


Вітаю всіх вас з невеличким, але, сподіваюсь, для нас  значним 
ювілеєм – 20-річчям діяльності Українського товариства Януша 
Корчака.

Бажаю вам сил, наснаги,  наполегливості  у вашій просвітницькій 
та практичній  роботі по поширенню та втіленню у життя ідей  
видатного педагога, лікаря та письменника Януша Корчака.

Українське товариство зробило свої перші кроки наприкінці 
1993 року, а в 1994 було прийняте до Міжнародної Асоціації 
Януша Корчака. Воно об’єднало людей різних професій, 
національностей, політичних орієнтацій, які цінують особу та 
ідеї Корчака і готові були працювати задля їх поширення та 
запровадження у практику.

Педагогічні та  художні твори Януша Корчака виходили і за 
радянські часи  російською та українською мовами досить 
великими тиражами, але порізані цензурою. Однак більшість 
його праць ніколи не видавалася ні в Україні, ні в Росії. І ми 
були позбавлені можливості долучитися до значної частини 
спадщини Корчака.

У суспільній свідомості він жив головним чином як символ 
жертовної  любові до дітей, бо не зрадив дітей,  рятуючи  
своє власне життя. Мало хто знав, що його подвиг – логічне 
завершення подвижницького життя. Впродовж багатьох 
років  Корчак очолював у Варшаві  єврейський Дім сиріт та 
польський інтернат «Наш дім», а в роки громадянської та 
Першої світової війни допомагав українським дітям. Він створив 
глибоко продуману систему виховання. Синтезував гуманістичну 
традицію європейської та польської педагогіки, багатий 
особистий досвід та пам’ять власного дитинства. Цю систему 
можливо застосовувати і у школі, і у родині, і у дитячому будинку. 
Корчака потребують скрізь – і у щасливих, і у кризових спільнотах, 
в однонаціональному і в багатонаціональному середовищі. Його 
педагогічна система універсальна й невичерпна.

Товариство прагнуло і прагне використати багату педагогічну 
спадщину Корчака  на розв’язання численних проблем 
дитинства, на захист прав дитини, на підняття статусу зага-
льнолюдських та національних цінностей, на утвердження 
демократичних принципів у сучасній школі. Члени товариства 
проводили лекції та бесіди, семінари та конференції, присвячені 
Корчаку. Працювали і працюють у дитячих лікарнях, дитячих 
будинках, школах, прагнучи захистити права дитини, надати 

їй допомогу в кризових ситуаціях. Вони працюють в різних 
волонтерських організаціях, надаючи допомогу переселенцям 
під час цієї несподіваної та страшної  «неоголошеної війни».  

Зусиллями товариства видано чимало корчаківських  книг, 
створено декілька відеофільмів, поставлено кілька спектаклів, 
започатковано систему шкільної незалежної преси. Корчаківські 
ідеї  стали для багатьох людей опорою в їхній повсякденній 
праці.

Хочу подякувати десяткам і десяткам людей різних професій та 
різного віку, які долучились  до ідей Януша Корчака, втілюють їх 
у життя не шкодуючи  ні часу, ні зусиль. І так всі 20 років.

Ім’я Януша Корчака стає більш відомим в Україні, ніж це було у 
попередні роки, його ідеї все більше розповсюджуються. Його 
книги потрапили до багатьох державних та сімейних бібліотек. 
Його ідеї про повагу до дитини та захист дитини все більше 
втілюється в життя. І в цьому процесі є і заслуга діяльності 
Українського товариства Януша Корчака. Але це тільки перші 
кроки в осмисленні та втіленні в життя невичерпної спадщини 
великого педагога.

Тож, до роботи друзі! 

Світлана 
Петровська    

президент Українського товариства Януша Корчака,
заслужений вчитель України

 Шановні друзі!

    
ВСТУПНе СлОВО
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ІСНУю Не ДлЯ ТОгО, щОБ МеНе КОХАли І ЗАХОПлюВАлиСЯ, 

А ДлЯ ТОгО, щОБи Я ДІЯВ І КОХАВ. Не ОТОЧеННЯ ПОВиННе 

ДОПОМАгАТи МеНІ, А Я МАю ОБОВ’ЯЗОК ПІКлУВАТиСЯ ПРО 

СВІТ, ПРО люДиНУ.

Януш Корчак, «щоденник» 



    
люДи 

Белла Біндер 

Зоя Гулько 

Павла Рогова 

Богдан
Баштовий 

психолог Дитячої клінічної лікарні №7 
міста Києва, засновник громадської 
організації «Родинні світи» для дітей 
з вродженими щелепно-лицевими 
захворюваннями та їхніх сімей, 
автор статей і книжок з практичної 
психології, блискучий вчитель 
російської мови та літератури, 
Відмінник освіти України.

досвідчений вчитель англійської 
мови, перекладач, засновник 
дебатного руху в Україні, 
член правління громадської 
організації «Родинні світи».  

(1947-2014) 
директор Державної науково-
педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського, педагог, 
заслужений працівник культури України. 
Засновник бібліотечного фонду Януша 
Корчака в ДНПБУ,  ініціатор створення 
сайту «Видатні педагоги світу». 

викладач кафедри англійської 
філології та  перекладу 
Київського національного 
лінгвістичного університету, 
учасник багатьох міжнародних 
конференцій. Секретар 
Товариства. 

заступник директора школи-інтернату 
№12 міста Києва, керівник київського 
центру підтримки дітей і молоді з 
особливими потребами, вчитель 
англійської мови, учасник багатьох 
міжнародних проектів й конференцій. 

Марія 
Прокопчук 
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Ольга 
МедвЕдєва 

Світлана 
Герус 

польський філолог, перекладач (автор 
першого перекладу «Молитв тих, котрі 
не моляться» на російську), перший 
голова Корчаківського товариства у Росії. 
Надихнула на створення Товариства 
Януша Корчака в Україні. Зараз мешкає у 
Канаді, де очолює Канадське товариство 
Януша Корчака. 

історик, дослідник питань 
голокосту в Україні. Більше 10 
років присвятила діяльності 
Товариства, організатор незабутніх 
корчаківських конференцій у львові, 
Дніпропетровську, Києві, учасник 
міжнародних конференції. Нині 
мешкає  у Франції. 

Шарль 
Фоєрберг 
(1944-2014)
заслужений артист України, 
унікальний оповідач історії Корчака 
за допомогою лялькового дійства. Він 
зіграв сотні разів спектакль-фантазію 
за щоденником Януша Корчака 
«Все буде гаразд» («Остання ніч 
Корчака») різними мовами. 

ТУТ І ДАлІ - АКТиВНІ ДІЯЧІ ТОВАРиСТВА, ЧлеНи ПРАВлІННЯ



ДОСВІД

Ліз
ван Візель 
соціальний працівник, великий 
друг й найактивніший учасник 
Українського товариства Януша 
Корчака протягом 20 років. Знаний 
у  Європі тренер з соціальної 
роботи, автор книжок з практичної 
психології і соціальної роботи. 
Постійний консультант з соціальної 
роботи в Україні і литві, один із 
засновників гО «Родинні світи». 

(1939-2014) 
вчитель польської мови, органі-
затор першого у світі літнього 
табору «Корчаково» (західна 
Польща). людина, яка на практиці 
реалізувала у своєму таборі усі 
ідеї Корчака й зуміла передати 
корчаківський дух. Виховував 
протягом сорока років не тільки 
польську молодь, але й молодих 
людей й вчителів з багатьох країн 
світу, в тому числі з України. 

Завдяки Товариству діти й вчителі з України з 1995 року 
співпрацювали з польським дитячим табором «Корчаково». 
літній табір, який важко знайти на карті, але він є, і саме там, 
на лоні природи, під час зустрічей, мистецьких заходів, бесід 
біля вогнища з однодумцями у галстуках кольору стягу Короля 
Мацюся можна пізнати всю глибину корчаківського вчення, його 
ідей. 

Поїздки до Польщі – у табір, на корчаківські семінари й 
конференції - були ковтком свіжого повітря, вікном у світ, 
що відкривали горизонти нового досвіду, цікавих знайомств, 
міжнародної співпраці з іншими Корчаківськими товариствами й 
дозволяли пройти тернистими корчаківськими стежками… 

У 90-х роках за ініціативи Товариства було розроблено і реалізо- 
вано програму допомоги хворим дітям та дітям-інвалідам – 
“Міст”. У рамках програми група волонтерів протягом 15-ти 
років працювала в київській дитячій лікарні № 7, де перебувають 
діти з усієї України з тяжкими захворюваннями нирок.

Робота у цьому напрямку триває і нині. Малюємо, читаємо 
книги й озвучуємо музичні казки (зібрано чималу фонотеку), 
співаємо й розмовляємо, влаштовуємо концерти, приносимо 
подарунки. Важливо, аби хвора дитина відчувала постійний 
захист дорослих: матері, вчителя, друга. 
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Нідерланди
Польща



Леонід 
Фінберг 

Мирон 
Петровський 

соціолог, дослідник 
культури, директор Центру 
досліджень історії та культури 
Східноєвропейського єврейства, 
головний редактор видавництва 
«Дух і літера» при НаУКМА. 
Організатор і куратор багатьох 
історико-культурних і мистецьких 
виставок. Видавець книжок 
Корчака українською.  

літературознавець, автор 
книг та статей, присвячених  
творчості Чуковського, 
Булгакова, Маяковського, 
Маршака. Один із засновників 
корчавського руху в Україні.  
Автор статей про Корчака, 
написаних наприкінці 70-х 
років, що були опубліковані 
у 90-х роках у московських 
журналах та українській 
пресі і привернули увагу 
громадськості до постаті 
Януша Корчака.

У 2003 році у Києві у Кловському ліцеї за ініціативи учнів і за 
підтримки членів Товариства відкрили музей «Пам’яті вчителя». 
У першому і єдиному музеї Корчака в Україні екскурсії проводять 
школярі.

Меморіальну дошку на честь Януша Корчака, авторства Івана 
григор’єва, у Києві встановили у всесвітній день дитини 
20 листопада 2012 року на будинку номер 47 по вулиці 
Володимирській. Це єдиний вцілілий будинок, з яким пов’язане 
перебування Корчака у Києві під час Першої світової війни. 
Тоді у будинку розміщувалася польська гімназія для дівчаток 
та дитячий садок. Дошку встановили за підтримки Польського 
Інституту у Києві і Посольства РП в Україні. 

У рамках Року Корчака стараннями Товариства, спільно з видав-
ництвом «Дух і літера» й Польським Інститутом у Києві,  
побачили світ книги Корчака в перекладі українською мовою:  
«Дитя людське» (пер. В.Каденка, О.Ірванця, К.Москалця), 
«Право на повагу» (пер. Р. Свято, Б. Матіяш, І. Ковальчук), 
повна біографія Януша Корчака авторства Й. Ольчак-Ронікер 
(пер. А. Павлишина). 

У 50-х роках у Києві на 
Берковецькому цвинтарі 
єврейський письменник
Ісаак Кіпніс встановив першу 
пам’ятну дошку загиблим 
євреям, жертвам голокосту-  
членам родини і близьким, 
знайомим і незнайомим, у тому 
числі лікарю Корчаку з дітьми 
(Ґольдшміту).  

ПАМ’ЯТЬ
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Інна 
Співакова 
історик, директор Кловського ліцею, 
талановитий вчитель й організатор. 
Протягом багатьох років активний 
речник ідей Януш Корчака в Україні, 
учасник численних міжнародних 
корчаківських конференцій. 

Олена Чепур 
викладач математики Кловського ліцею, 
активний член руху, один із засновників 
Товариства, волонтер.

Кловський ліцей - осередок, де протягом 
20 років ідеї Корчака втілювалися й 
втілюються у життя… У цьому навчальному 
закладі відбулося перше засідання 
Товариства, тут створений музей Корчака, 
існує незалежна шкільна преса, діє театр, 
відбуваються корчаківські зустрічі, музичні 
вечори, презентації книг, міжнародні 
проекти, творчі конкурси й обговорення… 
Ім’я Корчака постійно звучить у цих стінах, 
про нього знають теперішні й колишні учні, 
вчителі, батьки; Старий Доктор веде їх 
крізь життєві перипетії і додає надії…

ЖиТТЯ
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НеМАЄ ДІТеЙ, Є люДи; ПРОТе З 
ІНШОю ШКАлОю ПОНЯТЬ, З ІНШиМ 
ЗАПАСОМ ДОСВІДУ, З ІНШиМи 
ПОТЯгАМи, З ІНШОю гРОю ПОЧУТТІВ. 
ПАМ’ЯТАЙ, щО Ми їХ Не ЗНАЄМО.
Януш Корчак, «Як любити дитину»



НАЙлегШе - ПОМеРТи ЗА ІДею...
НАБАгАТО ВАЖЧе ЖиТи В ІМ’Я ІДеї,
ДеНЬ У ДеНЬ, РІК У РІК
Януш Корчак


