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M$odzie%y Szkolnej”

 



      Formy polskich samorz!dów uczniowskich, si"gaj!ce swymi korzeniami wieku 
O#wiecenia, z up$ywem XIX stulecia zanika$y stopniowo, g$ównie ze wzgl"du na 
ograniczenia polityczne. %ywa jednak by$a idea samorz!dno#ci wychowanków, 
wyros$ej z s!dów kole&e'skich, a daj!cej si" zmieni( w autonomiczn!, 
wybieraln! w$adz" rówie#nicz!. Bronis$aw Trentowski  pisze wprost: „S!dy 
/ ... /zamieniaj natychmiast w sejm, t" warowni" wszelkiej rozumnej wolno#ci. 
Niech wychowa$cy sami sobie prawa nadaj!: ty masz by% sejmu tylko 
sekretarzem i praw stró&em. Oni s! od Boga przeznaczeni do autonomii, %wicz 
wi"c ich w niej za m'odu! 

    / ... / Autonomia jest jedynym prawodawstwem godnym cz'owieka i zdolnym go 
najsilniej zobowi!za% / ... /” / cyt. za Kami'skim, 1962, s. 43 /. 

     Kiedy czyta si" te s$owa, trudno nie dostrzec, &e idea Trentowskiego, wyrastaj!ca 
z tradycji a zarazem zadziwiaj!co nowoczesna, zosta$a prawie w pe$ni 
zrealizowana dopiero w XX wieku- przez Janusza Korczaka. 

      Korczak podobnie jak wielu jego poprzedników, lecz nieporównanie wyra)niej, 
nie traktowa$ samorz!du dzieci i m$odzie&y jako wy$!cznie zewn"trznego 
przejawu demokracji w &yciu spo$ecznym wychowanków. I w tym, co pisa$, 
i w tym, co robi$, mo&na odnale)( my#l o g$"bszym sensie kryj!cym si" za 
praktyk! s!du, sejmu, dy&urów, gazetki. Idei samorz!dno#ci odpowiadaj! 
instytucjonalne jej zabezpieczenia w postaci organizacji spo$ecznej i cia$ 
przedstawicielskich. Korczakowski samorz!d jest nie tylko „instytucj! 
uczniowsk!”- jest form! spo$ecznego dzia$ania. Form! rodz!c! si" powoli 
i s$u&!c! zbiorowo#ci, która pragnie w ten sposób zapewni( sobie niezale&no#( 
od centrów „steruj!cych”. Samorz!d dzieci w domu Korczaka nie jest zabaw!  
w autonomi", ani treningiem wspó$&ycia spo$ecznego. Problemy, które rozwi!zuje 
- s! problemami codziennego &ycia. Wychowanie przez taki samorz!d - jest 



     Wynika to ze stanowiska, które Korczak sformu$owa$ nast"puj!co: „...Mówimy: 
praca organizacji, a nie: zabawa organizacji... Je#li kto# chce si" bawi%, niech 
idzie do teatru, a nie bierze si" do roboty, która wymaga wysi'ku i sumienno#ci, 
a nie obiecuje nic, oprócz wewn"trznego zadowolenia, &e si" przynosi po&ytek” 
/ Korczak 1978, t. III, s. 192 /. Mowa tu wprawdzie o organizowaniu gazetki 
szkolnej, ale u Korczaka dotyczy to i dy&urów, i s!du i sejmu.  

     Organizacja &ycia spo$eczno#ci dzieci i doros$ych, a w tym- pracy pojedynczych 
osób i grup- wymaga$a w systemie Korczaka stworzenia drobiazgowej  i 
precyzyjnej organizacji,. Korczak nie „wdra&a'” wymy#lonego a priori systemu 
organizacyjnego. Ów system wyrasta$ wprawdzie z ogólnych za$o&e' 
koncepcyjnych, ale przede wszystkim – z konkretnych potrzeb                                   
i warunków. Wyrasta$ powoli i nie bez trudno#ci. Poszczególne „podsystemy” 
samorz!du istnia$y do#( d$ugo, by$y zmieniane, doskonalone, zanim Korczak 
zdecydowa$ si" na to, by pe$niej zinstytucjonalizowa( ide" w$adzy dzieci nad 
dzie(mi i móc napisa(: „...Dojrzeli#my do prób samorz!du ...”
/ Korczak 1978, t. I, s. 379 /. 

  Aleksander Lewin wyró&nia trzy  g$ówne komponenty samorz!dno#ci                    
dzieci w systemie wychowawczym Korczaka  / tj. wspó$zarz!dzanie, 
wspó$gospodarowanie i oddzia$ywanie opinii spo$ecznej / my#l", &e trzeba tu 
ustrzec si" jakiejkolwiek enumeracji; komponenty te nie tyle si" dope$nia$y,                    
co by$y pewn! konsekwencj! jedne drugich, zob. A. Lewin, Wprowadzenie.                  
W: J. Korczak 1978, t. I, s. 17 /. 



1. wspó!gospodarzenie – dy&ury - samoobs$uga- opieka starszych nad 
m$odszymi- prace spo$ecznie u&yteczne

2. wspó!zarz"dzanie: / samorz!d m$odzie&y w #cis$ym znaczeniu / s!d kole&e'ski, 
sejm

3. oddzia!ywanie opinii spo!ecznej: gazetka - plebiscyt &yczliwo#ci - stopnie 
obywatelskie - wykazy - rejestry - dyskusje

      Korczak sam traktowa$ swój system jako struktur" dynamiczn!. Widzi mo&liwo#( 
rozwoju pe$nej samorz!dno#ci- etapami. Takim etapem by$y dy&ury, gazetka,
a tak&e najwa&niejszy- i by( mo&e- kontrowersyjny element: s!d kole&e'ski. 
S!d, który w opinii A. Kami'skiego / 1962, s. 75 / by$ „ ... g'ównym motorem 
wprowadzaj!cym w ruch ca'! maszyn" samorz!du dzieci"cego”- dla Korczaka 
jest zaledwie zawi!zkiem samorz!dno#ci / zob. Korczak 1978, t. I, s. 311 /. 

      Na tle do#wiadcze' Korczaka, licznych publikacji  na ten temat- budzi si" pewna 
istotna w!tpliwo#(. Samorz!dno#(- jako sposób wspó$&ycia mi"dzy lud)mi 
w instytucjach mo&e pozostawa( w sprzeczno#ci z faktem, &e z czasem zostaje 
ona uregulowana normami, regulaminami. Potrzebne s! wi"c nast"puj!ce 
za$o&enia: 



1. normy regulaminowe nie musz! stanowi( pogwa$cenia wolno#ci; nie pozostaj! 
tak&e w konflikcie z naturalnymi potrzebami i d!&eniami dzieci. Ale tylko 
wówczas, gdy s! to normy wypracowane w toku wspó$&ycia i wspó$pracy, gdy ich 
autorami lub wspó$autorami s! same dzieci, a wychowawca jest tak&e tylko 
wspó$uczestnikiem dzieci"cego prawodawstwa,

2. organizacja formalna jest wtedy potrzebna, gdy mo&e s$u&y( dziecku                    
i pomaga( w jego wychowaniu, kiedy broni tych, którym w klimacie  bezprawia 
mogliby si" zgubi( lub zdemoralizowa(,

3. wszystko zale&y od tego, czy samorz!dnie zorganizowana spo$eczno#( 
dzieci"ca spotyka si" ze strony wychowawcy z umiej"tnym wyborem sposobu 
wspó$&ycia; a wi"c trzeba umie( odpowiedzie( sobie na pytanie, kim ma by( 
wychowawca wobec dzieci"cej organizacji samorz!dowej,

4. samorz!dno#( i jej przedstawiciele - samorz!d, tak samo jak ca$e wychowanie, 
s$u&! w ostatecznym rachunku ka&dej jednostce ludzkiej z osobna, cho(by &y$a 
w najbardziej zintegrowanym systemie spo$ecznym. Dlatego samorz!d nie mo&e 
by( celem samym dla siebie, a raczej - #rodkiem do celu, warunkiem, który 
spe$niaj! m!drzy ludzie doro#li, by ka&de dziecko mia$o prawo „ ... wykorzysta% 
wszystkie plusy, które posiada, wszystkie dodatnie warto#ci, którymi 
rozporz!dza, by zwróci% na siebie uwag" ...” / J. Korczak 1978, s. 243- 244 /.



      Ta wyzwalaj!ca funkcja samorz!dno#ci - to dowód pokrewie'stwa pedagogiki 
Korczaka z najwi"kszymi #wiatowymi dokonaniami w tej dziedzinie. 

      F. W. Foerster przestrzega przed zast"powaniem inicjatywy indywidualnej- 
autorytetem doros$ych. G$osi bliskie naszej wspó$czesno#ci has$o, by inicjatywie 
tej „... umo&liwia( / ... / tylko swobodny a uporz!dkowany rozwój i utrzymywa( 
j! w ..................... zwi!zku z wielkimi widnokr"gami i do#wiadczeniami” 
/ Foerster 1917, s. 300 /. Inny pisarz, klasyk pedagogiki samorz!dowej,                     
A. Ferriere, stawia wychowaniu cele, które znacznie wykraczaj! poza                      
tzw. dzia$alno#( dydaktyczno- wychowawcz! szko$y: 

      „ ... System samorz!du jest metod! wychowania, a wychowywa% znaczy 

prowadzi% od niekompetencji do kompetencji, od niezr"czno#ci do umiej"tno#ci, 

od nie#wiadomo#ci do wiedzy, od braku przewidywania do przezorno#ci”.



Korzy"ci „ bezpo"rednio wychowawcze ”

1. uczenie si" przez dzieci i m$odzie& demokratycznych form wspó$&ycia 
spo$ecznego i organizowania si" na zasadzie stowarzyszenia ludzi równych 
wobec prawa,

2. ukszta$towanie si" u uczniów postaw #wiadcz!cych o gotowo#ci do zachowa' 
prospo$ecznych, bezinteresownych #wiadcze' i pracy dla innych ludzi,

3. g$"bsze- ni& w systemach niesamorz!dnych - pojmowanie przez uczniów 
odpowiedzialno#ci moralnej, znaczenia prawdziwego autorytetu, prawa do 
odr"bno#ci przekona', tolerancji dla innych, zdolno#ci do  i rozwijania tzw. 
wy&szych uczu(,

4. przywrócenie uczniom poczucia godno#ci i wolno#ci osobistej / jako osób 
prywatnych i jako cz$onków grupy /,

5. zapewnienie uczniom - w wi"kszym ni& dot!d stopniu - poczucia bezpiecze'stwa 



Korzy"ci „ po"rednio wychowawcze ”

1. naturalne powstawanie wewn!trzgrupowych norm moralnych, reguluj!cych 
uznawanie przez uczniów tego, co godziwe i tego, co niegodziwe,

2. stworzenie u uczniów poczucia posiadania równych szans we wspó$&yciu z innymi 
cz$onkami grupy / samorz!dnej wspólnoty uczniowskiej / - co dotyczy nie tylko ich 
pozycji wobec praw i obowi!zków, ale tak&e szans realizacji aspiracji i planów,

3. wzajemne wspieranie si" uczniów, wspó$dzia$anie, wspó$odpowiedzialno#( za losy 
jednostek i grupy, rzecznictwo interesów rówie#niczych i korzystanie z takiego 
rzecznictwa,

4. spontaniczne i pozaformalne tworzenie si" ma$ych i wi"kszych zespo$ów 
uczniowskich o wewn"trznej strukturze odpowiadaj!cej ich potrzebom oraz 
akceptowanych przez cz$onków celach dzia$ania / grupy hobbystyczne, 
towarzyskie, turystyczne,  dru&yny sportowe, itp. /,

5. wyodr"bnianie si" liderów w wyniku pozytywnie i jawnie dzia$aj!cych 
mechanizmów selekcyjnych,

6. powstawanie i funkcjonowanie autentycznego przedstawicielstwa uczniów 
w postaci organów samorz!dowych,

7. realizacja idei autentycznego partnerstwa w stosunkach uczniów z doros$ymi,
8. rzeczywiste upodmiotowienie jednostek i grup uczniowskich w procesie 

wychowania  /  przechodzenia od bezradno#ci do zaradno#ci, od dzia$a' 
reproduktywnych do twórczych i wymagaj!cych umiej"tno#ci podejmowania 
decyzji itp. /,

9. zapewnienie rzeczywistego uczestnictwa spo$eczno#ci uczniowskiej w tworzeniu
i rozwijaniu systemów wychowawczych w poszczególnych placówkach 
o#wiatowych /,



Janusz Korczak - „ O samorz!dzie dzieci i m$odzie%y ”
Samorz!d w szkole – pierwsze próby

         Coraz cz"#ciej i coraz g$o#niej mówi si" o samorz!dzie w szko$ach. Mówi si", 
&e jest samorz!d, albo by$ i nie uda$ si", albo &e b"dzie. Je&eli jest w szkole 
samorz!d, cz"#ciej s$yszy si" skargi ni& wyrazy zadowolenia. A skar&! si", &e 
niby jest, a praw &adnych nie daje. Skar&! si" na zarz!d, &e ma$o, albo nic nie 
robi, na kolegów, &e lekcewa&! dobrowolnie powzi"te uchwa$y i przeszkadzaj! 
w pracy, wreszcie s! skargi na nauczycieli, &e ich nieufny stosunek do samorz!du 
zniech"ca do pracy. Gorzej, &e nie wszyscy wiedz!, na czym w$a#ciwie ma praca 
polega(, co ostatecznie samorz!d oznacza. Bo czy kó$ka i komisje, wydawanie 
gazety i zbieranie sk$adek mog! by( nazwane prac! samorz!dow!, czy nie? 

         Odwa&niejsi powiadaj!, &e tylko udzia$ delegatów w radach pedagogicznych 
zabezpieczy( mo&e prawa ucznia i pozwoli( na kontrol" i wp$yw na bieg spraw 
szkolnych. Je#li razem zebra( wszystkie g$osy, widzi si", &e samorz!d jest prób!, 
która si" nie bardzo udaje: zamiast porz!dku i pogody sieje niezadowolenie 
i zatargi.

         To, co jest, wi"c: kó$ka rozrywkowe, sklepik, samopomoc, gazetka, komisje 
i kluby- s! to jakby ga$"zie, ale gdzie jest pie' i jego korzenie? – pyta Korczak

         Spotykamy si" cz"sto z zarzutem, &e próby nawet s! szkodliwe, wprowadzaj! 
niepotrzebn! gadanin", zabieraj! czas na zb"dne wiecowanie, podniecaj! 
ambicj" przez przyznawanie stanowisk wójtów, prezesów, w rezultacie daj! 
niem!dre albo wymuszone wybory i uchwa$y. 

– Jeden podniesie r"k", a za nim wszyscy.
– Kto lepiej gada, ten ma s$uszno#(.
– Co nauczyciel ka&e, to zebranie uchwala



         Je#li g$osowanie wypadnie nie po my#li rady pedagogicznej, i tak nic z tego nie 
b"dzie. A co najgorsze, ogó$ nie jest zadowolony z dobrowolnie wybranych 
przedstawicieli. Wi"c po co to wszystko? Zamiast udawania, lepsza stara 
zale&no#(, lepiej niech zostanie, jak by$o. Tak mówi! uczniowie zachowawcy, 
a post"powcy, zmartwieni, zwracaj! si" z pro#b! o rad":

–   co robi(?
         Mo&na spróbowa( odpowiedzie(, ale trzeba uprzedzi(, &e w odpowiedzi b"dzie 

wiele b$"dów i braków, które dope$ni( i poprawi( mo&e tylko m$odzie& szkolna, 
która najlepiej zna swoje zalety i wady. O samorz!dzie doros$ych napisano wiele 
grubych ksi!&ek, od dawna wszystkie gazety wiele o samorz!dzie pisz! i 
odbywaj! si" kursy, wyk$ady i zjazdy; powoli ucz! si" doro#li, jak nale&y mówi(, 
g$osowa(, pracowa(. Ka&dy rok przynosi zmiany i ulepszenia. Bo nic od razu si" 
nie dzieje. Uczniom jest o wiele trudniej – sami musz! sobie radzi(. St!d omy$ki 
i niepowodzenia 

Samorz!d czy samowola

Szko$y maj! rozmaite przepisy i rozkazy, których musz! si" s$ucha(. Ani 
nauczyciel, ani kierownik, ani nawet inspektor szkolny nie mog! robi(, co im si" 
podoba. Ka&dy jest odpowiedzialny, &eby w szko$ach dzia$o si" tak, jak nakazuje 
prawo. Prawa s! zapisane. Kto si" nie s$ucha, tego spotyka kara. Tylko niem!dry 
mo&e powiedzie(, &e nauczyciel robi, co chce i tylko niem!dry my#li, &e samorz!d 
szkolny mo&e gospodarowa(, jak mu si" podoba. Nie tylko plan lekcji, liczba 
przedmiotów, ilo#( godzin, to, co uczniowie powinni umie(, ale nawet wycieczki 
i rozrywki musz! si" odbywa( tak, jak rozkazuj! przepisy, jak zaleca prawo. 



         Je#li co# jest niedobre, pewnie nie mo&e by( inaczej, bo brak miejsca, brak czasu 
albo pieni"dzy. Czasem $atwo si" domy#le(, dlaczego nie jest dobrze, a czasem 
trudno. Tylko niem!dry krzyczy, &e mo&na wszystko od razu poprawi(, &e on by 
wiedzia$ i umia$.

– Gdybym ja by$ nauczycielem ....
– Gdyby mnie pozwolili ...

         Taki zarozumialec my#li, &e jest m!drzejszy od ca$ego #wiata; bo wiedzie( trzeba, 
&e nigdzie na #wiecie ludzie nie s! zadowoleni ze szkó$ i ci!gle radz!, &eby cho( 
troch" by$o lepiej, &eby nie m"czy( uczniów i nauczycieli, &eby okazywa( pomoc 
tym, którzy potrzebuj! opieki i pomocy. 

 Dalej Korczak pisze rzecz arcywa&n!: wyja#nia dobitnie, na czym polega sama 
istota samorz!du i samorz!dno#ci. Zastanów si": czy samorz!d w Twojej szkole 
w'a#nie na tym polega?

         Samorz!d - to w$a#nie praca, &eby jednakowo dobrze dzia$o si" wszystkim, którzy 
razem pracuj!, ucz! si" i pó$ dnia razem sp"dzaj!, &eby jeden drugiego nie 
krzywdzi$, nie przeszkadza$, nie dokucza$, nie wy#miewa$, a przeciwnie, &eby 
#wiadczy$ przys$ugi, pomaga$, opiekowa$ si" i pilnowa$ porz!dku. / ... /

          I dalej jeszcze – tekst na temat przeciwników samorz!du, a w'a#ciwie to o tych, 
którzy nie doceniaj! samorz!du, nie potrafi! &y% w zgranej grupie. Popatrz, jak 
Korczak kilkadziesi!t lat temu rozumia' to co dzia'o si" w klasach szkolnych, jak 
rozumia', co dzieje si" czasem w Waszych klasach, dzi#....



          ... Mo&na bardzo dobrze si" uczy(, a do pracy samorz!dowej zupe$nie si" nie 
nadawa(; mo&na by( silnym, dobrym sportowcem, $adnie deklamowa( albo 
dobrze rozwi!zywa( zadania i pisa( wypracowania, ale to wcale nie znaczy, 
&e taki pracownik samorz!du jest po&ytecznym. I odwrotnie, mo&na by( cichym, 
ma$omównym, nie#mia$ym, ma$o znanym, ale za to obowi!zkowym, wytrwa$ym 
i ofiarnym. Bo wtedy, kiedy inni si" bawi!, zarz!d musi my#le(, radzi(, pisa(, 
liczy(, za$atwia( ró&ne sprawy. A jeszcze spiera( si" i wys$uchiwa( nies$usznych 
zarzutów ze strony obra&onych, kapry#nych, nad!sanych i ordynusów.

         Obok niezadowolonych zawsze znajd! si" nudziarze, którzy niepotrzebnie pytaj! 
si", coraz z innym przychodz! pomys$em albo &!daniem. 

– Dlaczego nie robicie tego?
– Dlaczego nie robicie tak?
– Dlaczego jeszcze nic?
– Dlaczego i po co?

          Dokuczliwi i zazdro#ni sprawiaj! przykro#( docinkiem, zadrasn! ostrym s$owem. 
Bo wiedzie( trzeba, &e s! ludzie, którzy chcieliby wszystko dla siebie; najmniej 
dawa(, najwi"cej bra(. Dla tych samorz!d wtedy b"dzie dobry, gdy im przynosi 
korzy#(, i je#li samorz!d przeszkodzi albo kr"puje, albo pot"pi za samolubstwo- 
od razu staj! si" wrogami samorz!du i zaczynaj! z nim walk". 

          Tak, spotkacie si" na co dzie$ z przeciwnikami samorz!du.  Czy samorz!d ma 
czeka% biernie na ich ataki? Zgadza% si" na to, &e jaka# grupka rozk'ada klas", 
zniech"ca do pracy dla innych, czasem nawet terroryzuje reszt" kolegów? 
Janusz Korczak nie pozostawia tu w!tpliwo#ci. Oto jak widzi jeszcze jedn!, 
donios'! funkcj" samorz!du uczniowskiego: 



          Samorz!d – to nie tylko praca, ale i walka.

          Kto za$atwia swe sprawy ordynarnie, bójk!, albo gro)b! obicia, przez równie 
ordynarne wyzwiska, k$ótnie, wy#miewania i niemniej chamskie obgadywanie za 
oczy, tego trzeba zmusi( do pos$uchu dla prawa i &!da' lepszej wi"kszo#ci. 

         Samorz!d – to walka w obronie porz!dnych, cichych i s$abych, przeciwko wrogom 
porz!dku i sprawiedliwo#ci. Cz"sto s$yszy si", jak tacy mówi!:

–   w$a#nie, &e chc". Tak mi si" podoba. A co mi zrobi!? Du&o si" ciebie boj". 
Poczekaj, po&a$ujesz. Poczekaj, ju& ja si" z tob! porachuj".

         Zdaje si", &e takich „bo mi si" podoba” jest du&o. Nieprawda: ma$o ich jest, tylko 
bezczelni, wrzaskliwi, natr"tni i w#cibscy onie#mielaj! i p$osz! tych, którzy nie 
lubi! awantur. Jeden nie da rady, ale z gromad! b"d! musieli si" liczy(. 

Skrócony opis samorz!du Korczakowskiego

Wg Aleksandra Lewina – ró&ne problemy wychowawcze mo&na rozwi!za( 
nale&ycie tylko wówczas, gdy w ich rozwi!zywaniu uczestniczy sama 
m$odzie&. / ... /
... Korczak znalaz$ bardzo interesuj!ce rozwi!zanie tego problemu. Samorz!dno#( 
dzieci przejawia$a si" w jego systemie trojako:

Wspó!zarz"dzanie -  rada samorz!dowa i s!d kole&e'ski ustala$y, rzecz jasna – 
w porozumieniu z doros$ymi / na tym polega$a umowa spo$eczna /, prawa 
normuj!ce wszystkie podstawowe dziedziny &ycia zak$adu i obowi!zuj!ce 
wszystkich bez wyj!tku / zarówno wychowanków, jak i personel /. 



Wspó!gospodarowanie - szczególne miejsce w systemie wychowawczym Korczaka 
zajmowa$a praca. Mo&na nawet mówi( o kulcie, czy mo&e lepiej: szacunku, jakim 
otaczano prac", narz"dzia pracy, najlepszych pracowników. Zak$ad funkcjonowa$ 
na zasadzie prawie ca$kowitej samoobs$ugi. Praca by$a wymierna i stanowi$a 
w du&ej mierze o pozycji poszczególnych dzieci w zespole. 

Oddzia!ywanie opinii spo!ecznej - najbardziej widocznym przejawem oddzia$ywania 
tej opinii by$y co tydzie' odczytywane gazetki, w których odzwierciedla$o si" ca$e 
&ycie zak$adu i najrozmaitsze sprawy wychowanków. Temu celowi s$u&y$y równie& 
plebiscyty &yczliwo#ci. 

Wg Igora Newerlego – Korczak zak$adaj!c Dom Sierot na Krochmalnej wiedzia$ na 
pewno, &e nie b"dzie tam tresury, ani strachu, ob$udy ani samowoli. Ale jak to 
zrobi(? Postawi$ na oddzia$ywanie wzajemne opinii rówie#ników:

          ... Tak mniej wi"cej rozumowa$ Korczak, kiedy bra$ opini" #rodowiska dzieci"cego 
za podstaw", za fundamentaln! podstaw" ca$ego systemu wychowania. Na tym 
wszystkim potem budowa$ i tworzy$ ca$y samorz!d dzieci, i S!d, i Sejm i Gazet"... 
Przez ca$y czas pobytu w Domu Sierot i w Naszym Domu dziecko widzia$o siebie 
oczach innych dzieci, przygl!da$o si" ich opinii jak w lustrze. 

Wg Idy Mer#an – spory wokó$ korczakowskiego S!du Kole&e'skiego wynikaj! z 
niezrozumienia jego funkcji.

         Wiele sprzeciwów wywo$a$ w swoim czasie ów s!d. Oburzano si" na to, &e dzieci 
s!dz! swych kolegów; zarzucano, &e dzieci ucz! si" pieniactwa. Ale s!d to by$a 
w$a#nie m!dra, psychologiczna gra oparta na znajomo#ci psychiki dziecka. S!d 
usun!$ zmor" wychowawców, a mianowicie rozstrzyganie tysi"cy konfliktów 



         Wg Stefana Wo!oszyna – istnia$y zarzuty stawiane Korczakowi, &e wychowuje 
swoje dzieci w izolacji, &e &ycie jest okrutniejsze ni& samorz!dne spo$ecze'stwo 
Domu Sierot. ... Czy mamy godzi( si" z brutalno#ci! rzeczywisto#ci? Korczak nie 
widz!c drogi wyj#cia, próbuje w swym systemie wychowawczym, stosowanym w 
kierowanych przez siebie zak$adach, realizowa( koncepcj" spo$ecze'stwa 
dzieci"cego, w którym, rz!dz! si" same dzieci poza realnym &yciem spo$ecznym / 
a mo&e niekiedy i wbrew niemu /. Jest przekonany, &e uda nam si" wychowa( 
„prawdziwych” ludzi, je&eli b"dziemy dzia$a( z ufno#ci! w#ród dzieci i razem               
z dzie(mi. 



1. Poznawaj tradycje korczakowskie, ale pami"taj, &e o samorz!dzie                       
w szkole i harcerstwie pisywali równie& inni / np. Aleksander Kami'ski /. 
Poszukaj w bibliotece. Zreszt!- dobrze jest zna( literatur" samorz!dow!, ale 
jeszcze lepiej jest zna( &ycie / tradycje, potrzeby i mo&liwo#ci w$asnej szko$y /,

2. Nie zaczynajcie pracy samorz!dowej od „wyborów”, ale od stworzenia rejestru 
zada' do wykonania. Bo mo&e wykonawcy sami si" zg$osz! do niektórych prac 
i funkcji- wówczas nie trzeba b"dzie nikogo „wrabia%”,

3. Wa&ne s! regularne zebrania samorz!du, ale nie powinno by( zebra'                   
i imprez zamiast pracy codziennej,

4. Zarz!d Samorz!du Uczniowskiego / „prezydium” itp. / nie jest &adn! „w'adz!”, 
ale s$u&b! przedstawicielsk! upowa&nion! do dzia$ania przez ogó$ kolegów. 
Samorz!d wówczas jest dobry, gdy aktywni s! tak&e ci spoza zarz!du,
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5. Samorz!d rozszerza uprawnienia uczniów, ale nie zaw"&a przez to uprawnie$ 
nauczycieli. Chodzi natomiast o to, &eby wasze wspó'&ycie w szkole opiera'o si" 
na spo'ecznej umowie / porozumienie, wspó'praca /,

6. Samorz!d daje prawa, ale stoi i na stra&y praw. Nie mo&na udawa%, &e wszystkim 
wszystko wolno, bo s! ..... samorz!dni. By'aby to po prostu szkodliwa nieprawda,

7. Unikniecie plotek, pomówie$ i intryg, je#li Wasz samorz!d b"dzie dzia'a' jawnie. 
Dobrze jest wykorzysta% do tego gazetk" szkoln!, która niech b"dzie miejscem 
#cierania si" opinii i pogl!dów, okazj! do dobrej informacji, a nie dekoracj! #ciany 
korytarza,

8. Samorz!d jest potrzebny nie dzia'aczom, ale ogó'owi uczniów w szkole. Trzeba 
wiedzie%, czy wszyscy odczuwaj! po&ytki z Waszego samorz!du,

9. W ka&dej szkole, pedagog szkolny powinien by% Rzecznikiem Praw Dziecka,

10. (eby dba% o swoje prawa, trzeba je zna%! Naucz si" pyta% swojego wychowawc", 
popro# o pomoc ka&dego nauczyciela, a zdziwisz si" ile Wam wolno i ile 
powinni#cie zrobi% dla dobra swoich kolegów w szkole! 
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