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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: JESTEM NIE 
PO TO, ABY MNIE KOCHAĆ I PODZIWIAĆ, ALE PO TO, ABYM 

JA DZIAŁAŁ I KOCHAŁ – DZIEŁO I ŻYCIE JANUSZA KORCZAKA
Kraków, 31 maja – 1 czerwca 2012 roku

Paulo Coelho w jednej ze swoich książek napisał: Być człowiekiem oznacza mieć wątpli-
wości i mimo to iść dalej swoją drogą. Iść, pozostając wiernym raz podjętemu wyborowi. 
W dziejach ludzkości nie brakowało takich osób. Ich świadectwo życia nieustannie 
inspiruje i zmusza do stawiania pytań o najistotniejsze kwestie związane z ludzką 
egzystencją. Jedną z takich wybitnych osobowości był Janusz Korczak. Jego posta-
wa życiowa i dzieło stanowią wyzwanie dla współczesnych pokoleń przesiąkniętych 
tymczasowością. 

Spośród wielu słów, które pozostawił nam Korczak w duchowym spadku, można 
wskazać te, które zawierają ponadczasowe przesłanie. Jedna z myśli: Jestem nie po to, 
aby mnie kochać i podziwiać, ale po to, abym ja działał i kochał, stała się mottem Między-
narodowej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Spo-
łecznej i Andragogiki Instytutu Nauk o Wychowaniu, przy współudziale Centrum 
Społeczności Żydowskiej w Krakowie. W moim odczuciu bardziej adekwatne dla 
tego wydarzenia byłoby określenie – spotkanie, gdyż odbywało się w niezwykle cie-
płej atmosferze. Przedsięwzięciu patronowali: JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicz-
nego im. Komisji Edukacji Narodowej prof. zw. dr hab. Michał Śliwa, Rzecznik Praw 
Dziecka Marek Michalak, Naczelny Rabin Krakowa Boaz Pash, Dziekan Wydziału 
Pedagogicznego Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberoku doc. PaedDr. Tomáš Ja-
blonský oraz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider. 

Tak jak Janusz Korczak stanowił swoisty pomost pomiędzy dwoma narodami: 
żydowskim i polskim, tak konferencja stała się miejscem spotkania międzykultu-
rowego. Obrady plenarne odbywały się w Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC) 
na krakowskim Kazimierzu, a obrady w sekcjach na Uniwersytecie Pedagogicznym. 
Konferencję otworzyli prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański, prof. dr hab. Ireneusz 
Kawecki, prof. dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, dyrektor JCC – Johnathan Ornstein 
oraz prof. dr hab. Zofi a Szarota. Obrady plenarne skoncentrowane były na trzech 
zagadnieniach: fenomenie osoby Janusza Korczaka, ponadczasowości jego dzieł li-
terackich z Królem Maciusiem Pierwszym na czele, oraz prezentacji osób, które tak jak 
stary Doktor realizowały ewangeliczne przykazanie miłości bliźniego. Wątki biogra-
fi czne Janusza Korczaka stały się przedmiotem wystąpień prof. dr hab. Krystyny 
Gąsiorek i prof. zw. dr hab. Janiny Wyczesany. Prof. dr hab. Ewa Kantowicz wykazała 
zebranym, że dorobek Korczaka znajduje swój wyraz w Konwencji o Prawach Dziec-
ka. Z kolei prof. Inna Leonidovna Fedotenko (Tula State, Lev Tolstoy Pedagogical 
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University) podzieliła się z uczestnikami spotkania refl eksją na tym, jakie cechy po-
winni posiadać przyszli nauczyciele. 

Drugi wątek obrad poprowadził Rabin Boaz Pash, który przybliżył jednego z bar-
dziej znanych bohaterów korczakowskich powieści – Króla Maciusia. Przesłania pły-
nące ze świata bajek były przedmiotem rozważań prof. zw. dr hab. Alicja Baluch 
i dr Małgorzaty Chrobak. 

Prezentację osób, którzy poświęcili swoje życie dla dobra dzieci, rozpoczął prof. 
Jiři Prokop (UP, Uniwersytet Karola w Pradze), prezentując zebranym sylwetkę Pře-
mysla Pittera – „czeskiego Janusza Korczaka”. Następnie dr Ewa Pająk-Ważna zapre-
zentowała założenia Kampanii Akcja – Edukacja, organizowanej przez Polską Akcję 
Humanitarną. Na zakończenie obrad uczestnicy spotkania poznali osobę, która reali-
zuje w swoim życiu korczakowskie przesłanie. Aktor i pedagog Robert Wyród, twór-
ca Teatru „Świattomy”, opowiedział o swojej pracy terapeutycznej z wychowankami 
domów dziecka. Jego wspomnienia uzupełniał jeden z pierwszych wychowanków, 
który obecnie również tworzy spektakle o charakterze terapeutycznym. 

Pierwszego dnia konferencji nie zabrakło atrakcji kulturalnych. Uczestnicy mie-
li okazję przejść szlakiem synagog na krakowskim Kazimierzu, zwiedzić muzeum 
Fabrykę Emalia Oskara Schindlera oraz wysłuchać koncertu Smyczkowej Orkiestry 
Kameralnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

W drugim dniu konferencji uczestnicy obradowali w trzech sekcjach. Pierw-
sza, moderowana przez ks. prof. Norberta Pikułę i dr Marka Banacha, zajmowała 
się problematyką wychowania w społeczeństwie ryzyka w kontekście koncepcji Ja-
nusza Korczaka. Dr Magdalena Lubińska-Bogacka ukazała sytuację prawną dziec-
ka w świetle najważniejszych wydarzeń oraz dokumentów prawnych XIX i XX w. 
Po tym swoistym wprowadzeniu prelegenci: dr Klaudia Cenda-Miedzińska, dr Olga 
Wyżga, dr Maria Jordan, dr Tadeusz Waldemar Gierat, dr Józefa Matejek, mgr Ewe-
lina Zdebska, dr Małgorzaty Rozenbajgier, dr Ewa Zawisza-Masłyk i mgr Małgo-
rzata Kłysz rozpatrywali kwestię poszanowania praw dziecka w rodzinie, szkole 
oraz środowisku lokalnym. Uwzględniono sytuację podopiecznych ośrodków opie-
kuńczo-wychowawczych, dzieci z opieki zastępczej, z rozbitych rodzin, dotkniętych 
niepełnosprawnością oraz narażonych na wszelkiego rodzaju nadużycia. Omawiając 
te kwestie pytano, co jeszcze pozostało z dzieła Korczaka. Na ile jego przesłanie jest 
kontynuowane?

Rezonans dzieła starego Doktora w teorii i praktyce pedagogicznej stał się przed-
miotem rozważań uczestników drugiej sekcji, której obradom przewodniczyli prof. 
dr hab. Ewa Kantowicz oraz prof. dr hab. Lucjan Miś. Referenci: dr Ewa Pająk-Waż-
na, ks. dr Bogdan Stańkowski, dr Anna Kamińska, mgr Marta Kosowska oraz dr 
Małgorzata Mądry-Kupiec debatowali nad takimi zagadnieniami, jak: na styku my-
śli Janusza Korczaka z Milenĳ nymi Celami Rozwoju; Korczkowska idea procesu ko-
munikowania się z wychowankiem; przejawy Lévinasovskiej wrażliwości na Innego 
u Korczaka; styczność jego wizji wychowania z pedagogiką Jana Bosko oraz wizja 
świata dziecka wypływająca z myśli zawartych w Prawidłach życia. 

Uczestnicy trzeciej sekcji, moderowanej przez prof. Jiři Prokopa i prof. dr hab. Zo-
fi ę Szarotę, podzielili się przemyśleniami nad ideą Janusza Korczaka i jej wpływem 
na współczesność. Swoją podróż intelektualną rozpoczęli od zapoznania się z dzie-
cięcymi marzeniami. Następnie omawiali: pożądane cechy pedagoga, sprzyjające au-
toedukacji człowieka, korczakowskie „prawa antytezy”, relacje uczeń – nauczyciel 



(animator, odkrywca) talentów, związek korczakowskiej koncepcji komunikacji z fi -
lozofi ą Nonviolent Communication (modelem komunikacji opartym na czterech kom-
ponentach: obserwacji, uczuciach, potrzebach i prośbach), prawo dziecka do niewie-
dzy. Zebrani: dr Ewa Śliwa, dr Walentyna Wróblewska, dr Edyta Widawska, mgr 
Izabela Szczepaniak-Wiecha, dr Joanna Wnęk, mgr Anna Kawula, mgr Kinga Sta-
warz-Popek, dr Alicja Janiak, dr Anna Zadęcka-Cekiera, zapoznali się z wynikami 
szeroko zakrojonych badań na temat zastępczych środowisk opiekuńczych, poziomu 
wiedzy studentów na temat życia i dzieła Janusza Korczaka oraz rozpatrywali impli-
kacje koncepcji pedagoga. 

Obrady zakończono ogólnym podsumowaniem moderatorów sekcji. Dr Ewa Pa-
jąk-Ważna podziękowała zebranym za wsparcie Akcji Edukacji. Uczestnicy spotkania 
wyjeżdżali z Krakowa z przekonaniem, że powinni się jeszcze spotkać, gdyż konfe-
rencja, mimo swojej różnorodności tematycznej, pozostawiła niedosyt… 

A może raczej tęsknotę za kolejnym spotkaniem z Januszem Korczakiem. Mark 
Twain stwierdził, że prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas poczucie, że sami możemy się 
stać wielcy.
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