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-„Czy dobrze być dzieckiem/- Tak sobie. Nie bardzo! 
Nie wiem. Zapomniałem” 

 

……………………………. 

 

- „ Nie jest wychowawcą, kto się oburza, kto się 
dąsa, kto ma żal do dziecka, że jest takie a nie inne, 
taki nie może być wychowawcą. Takie się urodziło 
lub takie okoliczności je ukształtowały… Niech Bóg 

nas strzeże od pedagogów i pedantów. To oni 
demoralizują młodzież” 



-„Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać 

mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze.  
Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje!  

(O, jakie to cudne!) 
 

……………………… 
 
 

- „ Jestem bezwzględnym, nieubłaganym przeciwnikiem 
kary cielesnej. Baty, dla dorosłych nawet, będą tylko 

narkotykiem, nigdy środkiem wychowawczym.  
Kto uderza dziecko, jest jego oprawcą. Nigdy bez 

uprzedzenia, tyko  obronie koniecznej – raz !  
W rękę bez gniewu (jeśli w żaden sposób nie można 

inaczej)” 



-„ Więc na wszystko pozwalać? Przenigdy; z 

nudzącego się niewolnika zrobimy znudzonego 

tyrana” 

 

……………………… 

 

- „ Wszystko co osiągnięte tresurą, naciskiem, 

przemocą jest nietrwałe, niepewne, zawodne” 



-„ Dziecko nie jest biletem loteryjnym” 

 

…………………………… 

 

- „ Dziecko naśladuje dorosłych” 

 

………………………….. 

 

- „ Jeśli widujemy dziecko tylko samo, poznamy je 

jednostronnie”  



-„ Nierozumną miłością można katować dzieci” 

 

…………………………….. 

 

- „ dziecko nie będąc niczym, pragnie być 

wszystkim” 

………………………. 

 

- „ Widzimy dzieci w burzliwych przejawach radości i 

smutku, gdy się różnią od nas, nie dostrzegamy 

pogodnych nastrojów, cichych zadumań, głębokich 

wzruszeń, bolesnych zdziwień, jątrzących podejrzeń 

i upokarzających wątpliwości, w których są do nas 

podobne” 



-„ Gdy jestem z dziećmi, -  towarzyszę; one mi 

towarzyszą. Rozmawiamy albo nie. 

(przeszkadzają te, które chcą przeszkadzać”) 

 

 

……………………… 

 

 

- „ Nie jestem zwolennikiem bójek.  

Ale jako wychowawca, muszę znać je.  

Znam. - Nie potępiam. Godzę się. - Pragnąłbym na 

ten temat gadać całą godzinę, dwie godziny. 

Temat aktualny. Bo tylko zabraniać - nic więcej?” 



-„ Albo życie dorosłych – na marginesie życia 

dziecięcego. Albo życie dzieci – na marginesie 

życia dorosłych. – Kiedy nadejdzie owa szczera 

chwila, gdy życie dorosłych i dzieci stanowić 

będzie zrównoważony talent” 

 

……………………….. 

 

 

- „ Pytała mnie raz wychowawczyni, jak 

odpowiadać na drażliwe pytania. – Nie ma pytań 

głupich ani drażliwych, jeśli odpowiedź jest 

rzetelna i na miarę. Jeśli wiemy sami” 



-„ Jeżeli matka szantażuje dziecko urojonymi 

niebezpieczeństwami, aby było powolne, ciche, 

jadło, spało, - potem ono mści się, - straszy, 

szantażuje matkę. Nie chce jeść, nie chce spać, - 

dokucza, hałasuje, - Piekiełko… Ale róbcie jak 

chcecie” 

 

…………………….. 

 

 

- „ Im więcej człowiek widzi i dłużej żyje, tym mniej 

pewien siebie. Życie wielkie i silne, on słaby i 

mały” 



-„ Nie ma dzieci – są ludzie, ale o innej skali pojęć, 

innym zasobie doświadczenia, innych popędach, 

innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy” 

 

…………………….. 

 

 

- „ Mowa ojczysta to nie wybrane i dobrane dla 

dziecka przepisy i morały, a powietrze, którym 

dusza jego oddycha na równi ze zbiorową duszą 

całego narodu” 



-„ Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej 

natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest 

radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, 

odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście 

samodzielności, opanowania” 

 

………………………….. 

 

 

- „ Ból dziecka boleśnie uraża ból rodziców, 

cierpienie rodziców niebacznie uderza w ból 

dziecka” 



-„ Dziecko nie jest głupie; głupców wśród nich nie 

więcej niż wśród dorosłych” 

 

………………………………. 

 

 

- „ To jest jeden z najzłośliwszych błędów sądzić, 

że pedagogika jest nauką o dziecku, a nie o 

człowieku” 



-„ W teorii wychowania zapominamy, że 

winniśmy uczyć dziecko nie tylko cenić 

prawdę, ale i rozpoznawać kłamstwo” 

 

…………………………. 

 

 

- „ Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć 

do poprawy. Dzieci chcą się śmiać, biegać, 

swawolić” 

 



-„ Jesteś porywczy (…). Dobrze, bij, byle niezbyt 

mocno, złość się ale raz na dzień tylko. Jeśli 

chcecie, w tym jednym zdaniu streściłem całą 

metodę wychowawczą, którą się posługuję” 

 

……………………. 

 

- „ O przeciążeniu szkolnym uczona Europa 

biblioteki mnogie wypisała; a cała ta zawiła kwestia 

rozwiązuje się tak łatwo i szybko, jeśli zgodzimy się 

przyjąć za zasadę, że zadaniem szkół średnich nie 

jest nauka, a rozwój dzieci, nie jest napychanie głów 

bezużytecznym balastem, a przygotowanie ich do 

życia, w które mają wstąpić jako ludzie dorośli” 



-„ Szpital pokazał mi, jak godnie, dojrzale  

i rozumnie umie umierać dziecko” 

 

…………………………….. 

 

 

- „ Powiedział mi chłopiec, opuszczając Dom 

Sierot; gdyby nie ten dom, nie wiedziałbym, że są 

na świecie ludzie uczciwi, którzy nie kradną.  

Nie wiedziałbym, że można mówić prawdę.  

Nie wiedziałbym, że są na świecie sprawiedliwe 

prawa” 



-„ Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, 

zanim zechcesz dzieci poznawać. Zdaj sobie 

sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny (…).  

Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz 

poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim” 

 

………………………………. 

 

- „ 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” 



-„ Dziecko chce by je traktowano poważnie, żąda 

zaufania, wskazówki i rady.  

My odnosimy się do niego żartobliwie, 

podejrzewamy bezustannie, odpychamy 

niezrozumieniem, odmawiamy pomocy” 

 

…………………………… 

 

- „  Nie ma słupów granicznych między okresami 

życia” 



-„ Zmieniło się oblicze świata. Już nie siła mięśni 

wykonywa pracę i borni przed wrogiem, nie siła 

mięśni wydziera ziemi, lasom (…) panowanie, 

dosyt, bezpieczeństwo (…). Tym większy 

szacunek dla intelektu i wiedzy” 

 

……………………………….. 

 

- „ Dziecko nie jest żołnierzem, nie broni ojczyzny, 

choć wraz z nią cierpi” 



-„ Czyżeśmy aż tak bezkrytyczni, że jako 

życzliwość markujemy pieszczoty, którymi nękamy 

dzieci? Czyż nie rozumiemy, że tuląc dziecko, my 

właśnie tulimy się do niego, w jego uścisku 

kryjemy się bezradni, szukamy osłony i ucieczki w 

godzinach (…) bólu, bezpośredniego opuszczenia, 

obarczamy ciężarem naszych cierpień i tęsknot” 

 

………………………………. 

 

- „ A właśnie dzieci – Książęta uczuć, poeci i 

myśliciele. Szacunku, jeśli nie pokory, dla białego, 

jasnego, niepokalanego, świętego dziedzictwa” 



-„ Dziecko obserwuje siebie, analizuje swe czyny. 

My tylko tej pracy nie dostrzegamy, bo nie umiemy 

czytać między wierszami jego od niechcenia 

rzucanych zdań. Chcemy, żeby nam się dziecko 

zwierzało ze wszystkich myśli i uczuć (…) dziecko 

jest wiele wstydliwsze, drażliwsze, czulsze na 

brutalne śledzenie jego duchowym pragnień” 

…………………………………….. 

 

- „ Jest wiele okropieństw na tym świecie, ale 

najgorszym jest kiedy dziecko boi się swojego 

ojca, swojej matki, swojego nauczyciela” 



-„ Ile klejnotów traci człowiek, że nie ma już 

cierpliwości rozmawiać z ludźmi bezinteresownie, 

tylko tak, żeby ich poznać” 

 

…………………………………. 

 

- „ Szanuję uczciwych pracowników. Ręce ich są 

dla mnie czyste i zdanie ich ma wagę złota” 



-„ Zgubiłem duszę (…). Zgubiłem nie pamiątkowy 

zegarek, nie cenne cacko, nie laskę ze srebrna 

rączką, ale zgubiłem duszę, zatraciłem gdzieś 

siebie (…). A bez duszy przecież żyć nie można… 

Co będzie teraz…?” 

 

……………………………… 

 

- „ Dzieci !  

Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i 

dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie” 



-„ Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić 

własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony 

osiąga” 

 

……………………………….. 

 

 

- „ Wychowawco, który zbyt jednostronnie czuwasz 

nad moralnością dzieci, obawiam się, że sam nie 

jesteś w porządku” 



 -  „ Zreformować świat  

to znaczy zreformować wychowanie” 

…………………………………. 

 

- „ Bez radosnego dziecięctwa całe życie 

musi być kalekie” 

 



 - „ Dziecko jest jutrem. Ono będzie pracownikiem, 

będzie obywatelem,  

będzie prawodawcą, ale czekać trzeba. Cierpliwie 

czekać. Czujnie czekać (…). Trzeba uświadomić 

sobie wagę,  

ciężar sprawy – wartość jej, cenę….” 
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