
data
 Warszawa, 2012

Szkoła tolerancji Janusza 
Korczaka
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Zajęcia na kanwie utworów literackich Janusza 
Korczaka. W warsztatach kładziemy nacisk na 
rozwój umiejętności współpracy i dialogu, a także 
okazywanie empatii i szacunku dla drugiego 
człowieka. 

Szkoła tolerancji

1.Prawa małych i dużych
2.Gdybym był Kajtusiem Czarodziejem… siła 
dziecięcej wyobraźni
3.Spotkanie z królem Maciusiem I – teatrzyk 
kukiełkowy
4.Dzieci do parlamentu
5.Czuję, rozumiem, reaguję – o umiejętności 
współodczuwania
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Dlaczego Janusz Korczak:
1.Jego pomysły dotyczą najbardziej podstawowych 
praw dzieci
2.Są nada aktualne i wykorzystywane (Karta Praw 
Dziecka)
3.Nie upraszczał świata i starał się przekazać jego 
różnorodność
4.Swoje teorie stosował i sprawdzał w codziennej 
pracy wychowawczej
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Prawa dziecka, prawa człowieka
Obowiązki 
Demokracja 
Władza

Tematy

Historia i przeszłość
Warszawa pod władzą Rosjan
Przedwojenna Warszawa
II wojna światowa
Wojna
Getto
Inne kultury i wyznania
Ludność żydowska

Tolerancja
Szacunek
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Wojna jako zły sposób 
rozwiązywanie problemów
Tolerancja i uwrażliwienie 
uczucia na innych ludzi

Cele:
•Wprowadzenie w tematykę II wojny 
światowej
•Zdobycie podstawowych informacji o życiu w 
okupowanej Polsce
•Zdobycie wiedzy o Januszu Korczaku
•Zainteresowanie przeszłością
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Janusz Korczak jako czarodziej:
Chronił dzieci tworząc dla nich w rzeczywistości wojenne 
jak najbardziej normalny świat
Dbał o przyjaźń i podstawowe wartości
Opowiadał bajki i baśnie odciągając uwagę dzieci od 
codziennych zmartwień

„Tłum dzieci, także spoza sierocińca, przychodziły do 
Domu Sierot słuchać opowiadanych przez niego bajek... 
Na sali cisza, narrator mówi prawie szeptem... Coś w tym 
niepojętego: dzieci zapominały o głodzie i zimnie. Tylko 
Korczak mógł zaspokoić ich głód poezją, nie chlebem, 
ogrzać je nie węglem, lecz tętniącą życiem, wyobraźnią, 
humorem, śmiechem i łzami.
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Włodek – Włodzimierz Dusiewicz
http://ahm.1944.pl/Wlodzimierz_Dusiewicz/2

... skończyłem drugą klasę w 1939 roku, miałem iść do klasy trzeciej. 
Szkoły nie było, szkoła została zamknięta, ale gdzieś po kilku 
miesiącach, około pół roku, otworzono szkołę ponownie i wszystkich 
uczniów tej szkoły i uczennice – a chciałem powiedzieć, że klasy były 
męskie i żeńskie, nie było koedukacji – wszystkich uczniów zaprosili 
do szkoły niemieckiej, gdzie byli nauczyciele Niemcy, niemieccy 
nauczyciele, którzy znali świetnie język polski. Większość z nich była 
potem folksdojczami. Uczyli nas niemieckiego, gotyku, pisania, 
czytania. Była to szkoła ze strasznym rygorem, tłukli nas 
nieprzeciętnie. Miałem poobrywane uszy, ręce poobijanie linijką, bo 
cokolwiek, to walili tak, że aż puchło...

http://ahm.1944.pl/Wlodzimierz_Dusiewicz/2


14.05.12

To słowo na „w” było chyba zaklęciem wymyślonym przez 
jakiegoś złego czarnoksiężnika. I miało okropną moc: kiedy 
się je wymawiało, patrząc na jakiś przedmiot – ten 
przedmiot przestawał być kolorowy!
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Rasizm - nie!

Antysemityzm - nie!
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Król leżał na łóżku bardzo blady i ciężko oddychał. A przy królu siedział
jeden ten sam poczciwy doktór, który i Maciusia leczył, gdy Maciuś był
niezdrów.
– Tatusiu, tatusiu! – krzyknął Maciuś ze łzami. – Ja nie chcę, żebyś ty
umarł.
Król otworzył oczy i smutnie popatrzał na synka.
– I ja nie chcę umierać – powiedział król cicho – nie chcę ciebie, synku,
samego na świecie zostawiać.
Doktór wziął Maciusia na kolana – i już więcej nic nie mówili.
A Maciuś przypomniał sobie, że już raz siedział tak przy łóżku. Wtedy ojciec
trzymał go na kolanach, a na łóżku leżała mamusia, tak samo blada – tak 
samo ciężko oddychała.
„Tatuś umrze, jak mamusia umarła” – pomyślał Maciuś.
I straszny smutek zwalił mu się na piersi – i wielki gniew, i żal do ministrów,
którzy tam się śmieją z niego, Maciusia – i ze śmierci jego ojczulka.
„Już ja im odpłacę, jak będę królem” – pomyślał Maciuś.

Król Maciuś I
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Dziękuję za uwagę
Marta Dulinicz

m.dulinicz@dsh.waw.pl

www.dsh.waw.pl

mailto:m.dulinicz@dsh.waw.pl
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