżąca przewaga !  

 Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne 

dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć 

twoją uwagę.  

 Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed 

tobą bronić i robię się głuchy.  

 Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się 

przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie 

wychodzi.  

 Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest 

precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się 

rozumiemy.  

 Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. 

Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.  

 Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia           

i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.  

 Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może 

się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, 

poszukam ich gdzie indziej.  

 Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po 

prostu są.  

 Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na 

twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie 

wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz 

autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować 

miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.  

 Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju 

eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc 

przymknij na to oczy.  

 Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak 

trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co 

możesz, żeby nam się to udało.  

 Nie bój się miłości. Nigdy.  

„KRÓL MACIUŚ I” 

W  NASZEJ SZKOLE. 

Z okazji obchodów Roku Korczakowskiego          
w naszej szkole odbyło się przedstawienie  pod 
tytułem „Król Maciuś I” przygotowane przez 
uczniów ULO i ZSZ Nr3. pod kierunkiem p. prof. 
Ewy Szałas. Piękną dekorację królewskiej sali 
wykonała p. prof. Bogusława Ruszewska. 
Adaptacja tej najczęściej ekranizowanej powieści 
Janusza Korczaka przybliżyła nam wszystkim 
najważniejsze przesłanie J. Korczaka, że dzieci to 
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też ludzie ze swoimi poważnymi problemami, które 
dorośli tak często lekceważą. Spektakl wszystkim 
bardzo się podobał. 

 

Okładka książki  Janusza Korczaka – „ Król Maciuś I” 

 

 DZIAŁ ROZRYWKI 

 

Krzyżówka z Krzyżówka z Krzyżówka z Krzyżówka z KorczakiemKorczakiemKorczakiemKorczakiem        
Nagrody za prawidłowe rozwiązania otrzymują: 
 

Ewelina Gawor z kl. II ih 

Anna Maciejewska z kl. II ih 
 

Nagrody pocieszenia  otrzymują: 
 

Monika Pastuszka z kl. IaLO 

Paweł Szewczyk z kl. IIa pp 
 

Gratulujemy!!! 

Dzisiaj ponownie proponujemy rozrywkę z 

Korczakiem. Zachęcamy do rozwiązania nowej 

krzyżówki, poświęconej naszemu Patronowi. 

 

 

 

 

  

 
 

 Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które 

znajduje się w wytłuszczonych kratkach 

pionowych. Na rozwiązania czekamy do  

30 V 2012. 

 

HUMOR NUMERU 

 

 

Przedszkolanka przechadzała się po sali 

obserwując rysujące dzieci. Od czasu do czasu 

zaglądała, jak idzie praca. Podeszła do 

dziewczynki, która w skupieniu coś rysowała. 

Przedszkolanka spytała ją, co rysuje.  

 - Rysuję Boga - odpowiedziała dziewczynka.  

 - Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda - 

powiedziała zaskoczona przedszkolanka.  

 Dziewczynka mruknęła, nie przerywając 

rysowania:  

 - Za chwilę będą wiedzieli. 

Redaguje: Samorząd uczniowski: Karolina Tomczak, Konrad Kołodziejczyk, Magdalena Król   

Opieka merytoryczna: p. Ewa Radomska.  p. Grzegorz Cywka  

 


