
1878–1942
pedagog, działacz społeczny, pisarz  

Janusz
      Korczak
Janusz

      Korczak

Dzieci - to przyszli ludzie. Więc dopiero będą, więc 
jakby ich jeszcze nie było. A przecież jesteśmy: żyjemy, 
czujemy, cierpimy.

Janusz Korczak 
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Przeczytaj tekst i dopasuj tytuły do akapitów.Ćwiczenie 1.

Jego prawdziwe imię i nazwisko to Henryk Goldszmit. Nie wiadomo, kiedy dokładnie się urodził  - 
w 1878 lub w 1879 roku, ale miejscem była na pewno Warszawa. Kiedy Henryk był mały, jego rodzina 
(która miała żydowskie pochodzenie) była w dobrej sytuacji fi nansowej, więc często zmieniała miejsce 
zamieszkania i prowadziła komfortowe życie. Jednak, niestety, atmosfera w domu nigdy nie była dobra. 
Henryk czuł się bardzo samotny, nie miał bliskiego kontaktu ani z matką, ani z ojcem, ani też z siostrą. 

Większość dzieci w tamtych czasach uczyła się w domu, ale Henryk nie. Kiedy miał 7 lat zaczął 
naukę w prywatnej szkole, która przygotowywała do gimnazjum. W tej szkole najważniejsza była  
surowa dyscyplina i nauczyciel, który dominował nad uczniami,  a oni się go bali i czuli, że nie są trak-
towani  sprawiedliwie. 

Kiedy Henryk był w gimnazjum, jego rodzina zaczęła mieć coraz większe problemy fi nansowe. 
Ojciec chorował psychicznie i kontakt z nim był coraz mniejszy, więc młody chłopak pomagał mamie 
i siostrze -  pisał do gazet i dawał korepetycje. Zaczął też intensywnie interesować się literaturą i bardzo 
dużo czytał. W 1896 roku zadebiutował w tygodniku satyrycznym jako autor tekstu o wychowaniu 
dzieci, a tekst podpisał pseudonimem Hen. Dwa lata później zdał maturę i zaczął studia lekarskie. 

Ważnym momentem w życiu Henryka był rok 1900, kiedy to opublikował tekst pt. Dzieci i wycho-
wanie i również podpisał go pseudonimem, tym razem Janusz Korczak. I właśnie tak został  zapa-
miętany. Po studiach zaczął pracę jako pediatra w szpitalu. Miał też prywatną praktykę lekarską, 
a za leczenie tych, którzy byli biedni, nie brał pieniędzy. W 1912 roku został dyrektorem Domu Sierot 
w Warszawie. Było to miejsce opieki dla dzieci żydowskich, w którym stosował autorski, oryginalny 
program wychowawczy. Siedem lat później powstał Nasz Dom dla dzieci polskich. Obie instytucje 
miały być „domem pracy i szkołą życia”. 

W Domu Sierot i Naszym Domu dzieci organizowały swój samorząd, czyli rodzaj parlamentu dla 
małych, sądy, specjalne dyżury i tworzyły swoją gazetkę. Korczak chciał dla nich stworzyć świat, który 
miał być miniaturą świata dorosłych i w ten sposób przygotować dzieci do późniejszego życia. Ważne 
były 3 elementy: opieka nad dzieckiem, wychowanie do samodzielności i prawa dziecka. Korczak trak-
tował najmłodszych jak partnerów i uwielbiał z nimi dyskutować o życiu. Prowadził także badania nad 
ich rozwojem psychofi zycznym i społecznym, co stało się bazą jego nowatorskiej koncepcji pedago-
gicznej. W kolejnych esejach Starego Doktora (często był tak nazywany przez dzieci) np. Jak kochać 
dziecko? Dziecko w rodzinie napisał, że dziecko ma wiele praw, a najważniejsze z nich to prawo do 
tego, by było tym, kim jest. Co ważne, nie była to popularna koncepcja, a Korczak starał się za każdym 

  Dzieciństwo Henryka  Lekarz i dyrektor  
  Dziecięce pisanie  Lata szkolne  Dzieci i ich prawa  

0. Dzieciństwo Henryka

1.

2.

3.
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Na podstawie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak.
http://culture.pl/pl/tworca/janusz-korczak,
http://culture.pl/pl/artykul/12-rzeczy-o-korczaku-ktore-warto-wiedziec#second-menu-9, 
http://2012korczak.pl/zarys,   http://culture.pl/pl/tworca/janusz-korczak 

razem zaakcentować, że dziecko nie należy do dorosłych, ale jest samodzielną jednostką. Tego chciał 
nauczyć również rodziców, przyszłych pedagogów i nauczycieli. Często występował ze swoją 
koncepcją w audycjach radiowych (które były chętnie słuchane) i publikował kolejne książki 
(Król Maciuś Pierwszy, Król Maciuś na wyspie bezludnej, Kiedy znów będę mały).

Od 1926 roku do wybuchu II wojny światowej (1 września 1939 roku), Korczak był  także redak-
torem „Małego Przeglądu” - pisma, które co tydzień było dodawane do żydowskiego dziennika. Pismo 
powstawało z autentycznych listów i materiałów, które przysyłały dzieci i młodzież. Korczak prosił, 
aby dzieci pisały o tym, co się dzieje w ich życiu, jakie mają problemy, o czym nie mogą rozmawiać 
z rodzicami albo kolegami –  tego również nikt wcześniej nie wymyślił...

4.

TRUDNE SŁOWA: 
surowa – restrykcyjna, ciężka 
sprawiedliwie – odpowiednio, poprawnie, etycznie
korepetycje – dodatkowe lekcje po szkole
zadebiutować – wystąpić po raz pierwszy, po raz pierwszy wydać książkę
sierota – dziecko, które nie ma rodziców
wychować – nauczyć kogoś manier, tego jak się zachowywać
przenieść (przeniesiony) – zmienić miejsce
wybuch – eksplozja/ tu: początek (wojny)

Ćwiczenie 2. Zaznacz poprawną odpowiedź (a, b lub c).

0. Prawdziwe imię Korczaka to:
 a. Janusz
 b. Józef
 c. Henryk.

1. Henryk Goldszmit miał:
 a. dobre kontakty z rodzicami
 b. dobre kontakty tylko z siostrą
 c. złe relacje i z rodzicami, i z siostrą.

2. Korczak był z zawodu:
 a. nauczycielem
 b. lekarzem
 c. pisarzem.

3. Korczak pisał książki:
 a. tylko dla dzieci
 b. tylko dla dorosłych
 c. dla dzieci i dorosłych.

4. Stary Doktor otworzył:
 a. dom tylko dla polskich dzieci
 b. dom dla polskich i żydowskich dzieci
 c. dom tylko dla żydowskich dzieci.

5. „Mały Przegląd” był:
 a. gazetą dla dzieci
 b. audycją radiową
 c. kolejną książką Korczaka.
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A B

0. wywózka a. osoba, która wychowuje i opiekuje się dzieckiem 

1. pośpiech b. przeanalizować, zaprojektować

2. wychowawca c. wywiezienie czegoś/ kogoś, deportacja,  transport z jakiegoś miejsca 
do innego

3. przypuszczać d. komplikować, robić trudnym

4. przesiedlenie e. dobry, etyczny

5. rada f. szybkie tempo

6. przyzwyczaić g. domyślać się, myśleć że 

7. utrudniać h. wyćwiczyć, nauczyć

8. przyzwoity I. sugestia, propozycja

9. przewidzieć j. emigracja, repatriacja

Ćwiczenie 4.

Ćwiczenie 3.

Przeczytaj fragment tekstu i odpowiedz na pytania.

Połącz słowa z kolumny A z ich definicjami z kolumny B.

Ostatnia droga mieszkańców i pracowników warszawskiego Domu Sierot

Od początku II wojny Dom Sierot często był bombardowany, jednak Korczak codziennie 
próbował organizować jedzenie dla dzieci, uczył je i leczył. 

Jest bardzo prawdopodobne, że Stary Doktor i personel zdawali sobie sprawę z plano-
wanych wywózek i wiedzieli, że  przyjdzie czas, kiedy Dom Sierot na Siennej 16 trzeba będzie nagle, 
w pośpiechu, opuścić. Podczas rozmów wychowawców o losie dzieci nikt nie mówił o tym, żeby 
oddać dzieci rodzinom albo pozwolić im na samodzielne radzenie sobie na ulicach getta. Można 
przypuszczać, że już wtedy zaczęły się przygotowania (materialne i psychologiczne) do ewentualnej 
przeprowadzki czy przesiedlenia. Przygotowaniem materialnym miało być spakowanie plecaków 
i przygotowanie ubrań. Ale Korczak myślał o wszystkim. Najważniejsze było bezpieczeństwo dzieci. 
Jeszcze przed wojną napisał tekst pt. Spacer, w którym dał kilka rad wychowawcom, którzy chcą iść 
z dziećmi na wycieczkę po mieście. Pisał między innymi: „Należy uczyć dzieci chodzić parami. […] 
Należy przyzwyczaić dzieci do szybkiego rozbiegania się i zbierania na umówiony znak. […] Należy 
pamiętać, że grupa, szczególnie dzieci, utrudnia wychowawcy zadanie. Dlatego należy tak zorgani-
zować, żeby dzieci przeszkadzały jak najmniej, to znaczy nie pchały się, nie krzyczały za głośno, nie 
zwracały uwagi nieodpowiednią odzieżą. Przyzwoity wygląd grupy robi dobre wrażenie. […] Należy 

0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6. 7. 8. 9.
c
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0. Jaki adres miał Dom Sierot? 

____________________________________________________________________________________
1. W jaki sposób wychowawcy mieli przygotować dzieci do opuszczenia Domu Sierot?  

____________________________________________________________________________________
2. Czego miały nauczyć się dzieci, aby bezpiecznie spacerować po mieście? Wymień 3 rzeczy:

a. __________________________________________________________________________________

b. __________________________________________________________________________________

c. __________________________________________________________________________________
3. Kiedy Dom Sierot został przesiedlony do getta?

____________________________________________________________________________________

przewidzieć wszystkie możliwe sytuacje, które mogą się zdarzyć po drodze i wyjaśnić dzieciom, jak 
powinny zachowywać się w takich momentach. Dziwnie to będzie, jeśli wychowawca będzie miał 
pretensje do dzieci, że czegoś nie wiedzą – przecież nie mają doświadczenia” […]. 

W 1940 roku, po tym jak powstało getto dla ludności żydowskiej, również Dom Sierot został do 
niego przesiedlony. W czasie pobytu w getcie przyjaciele Korczaka proponowali mu, że zorganizują 
dla niego nielegalne wyjście, ale on nigdy nie był tym zainteresowany (tak samo jak i inni pracownicy 
Domu). Wiedział, że chce być z dziećmi do końca. 

Podczas akcji likwidacji warszawskiego getta cały Dom Sierot został wywieziony do obozu 
zagłady w Treblince (było to prawdopodobnie 5 sierpnia 1942 roku), gdzie  wszyscy zginęli. Korczak 
chciał w jakiś sposób przygotować dzieci na ten najgorszy moment, czyli śmierć, więc okłamał je 
(jedyny raz) i powiedział, że idą na wspólny spacer, a tak naprawdę była to ich ostatnia wspólna 
droga. Szli i trzymali się za ręce, razem, do końca…

Na podstawie:
Agnieszka Witkowska, Ostatnia droga mieszkańców i pracowników warszawskiego Domu Sierot [ w: ] Zagłada Żydów. Studia i materiały, Pismo Centrum 
Badan nad Zagładą Żydów 2/2010 IFiS  PAN

TRUDNE SŁOWA: 
obóz (zagłady, koncentracyjny) – np. Auschwitz, miejsce eksterminacji
zginąć – stracić życie w dramatycznej sytuacji, nienaturalnie umrzeć
okłamać – powiedzieć nieprawdę

Dom Sierot znajdował się przy ulicy Siennej 16.
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0. Co lubił czytać Korczak? 

____________________________________________________________________________________

1. Jaka była ulubiona bajka Korczaka?

____________________________________________________________________________________

2. Do czego Korczak porównywał działanie bajki?

____________________________________________________________________________________

3. Podaj minimum 3 przymiotniki, które charakteryzują głos Janusza Korczaka.

____________________________________________________________________________________

4. Jak wyglądał Janusz Korczak?

____________________________________________________________________________________

5. O czym pisały dzieci do gazety pt. „Mały Przegląd”?

____________________________________________________________________________________

Źródło:
http://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/1479709,Janusz-Korczak-lider-zmiany-spolecznej 
Posłuchaj fragmentów od 19.58 do 22.50 minuty oraz od 27.53 do 28.59 minuty

Bardzo lubił czytać bajki.

Ćwiczenie 5.

Ćwiczenie 6.

Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania.

Od 1979 do 2000 roku co dwa lata przyznawano nagrodę imienia Korczaka za twórczość 
literacką i prace pedagogiczne tym, którzy robili coś szczególnego dla dzieci. Laureatką tej 
nagrody była na przykład Astrid Lindgren (znana chyba wszystkim dzieciom).

Połącz nazwiska popularnych poetów i pisarzy, którzy tworzyli dla dzieci,  
z krajem ich pochodzenia. 

A B

0. Janusz Korczak a. Polska

1. Hans Christian Andersen b. Anglia

2. Astrid Lindgren c. Niemcy

3. Julian Tuwim d. USA

4. Mark Twain e. Polska

5. Wilhelm Karl Grimm f. Szwecja

6. Lewis Carroll g. Dania

0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6.
a
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Ćwiczenie 7. Przeczytaj tekst o książce Korczaka pt. Kajtuś Czarodziej i wpisz słowo, które 
najlepiej pasuje.

Kajtuś jest zwyczajnym ______________________0  - trochę psoci, trochę zmyśla i uwielbia 
słuchać historii opowiadanych przez babcię. Pewnego dnia ______________________1  , że potrafi 
czarować. Na początku wykorzystuje swoją nową ______________________2  do zabawy - zamienia  
kredę w mydło, kanapkę kolegi z klasy w żabę, a przed odpowiedzią w szkole broni się w ten 
sposób, że  robi  coraz to nowe ______________________3  nauczycielowi. Jednak z czasem sprawy 
się ______________________4  - Kajtuś ma coraz mniejszą kontrolę nad czarami, więc chłopak 
______________________5  z domu, a zostawia w nim wyczarowanego sobowtóra. 

Kajtuś Czarodziej to opowieść o tym jak wygląda świat wyobraźni dziecka, o tym jak trudno jest 
ulepszyć świat, o marzeniach oraz o tym, co się dzieje, kiedy marzenia się ______________________6  
To także książka o dorastaniu. Książka dla dzieci, które mają ______________________7  na odrobinę 
magii, i dla dorosłych, którzy tęsknią za czasami, kiedy byli ______________________8  i potrafili 
czarować. 

0.  a. chłopcem,   b. mężczyzną   c. dorosłym
1.  a. mówi   b. odkrywa   c. wymyśla
2.  a. możliwość   b. umiejętność    c. rolę
3.  a. przyjemności  b. żarty    c. zadania
4.  a. rozwiązują   b. komplikują   c. wyjaśniają
5.  a. wybiega   b. wyjeżdża   c. ucieka
6.  a. rozwiązują   b. marzą    c. spełniają
7.  a. ochotę    b. czas    c. szansę
8.  a. młodzi   b. mali    c. starsi

chłopcem

Zapamiętaj! Czasowniki trzeba, można, warto, powinien + bezokolicznik

Liczba pojedyncza

rodzaj męski rodzaj żeński  rodzaj nijaki

1. ja powinienem 1. ja powinnam 1. ------

2. ty powinieneś 2. ty powinnaś 2. -------

3. on powinien 3. ona powinna 3. ono powinno

Liczba mnoga

rodzaj męskoosobowy rodzaj niemęskoosobowy

1. my powinniśmy 1. my powinnyśmy

2. wy powinniście 2. wy powinnyście 

3. oni  powinni 3. one powinny
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Ćwiczenie 8a.

Ćwiczenie 8b.

Ćwiczenie 9.

Dokończ zdania. Użyj czasownika powinien (w dobrej formie).

Przeczytaj fragment książki Korczaka pt. Kajtuś Czarodziej i uzupełnij tabelę.

0. Ja (r. żeński) ___________________________________________________ więcej się uczyć.

1. My  (r. męskoosobowy) ____________________________________________________________________ .

2. One ___________________________________________________________________________________ .

3. Wy (r. niemęskoosobowy) _________________________________________________________________ .

4. Ty (r. męski ) ____________________________________________________________________________ .

Ułóż zdania. Użyj czasowników: można, warto, trzeba.

0. Żeby być zdrowym____________________________________________ jeść dużo warzyw i owoców.

1. ________________________________________________________________________________________ .

2. ________________________________________________________________________________________.

3. ________________________________________________________________________________________.

4. ________________________________________________________________________________________.

powinnam

trzeba

Trzeci rok chodzi Kajtuś do szkoły. Ale i tu ciągle skargi. (…)
Usiadł w pierwszej ławce. I zaczęło się. 
- Siedź prosto. Nie kręć się. Nie rozmawiaj. (…) Siedź spokojnie. Nie baw się ołówkiem. Uważaj.
Początek godziny łatwy. Potem coraz trudniej.
Kiedy nareszcie dzwonek?
(…) W domu wolno pochylić się i przeciągnąć, zapytać, gdy się nie rozumie. A w szkole chcesz 

powiedzieć słówko, zaraz podnoś dwa palce do góry i czekaj.
No tak. Dużo w klasie dzieciaków i pani nie może osobno rozmawiać, bo inni zaczną hałasować. 

Ale to strasznie przeszkadza.
- Cóż, Antoś? - pyta ojciec. - Jak ci się w szkole powodzi?
- Hm.
- Co w szkole słychać?
- Nic.
Nie bardzo nawet lubi rozmawiać o szkole.
Przeniosła go pani na czwartą ławkę koło okna. Ale nie wolno przez okno wyglądać. 

Źródło
Janusz Korczak, Kajtuś Czarodziej, Kraków 2002, s.22-23

TRUDNE SŁOWA: 
skarga – ktoś jest niezadowolony i informuje np. o tym, że ktoś inny źle się zachowuje         
kręcić się – nerwowo ruszać się w różnych kierunkach
przeciągnąć się – prostować ciało, wyciągać ręce
powodzi się – dobrze idzie, układa się w życiu,  sukces 
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1. Co trzeba robić w szkole? 2. Czego nie wolno robić?

0. Trzeba siedzieć prosto.

Ćwiczenie 10.

Ćwiczenie 11.

Korczak próbował zwrócić uwagę na fakt, że dzieci, tak jak dorośli, 
mają swoje prawa. Napisz swoje propozycje do kodeksu praw dziecka. 
Użyj słów: powinien/powinna, można, wolno, trzeba.

Ponumeruj w kolejności etapy edukacji w Polsce.

0. Dorośli powinni szanować każde dziecko.

1. ________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________________________________

szkoła podstawowa    

uniwersytet    

przedszkole    

gimnazjum    

szkoła średnia  
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Ćwiczenie 12.

Ćwiczenie 13a.

Uzupełnij krzyżówkę. Hasło z krzyżówki wpisz w wolne miejsce.

Wiemy, że Korczak był wielkim przyjacielem dzieci. Rzeczowniki: przyjaciel 
i dzieci mają skomplikowaną odmianę. Uzupełnij tabelę poprawną formą.

0. Osoba, która uczy języka, to… lektor
1. Dokument, który dostajemy, kiedy kończymy np. 

uniwersytet.

2. Mieszkają w nim studenci.

3. Dyrektor uniwersytetu, to…

4. Lekcja na uniwersytecie.

5. Osoba, która studiuje.

 6. Budynek, w którym mieszkają uczniowie, jeśli ich 

dom jest daleko  od szkoły.

0. L E K T O R
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Janusz Korczak – lekarz, pisarz, a przede wszystkim _________________________ dzieci.

PRZYPADEK LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA

mianownik przyjaciel dzieci

dopełniacz przyjaciół

celownik dzieciom

biernik

narzędnik przyjacielem dziećmi

miejscownik
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Wpisz poprawną formę słów w nawiasach.

Opisz swojego przyjaciela/przyjaciółkę. Pamiętaj o najważniejszych elementach tej 
formy (wstęp, opis wyglądu, charakteru, zainteresowań, twoja opinia o nim/o niej). 

0.  Janusz Korczak to ________________________________________________ (przyjaciel l.poj.) dzieci.

1. Wojtek nie lubi małych _______________________________________ (dzieci), bo zawsze głośno płaczą. 

2. Czy lubisz spotykać się z ___________________________________________________ (przyjaciel l.mn.)?

3. Mama często chodzi na spacery ze swoimi ____________________________________________ (dzieci).

4. Mikołaj przeprowadził się do Niemiec i bardzo tęskni za _________________________ (przyjaciel l.mn.).

5.  Kiedy spotykamy się z Adamem, on zawsze opowiada o swoich _____________________________ 
(przyjaciel l.mn.) ze szkoły.

6. Weronika lubi opowiadać o  _____________________________________________ (dzieci) swojej siostry.

7. Rodzice Zosi nie znają _______________________ (przyjaciel l.poj.) córki, choć często o nim opowiada. 

8. Zawsze ufam moim _____________________________________________________ (przyjaciel l.mn.).

przyjaciel

Ćwiczenie 14.

Polecamy: 
Israel Zyngman, Dzieci doktora Korczaka, Warszawa 1989
Aleksander Lewin, Korczak – znany i nieznany, Warszawa 1999
Iwona Chmielewska, Pamiętnik Blumki, Warszawa 2011
Joanna Olczak -Ronikier, Korczak. Próba biografi i, Warszawa 2011
Erich Dauzenroth, Janusz Korczak – życie dla dzieci, Kraków 2005
Jest pan wolny, doktorze Korczak, reż. Aleksander Ford,  niemiecki fi lm o ostatnich latach życia 
Janusza Korczaka, RFN 1975
Korczak, reż. Andrzej Wajda, Polska 1990
Pomniki Janusza Korczaka – W samej Warszawie znajdują się 4 pomniki, ale są też w innych 
miastach Polski, a także w Jerozolimie
Irena Sendlerowa o Korczaku -  https://www.youtube.com/watch?v=Ztg9ATLmZ88
Portal społecznościowy   https://www.facebook.com/doktorkorczak/
Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży (odbywa się od 1996 roku w Warszawie) 
http://www.korczak-festival.pl

Ćwiczenie 13b.
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