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Nowe wychowanie – spojrzenie na karę cielesną w XX wieku  

  

Ćwiczenie powinno być poprzedzone informacjami o pozycji dziecka w rodzinie i społeczeństwie 

polskim do końca XIX w. Uczeń rozumie terminy: czarna pedagogika, antypedagogika, zna postać                  

i dorobek Janusza Korczaka. 

 

CELE ĆWICZENIA – UCZEŃ:  

 na przykładzie kwestii karania dzieci potrafi opisać nowe podejście do wychowania 

ukształtowane na przestrzeni XX w.,  

 

CZAS ĆWICZENIA: 45 minut 

 

NARZĘDZIA I ŹRÓDŁA: 

 J. Korczak, Kary i nagrody [w:] idem, Na mównicy. Publicystyka społeczna (1898-1912), cz. 1, 

seria: „Dzieła” t. 3, Warszawa 1994 

 D. Kłuszyńska, Dostaniesz w skórę, „Przyjaciółka” 1948, nr 30 

 I. Bielicka, O karze cielesnej, „Kobieta i życie” 1969, nr 33 

 

PRZEBIEG: Podziel klasę na trzy grupy. Każda grupa analizuje jeden tekst i odpowiada na pytania 

(materiały dla ucznia). Następnie, uczniowie tworzą trzyosobowe zespoły (każdy uczestnik czytał inny 

tekst), które szeregują zawarte w tekstach argumenty przeciwko karze cielesnej według kategorii: 

etycznych, naukowych lub propagandowych. Analizują również daty powstania artykułów, 

przygotowując się do dyskusji  na temat: Dlaczego ponawiano apele o karze cielesnej? Czy obecnie 

jest to już problem nieaktualny?  

Jako pracę domową uczniowie przygotowują manifest Wychowanie bez przemocy skierowany do 

rodziców i opiekunów, wykorzystując argumenty i postulaty zawarte w załączonych artykułach.  

 

 

Materiały dla ucznia 

 

1. 

Kary i nagrody1 

 

Bądźmy pobłażliwi! 

Smutno przyznać, że bylibyśmy wyrozumiali dla drobnych przewinień dzieci, gdybyśmy mogli 

zawsze panować nad swym gniewem, gdybyśmy w stanie byli rozumem nad nim zapanować. Jakiś 

stłuczony wazon, wylana szklanka mleka – gotowe wyprowadzić nas z równowagi. Idźmy dalej. 

Zdarza się, że jesteśmy w złym humorze, a wówczas najdrobniejsze przewinienie, na które w innym 

wypadku nie zwrócilibyśmy uwagi, sprowadza na dziecko karę. Czyż kara nie ma wówczas barwy 

zemsty jakiejś, odcienia pastwienia się, dogodzenia potrzebie wywarcia na kimś swego gniewu? 

Pomnijmy, że dziecię ma głęboko wkorzenione poczucie sprawiedliwości, pochwyci ono ten 

nieszczery odcień w naszej karze i … osądzi wasz postępek. Więc karzmy tylko wtedy, kiedy jesteśmy 

zupełnie spokojni. 

Jak karać dziecko? 

                                                
1 Artykuł ukazał się po raz pierwszy w czasopiśmie „Czytelnia dla wszystkich. Tygodnik  literacko-powieściowy 

dla rodzin polskich” w  1898r.  

 



Jeśli dziecko prawdziwie nas kocha, to okazanie mu chwilowej oziębłości będzie najlepszą dlań karą. 

Przede wszystkim strzeżmy się owych łokciowych morałów, które mogłyby uśpić nie dziecko 

drażliwe, ruchliwe, ale człowieka dojrzałego. W używaniu nagan bądźmy oszczędni, ażeby były 

skuteczniejsze. Niech każda matka uważa, aby nie zepsuć dziecka przez nierozumne, gadatliwe 

moralizowanie, niech morałów w wychowaniu jej będzie jak najmniej, a jak najwięcej dobrych 

przykładów z życia lub książki. Jedno: „Józiu, sprawiłeś mi wielką przykrość” często silniejsze 

wywrze na dziecku wrażenie niż półgodzinne kazanie. 

Dalej, niech kary dziecka nie ranią subtelnych uczuć jego godności. Szanujmy w dziecku dumę, która 

jest szlachetnym uczuciem, nie poniewierajmy jej, nie igrajmy nią, nie dotykajmy dziecka na każdym 

kroku docinkami i wymówkami, bez względu na to, czy jest kto obcy, czy nie, nie urażajmy dziecka 

zbyt silnie. 

Musimy wspomnieć o karach cielesnych. Przy dobrym wychowaniu od niemowlęctwa kara ta nigdy 

potrzebną nie jest. Smutne to bardzo, gdy na dziecko działać może ból fizyczny tylko. Nie, kara 

cielesna nie poprawia charakteru, a raczej głębiej ukrywa wady niż owe środki znachorów, co wyrzuty 

z ciała wpychają pod skórę. Dziecko, wychowane pod ciągłą groźbą kary, czeka tylko chwili, by 

wydobyć się z więzów i powetować poprzednią niewolę. Są wypadki, i bywa ich wiele, gdzie ojcowie, 

korzystający z usług rózgi, wychowali dzielnych synów, ale któż ośmieli się sądzić, że ta rózga 

dzielność w nich wyrobiła. Czego zaś darować rodzicom nie mogę, na co patrzałbym ze wstrętem, to – 

na uderzenie dziecka w twarz. 

Powtarzamy dziś to, cośmy już raz mówili: uważajmy dzieci za lepsze, niż są, a wkrótce się poprawią, 

podejrzewajmy w nich zalety, których jeszcze nie mają, a wyrobią je sobie, wmawiajmy w dziecko, że 

jest dobre, że ono nie jest w stanie źle postępować, a w większości wypadków nie zawiedzie naszych 

oczekiwań. Wieczna dążność wynajdowania wad u dzieci zgubnie wpływa na niektóre charaktery. 

Pilnemu a mniej zdolnemu uczniowi dość jest powiedzieć: „Leń, osioł jesteś, nic z ciebie nie będzie”, 

by się zupełnie zniechęcił do nauki. 

 
 

Pytania:  

Według autora tekstu: 

a/ Jaki błąd popełniają rodzice przy karaniu dzieci? 

b/ Co jest najskuteczniejszą formą kary? 

c/ Jakie są konsekwencje kar cielesnych? 

d/ Jak prawidłowo motywować dzieci? 

e/ Do kogo autor kieruje swój tekst? 

 
Źródło: J. Korczak, Kary i nagrody [w:] idem, Na mównicy. Publicystyka społeczna (1898-1912), cz. 1, seria: „Dzieła” t. 3, 

Warszawa 1994 

 

2. 

Dostaniesz w skórę 

 

Nie wszyscy rodzice są wychowawcami, nie rozumieją często, że przemoc w stosunku do dziecka jest 

nadużyciem silniejszego wobec słabszego. 

Władza rodziców nad dziećmi była dawniej nieograniczona, stosowanie kary chłosty powszechne. 

Mówiono, że takie jest prawo boskie i ludzkie, toteż kij, rzemień, harap, trzepaczka, były w robocie, a 

biedne, bezradne dzieci drżały ze strachu. Kładziono je na ławie i dawano im w „skórę”. 

W tych czasach nie było w zwyczaju organizowania dla dzieci robotników czy chłopów przedszkola, 

świetlicy, boiska, kolonii czy półkolonii. Ciemne podwórka, ulice, gnojówki na wsi były przeznaczone 

dla dzieci „pospólstwa”. Było więc sprawą jasną, że pozostawione bez opieki psociły, wyrządzały 

szkody, nawet wzniecały pożary. 

Czy karanie dzieci, czy bicie, należy już do przeszłości? Czy wszyscy ojcowie i matki zrozumieli, że 

dzieci bić nie należy? Z punktu widzenia nowoczesnego, demokratycznego, bicie dzieci jest krzywdą, 



wyrządzaną nie tylko dziecku, ale interesom społecznym. Dziecko poniewierane zatraca poczucie 

honoru, godności własnej, szczerości, szuka wszelkich możliwości, nawet kłamstwa, żeby się ratować 

przed razami. Uczucie doznanej krzywdy budzi chęć zemsty. 

Biciem nie osiąga się poprawy dziecka, przeciwnie, paczy się jego charakter. Zapracowana, zmęczona 

matka nie ma cierpliwości, żeby dobrocią po prostu rozbroić dziecko. Robi krótki sąd, bije nie tylko 

to, które zawiniło, ale „po drodze” całą gromadkę. Rzemień jest jeszcze stosowanym instrumentem 

przy wymiarze sprawiedliwości, zwłaszcza w stosunku do chłopców, trudniejszych do ujarzmienia.  

Do wyjątków należą dzieci, które mogą z dumą i radością powiedzieć, że nigdy ich w domu nie bito. 

Są to dzieci szczęśliwe, nie stosowano w stosunku do nich przemocy i pewnie jak dorosną, słabszych 

nie będą krzywdziły, przeciwnie, pośpieszą z pomocą. 

Jest rzeczą wielkiej wagi, aby ojcowie i matki, temu zagadnieniu bardzo ważnemu, bo chodzi o ich 

dzieci, poświęcili więcej uwagi. Zrozumieli, że biciem wyrządza się najdroższym istotom wielką 

krzywdę. 

Wychowanie dziecka wymaga wiele trudu i poświecenia ze strony rodziców, zwłaszcza matek. 

Wspomnienie lat dziecięcych ma wielkie znaczenie dla każdego człowieka przez całe życie. 

„Bijący” rodzice nie mogą w pamięci dzieci mieć dobrej karty, z takiego domu dzieci uciekają jak 

tylko podrosną, a słyszy się często narzekanie na „niewdzięczne dzieci”, które nie pamiętają o swoich 

rodzicach, gdy ci na starość znajdują się w potrzebie. 

Na miłość dzieci trzeba zasłużyć, nie tylko żywiąc je i odziewając, więzy duchowe, więzy serca są tak 

samo ważne, jak troska o zaspokojenie codziennych potrzeb. 

Podnosi się stopa życiowa mas ludowych, podnosi się świadomość zmian, jakie dokonały się w 

Polsce. Wielką wagę przywiązuje się do człowieka, do jego wartości moralnych, do roli, jaką ma do 

spełnienia w tych zmienionych od podstaw warunkach. Wychowanie społeczeństwa rozpoczyna się w 

rodzinie, od małego dziecka, dlatego tak wielką wagę należy przykładać do metod stosowanych 

właśnie przez rodziców. 

Groźba „dostaniesz w skórę” musi zniknąć ze słownika matek i ojców, a wykonanie groźby jest z 

każdego punktu widzenia niedopuszczalne.  
Źródło: D. Kłuszyńska, Dostaniesz w skórę, „Przyjaciółka” 1948, nr 30. 

 

 

Pytania:  

Według autorki tekstu: 

a/ Jakie skutki, według autorki, wywołuje kara cielesna? 

b/ Jakie argumenty przywołuje autorka dla zdyskredytowania bicia dzieci? 

c/ Jakie postulaty pedagogiczne zawiera artykuł? 

d/ Jaką rolę w społeczeństwie socjalistycznym ma odgrywać rodzina? 

e/ Kto jest adresatem tego artykułu? 

 

 

3. 

O karze cielesnej 

 

Kara cielesna ustępuje z praktyk szkolnych w miarę postępu wiedzy lekarskiej i pedagogicznej, w 

miarę coraz powszechniejszej laicyzacji szkolnictwa. 

W wychowaniu domowym jednak mniej, albo bardziej drastyczne formy dawania w skórę są nadal w 

niektórych środowiskach najczęściej stosowaną formą rozrachunków rodzicielskich.  

Jak wykazuje doświadczenie, rodzice stosujący karę cielesną są nierzadko ludźmi troszczącymi się o 

zdrowie i postępy swoich dzieci. Bo przecież dziecko jest często bite za to, że nie chce zjeść 

przeznaczonej porcji jedzenia (znamy matkę, która biła swego syna za to, Zr nie chciał jeść 

pomarańczy!), za to że nie chce iść spać o właściwej porze, za słabe postępy w nauce, za uwagi w 

dzienniczku itd. Więc zawsze dla dobra dziecka, w przekonaniu, ze dawaniem w skórę osiągnie się 



najszybciej pożądane rezultaty. Tylko w nielicznych przypadkach bicie dziecka spowodowane jest 

niechęcią do niego, mściwością i okrucieństwem dorosłych. Często bicie jest tradycyjnie 

przekazywaną formą postępowania rodzicielskiego typu „Mój ojciec tak postępował i wychował mnie 

na uczciwego człowieka, więc i ja tak postępować będę ze swoimi dziećmi, właśnie dlatego, że je 

kocham i dbam o nie!”.  

Medycyna współczesna dysponuje szeregiem niezaprzeczalnych faktów, świadczących dobitnie o tym, 

że stosowanie kary cielesnej, podobnie jak innych gwałtownych metod wychowawczych, w żadnym 

wypadku nie może służyć pozytywnym celom wychowawczym. Ciało i umysł człowieka stanowią 

nierozłączną całość, a uraz cielesny stać się musi nieuniknienie urazem psychicznym, podobnie jak 

cierpienia psychiczne odbijać się muszą na stanie zdrowia i rozwoju fizycznym człowieka. 

Przypomnijmy sobie tylko, jak pod wpływem wzruszenia, poprzez działanie autonomicznego układu 

nerwowego przyspiesza się tętno i oddech, serce łomoce lub zamiera, twarz staje się purpurowa lub 

blada jak papier, brak nam tchu, czujemy ucisk w dołku, suchość w gardle, często występują mdłości 

lub inne sensacje przewodu pokarmowego. Skurcz mięsni gładkich powoduje jeżenie się włosów, 

ciarki przechodzą po skórze, nogi lodowacieją, ręce się pocą itp. 

Wymieniłam tylko niektóre, dobrze znane objawy zewnętrzne zmian w czynnościach cielesnych 

naszego ustroju, następujących pod wpływem silnych bodźców uczuciowych. Badania lat ostatnich 

wykazały, że tego rodzaju wzruszeniom towarzyszy ponadto zahamowanie normalnego przebiegu 

wyższych procesów psychicznych, pojmowania, kojarzenia, obiektywnego odbierania rzeczywistości i 

jasnego rozumowania. […] 

Stało się więc naukowo wyjaśnione, dlaczego zmartwienie odbiera nam apetyt, dlaczego w stanie 

zdenerwowania i napięcia nie możemy skupić myśli, dlaczego intensywne przeżycia duchowe 

powodują w nas stan wyczerpania psychicznego. 

Ta mała dygresja w dziedzinę fizjopatologii pozwala nam ostatecznie zrozumieć, dlaczego 

współczesna medycyna tak intensywnie włączyła się w walkę, jaką od lat toczą pedagodzy i 

psycholodzy przeciwko wszelkim drastycznym, budzącym przestrach i lęk metodom wychowawczym, 

a więc przede wszystkim przeciwko barbarzyńskim przeżytkom średniowiecznej chłosty.  

Kara cielesna powoduje nieodmiennie uczucie bólu i strachu, te zaś uruchamiają reakcje obronne 

(właśnie owe formy zachowania, które określane są mianem niegrzeczności, reakcje zaś obronne z 

kolei stają się powodem do nowych kar). Tak powstaje błędne koło, które czyni nieszczęśliwymi i 

dziecko i jego dorosłych opiekunów. 

Dla lepszej przejrzystości przedstawiam poniżej schemat tego błędnego koła: 

W rozważaniach swoich nad zagadnieniem kary cielesnej celowo pominęłam względy natury 

humanitarnej, etycznej czy sentymentalnej. Zatrzymałam się nieco dłużej nad aspektem historycznym 

tego sposobu wymierzania sprawiedliwości. Starałam się wyjaśnić nieprzydatność tej metody i 

szkodliwość kary cielesnej, opierając się przy tym na przesłankach obiektywnych, wynikających ze 

współczesnego stanu wiedzy o jedności psychosomatycznej człowieka. 

Doświadczenia pedagogów, psychologów i lekarzy (a nawet samych rodziców) świadczą o tym, że 

kara cielesna w żadnym wypadku nie prowadzi do trwałej poprawy zachowania dziecka. Przeciwnie, 

często doprowadza do całkowitego załamania psychicznego lub zdeprawowania moralnego. 

Zdobycze medycyny lat ostatnich uzbrajają nas w nowe argumenty w kampanii przeciw stosowaniu 

kary cielesnej. Argumenty te są następujące. 

Dziecko przestraszone i przerażone karą nie jest w stanie myśleć poprawnie, ani nie może się 

rzeczowo usprawiedliwić, ani też nie dochodzi do niego nic z tego, o czym mówi człowiek dorosły. 

Uwaga dziecka jest zablokowana, strach czynie głuchym na wszelkie perswazje i argumenty 

rzeczowe. Przeciwnie – nastrój spokoju i życzliwości otwiera wszelkie kanały rzeczowego 

porozumienia i daje gwarancję tego, ze dziecko zapamięta to, co się do niego mówi. 

Silne wzruszenia związane z surową karą uniemożliwiają sprawne myślenie i powodują zaburzenia 

czynności precyzyjnych, przede wszystkim takich, jak mównie, czytanie i pisanie – a więc próżno się 

spodziewać, byśmy uzyskali poprawę w postępach szkolnych, czy w rozwoju dziecka, nad którym 

stale wisi groźba kary. 

Kara cielesna jest przeżytkiem mrocznych czasów pełnych ciemnoty i przesądów i powinna jak 

najrychlej przejść do lamusa rekwizytów historycznych, podobnie jak średniowieczny pręgierz, 

wilgotne lochy, topory katowskie, stosy itp. 



Narasta jednak nowe niebezpieczeństwo, równie groźne dla zdrowia dziecka jak widok rózgi maczanej 

w wodzie. Tym groźniejszym niebezpieczeństwem jest … obojętność. Ale to zagadnienie wymaga 

oddzielnego, obszernego omówienia. 

Źródło: I. Bielicka, O karze cielesnej, „Kobieta i życie” 1969,  nr 33. 

 

Pytania:  

Według autorki tekstu: 

a/ Gdzie dzieci są nadal narażone na kary cielesne? Zwróć uwagę na datę powstania artykułu. 

b/ Co jest powodem odstępowania w szkole od kar fizycznych? 

c/ Czym zazwyczaj kierują się rodzice bijący dzieci? 

d/ Jakie konsekwencje według nauki ma kara cielesna? 

e/ Do kogo autorka kieruje swój tekst? 

 


