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Komisarz Praw Człowieka jest niezależną, 
pozasądową instytucją działającą w ramach Rady 
Europy, której mandat obejmuje rozwijanie 
świadomości w dziedzinie praw człowieka w 47 
państwach członkowskich Rady Europy. Komisarz 
Thomas Hammarberg została wybrany przez 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy i 
sprawuje tę funkcję od 1 kwietnia 2006 r. 

Thomas Hammarberg

Wykład Korczakowski 2007:
Uczestnictwo Dzieci

Henryk Goldszmit, powszechnie znany jako Janusz Korczak, uczył dzieci, 
że mają prawa. 65 lat po śmierci Korczaka nasze społeczeństwa nadal nie 
nadążają za jego postępowymi ideami dotyczącymi praw dziecka. Dlatego 
Rada Europy postanowiła zorganizować serię wykładów traktujących o 
przesłaniu Korczaka. Pierwszy wykład odbył się w Warszawie 20 listopada 
2007 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. 

Publikacja niniejsza zawiera biografię Janusza Korczaka oraz przesłanie 
Ireny Sendlerowej o Korczaku i jego solidarności z dziećmi Domu Dziecka 
aż do samego końca w Treblince. Znajdziemy tu również wykład Thomasa 
Hammarberg „Dziecko ma prawo do tego, by być wysłuchane, a dorośli 
powinni wysłuchać zdania dziecka”. 

W swoim wykładzie Komisarz Hammarberg podkreśla, że uczestnictwo 
dzieci pozwala im być aktorami własnego życia. Włączanie dzieci do dialogu 
powinno mieć miejsce na każdym etapie ich życia: w rodzinie, szkole oraz we 
wspólnocie. Komisarz ukazuje również potrzebę stworzenia przez organy 
decyzyjne, rządy, parlamenty oraz władze regionalne i lokalne możliwości 
wyrażania poglądów przez dzieci. Odnosząc się do dziennikarskiej pracy 
Janusza Korczaka Komisarz konkluduje, że współczesne media odgrywają 
kluczową rolę w prezentowaniu poglądów dzieci szerokiej publiczności.



„Dzieci mają prawo do własnego zdania,  
a dorośli powinni go wysłuchać”

2007: Wykład Korczakowski Rady Europy 
poświęcony uczestnictwu dzieci

Thomas Hammarberg
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Wstęp

Życie Janusza Korczaka jest dla nas wszystkich wielką lekcją. Janusz 
Korczak był nie tylko pedagogiem, lekarzem i psychologiem, ale także 
pracownikiem społecznym, jak również dyrektorem domu dziecka. 
Jego praca, mimo iż powszechnie znana, jest wciąż odkrywana na 
nowo. Jego nauczanie głoszone wiele lat temu pozostaje dziś bardziej 
aktualne niż kiedykolwiek przedtem. 

Korczak stwierdził, iż pedagogika nie jest nauką o dzieciach, lecz 
nauką o ludziach. Dzieci stanowiły centralny punkt jego pracy przez 
całe życie. Z dziećmi i dla dzieci założył on czasopismo „Mały Przegląd”. 
Pisał także eseje polityczne dla dzieci i był autorem wielu książek. 

Był on również wielkim pedagogiem, który pozostawił ogromną 
spuściznę publikacji  poświęconych dzieciom. Pisał je językiem 
przystępnym także dla dzieci. Jedną z najbardziej znanych – oprócz 
„Króla Maciusia Pierwszego” - była „Jak kochać dziecko”, w której 
połączył on swoje doświadczenia i obserwacje dotyczące dzieci. 
Korczak powiedział:  „wychowywać to znaczy: nie deptać, nie 
poniewierać, nie gasić, nie spieszyć - dziecko ma prawo, by było tym 
czym jest.” Dzisiaj powracamy do jego dzieła z wielkim optymizmem, 
pomimo tragicznego losu jaki spotkał Korczaka i jego dzieci. 

Odkrywamy dzisiaj, że jego nauczanie stanowi aktualną i ważną 
wskazówkę dla nas wszystkich. Janusz Korczak dostrzegł potrzebę 
dialogu pomiędzy dziećmi i dorosłymi -  dzieci powinny nie tylko 
słuchać, ale i mówić. 

Uznając jego zasługi dla praw dzieci, jak również uczucia do Polski, 
będącej jego rodzinnym krajem, pierwszy Wykład Korczakowski 
poświęcony problematyce praw dzieci zorganizowano w Warszawie 
w dniu 20 listopada 2007 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Praw 
Dziecka. Wykład ten odbył się w domu dziecka utworzonym przed 
wojną przez Janusza Korczaka.

W swym wykładzie Pan Thomas Hammarberg, Komisarz Praw 
Człowieka Rady Europy, odświeżył naszą pamięć o Januszu Korczaku 
i przyczynił się do promocji i upowszechnienia jego spuścizny, gdyż 



według Komisarza dzisiejszy świat potrzebuje przykładów 
dydaktycznych, które pozostawił nam Janusz Korczak. 

Dzisiejsze inicjatywy prawne i instytucjonalne na rzecz ochrony praw 
dzieci są  zbieżne z wizją Janusza Korczaka. Działalność Rady Europy, 
w szczególności zakaz przemocy wobec dzieci oraz prawo dzieci do 
edukacji, informacji, jak również uczestniczenia w procesie 
podejmowania decyzji, ma na celu popieranie wszechstronnego 
rozwoju społecznego dzieci w całej Europie. Jakby to powiedział Stary 
Doktor: „Dziecko nie staje się człowiekiem, ale już nim jest.” 

Hanna Machińska  Gołda Tencer 
Dyrektor Biura   Dyrektor Generalny 
Informacji Rady Europy Fundacji Shalom  
w Warszawie 
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Biografia

Janusz Korczak

 
Janusz Korczak/Henryk Goldszmit (urodzony w Warszawie 22 lipca 
1878 r. lub 1879 r.; zamordowany w niemieckim obozie śmierci w 
Treblince dnia 5 lub 6 sierpnia 1942 r.) - lekarz, wychowawca, pisarz, 
pracownik społeczny, „opiekun spolegliwy”, myśliciel; całe życie 
związany emocjonalnie ze swoim rodzinnym miastem. Po studiach 
na Uniwersytecie Warszawskim pracował jako lekarz w Szpitalu 
Dziecięcym im. Bersonów i Baumanów (1905-12). Kierował Domem 
Sierot dla dzieci żydowskich (1912-1942) oraz współtworzył Nasz 
Dom - sierociniec dla polskich dzieci (w Pruszkowie w 1919  r. i w 
Warszawie od 1928 r.). W obu placówkach realizowano jego autorski 
system wychowawczy, a także program badań nad rozwojem i życiem 
społecznym wychowanków. Członek wielu towarzystw społecznych 
i oświatowych, popularny wykładowca w seminariach i wyższych 
uczelniach, biegły sądowy w sprawach dotyczących dzieci. Założył 
eksperymentalną gazetę dziecięcą „Mały Przegląd” (1926-1939); 
współpracował, pod pseudonimem Stary Doktor, z radiem (l934-36, 
1938-39). 

Na dorobek pisarski Korczaka adresowany do dorosłych i dzieci składa 
się ponad 20 książek, ponad 1400 tekstów drukowanych w około 100 
czasopismach i cenne inedita (ok. 200, m.in. pisany w getcie pamiętnik). 
Jego kariera pisarska, dziennikarska oraz naukowa rozpoczęła się w 

“Jestem nie po to, aby mnie kochali i 
podziwiali, ale po to, abym ja działał i 

kochał. Nie obowiązkiem otoczenia 
pomagać mnie, ale ja mam obowiązek 

troszczenia się o świat, o człowieka” 



�

1896 r., a zakończyła 4 sierpnia 1942 r., kiedy sporządził swoje 
ostatnie zapiski. 

Korczak należał do pokolenia „niepokornych” inteligentów 
warszawskich, których aktywność społeczno-edukacyjna łączyła się 
z walką o niepodległość (Polska była podzielona pomiędzy zaborców). 
Korczak był zarówno świadkiem, jak i uczestnikiem historycznych 
zdarzeń - wojen i rewolucji (wojna japońsko-rosyjska i rewolucja 
1905 roku; I wojna światowa i rewolucja w Rosji, 1914-18; wojna 
polsko-bolszewicka, 1919-20; II wojna światowa). Powołany do 
carskiej armii przewędrował Europę Środkową i Wschodnią i dotarł 
aż do Mandżurii. Dla poszerzenia swej wiedzy podróżował także do 
Szwajcarii, Niemiec, Francji, Anglii; w latach trzydziestych  
dwukrotnie odwiedził Palestynę, zafascynowany świętą ziemią trzech 
religii (sam głęboko religijny, choć nie związany z konkretnym 
wyznaniem) oraz ruchem na rzecz odrodzenia narodowego Żydów 
i doświadczeniami kibucowymi. 

Poczuwał się do podwójnej przynależności kulturowej i narodowej, 
polskiej i żydowskiej, był aktywnym członkiem obu społeczności i 
działał na rzecz ich zbliżenia.

Badacz i odkrywca świata dzieci, orędownik walki o ich prawa, 
pionier teorii i praktyki nauczania, bohater oporu cywilnego w 
czasach zagłady oraz wielki autorytet moralny, który wciąż łączy 
ludzi ponad podziałami - „człowiek ludzkości”.
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Wykład Korczakowski Rady Europy 2007
Warszawa, 20 listopada 2007.

Thomas Hammarberg, Komisarz Praw Człowieka

Henryk Goldszmit, piszący pod pseudonimem Janusz Korczak, jest 
twórcą idei, iż dzieci również mają prawa – prawa człowieka. Jego 
myśl wywarła głęboki wpływ na powstanie Konwencji ONZ o prawach 
dziecka. Niektórzy spośród nas, uczestników dziesięcioletnich prac 
nad stworzeniem konwencji, czerpali inspirację z jego wizji, zgodnie 
z którą dziecko to podmiot, jednostka, a nie zwykły przedmiot należący 
do dorosłych.

Kiedy antysemityzm wymusił odejście Starego Doktora z radia jeszcze 
przed drugą wojną światową, o Korczaku mówiło się, że ma rzadki 
dar – potrafi rozmawiać z dziećmi tak jak z dorosłymi, a z dorosłymi 
tak jak z dziećmi. Rozumiał i dzieci, i dorosłych, służył im jako tłumacz, 
ale zawsze najważniejsze było dlań młode pokolenie.

Jego myśl koncentrowała się na szacunku dla dziecka – szacunku dla 
jego niezbywalnej wartości jako człowieka, ale i szacunku dla jego 
potencjału i umiejętności. To samo zaufanie cechowało codzienne 
życie w prowadzonym przez Korczaka przytułku dla dzieci, a w jego 
ostatnich latach życia również w sierocińcu w warszawskim getcie. 

Jak w oku cyklonu, gdy wokół panowało bestialstwo, mieszkańcy 
sierocińca stworzyli małą demokrację. Wszystkie dzieci miały wpływ 
na prowadzenie wspólnego domu, każde z nich ponosiło pewną 
odpowiedzialność i pełniło swe obowiązki, a także odpowiadało za 

„Dzieci mają prawo do 
własnego zdania, 

a dorośli powinni go 
wysłuchać” 



swoją pracę i postępy. Pracownicy oraz dzieci uczestniczyli w 
zgromadzeniu podejmującym ważniejsze decyzje. Uzgodniono 
konstytucję, czyli zasady zachowania i powołano sąd karzący wykroczenia 
(zazwyczaj „wyrokiem” były przeprosiny). Była tablica ogłoszeń, była 
też gazeta podająca wiadomości i służąca za miejsce dyskusji.

Ów eksperyment dziecięcej demokracji był dziełem ducha samego 
Korczaka i pozostałych dorosłych pracowników. Zakończył się 
tragicznie 6 sierpnia 1942 r., kiedy wszyscy, w tym 190 dzieci, 
pomaszerowali pod nadzorem hitlerowskich żołnierzy na 
Umschlagplatz. Tam kazano im wsiąść do pociągu, który zawiózł ich 
prosto do komór gazowych obozu zagłady w Treblince. 

Przykład, jaki dał Korczak i cała jego twórczość nie odeszły w 
zapomnienie. Jego książki wciąż są wydawane w wielu językach i nadal 
wywierają szeroki wpływ. Na przykład niedawno znalazłem nowe 
angielskie wydanie „Króla Maciusia Pierwszego”. Ta napisana w 1923 
r. powieść o chłopcu-królu, który wszczyna dziecięcą rewolucję, jest 
ulubioną lekturą wielu dzieci i dorosłych, nie tylko w Polsce.

Książka o królu Maciusiu pojawiła się w czasie, kiedy Liga Narodów 
przygotowywała deklarację o prawach dziecka. Korczak próbował 
uczestniczyć w tych pracach, jednak ostatecznie przyjęty tekst nie 
spodobał się mu. Uznał, że deklaracja ma protekcjonalną wymowę i 
nie odzwierciedla zrozumienia prawdziwej sytuacji dziecka. Korczak 
apelował o wyraźne odróżnienie działalności charytatywnej opartej 
na litości od akceptacji dziecka jako podmiotu, któremu przysługują 
konkretne prawa.

Można zauważyć wyraźną analogię między decyzją króla Maciusia o 
stworzeniu dziecięcego parlamentu w jego królestwie a demokratycznymi 
stosunkami panującymi w sierocińcu w getcie. Choć Maciuś poniósł 
klęskę, głównie przez zdradę dorosłych, to kierował się właściwymi 
intencjami i instynktami. Tymczasem prawa i demokracja dziecięca 
wymagają zmiany postaw samych dorosłych. Moim zdaniem jest to 
główne przesłanie myśli Korczaka.

Dziś wiele jego pomysłów wciąż traktowane jest jako nierealistyczne 
czy przyszłościowe. Jednakże zarysowuje się nowa tendencja i rosnąca 
świadomość podmiotowych praw dzieci w oparciu o zrozumienie 
faktu, że każde dziecko jest wyjątkowe i ma niezbywalną wartość jako 
człowiek.
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Konwencja o prawach dziecka

Świadomość ta znalazła swój wyraz w Konwencji o prawach dziecka 
przyjętej w 1989 r., pierwszym międzynarodowym akcie prawnym 
uznającym prawa obywatelskie i polityczne dzieci. Konwencja przyznaje 
dzieciom prawo do tego, by je wysłuchać i ich zdanie potraktować 
poważnie. Artykuł 12 ust. 1 sankcjonuje udział dzieci w procesach 
decyzyjnych:

„Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania 
swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych 
poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując 
je z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka.”

Odniesienie do zdolności dziecka do kształtowania własnych poglądów 
należy rozumieć w szerszym kontekście. Każdy człowiek od urodzenia 
ma własne poglądy i może je wyrażać. Nawet niemowlęta są ekspertami 
w zakresie własnych uczuć czy preferencji i potrafią je uzewnętrzniać. 
Problem w tym, czy rodzice, nauczyciele, opiekunowie i inni dorośli 
są w stanie wysłuchać, zrozumieć i przekazać te poglądy.

Artykuł 12 jest chyba najsłabiej realizowanym przepisem całej 
konwencji. Nie do końca rozumie się, że artykuł ten nakłada na rządy 
obowiązek zapewnienia, by zasięgnąć opinii dzieci i je uwzględnić w 
każdej sprawie, która dzieci dotyczy.

Zdolność dziecka do kształtowania i wyrażania poglądów zależy 
również od realizacji innych praw zapisanych w konwencji, na przykład 
prawa do edukacji i prawa do swobodnego udziału w życiu kulturalnym. 
Równie wielką wagę ma wolność słowa, myśli, sumienia, wyznania i 
stowarzyszania się, a także prawo do prywatności.

Komitet Praw Dziecka ONZ – organ monitorujący wdrażanie konwencji 
– wskazał artykuł 12 jako jedną z „zasad ogólnych” konwencji, co 
oznacza, że powinien on przyświecać interpretacji pozostałych 
artykułów i mieć zastosowanie w realizacji wszystkich aspektów 
konwencji.

Szczególnie ważne jest prawo dziecka do ochrony przed wszystkimi 
formami krzywdy i przemocy. Korczak był oczywiście przeciwny 
stosowaniu kar cielesnych. Dziecko musi dorastać w bezpiecznym 
otoczeniu i powinno mieć możliwość swobodnej wypowiedzi bez 
obawy o to, że za swe poglądy zostanie wyśmiane lub ukarane.
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Rodzina

Takim środowiskiem jest między innymi rodzina. Sposób podejmowania 
decyzji w rodzinie nie tylko ma bezpośrednie przełożenie na same 
decyzje, ale również wpływa na to, czy dzieci potrafią słuchać innych 
i rozwiązywać konflikty interesów.

Dawniej dzieci, a zwłaszcza najmłodsze dzieci i dziewczynki w wielu 
kulturach, miały w rodzinie niewiele do powiedzenia. To dorośli 
podejmowali ważne decyzje w istotnych sprawach bezpośrednio 
dotyczących dziecka, na przykład w zakresie kształcenia czy przyszłego 
zatrudnienia. Decyzje takie nie były dla dziecka czytelne.

Dziś dziecko ma więcej możliwości podejmowania własnych decyzji, 
ale może mu brakować odpowiednich wskazówek i wsparcia. Coraz 
częściej członkowie rodzin prowadzą w ciągu dnia oddzielne, równoległe 
życie w miejscu pracy, szkole czy świetlicy.

Co więcej, dzieci często spędzają większość dnia na czynnościach 
zorganizowanych przez dorosłych, co pozostawia im niewiele czasu 
na własne zabawy i zajęcia, w których mogłyby swobodnie podejmować 
własne decyzje.

Według badań prowadzonych w wielu krajach, większość młodych 
oddających po raz pierwszy głos w wyborach naśladuje swoich 
rodziców. Oznacza to, że poglądy polityczne dzieci kształtują się w 
domu rodzinnym, a zapatrywania polityczne postrzega się jako sprawy 
rodzinne. Dzieci po raz pierwszy poznają świat polityki krajowej czy 
lokalnej słuchając rozmów dorosłych w domu, ale raczej nie zachęca 
się ich do aktywnego udziału w tych rozmowach. Jeśli oboje rodzice 
pracują, poglądy dziecka kształtują się w oparciu o coraz więcej źródeł, 
do których należą głównie media.

Szkoła

Komitet Praw Dziecka ONZ sformułował „Uwagi ogólne o celach 
kształcenia”, w których zapisano, iż „należy wspierać udział dziecka w 
życiu szkoły, tworzenie wspólnot szkolnych i rad uczniowskich, 
kształcenie i poradnictwo rówieśnicze oraz uczestnictwo dzieci w 
szkolnych działaniach dyscyplinarnych, jako element procesu 
kształcenia i praktycznej realizacji praw.”
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Aby dziecko mogło wykształcić niezależne poglądy oparte na rzetelnej 
informacji, musi mieć dostęp do licznych źródeł bogatych informacji 
oraz przygotowanie w zakresie umiejętności rozumowania i krytycznej 
analizy. Interaktywne metody kształcenia oparte na aktywnym 
uczestnictwie mają zasadnicze znaczenie, nie tylko z punktu widzenia 
lepszych wyników kształcenia, ale i dla dialogu, wymiany poglądów i 
krytycznego myślenia. By nauczyć się, jak rozwiązywać problemy i 
rozstrzygać konflikty interesów, dziecko musi ćwiczyć się w słuchaniu, 
rozważaniu argumentów i wyważaniu sprzecznych interesów. 

W wielu krajach funkcjonuje „szkolna demokracja” w postaci rad 
uczniowskich i współpracy uczniów z radą pedagogiczną, ale jej zakres 
zwykle ogranicza się do zajęć dodatkowych, czasu wolnego i dbałości o 
obiekty szkolne. Niewiele szkół zachęca uczniów do wyrażania swych 
poglądów, nie mówiąc już o ich udziale w przygotowywaniu programów 
nauczania, planów lekcji i środków dyscyplinarnych. Rzadko stosuje się 
uzgodnione, przejrzyste mechanizmy rozpatrywania skarg uczniów. 

Szkoły, a zwłaszcza szkoły publiczne, są tradycyjnie głównym 
instrumentem państwa służącym formalnej socjalizacji politycznej. 
Powszechnym elementem „wychowania obywatelskiego” i innych 
podobnych przedmiotów, szczególnie w ustrojach autorytarnych, są 
patriotyczne treści i bezkrytyczny szacunek dla narodu i rządzących 
nim instytucji. W dzisiejszym, coraz bardziej złożonym, pełnym 
wewnętrznych zależności świecie narodom demokratycznym potrzebni 
są obywatele o głębokiej wiedzy, krytycznym nastawieniu i umiejętności 
sprawnego rozumowania. Takich nowoczesnych obywateli lepiej 
przygotują szkoły zapewniające aktywne uczestnictwo i szerzej stosujące 
interaktywne metody kształcenia, a nie tradycyjne modele 
nauczania. 

Środki przekazu

Zgodnie z duchem myśli Korczaka, w konwencji wskazano, że dziecku 
przysługuje prawo do odpowiednich informacji właściwych w danym 
wieku. Podobnie jak innym obywatelom, dziecku przysługuje prawo 
do informacji o jego położeniu, możliwościach wyboru i konsekwencjach 
działań. Pod tym względem szczególną rolę odgrywają środki 
przekazu.
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Środki masowego przekazu mogą w tym zakresie zrobić jeszcze więcej. 
Powinny co najmniej unikać upowszechniania stereotypowego obrazu 
dzieci i młodzieży, podtrzymującego uprzedzenia co do ich poglądów 
i zachowania, czy to z przesłanek komercyjnych, czy też jakichkolwiek 
innych.

Programy służące zwiększeniu dostępności odpowiednich informacji 
dla dzieci powinny być opracowane i dostosowane do różnych grup 
wiekowych. Mimo swych zobowiązań w tym zakresie, niewiele rządów 
rzetelnie realizuje skierowane do dzieci usługi mediów publicznych. 
Niewiele rządów próbuje włączyć dzieci w proces planowania i 
produkcji programów medialnych.

Środki przekazu odgrywają również kluczową rolę w zakresie 
upowszechniania poglądów dzieci w społeczeństwie. Konieczne jest 
przygotowanie dziennikarzy wrażliwych na codzienne życie i 
specyficzne potrzeby dzieci, w tym takich dzieci, którym grozi krzywda 
i wyzysk. Udział dzieci w badaniach opinii publicznej i komentowaniu 
wydarzeń bieżących to kolejna możliwość upowszechniania poglądów 
dzieci w mediach.

Środki przekazu próbują czasami uwzględnić udział dzieci, na przykład 
wydzielając dla nich kolumnę w gazecie lub okazjonalnie emitując 
specjalny program telewizyjny bądź radiowy. Ważną rolę odgrywają 
pisma dla dzieci. Im większa grupa dzieci może współtworzyć treści 
przekazywane przez takie media, tym bardziej udany jest to eksperyment. 
Dzieci-dziennikarze z sukcesem tworzą reportaże i prowadzą wywiady, 
przyczyniając się do upowszechniania poglądów dzieci.

Współczesne technologie łączności, a zwłaszcza internet, dają dzieciom 
możliwość przekazania swych poglądów na bezprecedensową skalę 
oraz organizowania wspólnych działań w celu uczestnictwa w życiu 
publicznym i politycznym poza tradycyjnymi kanałami.

Jednakże te same zjawiska spowodowały wzrost ryzyka związanego z 
poszerzaniem się przepaści dzielącej dzieci uprzywilejowane od dzieci 
marginalizowanych. Niemniej jednak, również dzięki względnie niskim 
kosztom niektórych komputerowych środków łączności, zwłaszcza 
udostępnionych przez społeczność lokalną lub szkołę, internet zasługuje 
na szczególną uwagę jako instrument służący zwiększaniu aktywnego 
uczestnictwa dzieci i uwzględniania ich praw we współczesnym 
społeczeństwie.
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Organizacje pozarządowe

Niektóre bardziej aktywne ruchy młodzieży, zwłaszcza uczniów, 
powstały w sposób odmienny do tradycyjnych instytucji i partii 
politycznych. Wiele grup młodzieżowych prowadzi kampanie na rzecz 
reform w konkretnej dziedzinie, pracując na rzecz ochrony środowiska 
lub pokoju albo przeciwko rasizmowi, nie uczestnicząc w tradycyjnym 
systemie polityki partyjnej. Młodzież często wychodzi na ulice, by 
zademonstrować swoje poglądy, nieraz czyniąc to w formie 
niekonwencjonalnej i prowokacyjnej, a nawet sięgając po przemoc.

We wszystkich regionach powstają autentyczne organizacje dziecięce 
dążące do obrony interesów i praw dziecka. Przyjmują one różne formy, 
m.in. grup nacisku lub niezależnych stowarzyszeń o charakterze 
doradczym. Kluby Dziecka w Nepalu stworzyły ciekawy model. Są to 
kluby dzieci w wieku od 8 do 16 lat, doskonalące ich umiejętności 
organizacyjne i zapewniające szkolenie w zakresie wspólnego 
podejmowania decyzji. Dzieci uczestniczą w społecznych projektach 
zalesiania lub budowy kanalizacji, a przy okazji uczą się, jak bronić 
własnego prawa do wolności słowa i ochrony przed krzywdą.

W Wielkiej Brytanii dzieci powołały własną organizację wspierającą 
prawa dziecka pod nazwą „Artykuł 12” (od artykułu konwencji). 
Członkowie organizacji uczą się, jak zabierać głos w sprawach ważnych 
dla dziecka w rodzinnym domu, w szkole i w społeczności lokalnej. 
Co ciekawe, przykłady tego typu organizacji znaleźć można wśród 
dzieci-robotników w krajach rozwijających się. Najwyższa więc pora, 
by przeprowadzić analizę porównawczą wpływu, jaki wywierają takie 
inicjatywy.

Tego typu organizacje dzieci mogą odegrać ważną rolę, zbierając i 
przekazując opinie dzieci, zwłaszcza dzieci niezamożnych i 
marginalizowanych. Jednak większość takich grup musi uzyskać 
wsparcie dorosłych, bo same nie dysponują odpowiednimi możliwościami 
i zdolnościami, w tym potencjałem finansowym, by organizować 
spotkania i demonstracje, otworzyć konto w banku, upowszechniać 
swe poglądy i utrzymywać kontakt ze środkami przekazu. To dorośli 
muszą im zapewnić ciągłość i trwałość działania.

Wiele organizacji zakładanych przez dorosłych w innych celach, jak 
harcerstwo, sport, rekreacja, cele wyznaniowe, może również uczyć 
demokratycznych praktyk i zapewniać dzieciom przestrzeń swobodnego 
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wyrażania opinii. Na przykład ruch harcerski jest mocno zaangażowany 
we wspieranie praw dziecka. O ile jednak niektórym organizacjom 
przyświecają uznane wartości moralne i zasady demokracji, inne 
(zwłaszcza niektóre fundamentalistyczne sekty wyznaniowe) mają 
charakter autorytarny i mogą dopuszczać się bezwzględnych manipulacji 
wobec dzieci.

Obok organizacji powołanych przez dzieci lub z ich udziałem istnieje 
oczywiście wiele innych organizacji założonych również w celu służenia 
interesom dziecka. Do tej kategorii należą organizacje społeczne, 
niektóre związki zawodowe i stowarzyszenia grup zawodowych, jak 
związki nauczycieli czy stowarzyszenia pediatrów. Takie organizacje 
mogą odegrać ważną rolę, wspierając udział dzieci w życiu społecznym, 
przy czym ich skuteczność zależy od otwartości na poglądy samych 
dzieci, która nie zawsze towarzyszyła ich działaniu. 

Władze polityczne

W trakcie „dni dyskusji ogólnej” we wrześniu 2006 r. Komitet Praw 
Dziecka z większym zaangażowaniem podjął złożony temat udziału 
dzieci w decyzjach politycznych. W swym raporcie Komitet uznał, że 
postępy w tej dziedzinie przyniosą długofalowe przemiany w strukturach 
politycznych, społecznych, instytucjonalnych i kulturalnych.

Komitet nie zalecił stosowania konkretnego modelu udziału dzieci w 
decyzjach politycznych, ale z zadowoleniem odnotował podjęte w wielu 
krajach działania polegające na stworzeniu parlamentów dziecięcych 
na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Komitet podkreślił, 
że takie inicjatywy dają dobry wgląd w procesy demokratyczne i 
umożliwiają kontakt między dziećmi a decydentami.

Jednocześnie Komitet zaznaczył konieczność przygotowania przez 
rządy jasnych wytycznych dotyczących uwzględniania poglądów 
wyrażanych przez dzieci na takim forum w ramach formalnego procesu 
politycznego oraz zapewniających właściwą reakcję na propozycje 
dzieci.

Komitet wezwał rządy do zmiany podejścia do kwestii uczestnictwa 
dzieci poprzez odejście od jednorazowych inicjatyw i wdrożenie 
systematycznego procesu. Należy zinstytucjonalizować mechanizmy 
umożliwiające udział dzieci. Na przykład organy władz odpowiedzialne 
za realizację praw dziecka powinny nawiązać bezpośrednie kontakty 
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z organizacjami dzieci i młodzieży. Ogólnie należy również wspierać 
prace organizacji pozarządowych służące uczestnictwu dzieci. 

Sformułowano również propozycję organizowania specjalistycznych 
szkoleń dla urzędników odpowiedzialnych za sprawy dzieci. Rzecznik 
Praw Dziecka powinien dysponować zasobami umożliwiającymi 
włączanie dzieci w realizację zadań monitoringowych. 

Podsumowując, Komitet jasno stwierdził, że na państwach spoczywają 
pozytywne obowiązki w zakresie powołania i ułatwienia działania 
skutecznych gremiów, w których dzieci mogłyby wyrażać swoje poglądy, 
a także utworzenia struktur konsultacyjnych, w ramach których poglądy 
dzieci byłyby odnotowywane i uwzględnianie. Wymóg ten dotyczy w 
szczególności władz publicznych i usług mających bezpośredni związek 
z sytuacją dzieci. Wypracowanie konkretnych środków realizacji prawa 
do uczestnictwa w konkretnym kontekście krajowym i lokalnym uznano 
za zadanie rządów. Niestety dyskusja ta jeszcze się nie zakończyła.

Dzieci nie mają bezpośredniej reprezentacji w oficjalnych organach 
decyzyjnych. Nie mają prawa do głosowania, a w wielu krajach nie 
mogą być członkami partii politycznych ani nawet stowarzyszeń o 
zabarwieniu politycznym aż do osiągnięcia wieku dojrzałości (zaledwie 
kilka krajów określiło wiek, od którego przysługuje czynne prawo 
wyborcze na poziomie 16 lat zamiast zwyczajowego progu 18 lat). 
Często dzieci nie mogą organizować spotkań, a ich prawo do 
stowarzyszania się jest ograniczone. Partiom politycznym często brak 
możliwości i chęci, by uwzględniać poglądy dzieci i zachęcać je do 
aktywnego udziału w życiu politycznym.

Dążenie do aktywnego udziału dzieci w życiu politycznym jest dość słabe. 
Kiedy dzieci zachęca się do udziału w manifestacjach politycznych, bardzo 
często padają one ofiarą manipulacji, a ich uczestnictwo podlega 
partykularnym interesom. Zakłada się, że rodzice i opiekunowie 
reprezentują dzieci w życiu politycznym i ogólniej w życiu społecznym.

Jednakże ta „reprezentacja” nie zawsze jest odpowiednia. Po pierwsze 
interesy rodziców i dzieci oraz interesy poszczególnych dzieci w rodzinie 
mogą stać z sobą w sprzeczności. Ponadto w wielu regionach świata 
nasila się tendencja rozpadu rodziny. Jest to jeden z powodów, dla 
których obecnie rodzice słabiej orientują się w codziennym życiu swych 
dzieci. Zjawiska te potęgują dylemat związany z wykluczeniem dużej 
części społeczeństwa z aktywnego udziału w życiu politycznym.
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W miarę jak zrozumienie praw dziecka staje się coraz powszechniejsze, 
instytucje polityczne powinny dążyć do zasięgania opinii samych dzieci. 
W jaki sposób ich poglądy mogą być uwzględniane przez oficjalne 
instytucje demokratyczne? 

Parlamenty

Parlament realizuje działania monitoringowe i może wymagać 
uwzględnienia opinii dzieci w trakcie przygotowania projektów ustaw 
i innych aktów prawnych. Może również zadbać o to, by w trakcie 
konsultacji projektów z odpowiednimi organizacjami uwzględniać 
również organizacje dziecięce. Oczywiście poszczególni posłowie i 
senatorowie mogą przekazywać propozycje dzieci i ich organizacji w 
formie rezolucji lub w toku debat parlamentarnych. W tym celu muszą 
wykazać wolę zasięgnięcia opinii młodych. 

W niektórych krajach działają ponadpartyjne grupy parlamentarne 
do spraw praw dziecka. Współdziałają one z pozarządowymi 
organizacjami praw dziecka, ale dotychczas nie wypracowały 
odpowiednich mechanizmów konsultacji z dziećmi. W niektórych 
krajach, na przykład w Norwegii i RPA, podjęto inicjatywy mające 
otworzyć debatę na temat „dziecięcego” wymiaru budżetu państwa.

Jest to dość nowy temat, zwłaszcza w młodszych demokracjach, których 
parlamenty dopiero się wykształcają i często paraliżuje je zjawisko typu 
„partia większościowa bierze wszystko”. Starsze demokracje powinny 
świecić przykładem, tworząc skuteczne mechanizmy konsultacji z 
młodzieżą. Rzecz jasna każdy kraj realizuje odmienny scenariusz 
polityczny, a więc trudno mówić o jednolitych rozwiązaniach. 

Rząd centralny

Ponieważ rząd centralny odgrywa zasadniczą rolę w przygotowaniu 
ustaw i polityki, a następnie określaniu zasad i przepisów służących 
wdrażaniu takich środków, włączając w to pozyskiwanie i dystrybucję 
zasobów, toteż konieczne jest stworzenie mechanizmów zapewniających 
skuteczne uwzględnienie opinii dzieci. Poglądy dzieci powinny być 
brane pod uwagę w trakcie zbierania danych i prowadzenia badań. 
Należy prowadzić analizy wpływu, jaki podstawowe propozycje 
polityczne i budżetowe mogą wywierać na życie dzieci, najlepiej w 
powiązaniu z dyskusją z samymi dziećmi.
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W wielu krajach powołano międzyresortowe organy koordynacji i 
monitoringu w celu uwzględniania kwestii dotyczących dzieci. 
Podstawowym zadaniem wielu takich organów jest przedkładanie 
sprawozdań Komitetowi Praw Dziecka. Organy takie powinny 
odgrywać większą rolę, zachęcając do konsultacji z dziećmi władze 
krajowe, ale również wojewódzkie i lokalne, przy czym mogą również 
prowadzić monitoring takich inicjatyw. W większości przypadków 
organy takie powinny mieć szersze kompetencje polityczne i aktywnie 
uczestniczyć w procesach rozwoju i planowania budżetu.

Chociaż ministerstwa i inne organy władzy wykonawczej odpowiadają 
w różnym stopniu przed parlamentem i elektoratem, to jednak 
wpływowe grupy nacisku i środki przekazu mają nań często większy 
wpływ niż społeczeństwo w szerszym znaczeniu. Jest to oczywiste w 
przypadku kwestii dotyczących dzieci. Częstą metodą prowadzenia 
dialogu między dziećmi a przedstawicielami władz jest udział w 
publicznych wysłuchaniach. Takie spotkania mogą przyczyniać się do 
podjęcia konkretnych działań, ale nie zastąpią koniecznego 
systematycznego procesu konsultacji na szczeblu lokalnym – nie należy 
więc ich ze sobą mylić. 

Samorządy i władze lokalne

Większość decyzji mających bezpośredni, odczuwalny wpływ na życie 
dzieci podejmowana jest na szczeblu lokalnym, na przykład przy 
planowaniu i zarządzaniu dzielnicą, szkołą, obiektami sportowymi i 
kulturalnymi, infrastrukturą wodno-kanalizacyjną czy ochroną 
zdrowia. Ponadto w ciągu ostatniej dekady w większości krajów 
zarysowała się wyraźna tendencja w kierunku decentralizacji 
kompetencji władz centralnych, przenoszonych na szczebel powiatu i 
gminy.

Chociaż tendencja ta rodzi szereg trudnych problemów, w tym problem 
sprawiedliwego traktowania, to daje ona dzieciom szereg nowych 
możliwości w zakresie uczestnictwa i wpływania na decyzje 
podejmowane w sektorze publicznym. Jest wiele różnych możliwości 
tego rodzaju, w tym bezpośredni dialog z dziećmi bądź kontakt pośredni 
poprzez ich przedstawicieli, zasięganie opinii różnych organizacji dzieci 
lub wysłuchiwanie indywidualnych opinii, systematyczne albo doraźne 
badanie opinii dzieci.



20

W niektórych krajach na zasadach eksperymentu podjęto próbę 
pogłębienia uczestnictwa dzieci w pracy władz lokalnych. Szwedzki 
Rzecznik Praw Dziecka wspiera i monitoruje podejmowane przez 
władze lokalne inicjatywy z udziałem dzieci. Wiele szwedzkich władz 
lokalnych jest zainteresowane pogłębianiem uczestnictwa dzieci – 
powołano rady młodzieży i stworzono inne, podobne mechanizmy, 
choć dotychczas nadal na zasadach pilotażu.

Projekty wspierające uczestnictwo dzieci w polityce lokalnej są wciąż 
rzadkie i raczej doraźne. Większość prowadzą organizacje pozarządowe 
lub poszczególni politycy. Prawdopodobnie sporo czasu musi upłynąć, 
nim zaistnieje wystarczająca wola polityczna i ukształtują się 
doświadczenia służące poszerzeniu tych wstępnych prób. 

WNIOSKI

Brak dziś jasnej wizji zakresu i konsekwencji realizacji prawa dziecka 
do bycia wysłuchanym i do uczestnictwa w decyzjach. Stąd też 
pierwszym krokiem musi być określenie bardziej konkretnych, 
merytorycznych celów i standardów realizacji tego prawa.

Realizacja tego prawa wymaga określenia zarówno długofalowych, jak 
i krótkoterminowych celów i strategii w zakresie świadomości 
społecznej i zachowań ludzkich oraz stworzenia realistycznych modeli 
uczestnictwa dzieci i młodzieży w decyzjach politycznych i społecznych. 
Należy wypracować mechanizmy funkcjonujące w ramach organów 
politycznych a zapewniające systematyczną konsultację z dziećmi i 
należyte uwzględnianie ich opinii.

Celem powinno być stworzenie kultury charakteryzującej się większą 
otwartością na opinie dzieci i zapewniającą pełne ich poszanowanie. 
Niestety wielu dorosłych traktuje tę perspektywę jak zagrożenie. Kwestię 
większego wpływu dzieci postrzega się jak grę o sumie zerowej, w której 
jedna strona może wygrać tylko wtedy, kiedy druga przegra. Innymi 
słowy, dorośli uważają, że jeśli dzieci będą miały więcej do powiedzenia, 
to sami dorośli utracą część swojej władzy i w mniejszym stopniu będą 
mogli kontrolować rodzinę lub zapewnić dyscyplinę w klasie.

W niektórych krajach dorośli w agresywny sposób sprzeciwiają się 
uczestnictwu dzieci, powołując się na prawa rodziców lub zasady 
wyznaniowe. Zmiana tak głęboko zakorzenionego patriarchalnego 
nastawienia wobec dzieci zajmie więcej czasu.
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Jak skutecznie poruszać ten temat? Jak dowieść, że nie ma żadnej 
sprzeczności między możliwością wywierania przez dzieci wpływu na 
własne życie i na życie społeczne a zagwarantowaniem roli dorosłych w 
zakresie opieki nad dziećmi, ich kształcenia i ochrony? Jak uświadomić 
innym, że nie jest to gra o sumie zerowej, ale że każda ze stron może zyskać, 
jeśli dorośli nauczą się wspierać dzieci w korzystaniu z ich praw?

Oto propozycje pierwszych kroków.

1. Głównym polem działania dziecka jest rodzinny dom. Priorytetowym 
zadaniem jest więc podnoszenie świadomości rodziców i opiekunów 
w zakresie prawa dziecka do bycia wysłuchanym oraz wspomaganie 
ich w tym aspekcie roli rodzicielskiej.

2. Kolejnym ważnym polem jest szkoła i przedszkole. Ważny wkład 
wnoszą: interaktywne kształcenie, odpowiednie programy nauczania 
oraz demokratyczne postawy i procedury. Środki takie powinny 
koncentrować się na wspomaganiu dziecka w zakresie swobody 
wypowiedzi, uczestnictwa w procesach demokratycznych oraz lepszym 
rozumieniu społeczeństwa i jego problemów. Ważnym zadaniem na 
przyszłość pozostaje wspieranie umiejętności nauczycieli i personelu 
szkół w kwestii słuchania dzieci, zachęcania do dialogu i 
demokratycznego rozwiązywania konfliktów.

3. Należy wspierać organizacje dzieci dążące do realizacji praw dziecka, 
zaś inne organizacje pozarządowe pracujące z dziećmi lub na rzecz 
dzieci, jak kluby sportowe i organizacje charytatywne, należy zachęcać 
do wysłuchiwania i poszanowania opinii dzieci.

4. Partie polityczne należy zachęcać do pogłębiania możliwości 
uwzględniania opinii dzieci i poszerzenia udziału dzieci w życiu 
politycznym. 

5. Telewizja, radio i prasa powinny przedstawiać wiadomości w sposób 
przyjazny wobec dzieci oraz dbać o prezentowanie opinii dzieci w 
sprawach o szczególnym dla nich znaczeniu. Można też zapewnić 
wsparcie budżetowe dla produkcji medialnych autorstwa dzieci oraz 
dla dostępu do internetu i tworzenia stron internetowych poświęconych 
tematom wybranym przez same dzieci.

6. Należy podejmować działania zapewniające przyjazne, w stosunku 
do dzieci, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Zasady 
postępowania sądowego należy dostosować do potrzeb dzieci jako 



sprawców, ofiar i świadków. Dzieci powinny mieć możliwość zabrania 
głosu w trakcie wydawania dotyczących ich decyzji administracyjnych 
i orzeczeń sądowych, na przykład w sprawach związanych z prawem 
do opieki i adopcją.

7. Rządy powinny wskazać problemy mające duże znaczenie w życiu 
dzieci, w sprawie których same dzieci powinny zabierać głos, jak na 
przykład polityka prorodzinna, planowanie obiektów gminnych, 
polityka oświatowa, ochrona zdrowia dzieci, rekreacja. Rządy powinny 
określać skuteczne metody uwzględniania poglądów dzieci oraz 
zapewniać ich reprezentatywność i znaczenie. Należy korzystać z dróg 
przekazywania takich opinii dostosowanych do różnych grup 
wiekowych, w tym dzieci młodszych, jak na przykład dialog z dziećmi 
w wieku przedszkolnym, rady uczniowskie, badania opinii publicznej, 
przedstawiciele dzieci i młodzieży oraz inne modele. Należy 
podejmować szczególne działania służące zasięganiu opinii dzieci 
niepełnosprawnych i innych marginalizowanych grup oraz 
pokonywaniu ewentualnych barier.

Powyższe działania odpowiadają wizji nakreślonej przez Janusza 
Korczaka. Należy zapewniać dziecku swobodę wypowiedzi, a także z 
całym szacunkiem wsłuchiwać się w jego opinie w domu rodzinnym, 
w szkole i w społeczeństwie. I to od jak najwcześniejszego wieku, 
bowiem wzmacnia to u dziecka poczucie przynależności do wspólnoty 
i zachęca je do samodzielnego podejmowania odpowiedzialności. 
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Fragment wspomnień Ireny Sendlerowej 

Irena Sendlerowa

Widziałam Korczaka idącego z dziećmi ze Swego Domu na śmierć!

Był już wtedy bardzo chory, a mimo to szedł wyprostowany, z twarzą–
maską, pozornie opanowany.

Szedł na przedzie tego tragicznego pochodu. Najmłodsze dziecko 
trzymał na ręku, a drugie maleństwo prowadził za rączkę.

W jednych publikacjach jest tak, a w innych inaczej, co nie znaczy, że 
ktoś się mylił. Trzeba pamiętać, że droga z Domu Sierot na 
Umschlagplatz była długa. Ja widziałam ich, kiedy z ulicy Żelaznej 
skręcali w ulicę Leszno.

Dzieci były ubrane odświętnie. Miały na sobie niebieskie, drelichowe 
mundurki. Cały ten orszak kroczył czwórkami, sprężyście, miarowo, 
dostojnie… na Umschlagplatz – na plac śmierci!!!

Czy to mara czy sen? Czy to możliwe? Za co te malutkie dzieci  
i młodzież są skazywani na śmierć? Co zrobiły? Czym zawiniły? 

Kto miał prawo wydać taki wyrok, bez precedensu w historii?

A jednak to nie sen, ani mara! To prawda! Wszechpotężny władca 
Niemiec, Hitler, przeznaczył dzieci żydowskie - tak samo, jak dorosłych, 
starców i chorych - do komór gazowych.

„Widziałam Korczaka idącego z dziećmi 
ze Swego Domu na śmierć.”

Pani Sendlerowa uratowała około 2 500 
dzieci żydowskich z Getta Warszawskiego 

podczas II Wojny Światowej
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A co na to świat? Potężne mocarstwa? Świat milczał! A milczenie 
czasem znaczy przyzwolenie na to, co się dzieje.

W jakim to się dzieje czasie? W jakim wieku?

To przecież wiek wielkich odkryć i wynalazków. Wiek rozwoju 
cywilizacji na świecie. Wiek niespotykanego dotąd postępu 
technicznego.

Więc jak to się stało, jak to mogło być, że małe dzieci i piękna 
dorastająca młodzież, chluba przyszłości w każdym kraju, w Polsce 6 
sierpnia 1942 roku idą masowo, zbiorowo na śmierć? 

Bo poszły już inne dzieci z innych zakładów i internatów. Idą na 
śmierć, którą im planowo zadali wspaniali uczeni wielkiego państwa 
niemieckiego. Twórcy największego wynalazku – cyklonu!!! Duma 
ich narodu!!!

A dzieci idą  myśląc o tym, co było na przedstawieniu „Poczta” 
Rabindranatha Tagore, które tak niedawno grali w Swoim Domu. 

Aby lepiej zrozumieć cel opowiadania dzieciom wyjątków z tej bajki, 
przytaczam w skrócie jej treść: 

Mały chłopczyk Amal jest chory. Musi leżeć w łóżeczku. Jedyną jego 
rozrywką jest obserwowanie życia przez okno. Za oknem przechodzi 
pocztylion, dziewczynka z kwiatami, roznosiciel wody, mleczarz… 
Dzieci tam za oknem bawią się. Upajająco pachną kwiaty. Słychać śpiew. 
Chory mały chłopczyk chłonie to wszystko i przeżywa te zjawiska. 
Chłopczyk tęskni do swobody, chce uciec na wieś i cieszyć się słońcem, 
całować kwiaty. Ale srogi i bezmyślny lekarz kazał zabić okiennice i nie 
wpuszczać do pokoju ani oznak jesieni, ani słońca. A malcowi się zdaje, 
że wielka góra za oknem ma ręce wyciągnięte ku niebu!!!

Amal kocha te ręce. Wyrywa się z dusznego pokoju, aby pójść drogą, 
której nikt nie zna. Uspokaja się, kiedy go zapewniają, że przyjdzie 
czas, gdy lekarz sam go wyprowadzi. A ktoś większy, mądrzejszy 
przychodzi i uwalnia go.

W tym żałobnym marszu następują czasem małe przerwy. Tym 
bardziej, że lato tamtego roku było upalne. Dzieci muszą trochę 
odpocząć.

I wtedy „Stary Doktor” opowiada im, że właśnie przyszedł list od 
króla i wzywa je tak, jak było w tej bajce, do długiej wędrówki szerokim 
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gościńcem, tam gdzie kwitną piękne kwiaty, szemrze strumyk, a 
wysoka góra wznosi swe ręce ku niebu.

Dzieci przecież nie mogą wiedzieć do ostatniej chwili – do chwili, 
kiedy zbójeckie ręce niemieckiego zbrodniarza zatrzasną za nimi 
drzwi morderczego wagonu, którego kierunek Treblinka - co znaczy 
śmierć.

Dzieci nie mogą znać prawdy do ostatka. Najmłodsze dzieci trzymają 
w maleńkich rączkach laleczki, które robił dla nich z plasteliny profesor 
Władysław Witwicki i przesyłał je swoim dwóm asystentkom - dr 
Romanie Wiszniackiej i dr Esterze Merkinównie. 

Zamknięte w Getcie nie traciły czasu. Prowadziły dla najmłodszych 
tzw. „kącik zabaw” umilający dzieciom ich smutne tragiczne 
dzieciństwo.

I maluchy, trzymając te laleczki, robione z miłości specjalnie dla nich 
przez profesora psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, jeszcze nie 
wiedziały, że już za chwilę bestialskie łapy hitlerowskich oprawców, 
zamykając je w śmiertelnych wagonach pełnych karbidu i wapna, będą 
wiozły je w ostatnią drogę ich życia.

Przecież organizowane niedawno przez Korczaka przedstawienie 
„Poczta” Rabindranatha Tagore w Domu Sierot miało na celu 
odwrócenie uwagi dzieci od tego, co się dzieje za zakratowanymi 
oknami ich Domu.

A działy się wtedy rzeczy najokropniejsze.

Tragiczne lato tego roku było już prawdziwym piekłem. Ciągłe łapanki 
uliczne  zwykłych przechodniów, głód i tyfus plamisty kosiły ludzi 
każdego dnia, a do tego ustawiczna strzelanina do niewinnych ludzi.

Odwrócenie uwagi dzieci od tych potworności mógł wymyśleć i tego 
dokonać jedynie Korczak, serce najczulsze i najtkliwsze dla wszystkich 
dzieci na świecie i jego genialny umysł, który w tym piekle Getta umiał 
przewidywać najgorsze.

I rzeczywiście to najgorsze było tuż, tuż, zbliżało się w zastraszającym 
tempie do murów Getta.

Korczak wybrał taką sztukę, która kończy się akcentem optymistycznym. 
Bo właśnie przyszedł teraz list od króla, który wzywa i zaprasza dzieci 
do pięknego, wyzwolonego kraju.
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Byłam wtedy na tym przedstawieniu. Teraz, 6 sierpnia 1942 roku, na 
ulicy, tak jak wtedy na przedstawieniu, widzę zgarbionego „Starego 
Doktora”, który siedział w kącie sali, a w jego oczach czaił się niebywały 
smutek. Ten niepowtarzalny geniusz i pedagog chciał, aby dzieci trochę 
się zdystansowały od koszmarów, które działy się na ulicach Getta. 
Myślał też, że może ten wieczór, kiedy są artystami, grają, może będzie 
ich ostatnim radosnym przeżyciem  przed śmiercią w komorze 
gazowej.

Widząc ten tragiczny pochód, jak niewinne dzieci idą w śmiertelnym 
marszu i słuchają od Doktora optymistycznych słów z bajki, nie wiem, 
jak mnie i innym naocznym świadkom tego pochodu nie pękły 
serca.

Ale serca nie pękły, tylko zostały myśli do dziś niezrozumiałe dla 
normalnego człowieka.

Ze wszystkich moich najdramatyczniejszych przeżyć wojennych, 
takich jak pobyt i tortury na Pawiaku, torturowanie w Gestapo na 
Szucha, sceny umierającej młodzieży w szpitalu AK, gdzie byłam 
pielęgniarką podczas Powstania Warszawskiego, żadne nie pozostawiły 
na mnie takiego wrażenia, jak widok pochodu Korczaka z dziećmi na 
śmierć.

Jak to się stało, czy rzeczywiście nie mogliśmy nic zrobić, aby 
przeciwstawić się temu bestialstwu? Jaka wobec tego była nasza rola? 
Nasza niemoc - co to znaczy? Przecież podstawowym elementem 
wychowawczym jest pomoc drugiemu w potrzebie. A ten Naród tak 
bardzo potrzebował wtedy pomocy.

A wtedy, 6 sierpnia 1942 roku, świadkowie tego marszu żałobnego 
nic nie zrobili.

Ulica osłupiała, ale milczała! Ulica ta nie mogła nic pomóc, bo była 
bezbronna, zmordowana, storturowana trzema latami zbrodni 
dokonywanej każdego dnia. 

Nie mając ani właściwej broni, ani dostatecznej ilości amunicji, gołymi 
rękami iść na czołgi i stawić czoło armii niemieckiej uzbrojonej „po 
zęby”… To by było samobójstwo.

Fragment wspomnień Ireny Sendlerowej zapisanych 6 lutego 1997r. 
przez PAN
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Komisarz Praw Człowieka jest niezależną, 
pozasądową instytucją działającą w ramach Rady 
Europy, której mandat obejmuje rozwijanie 
świadomości w dziedzinie praw człowieka w 47 
państwach członkowskich Rady Europy. Komisarz 
Thomas Hammarberg została wybrany przez 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy i 
sprawuje tę funkcję od 1 kwietnia 2006 r. 

Thomas Hammarberg

Wykład Korczakowski 2007:
Uczestnictwo Dzieci

Henryk Goldszmit, powszechnie znany jako Janusz Korczak, uczył dzieci, 
że mają prawa. 65 lat po śmierci Korczaka nasze społeczeństwa nadal nie 
nadążają za jego postępowymi ideami dotyczącymi praw dziecka. Dlatego 
Rada Europy postanowiła zorganizować serię wykładów traktujących o 
przesłaniu Korczaka. Pierwszy wykład odbył się w Warszawie 20 listopada 
2007 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. 

Publikacja niniejsza zawiera biografię Janusza Korczaka oraz przesłanie 
Ireny Sendlerowej o Korczaku i jego solidarności z dziećmi Domu Dziecka 
aż do samego końca w Treblince. Znajdziemy tu również wykład Thomasa 
Hammarberg „Dziecko ma prawo do tego, by być wysłuchane, a dorośli 
powinni wysłuchać zdania dziecka”. 

W swoim wykładzie Komisarz Hammarberg podkreśla, że uczestnictwo 
dzieci pozwala im być aktorami własnego życia. Włączanie dzieci do dialogu 
powinno mieć miejsce na każdym etapie ich życia: w rodzinie, szkole oraz we 
wspólnocie. Komisarz ukazuje również potrzebę stworzenia przez organy 
decyzyjne, rządy, parlamenty oraz władze regionalne i lokalne możliwości 
wyrażania poglądów przez dzieci. Odnosząc się do dziennikarskiej pracy 
Janusza Korczaka Komisarz konkluduje, że współczesne media odgrywają 
kluczową rolę w prezentowaniu poglądów dzieci szerokiej publiczności.




