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Marek Michalak (ur. 27.07.1971 r.) – tato Julii i Miłosza, 

pedagog, wychowawca, nauczyciel akademicki, działacz 

społeczny, dr n. społecznych, autor licznych publikacji  

o wychowaniu i prawach dziecka, m.in. książki Order 

Uśmiechu – wspólny świat dzieci i dorosłych, Rzecznik 

Praw Dziecka (2008-2018), Kanclerz Międzynarodowej 

Kapituły Orderu Uśmiechu, Przewodniczący 

Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza 

Korczaka, Kawaler Orderu Uśmiechu, inicjator 

uchwalenia przez Sejm Roku Janusza Korczaka (2012), 

Roku Ireny Sendlerowej (2018) i Ogólnopolskiego Dnia 

Praw Dziecka (20 listopada), doprowadził do licznych 

zmian w prawie lepiej zabezpieczających dobro dziecka 

(m.in. wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania kar 

cielesnych wobec dzieci). 

opis wydawcy 

 

Książka dla wszystkich! Mądra, bardzo współczesna, a jednocześnie czerpiąca z życia 

bohaterów przeszłości przy wyjaśnianiu 19. ważnych pojęć (zobaczcie spis treści oraz 

fragment książki na stronie wydawnictwa). Opisane w niej historie to przygody Julki  

i Miłosza, tak bliskie każdemu dziecku. Znakomity punkt wyjścia do dyskusji o znaczeniu 

tych wartościowych pojęć, do zdefiniowania ich dziecięcym językiem i przełożenia na nasze 

codzienne sytuacje.  

Pisanie dla dzieci o uniwersalnych, humanistycznych wartościach – to zadanie bardzo trudne. Udaje się wyjątkowym 

znawcom i badaczom dzieciństwa. W tym gronie znalazł się dr Marek Michalak, były wieloletni Rzecznik Praw 

Dziecka, pedagog, nauczyciel akademicki, działacz, znawca i kontynuator korczakowskiej tradycji dialogu  

z dzieckiem. Książka "Opowieści o tym, co w życiu ważne" jest osobliwym dialogiem rodzeństwa. Julka i Miłosz 

opowiadają o swoich codziennych doświadczeniach rodzinnych, szkolnych, koleżeńskich. Czasami się sprzeczają, 

czasami sobie pomagają, dzielą się spostrzeżeniami, z uwagą wsłuchują się w niektóre opowieści dorosłych. Miłosz  

i Julka tłumaczą trudne słowa: miłość, tolerancja, własne zdanie, szacunek, wolność, empatia, odwaga, nadzieja, 

przyjaźń, wdzięczność, współczucie, nauka i wiedza, życzliwość, akceptacja, godność, pokój, odpoczynek, poczucie 

humoru, patriotyzm. Te pojęcia wyprowadzają z konkretnych sytuacji, dokumentują je różnymi zdarzeniami i – co 

najważniejsze – własnymi refleksjami. 

Fragment recenzji prof. dr hab. Barbary Smolińskiej-Theiss 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

 


