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W roku 2012 mija 70 rocznica śmierci Janusza Korczaka i 100 rocznica załoŜenia przez niego
słynnego domu dziecka w Warszawie przy ulicy Jaktorowskiej. Będzie to w naszym kraju Rok
Korczakowski.
Z dorobku Korczaka czerpią kolejne pokolenia pedagogów i mądrych rodziców. Jego postać i
dorobek znane są na całym świecie. To jego myśl stanowiła podwaliny pod polską inicjatywę,
jaką było stworzenie i uchwalenie Konwencji o Prawach Dziecka, czy niedawno
wprowadzony w Polsce zakaz bicia dzieci. To on głosił potrzebę szacunku wobec dziecka i
jego autonomii.
Całe Ŝycie i praca z dziećmi i dla dzieci Korczaka zostały w powszechnym odbiorze
ukoronowane przez jego heroiczną postawę w czasach Holokaustu oraz wspólną z dziećmi drogę
do obozu w Treblince.

Janusz Korczak,

właściwie Henryk Goldszmit, znany
teŜ jako: Stary Doktor lub Pandoktor (ur. 22 lipca 1878 lub
1879 w Warszawie, zm. 5 sierpnia lub 6 sierpnia 1942 w
Treblince) – lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz
społeczny; jako śyd-Polak poczuwał się do podwójnej
identyfikacji narodowej.
Prekursor działań na rzecz praw dziecka i całkowitego
równouprawnienia
dziecka.
Wprowadził
samorządy
wychowanków, które miały prawo stawiać przed dziecięcym sądem swoich wychowawców.
Zainicjował pierwsze pismo publikowane przez dzieci. Pionier działań w dziedzinie
resocjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego, opieki nad dzieckiem trudnym.
Korczak był zwolennikiem emancypacji dziecka, jego samostanowienia i poszanowania praw.
Samorządy wychowanków – małe parlamenty, imitowały świat dorosłych i przygotowywały
małych ludzi do Ŝycia dorosłego. Podobnie było z innymi instytucjami, które istniały w
rzeczywistości, a zostały zminiaturyzowane i zaadaptowane na potrzeby dziecka (np. sądy).
"Dziecko kojarzy i rozumuje jak osoba dorosła – nie ma tylko jej bagaŜu doświadczeń".
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Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Nie takie waŜne, Ŝeby człowiek duŜo wiedział, ale Ŝeby dobrze wiedział, nie Ŝeby umiał na
pamięć, a Ŝeby rozumiał, nie Ŝeby go wszystko troszkę obchodziło, a Ŝeby go coś naprawdę
zajmowało.
Dzieci! - dumne miejcie zamiary , górne miejcie marzenia i dąŜcie do sławy.
Coś z tego zawsze się stanie.
Młodzi mają róŜne własne sprawy, własne zmartwienia, własne łzy i uśmiechy, własne młode
poglądy i młodą poezję. Często ukrywają przed dorosłymi, bo się wstydzą, nie ufają, bo boją
się, Ŝeby się z nich nie śmieli.

Człowiek lubi wysiłek. Lubi, Ŝeby mu się udało, chce wiedzieć, czy potrafi, co moŜe, mimo
trudności chce wiedzieć, czy potrafi, co moŜe, mimo trudności chce skończyć i zwycięŜyć,
przekonać siebie i innych, Ŝe silny i zręczny. Zresztą siedzenie męczy. JeŜeli w człowieku
uzbiera się siła, a nie moŜe jej zuŜyć, siedzi jakby głodny ruchu, znudzony, jakby zatruty.

Zawsze:
jak dorosły się krząta, to dziecko się plącze,
dorosły Ŝartuje, a dziecko błaznuje,
dorosły płacze, a dziecko się maŜe 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.
Trudno, przyzwyczailiśmy się, ale czasem przykro i gniewa takie lekcewaŜenie.

KsiąŜka opowiada o małym chłopcu, synu
króla. Po śmierci ojca – władcy (matka umarła juŜ
wcześniej) Maciuś sam zostaje królem. Z początku
uzaleŜniony od ministrów i etykiety jest
traktowany jak rozpieszczony maluch.
Chce jednak pokazać, Ŝe jest odwaŜny jak jego
przodkowie. Gdy w kraju wybucha wojna, Maciuś
z przyjacielem Felkiem przebiera się za zwykłego
Ŝołnierza i wyrusza na front. Tam uczy się pokory,
szacunku dla Ŝycia, a jednocześnie bycia
wytrwałym i opanowanym w kaŜdej sytuacji.
Maciuś coraz bardziej wyrywa się spod etykiety i
wprowadza wiele reform. Zaprzyjaźnia się z
ludoŜerczym królem Bum–Drumem.
Tworzy dziecięcy sejm. Zamieszanie powstałe
przez zrównanie dzieci z dorosłymi osłabia kraj
Maciusia, na który znów najeŜdŜają sąsiedzi. Tym
razem Maciuś, mimo walecznej obrony, przez
tchórzostwo poddanych zostaje pokonany i
osądzony. Zostaje skazany na rozstrzelanie, lecz
kara w ostatniej chwili zostaje zmieniona na
zesłanie na bezludną wyspę.

KsiąŜka ta opowiada o chłopcu, który nazywał się
Antoś, a przezywano go Kajtuś. Chciał zostać
czarodziejem, poniewaŜ jego babcia czytała mu
wieczorami ksiąŜki o magii.
Z dnia na dzień rozwijał swoje umiejętności i po
pewnym czasie robił rzeczy niemoŜliwe np. wyczarował
pieniądze, sprawił, Ŝe jego babcia z grobu wyciągnęła
rękę.
Pewnego dnia postanowił pojechać do ParyŜa. W domu
zostawił wyczarowanego przez siebie sobowtóra. W
pociągu poznał Zosię, która została jego przyjaciółką.
Zaczął pracę w cyrku, gdzie szybko stał się gwiazdą
estrady, pokonał dzięki czarom najsilniejszego zawodnika.
Mógł nawet zagrać w filmie, ale postanowił wrócić do
domu. PodróŜował pociągiem, gdzie spotkał detektywa
Filipsa. Okazało się, Ŝe chłopiec był w Warszawie
poszukiwany.
W Polsce Kajtuś został aresztowany, ale wydostał się z
więzienia za pomocą czarów. Udał się do ZOO, spotkał
tam Zosię. Dziwne okoliczności sprawiły, Ŝe zostali
zamienieni w psy!
Po pewnym czasie udało się chłopcu odczarować i
powrócili do swoich postaci. Zosia wróciła do domu, a
Kajtuś złoŜył przysięgę, Ŝe nigdy nie będzie uŜywać
czarów w złej sprawie. I tak się stało!
Wkrótce został prawdziwym CZARODZIEJEM!
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