
Najstynniejsze cytaty Janusza Korczaka

Jestesmy bracmi jednej ziemi. Wieki wspolnej doli i niedoli i dhiga wspolna droga- jedno slorice nam
przyswieca.

Ale kocham Wisl? warszawskq i oderwany od Warszawy odczuwam zal i t^sknot^. Warszawa jest
moja i jajestem jej.

Ja nie mam nie przeciwko temu pi^knemu godha, ale przeciw intencji tych, ktorzy kaza^ Zydom nosic
opask§ na rejcawie. W tej sytuacji, w jakiej si$ znalazlem, jedyna^ wlasciwa^ drogq, ktora^ mog$ i musz?
pqjsc, to zachowanie wlasnej godnosci. Opaski nie b$d? nosil.

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja dzialal i kochal. Nie obowi^zkiem
otoczenia pomagac mnie, ale ja mam obowia^ek troszczenia si$ o swiat, o czlowieka.

Zreformowac swiat - to znaczy zreformowac wychowanie...

Z sila^ i moc^ poprowadzilem swoje zycie, ktore bylo na pozor nie uporz^dkowane, samotne i obce.
Za syna wybralem ide? shazenia dziecku i jego sprawie. Na pozor stracilem.

Zadna ksiqzka, zaden lekarz nie zast^pi^ wlasnej czujnej mysli, wlasnego uwaznego spostrzegania.

Wiara w pi^sc zabija szacunek dla intelektu, uczucia czlowieka, oslepia i rozj^trza. (...) Nie: moich
uczniow nie wolno bic rodzicom. Moich najgorszych nawet nie oddam na poniewierk^ i kalectwo do
Studziencow.

Nic warn nie dajemy. Nie dajemy Boga, bo Go sami odszukac musicie we wlasnej duszy, w samotnym
wysilku. Nie dajemy Ojczyzny, bo j^ odnalezc musicie wlasna^ praca^ serca i mysli. Nie dajemy milosci
czlowieka, bo nie ma milosci bez przebaczenia, a przebaczac - to mozol, to trud, ktory kazdy sam musi
podjac. Dajemy warn jedno: t^sknot? za lepszym zyciem, ktorego nie ma, ale kiedys b?dzie, za zyciem
Prawdy i Sprawiedliwosci. Moze ta t^sknota zaprowadzi was do Boga, Ojczyzny i Milosci".

Daj dzieciom dobr^ wol$, daj wysilkom ich pomoc, ich rrudom blogoslawieristwo. Nie najlatwiejsz^
prowadz^ ich drog% ale najpi^kniejsz^. A jako prosby mej zadatek przyjmij jedyny mqj klejnot:
smutek i prac^

Jestes porywczy, mowi^ chlopcu- dobrze, bij, byle niezbyt mocno, zlosc si^ ale raz na dzien tylko.
Jesli chcecie, w tym jednym zdaniu stracilem cal^ metod$ wychowawcz^, ktor^ si^

Dziecko ma prawo do powaznego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozwazania.

Wychowywac to znaczy: nie deptac, nie poniewierac, nie gasic, spieszyc, dziecko ma prawo by bylo
tym czym jest.

Kto ucieka od historii , tego historia dogoni. Godnosc zachowac w niedoli.

Kiedy jestescie zm^czeni i zli, wtedy kiedy dzieci s^ nieznosne i wyprowadzaj^ was z rownowagi,
wtedy kiedy gniewacie si^ i krzyczycie, wtedy, kiedy chcecie karac w uniesieniu - pami^tajcie o
zal^knionym, szybko bij^cym sercu dziecka.

Bez pogodnego, pelnego dzieci^ctwa cale zycie jest kalekie.

Dzieci! - dumne miejcie zamiary , gorne miejcie marzenia i d^zcie do slawy. Cos z tego zawsze si$



stanie.

Pozwol dzieciom bladzic i radosnie da^yc do poprawy.

Ilekroc odlozywszy ksiazk?, snuc zaczniesz nie wlasnych mysli, tylekroc ksiazka eel zamierzony
ositjga.

Dobry wychowawca, ktory nie wtlacza a wyzwala, nie ciqgnie a wznosi, nie ugniata a ksztaJtuje, nie
dyktuje a uczy, nie zada a zapytuje - przezyje wraz z dziecmi wiele natchnionych chwil.

Dzieci nie s^ ghipsze od dorosrych, tylko maj^ mniej doswiadczenia.

Mamy dwa wyrazy: swoboda i wolnosc. Swoboda, zda mi si? oznacza posiadanie: rozporzqdzam
j^ osobq. W wolnosci mamy pierwiastek woli, wi^c czynu zrodzonego z da^enia.

Nie ma dzieci - 54 ludzie, ale o innej skali poj^c, innym zasobie doswiadczenia, innych pop^dach,
innej grze uczuc. Pami^taj, ze my ich nie znamy.

Nie wolno zostawiac swiatatakim, jakim jest.

W zm^czeniu hartuj? si§ i dojrzewam.

Zyjemy pospiesznie, niedbale, powierzchownie, partacko.

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja dzialal i kochal. Nie obowiazkiem
otoczenia pomagac mnie, ale ja mam obowiazek troszczenia si^ o swiat, o czlowieka.

Nie takie wazne, zeby czlowiek duzo wiedzial, ale zeby dobrze wiedzial, nie zeby umiat na pami^c, a
zeby rozumial, nie zeby go wszystko troszk§ obchodzilo, a zeby go cos naprawd^ zajmowalo.

Powiadacie:
- Nuzy nas obcowanie z dziecmi.
Macie shisznosc.
Mowicie:
- Bo musimy si^ znizac do ich poj^c. Znizac, pochylac, naginac, kurczyc.
Mylicie si?. Nie to nas m^czy. Ale - ze musimy si? wspinac do ich uczuc. Wspinac, wyciqgac, na
palcach stawac, si?gac. Zeby nie urazic.


