
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat” 

       Janusz Korczak 

WYDANIE SPECJALNE        maj 2013 

ZSS nr 8 w Tychach  
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 Janusz Korczak – biografia 

        

Janusz Korczak (właściwie Henryk Goldszmit) 
urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 roku 
w Warszawie w rodzinie żydowskiej jako syn 
adwokata Józefa Goldszmita i Cecylii z domu 
Gębickiej.  
 

Dzieciństwo Korczaka było smutne i samotne. 
Wychowywany był przez nianie. Nie nawiązał 
bliskich relacji z ojcem, matką ani siostrą Anną. 
Będąc uczniem gimnazjum, pomagał  
w utrzymaniu rodziny, udzielając korepetycji  

i pisząc do gazet. „Mając piętnaście lat wpadłem w szaleństwo, furię 
czytania. Świat mi znikł sprzed oczu, tylko książka istniała…” pisał 
Korczak w swym pamiętniku. Czytał książki J. I. Kraszewskiego i H. 
Sienkiewicza. Już w gimnazjum mówił: „I tak nie będę literatem, tylko 
lekarzem. Literatura - to słowa, a medycyna - to czyny.” Studiował na 
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego.  23 marca 1905 
uzyskał dyplom lekarza.  

W 1905 roku jako poddany cara, został  wysłany na wojnę rosyjsko – 
japońską. W latach 1903-1912 pracował jako pediatra w szpitalu dla 
dzieci. Prowadził bibliotekę szpitalną. Służył dzieciom jako lekarz, 
pedagog i pisarz, popularyzował wiedzę pediatryczną. Od ubogich 
pacjentów nie pobierał wynagrodzenia, zaś od zamożnych nie wahał się 
żądać wysokich honorariów.   

W latach 1911-1912 został dyrektorem Domu Sierot dla dzieci 
żydowskich. Stworzył w nim małą „republikę dziecięcą” z własnym 
samorządem, sądem i gazetką. To było małe państwo, w którym istniały 
zasady, właściwie prawo. Prawo do bycia dzieckiem, do szacunku, 
szczęścia. Prawo do życia w społeczności, do nauki i pracy. Dzieci 
wrzucały swoje wątpliwości do specjalnej skrzyni pytań. Korczak 
odpowiadał na pytania w gazetce. W księdze wpisów można było 
zamieścić podziękowania, czy przeprosiny dla kogoś. 
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W Domu Sierot panowała serdeczna atmosfera. Dzieci uwielbiały 
psocić, ale Korczak potrafił to kontrolować. Wszystkie dzieci w domu 
miały jednakowe prawa, istniał podział, który wprowadzał pewien 
porządek i zasady. 

Działalność literacka i radiowa 
Korczak wziął udział w konkursie na sztukę teatralną. Wysłał  

urwór Którędy? i podpisał go: Janasz Korczak. Ten pseudonim 
literacki zaczerpnął z powieści J.I.Kraszewskiego Historia o Janaszu 
Korczaku i o pięknej miecznikównie.  

Napisał szereg książek dla dzieci m.in.: Król Maciuś Pierwszy, 
Król Maciuś na wyspie bezludnej, Bankructwo małego Dżeka, Kajtuś 
Czarodziej, Dzieci ulicy, Sława, Pedagogika Żartobliwa, Jak kochać 
dziecko, Sam na sam z panem Bogiem, Szkoła życia. 

Korczak prowadził w radiu audycje w obronie praw dziecka. 
Współpracownikiem Korczaka był późniejszy ceniony pisarz – Igor 
Newerly. Przedwojenne pedagogiczne audycje Korczak wygłaszał jako 
„Stary doktor”. 

Mały Przegląd – pierwsze czasopismo prowadzone przez dzieci 
W 1926 opracował pierwszy numer Małego Przeglądu, który reda-

gował przez 4 lata. Biura gazety mieściły się w Warszawie, przy ulicy 
Nowolipki 7. Pismo było tygodniowym dodatkiem do czasopisma 
Nasz Przegląd i było pisane przez dzieci i młodzież.  

II wojna światowa 
W październiku 1940 nakazem władz niemieckich w okupowanej 

Warszawie tworzy się getto dla ludności żydowskiej. Starania 
Korczaka o pozostawienie Domu Sierot na Krochmalnej nie przynoszą 
skutku. Sierociniec został przeniesiony do budynku przy ul. Chłodnej 
33. Korczak próbuje chronić dzieci, zaspokoić ich podstawowe 
potrzeby, walczy o żywność, leczy, uczy. Coraz cięższe warunki życia 
w getcie dotykają przede wszystkim dzieci, które giną z głodu  
i wycieńczenia. Korczak walczy o ich ostatnie prawo-prawo do godnej 
śmierci. Przyjmuje posadę wychowawcy w Internacie dla Sierot przy 
ul. Dzielnej, który określa jako „dziecięcą umieralnię”. 
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5 lub 6 sierpnia 1942 roku (dokładna data nie jest znana) nastąpiła 
likwidacja Domu Sierot. Janusz Korczak, Stefania Wilczyńska wraz ze 
współpracownikami i 192 sierotami ruszyli pochodem na 
Umschlagplatz skąd zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince. 
Władysław Szpilman w swojej książce ”Pianista” tak opisuje 
ewakuację Domu Sierot: 

„(Korczak)… powiedział swoim dzieciom, że wyjeżdżają na wieś, 
więc powinni się cieszyć. Pojadą zobaczyć łąki pełne kwiatów, będą 
się mogli kąpać w strumykach i zbierać grzyby i jagody w lesie. Kazał 
im założyć najlepsze ubrania, wziąć ze sobą ulubioną zabawkę, książkę 
i woreczek z najbardziej potrzebnymi rzeczami.” 

Tego samego dnia hitlerowcy wywieźli z getta warszawskiego 
4000 dzieci i ich opiekunów. Jako datę śmierci Korczaka i jego 
podopiecznych przyjmuje się dzień 6 sierpnia 1942 roku. Zginęli  
w komorze gazowej niemieckiego obozu zagłady w Treblince. 
 

ROZWIĄŻ QUIZ na podstawie biografii Janusza Korczaka.  
 
1. Janusz Korczak był: 
A) inżynierem i naukowcem 
B) lekarzem i pedagogiem  
2. Opiekował się:  
A) dziećmi, które nie miały  

rodziców 
B) osobami starszymi, które 

potrzebowały pomocy 
 3. Dla swoich podopiecznych 
zakładał:  
A) domy opieki społecznej 
B) sierocińce (domy dziecka) 

 
4. Janusz Korczak: 
A) opuścił dzieci i uratował się przed   

śmiercią 
B) zginął razem z dziećmi w obozie  
5. Uważał, że dzieci: 
A) powinny mieć swoje zdanie i  

swoje prawa 
B) nie powinny same decydować  
     o sobie 
6. Janusz Korczak pisał książki dla: 
A) dzieci 
B) dla dorosłych 
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,,Janusz Korczak moim idolem” 
Lekarz i pedagog,  
nauczyciel i marzyciel,  
bratnia dusza, która serca wzrusza. 
Zawsze pomagał, jak tylko umiał. 
Zawsze i wszędzie każdego zrozumiał. 
Nigdy nie odwrócił się do nikogo tyłem,  
to On jest moim idolem. 
Chciał nauczyć ludzi, aby nigdy nie stchórzyli  
i w szczęście wierzyli. 
Sprawiedliwy i tolerancyjny, lojalny i uczciwy, 
bezinteresowny, dobry i prawdziwy. 
*** 
A Ty? Jaki jesteś? 

      Monika Szczyrba kl.I ZSZ 

Treblinka. Głaz 
upamiętniający 
śmierć J. Korczaka 
i Jego dzieci. 

Moim zdaniem 
należy naśladować 
Janusza Korczaka. 
Życie to nie bajka, 
ale ważne są piękne 
chwile. Po co żyję? 
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,,Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.  
Razem łatwiej, radośniej i bezpieczniej.” 

UCZNIOWIE SZKOŁY 
ZAWODOWEJ 
W POSZUKIWANIU 
IDOLA, WARTOŚCI, 
AUTORYTETU 

Żyję po to, żeby pomóc komuś z całego serca. Chcę być dla wszyst-
kich przyjacielem. Napiszę list do chorej osoby. Gdy źle się poczuje, 
to się nią zaopiekuję. Czasem wystarczy miłe słowo. Chcę dążyć do 
celu tak, jak On - Janusz Korczak. Uczciwie, bezinteresownie...  
To ma sens!                                Arkadiusz Paździerski kl. I/II/III SPdP 

Jego motta są ładne i proste, życiowe i mądre, 
 a przede wszystkim prawdziwe. Miłość, przy-

jaźń i szacunek, to powinno być istotne, a ja 
mam zdanie do tego podobne. Razem łatwiej 

jest żyć, gdy coś się stanie. Przyjaciel zauważy, 
gdy się czegoś boimy i zawsze pomoże, jak coś 

źle zrobimy. Aby być szczęśliwym w życiu, 
trzeba stale nad sobą pracować, aby móc coś  

z siebie innym podarować.  
Monika Szczyrba kl.I ZSZ 

 

        
 

METODY WYCHOWAWCZE  
JANUSZA KORCZAKA 

Założenia pracy pedagogicznej Starego  Doktora to: 
1. Dziecko powinno być traktowane z szacunkiem jako podmiot, który 

rozwija się dzięki własnej aktywności. 
2. Dorośli są odpowiedzialni za warunki życia dziecka. 
3. Dorośli powinni stale kształcić się i wzbogacać wiedzę o dziecku  

a w wychowaniu podchodzić do niego w sposób indywidualny. 
4. Wychowanie to proces twórczy, podczas którego dorosły nieustannie 

powinien poszukiwać własnych skutecznych metod i form pracy. 
5. Wychowanie powinno stanowić proces oparty na partnerstwie. 
6. Dorośli powinni troszczyć się o podstawowe prawa dziecka: 

Malwina: Korczak i dzieci.  

JANUSZ KORCZAK jest autorem „Apelu Twojego dziecka”, 
który zawiera wskazówki wychowawcze skierowane do rodziców. 

1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego 
wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.  

2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia 
bezpieczeństwa.  

3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi 
zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.  

4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że 
przyjmuję postawę głupio dorosłą.  
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 Prawo do miłości 
 Prawo do opieki 
 Prawo do szacunku 
 Prawo do własnych tajemnic 
 Prawo do samostanowienia o sobie 
 Prawo do własności 
 Prawo do rozwoju 
 Prawo do zabawy i pracy  
 Prawo do sprawiedliwości 
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5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to 

absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co 
mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.  

6. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To 
zagraża mojemu poczuciu wartości.  

7. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest 
nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.  

8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie 
ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga.  

9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami 
wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.  

10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić  
i robię się głuchy.  

11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie 
tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.  

12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić 
myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.  

13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo 
strach zmusza mnie do kłamstwa. 

14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą 
moją wiarę w ciebie.  

15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się okazać, że 
zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.  

16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są. 
17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat 

byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż 
przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem 
podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło. 

18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. 
To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy. 

19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno 
dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby 
nam się to udało. 

20. Nie bój się miłości. Nigdy. 
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JANUSZ KORCZAK: KRÓL MACIUŚ PIERWSZY 
Pewnego dnia Maciuś zostaje samiuteńki na świecie – najpierw 
umiera jego mama, potem ojciec król. Zostaje sam jak palec –  
w wielkim pałacu. Żyje jak w klatce – mimo, że jest królem, nie 
może robić wszystkiego, na co tylko ma ochotę – nie może chodzić 
na spacery do parku, nie może bawić się z rówieśnikami. Nad 
wszystkim czuwają ministrowie, służba i zagraniczny guwerner. 
Maciuś ma się uczyć, rządzą za niego inni. Pewnego dnia wymyka 
się z pałacu i jako Tomek spędza kilka miesięcy w okopach  
z żołnierzami, którzy walczą za króla Maciusia. Po powrocie na 
tron, przeprowadza reformy, by uszczęśliwić poddanych. Jednak to, 
co jest dla jednych dobre, dla drugich – już niekoniecznie. 

 
UWAGA! 
KSIĄŻKI J. KORCZAKA DOSTĘPNE SĄ W SZKOLNEJ BIBLIOTECE! 
    

PRZECZYTAJ KORCZAKA!!! 
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O Januszu Korczaku pisaliśmy  
w „Kleksie” już w 2004 roku. Uczniowie 
przygotowali wtedy ciekawe prace  
plastyczne.  
Niektóre  
z nich  
prezentujemy. 
 

Autorzy 
prac: 
Beata, 
Iwona, 
Magda,  
Ania, Ula, 
Łukasz oraz 
uczniowie SP. 
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JANUSZ KORCZAK i bohaterowie jego 
książek – konkurs plastyczny 

WYNIKI KONKURSU: 
 
W grupie prac indywidualnych:  
I miejsce - Angelika Rusiniak z kl. I Gim 
II miejsce -  Krysia Bujała z kl. I Gim OET AU 
III miejsce - Marysia Kozyra oraz Marta Henek 

W grupie prac zbiorowych: 
I miejsce -  uczniowie klasy I A i B Gim 
OET pod kierunkiem Pań: Edyty Maciąg  
i Katarzyny Chmiel - Szymczyk 
II miejsce -  uczniowie klasy III SP pod 
kierunkiem Pani Magdaleny Grabiec  
oraz klasy II/III SP AU pod kierunkiem 
Pani Agnieszki Korby 
III miejsce –  uczniowie klasy II A SPDP 
pod kierunkiem Pani Miłosławy Kani 

        

9 10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Gazetka ZSS nr 8 w Tychach „KLEKS”, maj 2013 
WYDANIE SPECJALNE 

Janusz Korczak był 
dobrym człowiekiem, 

bo opiekował się 
dziećmi, które nie 
miały rodziców. 

Korczak wszystkie dzieci traktował 
jak własne, kochał je i troszczył się  

o nie.  
 

Dzieci były dla Janusza Korczaka 
najukochańsze, dlatego poświęcił  

im całe swoje życie. 
 

Dla Janusza Korczaka 
dzieci były skarbem  

i największą 
wartością. 

Janusz Korczak jest dla mnie największym autorytetem, ponieważ 
opiekował się dziećmi do końca, do chwili śmierci. 

W czasie trwania Roku Korczakowskiego uczniowie SPDP przygotowali 
gazetkę ścienną poświęconą 70-tej rocznicy śmierci „Starego Doktora”  

i Jego wychowanków w obozie hitlerowskim w Treblince. 

Korczak był 
opiekunem  

i przyjacielem 
bezdomnych dzieci. 

WYPOWIEDZI  
UCZNIÓW SPDP 

        
ŚWIAT JANUSZA KORCZAKA 

w oczach uczniów klasy I i II Gimnazjum 
 
Pedagog wrażliwy na potrzeby dzieci, lekarz i działacz społeczny, 
publicysta. Tak w wielkim skrócie rysuje się postać naszego 
rozmówcy- Janusza Korczaka- człowieka, który w czasach 
„nieludzkich” ukazał, jak zachować ludzką twarz. 
Naszego bohatera spotykamy w miejscu szczególnym i symbo-
licznym - Warszawa, Getto. Jest rok 1942. Trwa wojna 
Redaktorzy: Witamy Pana. 
J.Korczak: Dzień dobry. Witam młodych dziennikarzy. 
R: W tych niecodziennych warunkach chcielibyśmy Panu zadać 
kilka pytań. Odpowiedzi na nie pozwolą nam zrozumieć Pana 
postawę wobec otaczającego nas świata i ludzi.  
J.K: Proszę bardzo. Pytajcie. 
R: Zacznijmy więc od samego początku- od Pana korzeni. 
J.K: Moje korzenie. Hmm… to były zupełnie inne czasy. Pamiętam 
Warszawę wolną od wojny. Urodziłem się w rodzinie polskich 
Żydów. Często wspominam mojego dziadka Józefa Goldszmita… 
tak, on był niesamowity… był lekarzem. Mój ojciec to też ciekawa 
postać. Był znanym, warszawskim adwokatem. A ja cóż… Rozpo-
cząłem naukę w wieku 8 lat. Uczęszczałem do szkoły początkowej 
przy ulicy Freta. Gdy byłem starszy, uczyłem się w Gimnazjum 
Praskim przy ulicy Brukowej. W szkole nie miałem jednak 
większych osiągnięć. Wręcz przeciwnie. Raz musiałem nawet 
powtarzać klasę. Jak wspomniałem byłem przeciętnym uczniem. 
Miałem jednak jedną wielką pasję- była nią literatura. Uwielbiałem 
książki, uwielbiałem czytać.  
R: Miał więc Pan dzieciństwo pełne radosnych, ciekawych 
doświadczeń… 
J.K: No cóż, pozornie tak to mogło wyglądać. Było jednak inaczej 
Dorastałem w ubogiej rodzinie. Nasze warunki materialne były 
skromne. Rytm życia mojej rodziny był podyktowany wieloletnią 
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chorobą mojego ojca, który zmarł w 1896 roku. Musiałem szybko 
dorosnąć. Zacząłem udzielać korepetycji, aby podreperować rodzinny 
budżet. Chciałem w ten sposób pomóc mojej mamie i siostrze Annie. 
R: Wspomniał Pan o swojej wielkiej pasji - o literaturze. Jak ona 
się rozwijała? 
K: Moją przygodą z literaturą sam byłem zaskoczony. Początkowo 
nie przypuszczałem nawet, że rozwinie się to w działalność pisarską. 
Zadebiutowałem utworem pod przewrotnym tytułem „Węzeł 
gordyjski”. Miałem wówczas 18 lat. Tak, od tego wszystko się 
zaczęło. Podczas studiów medycznych pisałem artykuły w tygodniku 
„Kolce”. W tym samym czasie napisałem moją pierwszą powieść 
„Dzieci ulicy”. Opublikowałem ją w 1901 roku. Właśnie wtedy 
pracowałem w bezpłatnej czytelni dla dzieci. Nie był to jednak mój 
jedyny kontakt z dziećmi. Już pod koniec studiów rozpocząłem pracę 
z dziećmi. Początkowo byłem wychowawcą żydowskich dzieci na 
kolonii w ośrodku wczasowym „Michałówka”. Ten żywy kontakt  
z dziećmi zaowocował późniejszymi pracami pedagogicznymi,  
a także dwiema książkami: „Mośki, Joski, Srule” oraz „Józki, Jaśki  
i Franki”. Tuż po otrzymaniu dyplomu lekarskiego podjąłem pracę  
w żydowskim Szpitalu dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów. 
R: W jakich okolicznościach pojawił się Janusz Korczak? 
K: W 1898 roku Kurier Warszawski ogłosił konkurs na sztukę 
teatralną. Zgłosiłem się do niego. Wysłałem czteroaktowy dramat  
i podpisałem się Janasz Korczak. Ten 
pseudonim literacki zaczerpnąłem 
z powieści J.I. Kraszewskiego „Historia 
o Janaszu Korczaku i o pięknej mieczni- 
kównie”. Janusz, zamiast Janasza, pow- 
stał wskutek błędu zecera składającego 
informację o wynikach konkursu. 
 

Janusz Korczak z wychowankami 
przed Domem Sierot, Wawer 1938 

        
R: Jak wyglądała Pana opieka nad najmłodszymi? 
K: Tuż po wojnie rosyjsko- japońskiej  kontynuowałem zdobywanie 
wiedzy medycznej za granicami Polski. Byłem m.in. w Berlinie oraz 
Paryżu. Brałem tam udział w wykładach z pediatrii oraz pedagogiki. 
Oglądałem szpitale dziecięce oraz zakłady zajmujące się terapią  
i edukacją najmłodszych. Podczas oglądania takich placówek  
w Londynie, odkryłem, że praca z dziećmi to moje powołanie. 
Postanowiłem zrezygnować z założenia własnej rodziny i poświęcić 
się pracy z dziećmi i dla dzieci. 
R: Jak ułożyło się Pańskie życie po powrocie do kraju? 
K: Kiedy wróciłem do Polski to  
przestałem pracować w szpitalu 
 i zostałem dyrektorem nowo  
otwartego żydowskiego Domu  
Sierot. Współpracowałem tam ze 
Stefanią Wilczyńską. Razem wpro- 
wadzaliśmy w życie nowe koncep- 
cje pedagogiczne. Dzięki pracy w  
Domu Sierot miałem stały kontakt 
z podopiecznymi. Dzięki temu  
mogłem obserwować ich rozwój i pomagać im.  
„Jak kochać dziecko”? 
K: Książka ta powstała w trakcie mojego drugiego pobytu w wojsku. 
To dziwne, napisałem kilka książek, ale Wam jestem pewnie znany 
jako autor powieści „Król Maciuś I”. 
R: Zdradzi nam Pan tajemnicę, czym był „Mały Przegląd”? 
K: Tak, oczywiście. „Mały Przegląd” powstał w 1926 roku. Był to 
eksperymentalny tygodnik redagowany przez dzieci i młodzież, jako 
dodatek do dziennika „Nasz Przegląd”. Co ciekawe, ostatni numer 
czasopisma ukazał się w dniu wybuchu II wojny światowej. 
R: Kiedy zaczął Pan nazywać siebie Starym Doktorem? 
K: Było to pod koniec 1934 roku, kiedy w Polskim Radiu 
wygłaszałem pogadanki dla dzieci. 
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R: Czego najbardziej obawiał się Pan w momencie wybuchu II  
wojny światowej? 
K: Wojna to trudne doświadczenie 
dla wszystkich ludzi. Mnie bez resz- 
ty pochłaniała praca na rzecz moich 
podopiecznych. Chciałem zapewnić 
im bezpieczeństwo. Niestety, jako 
instytucja żydowska, nakazem oku- 
panta, zostaliśmy przesiedleni do  
getta. Trafiłem na pewien czas do  
aresztu za to, że nie nosiłem opaski 
z gwiazdą Dawida. Dopiero w wię- 
zieniu zrozumiałem, że postąpiłem  
nierozsądnie, bowiem pozostawiłem moich podopiecznych bez 
opieki. Po wyjściu z aresztu, walczyłem o środki finansowe na 
utrzymanie Domu Sierot. Starałem się, aby życie dzieci było choć 
zbliżone to tego, jakie wiodły przed wybuchem wojny. Od 1942 roku 
zacząłem prowadzić „Pamiętnik”, w którym ukazuję tragiczny obraz 
życia podczas okupacji hitlerowskiej.  
R: Czy miał Pan okazję uciec z getta? Nie kusiło Pana życie po 
tamtej- aryjskiej stronie? 
K: Z pełnym przekonaniem i świadomo- 
ścią odrzucam wszelkie próby ratunku. 
Jestem potrzebny tu i teraz. Nie chcę  
opuścić moich podopiecznych.  
Wiem, że jestem za nich odpowiedzialny. 
Jestem gotowy i na przesiedlenie i na 
obóz. Wiem, że mogę nie wrócić… 
Wywiad przerwano…   
Stary Doktor i jego dzieci nigdy nie  
powrócili do Warszawy. 
 

Warszawa. Pomnik Janusza Korczaka. 

Treblinka. Głaz upamiętniający 
śmierć J. Korczaka i Jego dzieci. 

        

Przygotowali redaktorzy gazetki „Kleks” pod opieką:  
B. Łozowskiej, A. Łukowiec, D. Szymczak. 

Współpraca: R. Mych – koordynator projektu oraz M. Gawęda,  
B. Malcharek, B. Piecha-Frycowska.  
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MYŚLI JANUSZA KORCZAKA 
 
 

 „Nie ma dzieci – są ludzie.”  
 „Nikomu nie życzę źle. Nie umiem, 

 nie wiem, jak się to robi." 
 „Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie.”  
  „Dziecko nie staje się człowiekiem, ale już nim jest.” 
 „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim  
    stać się może.” 
 „Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie.”  
 „Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie,  

w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał 
ciężkich przeżyć i wiele myśli…” 
 „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.” 
 „Są błędy, które popełniać będziesz zawsze, bo jesteś 

człowiekiem, a nie maszyną.” 
 „Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej 

doświadczenia”  
 „Wielu nie wie, jak trudno żartować. Nieudany żart 

sprawia ból, sprawia przykrość, zamiast śmiechu 
wywołuje łzy. Żart nie w porę przeszkadza. Dokucza-nie 
ani wyśmiewanie nie są żartem. Żart wtedy dobry, jeśli 
wszyscy się śmieją, a nikt nie ma przykrości.” 
 „Dziecko chce być dobre,  

Jeśli nie umie – naucz.  
Jeśli nie wie – wytłumacz.  

   Jeśli nie może – pomóż.” 
 „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.” 
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