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Dzieci nie będą dopiero, ale już są ludźmi 

 

Dziś to, że dziecko ma jakieś prawa i przywileje staje się, na całe szczęście, oczywistością. 

Może nie zdajesz sobie nawet sprawy z tego, ze kiedyś mogło być inaczej? A jednak było. 

Posiadanie praw przez dzieci nie zawsze było traktowane w sposób naturalny. Kiedyś dziecko 

było uznawane jako własność dorosłego, nie jako odrębna istota, do tego stopnia, ze ojciec 

dziecka mógł decydować o tym, czy ma ono żyć, czy umrzeć, mógł je też skazać na wygnanie 

i poniewierkę.  To prawo zniósł cesarz Walentynian w 365 roku i wydał edykt uznający 

proceder uśmiercania dzieci za przestępstwo.  Krok, w historii kształtowania się praw dziecka 

bardzo istotny, nie zmienił jednak diametralnie sytuacji dziecka. Miało już wprawdzie prawo 

do życia, ale było traktowane jak miniaturka dorosłego. Tak jak dorosła osoba musiało ciężko 

pracować i walczyć na wojnie, w przypadku przewinienia ponosiło taka sama karę, jak osoba 

dorosła. Nie zauważano tego, że dziecko potrzebuje innego pokarmu, więcej odpoczynku, że 

nie jest zdolne do takiego wysiłku, jak dorosły, że chce i ma prawo się bawić i żyć w rodzinie. 

Nie znano zabawek ani dziecięcych ubiorów. Dziecko było postrzegane jako „mniejszy 

dorosły”, dlatego właśnie na wielu średniowiecznych obrazach dzieci są malowane jak małe 

istoty z twarzami i strojami dorosłych ludzi. (zobacz np. obrazy Jana van Eycka). Z biegiem 

lat i wieków rozszerzała się lista przyznawanych dzieciom praw- od prawa do życia i prawa 

dziedziczenia, po zrównanie praw wszystkich dzieci, ustanowienie łagodniejszych procedur 

postępowania z dziećmi niedostosowanymi społecznie, podkreślenie szczególnej ochrony, 

opieki i pomocy dzieciom szczególnej troski, niepełnosprawnym dzieciom uchodźców. 

Świadomość celowości przyznawania praw dzieciom rodziła się, jak widać, stopniowo. W 

1913 roku Czerwony Krzyż zaproponował pierwsze porozumienia ukierunkowane na ochronę 

dzieciństwa, w tym tez roku odbył się pierwszy „Międzynarodowy Kongres Ochrony 

Dzieciństwa”. Niestety, wybuch wojny przerwał dalsze działań w tym zakresie. Po 

kataklizmach społecznych, politycznych, którymi ofiarami są dzieci- dorośli sprawcy tych 

wydarzeń przypomnieli sobie o prawach dziecka do życia, do życia w pokoju. Po koszmarze I 

wojny światowej ogłoszona została 1 923 roku Genewska Deklaracja Praw dziecka a po II 

wojnie światowej w roku 1959 Deklaracja ONZ. W 1989 roku została uchwalona Konwencja 

o Prawach Dziecka. „… Ma ona nie tylko prowadzić do poprawy losu dziecka przez 

rozwiązywanie przez włączenie publiczne problemów dziecka i rodzin, ale także 

modyfikować metody wychowawcze, sposoby traktowania dziecka przez rodziców, 



nauczycieli, instruktorów, wychowawców i wszystkich dorosłych, którzy spotykają dziecko 

na swojej drodze w jakichkolwiek okolicznościach.
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Te wspomniane powyżej metody wychowawcze i sposoby traktowania i postrzegania dziecka 

były i są również bardzo różnorodne. Z jednej strony obrońcy dziecka bardzo mocno walczyli 

z mitem dziecka-miniaturki dorosłego domagając się specjalnego traktowania, specjalnych 

praw dla dziecka. Zostało dostrzeżone dzieciństwo- nie tylko jako okres przejściowy do 

dorosłości, ale jako piękny i beztroski okres, w którym dziecko powinno żyć bez ograniczeń, 

bez obowiązków i wpływu wychowawców, bez troski o przyszłość. Najważniejszym 

przedstawicielem tego nurtu w pedagogice (naturalizm pedagogiczny)  był J.J. Rosseau, 

którego stwierdzenie : „..Jeżeli jakaś nowa nauka staje się konieczna, strzeż się dawać ją 

dzisiaj, jeśli możesz bez niebezpieczeństwa odłożyć ja do jutra..” 
2
 spodobałaby się zapewne 

naszym dzieciom i dziś. Chociaż zafascynowanie J.J. Rosseau sposobem życia ludów 

pierwotnych (bo przecież to właśnie epoka wielkich odkryć geograficznych był zaczątkiem 

jego idei), dzikość i spontaniczność dzieciństwa nie do końca sprawdziły się w praktyce, 

warto pamiętać o tym, że zostało tu bardzo mocno dostrzeżone dzieciństwo, jako okres, który 

należy szanować, chronić, doceniać i zapewnić każdemu dziecku.  

O takie dzieciństwo, z poszanowaniem praw małego człowieka i przeciw karom cielesnym 

walczyła lekarka i pedagog Maria Montessori: „… Dziecko musi być grzeczne, musi milczeć, 

nie wolno mu niczego dotykać, co stanowi własność dorosłych. Co do niego należy? Nic” 

(M.Montessori).  

To, można powiedzieć, odkrycie dzieciństwa wyzwoliło nowe myśli i nurty pedagogiczne. 

Jednym z głównych jest pajdocentryzm, który stawia dziecko w centrum uwagi, stało się ono 

podmiotem a nie przedmiotem nauczania, a wychowanie zostało dostosowane do potrzeb, 

możliwości i faz rozwojowych oraz indywidualnej natury dziecka. Wychowanie, zdaniem 

pajdocentryków sprowadza się do opieki nad naturalnym rozwojem dziecka. Warto 

zapamiętać, że wybitnymi przedstawicielami takiego podejścia do wychowania dziecka byli: 

E.Claparede, J.Piaget, wspomniana już Maria Montessori, W.Dawid i J.Korczak. Ważna 

postacią w pedagogice XX wieku była również Ellen Key, szwedzka pisarka i pedagog, 

szczególnie wrażliwa na los dziecka. Zaproponowała reformę szkolnictwa i wychowania, w 

którym najważniejsze byłoby rozwijanie dziecka w zgodzie z jego właściwościami, 

zróżnicowanie cech umysłowych dzieci, nacisk na samodzielność i aktywność dziecka, jego 
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potrzeby, zainteresowania i wrażliwość. To właśnie Ellen Key obwołała wiek  XX 

„stuleciem dziecka”. 

 „każde dziecko jest inne i wymaga innego podejścia”, że każde z nich jest w jakiejś cząstce 

„dziedzicem wszystkiego”, zatem należy mu się po prostu wszystko, co tylko najlepsze w tym 

świecie dorosłych posiadamy” (Ellen Key).  

Innym reformatorem szkolnictwa i wychowania oraz podejścia do dziecka był Johann 

Pestalozzi, który podkreślał znaczenie samowychowania i samodoskonalenia w silnym 

związku z otoczeniem i światem. 

„ Sam staje się światem a świat staje się przeze mnie światem- ja, nierozłączny z nim, jestem 

dziełem świata, on, nierozłączny ze mną, jest moim dziełem.” J.Pestalozzi 

Jak widać na przestrzeni wieków kształtowało się z wolna postrzeganie dziecka jako 

prawdziwego, pełnoprawnego, rzeczywistego człowieka a dzieciństwa jako bardzo ważnego, 

rządzącego się własnymi prawami i potrzebami, okresu w życiu człowieka. Bardzo ważne w 

poglądach pedagogów, wychowawców, lekarzy stało się postrzeganie dziecka, jako osoby, 

która od początku swego życia ma nienaruszalną godność. 

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i 

obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 

publicznych.
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Bardzo dużą rolę w umacnianiu poczucia godności dziecka odgrywa wychowanie. „W okresie 

dzieciństwa można młodego człowieka przekonać, ze: 

 potrafi, bo jest mądry, ciekawy, potrafi takim być, jeśli chce 

 może osiągnąć sukces, jeśli zechce, posłucha, nauczy się, podejmie wysiłek włączenia 

się w działanie 

 możliwe są także porażki, niepowodzenia, straty, ponieważ wielu rzeczy jeszcze się 

nie rozpoznało, nie zrozumiało 

 może się nauczyć, ale także musi oduczyć nieskutecznych sposobów działania 

Można, niestety, również dziecku zakomunikować, ze: 

 niewiele znaczy dla otoczenia 

 niewielu obchodzi, że wszystko jedno, co i jak zrobi 

 niewiele od niego zależy 

 niewiele może osiągnąć (…)
4
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Jednym z najwybitniejszych polskich pedagogów walczących o poszanowanie godności 

dziecka i traktowanie go na równi z dorosłymi był Janusz Korczak. Znakomicie upominał się 

o dziecko wywodząc, że „to nie prawda, iż to tylko dziecko- bo to już człowiek, tyle ze 

jeszcze taki mały i bezbronny”. Domagał się szacunku dla każdego dziecka, poszanowania 

jego prawa do tajemnic i posiadania rzeczy, do radosnego dzieciństwa, Jak zapewne wiesz, 

Janusz Korczak tak bardzo chciał zapewnić dzieciom prawo nie tylko do godnego życia, ale 

również do godnej śmierci, ze dobrowolnie towarzyszył swoim małym wychowankom, 

których hitlerowcy skazali na śmierć w komorze gazowej. Do końca dodawał dzieciom 

odwagi i otuchy. Ta bohaterska śmierć nie jest jednak największym osiągnięciem Doktora. 

Pozostawił po sobie ogromny dorobek literaci oraz rozwiązania metodyczne, z których 

korzystają do dziś wychowawcy, pedagodzy i my- harcerscy instruktorzy. To właśnie Janusz 

Korczak podkreślając rolę samorządności w wychowaniu dzieci zastosował jako pierwszy w 

swoim sierocińcu sąd koleżeński, radę samorządowa, sejm dziecięcy. 

Sąd koleżeński- odgrywał w samorządzie wiodącą rolę, w jego skład wchodziło 5 

wychowanków jako zespól sędziowski i jeden wychowawca jako sekretarz. Sad spotykał się 

raz w tygodniu. Skargi do sądu można było zgłaszać na samego siebie (!) i na starszych od 

siebie. Wyroki sadu koleżeńskiego były ogłaszane w gazetce i na tablicy ogłoszeń 

Rada samorządowa- do chwili powołani sejmu dziecięcego- organ ustawodawczy, potem 

wykonawczy. Zajmowała się sprawami nurtującymi wychowanków. W radzie zasiadało 10 

wychowanków i wychowawca jako sekretarz. W Radzie działały komisje problemowe, np. 

komisja sprawdzania czystości czy komisja zeszytów. 

Sejm dziecięcy- najwyższa instancja samorządowa. Tu trafiały sprawy wykraczające poza 

kompetencje sądu i rady samorządowej. Sejm mógł zatwierdzić lub uchylić niektóre decyzje 

rady samorządowej podając uchwalę w sprawie ważnego święta lub wydarzenia w życiu 

wychowanków. Czasem sejm decydował nawet o wydaleniu wychowanka z zakładu. 

 

Innym sposobem rozwijania poszanowania dziecka, jego poglądów i uczuć był plebiscyt 

życzliwości i niechęci. Dzięki niemu dzieci uczyły się oceniać swoich kolegów, określać 

własne poglądy. Przygotowywały się również do tego, że w życiu często będą oceniane, nie 

zawsze dobrze. Takiej ocenie, stosowanej rokrocznie wobec wszystkich dzieci, poddawani 

byli również wychowawcy.  
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Oryginalnym sposobem oddziaływań wychowawczych Korczaka były również zakłady. 

Zakład to rodzaj umowy zawieranej przez wychowanka z samym sobą w obecności 

wychowawcy. Dotyczyły przezwyciężania złych skłonności,  kształtowania silnej woli i 

charakteru.  

Korczak zachęcał swoich małych przyjaciół, aby decydowali o sobie samych, o ważnych dla 

nich sprawach, dorosłym zaś na każdym kroku- własnymi słowami lub poprzez bohaterów 

swoich książek przypominał, że dzieci warte są szacunku. Jego Król Maciuś I mówił: 

„…Postanowiliśmy, żeby rządził cały naród, żeby cały naród mógł powiedzieć, czego mu 

trzeba. Ale zapomnieliście panowie, że naród to nie tylko dorośli, ale i dzieci. Mamy kilka 

milionów dzieci, więc i one powinny rządzić”
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Nieprzemijająca wartość koncepcji pedagogicznej Korczaka tkwi zwłaszcza w głoszonym i 

praktykowanym przez niego głębokim humanizmie, pozwalającym uznawać każde dziecko za 

wartościowego człowieka, który zasługuje na taki sam szacunek, jak człowiek dorosły: 

… „dziecko ma prawo do szacunku, do szczęścia i do należytego wychowania, że dziecko jest 

pełnowartościowym człowiekiem obecnym, nie zadatkiem na człowieka w przyszłości, że 

dziecko ma prawo żądać, aby nie było lekceważone i ma prawo do zaspokojenia 

podstawowych ludzkich potrzeb. Dzieci nie będą dopiero, ale już są ludźmi” J. Korczak 

 

 

Mimo odwiecznej  dyskusji na temat jak najlepszego wychowania dziecka  i poszanowania 

jego praw w dzisiejszym wychowaniu, zarówno w tym rodzinnym, szkolnym, 

środowiskowym jak również naszym, harcerskim, wiele jest  nadal niewłaściwych zachowań, 

metod, mitów szargających godność dziecka. 

W rodzinie nadal często dziecko pozbawione jest swojego prawa do prywatności, posiadania 

rzeczy i tajemnic, w wielu rodzinach jest przymuszane do pracy fizycznej ponad swoje siły i 

możliwości. Dziecko często nie może decydować o tym, z kim się przyjaźni, czym się 

interesuje, co chce robić. W epoce „wyścigu szczurów” rodzice, powodowani zbytnią troską o 

przyszłość dzieci albo własnymi ambicjami często przymuszają dzieci do przyspieszonego 

dorastania. Stawiają przed dzieckiem wymagania i zadania ponad jego możliwości, skracając 

czas na zabawę, skracając dzieciństwo. Wiele dzieci jest również pozbawione prawa do 

dorastania w pełnej i szczęśliwej rodzinie, kontaktów z obojgiem rodziców i swoim 
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rodzeństwem.  Niestety, częsty jest również proceder znęcania się emocjonalnego i 

fizycznego nad dzieckiem, wykorzystywania seksualnego dziecka i maltretowania go.  

W środowisku lokalnym, w bloku, na osiedlu, na podwórku dorośli równie często lekceważą 

prawa przysługujące dziecku. Przede wszystkim dziecko nie jest bezpieczne w swoim 

najbliższym otoczeniu, czyhają na nie niebezpieczeństwa komunikacyjne, cywilizacyjne a 

przede wszystkim czyha na nie zły, dorosły najczęściej człowiek. 

Pogląd o tym, że młodzież jest coraz gorsza, również nie sprzyja dziecku.  Z jednej strony 

ogromna część dorosłych nastawia się od razu negatywnie do młodych, sadząc, że każde 

dziecko z tatuażem, długimi włosami lub gumą do żucia w ustach jest złe. Z drugiej zaś- duża 

część zastraszonych dorosłych nie reaguje nawet na najgorsze wybryki młodych- a przez to 

nie zatrzymuje postępującego procesu demoralizacji i chuligaństwa. 

Kiedy taki zagubiony młody człowiek, bez zrozumienia rodziny,  bez akceptacji otoczenia 

trafia do szkoły, bardzo często tu również nie otrzymuje wsparcia. Mimo wielu doskonałych 

pedagogów pracujących w polskich szkołach ciągle jeszcze szkoła jest często miejscem 

ośmieszania i poniżania ucznia, znęcania się fizycznego i emocjonalnego nad dzieckiem, 

niezdrowej rywalizacji niszczącej radość uczenia się. W ponad dwudziestoosobowej klasie 

uczeń to często jedynie numerek z dziennika. Na rozmowę o problemach konkretnego dziecka 

nauczyciel zawalony obowiązkami i wymogami dydaktycznymi nie ma czasu, czasem nie jest 

również do takiej rozmowy przygotowany. 

Szkołę jako miejsce niszczące człowieka, jego indywidualność i twórczość rysują przede 

wszystkim przedstawiciele antypedagogiki, pedagogiki krytycznej i nurtu antyszkolnego. 

Podkreślają oni, ze pod pretekstem wychowania i nauczania szkoła pozbawia wolności, 

dyskryminuje dzieci przez pokolenie dorosłych, przenosi wzorce czarnej pedagogiki z 

pokolenia na pokolenie. Twierdzą wręcz, że „Wychowanie jest pretekstem do pozbawienia 

praw” (H. Ostermeyer) 

Nasz podopieczny to również dziecko żyjące w jakiejś rodzinie, w jakimś środowisku 

lokalnym, uczeń jakiejś szkoły. A więc na pewno, zakładając nawet wariant najbardziej 

optymistyczny, ze to szczęśliwe dziecko żyje w szczęśliwej rodzinie, wśród wspaniałych 

sąsiadów i uczy się w świetnej szkole pełnej znakomitych wychowawców – na pewno ma 

jakieś własne problemy, poglądy, pragnienia. Zastanówmy się, jak możemy to elementarne 

poczucie godności dziecka kształtować i wzmacniać. 

 

 

 

 



Parę ciekawostek 

 

Na przełomie XVIII i XIX wieku w rozwijającym się przemyśle coraz więcej wyzyskiwanych 

było dzieci. Dzieci w wieku dzisiejszych zuchów pracowały po kilkanaście godzin dziennie i 

w dodatku otrzymywały jedynie 20% zapłaty dorosłych. 

 

W okresie I wojny światowej w Europie zginęło ponad 2 mln dzieci a ponad 13 mln zostało 

osieroconych lub opuszczonych
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Dzieci ulicy to dzieci poniżej 18 roku życia, które przez krótszy lub dłuższy czas żyją w 

środowisku ulicznym. Dzieci te żyją przenosząc się z miejsca na miejsce, nawiązują kontakty 

z grupa rówieśniczą lub z innymi na ulicy. Oficjalnym adresem tych dzieci jest adres 

rodziców lub jakiejś instytucji socjalnej, pomocy wychowawczej, poradni psychiatrycznej itd. 

Zarówno z rodzicami, jak i przedstawicielami szkół, instytucji pomagających młodzieży oraz 

służb socjalnych, które ponoszą za nie odpowiedzialność- dzieci te mają słaby, albo żaden 

kontakt.
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Szacuje się, ze ok. 30 5 dzieci na świecie jest krzywdzonych fizycznie, czyli maltretowanych. 

Również w Polsce 30 % rodzin maltretuje swoje dzieci. W skali roku do szpitali dziecięcych 

trafi a około 500 małych pacjentów z ciężkimi obrażeniami ciała zadanymi im przez osoby 

dorosłe, często najbliższe.  

 

Prawa dziecka proponowane przez Ellen Key 

 do godnego poczęcia 

 do samokształcenia 

 do odpowiedniej atmosfery domu rodzinnego 

 do bycia niegrzecznym 

 do posiada wad 

 do indywidualnego rozwoju 

 do wyboru rodziców 

 do życia bez przemocy 
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prawa dziecka proponowane przez A.S. Neilla 

 do wolności, samostanowienia o sobie 

 do nieskrępowanego rozwoju 

 do odpowiedzialności za samego siebie i za swojej uczucia, emocje, wiedze i wolę 

 do życia bez przemocy fizycznej i psychicznej 

 do autoekspresji  

 do miłości i akceptacji  

 do humoru i radości 

 do prywatności osobistej i rzeczowej 

 do oświecenia seksualnego i własnego seksualizmu 

 do wsparcia i pomocy ze strony innych 

 

 

 

Cytaty  

,…Kiedy zaś słyszę kobietę, która zirytowanym i podniesionym głosem łaje kogoś na ulicy, 

to musze się obejrzeć, aby stwierdzić, czy chodzi tu o psa, czy tez o dziecko” prof. J.Tazbir
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Cóż przeto należy myśleć o takim okrutnym wychowaniu, które poświęca teraźniejszość dla 

niepewnej przyszłości, które nakłada dziecku wszelkiego rodzaju kajdany i zaczyna od tego, 

ze czyni je nieszczęśliwym, ażeby mu przygotować w dalekiej przyszłości jakieś 

przypuszczalne szczęście” J.J.Rosseau 

 

 

 

Dzieciństwo definiowane jest jako niezmiernie znaczący dla całości życia człowieka okres 

rozwoju. Dzieciństwo określa ogólne szanse na uporządkowanie życia biologicznego, 

psychicznego i społecznego. Zakłócone dzieciństwo takie szanse odbiera.
9
 

 

                                                 
8
 Stosunek do dziecka w okresie staropolskim, W: Rodizna- jej funkcje przystosowawcze i ochronne. Warszwa: 

PAN 1995, s.166 
9
 Danuta Waloszek, Skutki zaniedbania szans rozwojowych w dzieciństwie, W:Dzieci gorszych szans, warszawa 

2001 



…”czyniąc dziecku krzywdę zadajemy mu zło, zło, którego dziecko nie potrafi rozpoznać, 

zidentyfikować, ocenić i odrzucić” F.Dostojewski
10

 

 

Dzieci wasze nie są waszymi dziećmi. 

Są synami i córkami tęsknoty życia za własnym spełnieniem 

Przechodzą przez was, lecz z was ni e pochodzą. 

I chociaż są z wami, do was nie należą. 

Możecie im dać miłość waszą, lecz nie myśli wasze. 

Jako ze swe własne myśli posiadają. 

Możecie e gościć ich ciała, lecz nie dusze ich, 

Gdyż ich dusze zamieszkują w domu należącym do jutra, 

Którego nawet w snach waszych odwiedzić nie zdołacie. 

Możecie usiłować być podobnymi do nich 

Lecz nie próbujcie nawet uczynić ich podobnymi do was. 

Jako, ze życie nie cofa się ani na dzień wczorajszy nie czeka 

Jesteście łukami, z których dzieci wasze 

Niby żywe strzały wysyłane SA w przyszłość. 

K.Gibran 
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 Za: Danuta Waloszek, Skutki zaniedbania szans rozwojowych w dzieciństwie, W:Dzieci gorszych szans, 

warszawa 2001 



 „Dzieciństwo nie jest przedpokojem życia, jest organicznym etapem rozwoju jednostki. 

Pchać dziecko na siłę w wiek dojrzały narusza sakralność życia, dając pierwszeństwo jednej 

fazie szycia nad inną. Każdy okres życia ma równą godność i należy ją uznać i uszanować. 

Spokojne przeżywanie dzieciństwa jest fundamentalnym prawem dziecka. Należy starać się 

je, na ile to możliwe, zagwarantować. Powinno być troską wszystkich, by ni było „dzieci bez 

dzieciństwa”. Jest to sprawa nie tylko rodziców, szkoły, wychowania, ale też polityków i 

programatorów środków masowego przekazu.
11

 

Później przyszło pełne zadumy stwierdzenie, że jednak „człowiek- a więc i każde dziecko- to 

brzmi dumnie” (Maksym Gorki), choć „człowiek to w istocie rzeczy istota nieznana” (Alex 

Carel). Znakomicie tez upomniał się o dziecko Janusz Korczak wywodząc, że „to nie prawda, 

iż to tylko dziecko- bo to już człowiek, tyle ze jeszcze taki mały i bezbronny”. Do tego 

dołącza spostrzeżenie, ze „ojcem dziecka jest jego dzieciństwo”, przy czym ono samo 

kształtowane jest przez środowiska swego życia, że „żyje i dojrzewa prawidłowo dopiero 

wśród ludzi, przez ludzi i dla ludzi” (Emil Durkheim)
12
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