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Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka 

 

Odpowiedzialność za dziecko – korczakowski apel 

 

 Baczność – albo porozumiemy się teraz, albo rozejdziemy się na zawsze. Każda myśl (…), każde 

(…) uczucie winno być przywołane do porządku i ustawione w karnym szeregu przez wysiłek 

woli. 

Te znane słowa Korczaka brzmią dzisiaj szczególnie. Są one nakazem do wspólnego działania, 

wyrażenia wspólnej woli czynu w obronie dzieci – uchodźców szturmujących brzegi Europy. Do 

tego działania skłania nas - dorosłych rozumienie współczesnego świata, podzielanie wspólnych 

wartości i norm zawartych w dokumentach, w szczególności w Konwencji o prawach dziecka.  

To po naszej stronie - dorosłych jest wiedza o sytuacji dzieci w naszych krajach, 

o sytuacji dzieci w Europie i w świecie. Wiemy i bolejemy nad tym jako eksperci, jako 

korczakowcy . Wielokrotnie powtarzamy podstawową tezę: dzieci są  najsłabszą, najbiedniejszą 

grupą społeczną. Dzieci w pierwszej kolejności stają się ofiarami konfliktów, wojen.  

 Bardzo boleśnie przekonał nas o tym tragiczny bilans II wojny światowej. Oblicza się, że 

ponad 150 tys. dzieci polskich zostało deportowanych do Rosji (z tego do kraju wróciło około 20 

tys.), około 200 tys. dzieci polskich zostało odebranych rodzicom i wywiezionych do Niemiec w 

celu germanizacji (Lebensborn); 150 tys. dzieci żydowskich zginęło w getcie warszawskim, 

tysiące przeszło przez obozy koncentracyjne, wiele poznało łagry, wiele  trafiło do stalinowskich 

obozów resocjalizacyjnych.  

  Wojny toczące się od wielu lat na różnych kontynentach doprowadziły do śmierci,  trwale 

okaleczyły, skazały na tułaczkę i emigracje  miliony dzieci. Świat, a zwłaszcza Europa zmaga się 

z tym problemem od wielu lat i ma duże doświadczenia w tym zakresie. 

 W Polsce, dopiero w 1991 roku podpisaliśmy  Konwencję Genewską z 1951 r, i Protokół 

Nowojorski z 1967 regulujący rozpatrywanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy 
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w rozumieniu Konwencji Genewskiej. Nasze doświadczenia związane z uchodźcami nie są zbyt 

duże.  

Jako Rzecznik Praw Dziecka w Polsce mam głębokie poczucie dysonansu między wielką 

potrzebą pomocy dzieciom, a realnymi działaniami w Europie. Boli mnie los wszystkich dzieci: 

polskich, somalijskich, syryjskich palestyńskich, afgańskich czy ukraińskich. Upominałem się o 

dzieci syryjskie, w ślad za oficjalnymi oświadczeniami ENOC potępiającymi złe traktowanie i 

trudną sytuację dzieci w Syrii - tym z 2012, powstałym z inicjatywy polskiego Rzecznika Praw 

Dziecka, skierowanym do Przewodniczącego Komitetu Praw Dziecka ONZ Jeana Zermattena 

oraz tym z 2013 roku do wszystkich krajów świata, zaapelowałem do Ministra Spraw 

Zagranicznych o  pomoc dla dzieci syryjskich przebywających w ośrodkach dla uchodźców. 

Dzisiaj z każdym miesiącem ten problem narasta. Jak podaje Wysoki Komisarz ONZ ds. 

Uchodźców w 2015 r. drogą morską  przybyło do Europy ponad milion uchodźców, w tym, 25% 

stanowiły dzieci, 17 % - kobiety. Save the Children dowodzi, iż do Europy przybyło ponad 26 

tys. małoletnich bez opieki dorosłych. Jednocześnie pojawia się informacja medialna o 

„zniknięciu” co najmniej 10 tys. dzieci, które znalazły się Europie bez rodzica lub opiekuna. 

Bez względu na to jak potraktujemy te liczby, jest to dla nas ważny, bolesny problem 

i wielkie zadanie - zobowiązanie. Stoją za tym postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka 

nakazujące zgodnie z art. 22 Państwom-Stronom podjęcie odpowiednich kroków wobec dziecka 

ubiegającego się o status uchodźcy, chronić jego tożsamość (art. 8) i prawo do związku z rodziną 

(art. 9). Sytuacja jest nabrzmiała. Albo porozumiemy się teraz , albo rozejdziemy się na zawsze – 

również dzisiaj powiedziałby Korczak. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie i za przyszłość 

naszych dzieci - dorzuciłaby Simone Weil. Po kominach Auschwitz – świat już nie jest taki sam 

– pouczałby Theodor Adorno.  

Szturm ofiar konfliktów i wojen do brzegów Europy jest dla nas doświadczeniem 

testującym nasz szacunek dla godności człowieka, do respektowania wartości ogólnoludzkich czy 

chrześcijańskich. Jest to wyzwanie dla naszego sumienia, dla poczucia wolności, gotowości do 

działania i ponoszenia odpowiedzialności za siebie i za świat. Można te argumenty widzieć 

w perspektywie humanistyczno-etycznej i potraktować je jako cnotę indywidualną i społeczną 
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Można w nich dostrzec racjonalizm działania, podkreślam DZIAŁANIA połączonego 

z odpowiedzialnością.  

Pytanie podstawowe: do kogo delegujemy to działanie i odpowiedzialność? Podmiotem 

prawnym w Konwencji o prawach dziecka są Państwa- Strony. Można powiedzieć, że w sensie 

prawnym - to państwo bierze na siebie odpowiedzialność za młodych obywateli, za dzieci. Dla 

pedagoga, psychologa, nauczyciela nie brzmi to tak jednoznacznie. Model państwa sprawującego 

opiekę nad dzieckiem - w krajach postkomunistycznych budzi dzisiaj nie najlepsze skojarzenia. 

Przywołuje znane nam dobrze doświadczenia państwa totalitarnego łączącego opiekę z kontrolą , 

nadzór z karą. Dzisiejsze demokratyczne państwo ma – zgodnie z zasadą subsydiarności - 

tworzyć warunki do pomocy dzieciom w każdej sytuacji, a zwłaszcza dzieciom uchodźcom. 

Chodzi tu o warunki prawne, finansowe, administracyjne, poddawane społecznej negocjacji i 

kontroli.  

W państwie demokratycznym ta odpowiedzialność ma charakter społeczny. 

Odzwierciedla sprzężony zwrotnie układ jednostki i nie tyle państwa, ale przede wszystkim 

społeczeństwa. Te związki między państwem a społeczeństwem, między władzą a obywatelem 

stają się trudniejsze - nie  tylko w tzw. państwach postkomunistycznych. W dzisiejszym świecie - 

coraz mniej w tych relacjach obywatelstwa, a coraz więcej władzy. 

Rzecz w tym, że dzisiejsze europejskie państwo uosabiające władzę nie za bardzo chce 

wziąć odpowiedzialność za pomoc małym i starszym uchodźcom. Stąd tyle nieporozumień wśród 

europejskich liderów, uników, umizgów do rożnych sił społecznych, częstokroć skrajnych, 

ksenofobicznych, a nawet faszyzujących. Coraz bardziej sceptycznie patrzymy na porozumienia 

rządów, na porozumienia europejskich agend. Nie zdejmujemy jednak z nich szczególnej 

odpowiedzialności, bo to one przede wszystkim dysponują odpowiednimi środkami prawnymi, 

finansowymi czy administracyjnymi. Chcielibyśmy, aby te działania były poddane społecznej 

obywatelskiej  dyskusji i kontroli. 

Co więcej, w społecznym przekazie – trudny, skomplikowany problem uchodźców 

zredukowany został w dużym stopniu do narracji jednej strony. Europa kreuje się w tym 

publicznym przekazie jako miłosierna, charytatywna, lub też zagrożona, zmuszona do obrony. 

Bardzo słabo wybrzmiewa głos drugiej strony - głos dziecka uchodźcy. Jestem przekonany, że 
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o ten głos dziecka upomniałby się Korczak widząc dzisiejszą tragedię dzieci syryjskich, 

somalijskich, afgańskich przedzierających się do Europy. 

Korczak widział z bliska czym jest migracja i emigracja. Opisał to  wyraziście w Listach i 

rozmyślaniach palestyńskich. Sam nie chciał się zgodzić na rolę emigranta. W liście z 27 stycznia 

1928 roku pisał - zbyt mało zostało mi życia, bym mógł lat dziesięć poświęcić na fizyczną i 

duchową asymilację z nowymi warunkami oddychania, trawienia, patrzenia. Rozumiał bardzo 

dobrze sytuację dziecka wykorzenionego, wrzuconego w inny obcy świat. Dlatego, jak pisał nie 

dał się zwieść frazesom. Dziecku jest źle także w nowym miejscu, do którego trafia, ”bo go tam 

nie rozumieją dorośli, obcy ludzie„.  

Nie wiem, nie umiem sobie wyobrazić, co powiedziałby Korczak o małych uchodźcach z 

Syrii, z Afganistanu, z perspektywy swoich tragicznych doświadczeń w getcie. Czy 

zorganizowałby dla nich dom sierot na wyspie Lesbos? Czy starczyłoby mu cierpliwości i 

wyrozumiałości wobec ustawicznych politycznych negocjacji i targów, gdy w morzu Egejskim 

giną dzieci. Czy też z wielką determinacją huknąłby: baczność, albo porozumiemy się teraz, albo 

rozejdziemy się na zawsze. 

W tym mocnym apelu Korczaka - w gruncie rzeczy nie ma wyboru. W dzisiejszym 

świecie nie mamy gdzie rozejść się na zawsze. Trzeba się porozumieć! Musimy się porozumieć!!.  

Apel Korczaka rozumiemy także jako mocne słowa skierowane do dorosłych nauczycieli, 

wychowawców, adwokatów dziecka do przedstawicieli organizacji pozarządowych i ruchów 

społecznych. Baczność musimy się porozumieć, bo innej drogi nie ma.  

 

 


