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Janusz Korczak - (a właściwie Henryk
Goldszmit, ps. Stary Doktor) urodził się 22 lipca
1878 r. lub 1879 r., a zmarł 6 sierpnia 1942 roku.
Był
on
pedagogiem
(twórca
słynnego
antyautorytarnego
systemu
wychowania),
pediatrą, pisarzem oraz prekursorem walki

o prawa dziecka.
W latach szkolnych uczył się w ośmioklasowym
gimnazjum w Pradze (Warszawa). Była to szkoła
rosyjska, gdzie panowała żelazna dyscyplina.
Jako 15-latek udzielał korepetycji, gdyż jego
rodzina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji
materialnej (po śmierci ojca).
Następnie studiował medycynę na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Cesarskiego, a w 1899
roku wyjechał do Szwajcarii, by lepiej zapoznać
się z twórczością pedagogiczną Pestalozziego.

Szczególnie interesował się szkołami,
szpitalami dziecięcymi oraz bezpłatnymi
czytelniami dla dzieci i młodzieży. W 1905
roku otrzymał dyplom lekarza. Był
współzałożycielem Domu Sierot dla dzieci
żydowskich w Warszawie, który działał od
1912 do 1942 roku. Następny sierociniec Nasz Dom - był wybudowany dla dzieci
polskich (1919-1936). Korczak żądał
równouprawnienia dziecka, poważnego
traktowania spraw dzieci i młodzieży,
szacunku dla najmłodszych. Napisał wiele
książek dla dzieci (m.in. Król Maciuś I,
Bankructwo
Małego
Dżeka,
Kajtuś
Czarodziej, Kiedy znów będę mały) oraz
dzieła pedagogiczne (najbardziej znane: Jak
kochać dziecko, Prawo dziecka do
szacunku). W latach 1926-1930 redagował
gazetkę "Mały Przegląd", która była
pismem kierowanym do dzieci. Był on także
autorem pogadanek radiowych (1935-1936),
gdzie głosił prawa dziecka oraz obronę tych
praw.
Zginął wraz z podopiecznymi w obozie
zagłady w Treblince w 1942 roku, mimo że
miał możliwość ucieczki.

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym
drobnymi hieroglifami, których część tylko
zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć
lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią."
„Jak kochać dziecko”
Zawsze jak:
dorosły się krząta, to dziecko się plącze, dorosły
żartuje, a dziecko błaznuje,
dorosły płacze, a dziecko się maże i beczy,
dorosły jest ruchliwy, dziecko wiercipięta,
dorosły smutny, a dziecko skrzywione, dorosły
roztargniony, dziecko gawron, fujara dorosły
się zamyślił, dziecko zagapiło
dorosły robi coś powoli, a dziecko się guzdrze
Niby żartobliwy język, a przecież niedelikatny.
Pędrak, brzdąc, malec, rak - nawet kiedy się
nie gniewają, kiedy chcą być dobrzy. Trudno,
przyzwyczailiśmy się, ale czasem przykro
i gniewa takie lekceważenie."
„Kiedy znów będę mały”
Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej
natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest
radość pokonanej trudności, osiągniętego celu,
odkrytej tajemnicy - radość triumfu i szczęście
samodzielności, opanowania, władania
To jeden z najzłośliwszych błędów sądzić, że
pedagogika jest nauką o dziecku, a nie o
człowieku.
Nie ma dzieci - są ludzie, ale o innej skali
pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych
popędach, innej grze uczuć. Pamiętaj, że my
ich nie znamy.
Janusz Korczak

Mam prawo do
Mam prawo do życia, do bycia, do chcenia.
Mam prawo do miłości, radości, tworzenia.
Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary.
Mam prawo do marzeń, do snu i zabawy.
Mam prawo do gniewu i złego nastroju.
To wszystko jest takie poważne, dorosłe,
Powiem to jak dziecko, zwyczajnie,
najprościej.
Chcę się bawić w piaskownicy,
dom zbudować dla dżdżownicy.
Z kolegami w piłkę grać
i niczego się nie bać.
Latem lizać zimne lody,
stać na deszczu dla ochłody
Chcę na łące zrywać kwiaty
i przytulać się do taty.
Zimą toczyć śnieżne kule,
i się z mamą pieścić czule.
Chcę by mi czytano bajkę,
o kocie, co palił fajkę.
Chcę też domek mieć na drzewie,
i co jeszcze chcę mieć nie wiem.
Ale jedno wiem na pewno, to chcę mieć:
Prawo do godnego życia,
Bez wojen, głodu i bicia,
Bez strachu, smutku i łez.
Cześć!!!
Jarosław Poloczek

