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Historia o człowieku, 

który kochał i rozumiał 

ludzi i którego ludzie           

zabili 

Rok  Janusza           
Korczaka 

 Starszy pan o mądrych i dobrych oczach. Skupiony i spokojny 

nawet na Umschlagplatzu. Opiekuńczy nawet w bydlęcym wagonie, 

który zatrzymał się na rampie w Treblince. Taki obraz Korczaka 

utrwalił we mnie film Andrzeja Wajdy. Heroiczna śmierć, ale to prze-

cież nie był jednorazowy akt odwagi. To była konsekwencja całego ży-

cia. 

 Bo czy mógł uratować się z getta człowiek, który napisał: 

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej 

i bezpieczniej”. Korczak wierzył, że ludzie i świat są dobrzy, a mogą 

być jeszcze lepsi. Należał do pokolenia, dla którego biblią byli „Ludzie 

bezdomni” Żeromskiego. W swojej praktyce lekarskiej był takim dok-

torem Judymem, nie brał pieniędzy od biednych pacjentów. Mówił: ja 

mam obowiązek troszczenia się o świat i człowieka i nie oczekuję za to 

wdzięczności, podziwu, szacunku, miłości. 

 Był mądry, skromny i pracowity. Leczył, uczył, pisał i organizo-

wał. Miał w sobie to coś trudnego do zdefiniowania, to coś, co pozwala 

swoim entuzjazmem zarażać innych. Potrafił skupić wokół siebie lu-

dzi, którzy też wierzyli, że nie wolno zostawiać świata takim, jakim 

jest.           cdn. str.2 



Str. 2 

 Największą miłością i troską Starego 

Doktora było dziecko. Traktowane nie jako 

człowiek in spe, ale jako pełnowartościowy 

człowiek, który ma tylko mniejsze doświad-

czenie życiowe niż dorosły. Wszystkie dzieci 

traktował równo, widział krzywdę tych wy-

chowanych na salonach i tych, których do-

mem była ulica.  

 W najbardziej znanej powieści Kor-

czaka królewicz Maciuś przyjaźni się z bez-

domny sierotą Felkiem. Obaj myślą i czują 

podobnie. Tworzą dziecięcy raj na Ziemi, 

swoistą pajdokrację, państwo rządzone 

przez dzieci. Historia króla Maciusia Pierw-

szego źle się kończy, bo przecież dzieciom 

brakuje doświadczenia, by być władcami, 

ministrami, by wygrywać wojny.  

 Właśnie... brakuje doświadczenia. 

Korczak uważał, że bogatsi o to doświadcze-

nie dorośli powinni otoczyć dzieci opieką, 

zapewnić im bezpieczeństwo, wykształcenie, 

prawo do radości, szczęścia. Powinni pomóc  

dorosnąć, pomóc zrozumieć świat.  

 Ale jak wytłumaczyć, że jedni dorośli 

zamykają innych dorosłych i dzieci w getcie,  

że ich oznakowują, nazywają podludźmi  

i skazują na śmierć. Stary mądry Doktor, 

który zawsze powtarzał, że prawda jest naj-

ważniejsza nie wiedział tego. Nie wiedział 

też jak im wytłumaczyć, że muszą umrzeć. 

Nie potrafił ocalić swoich podopiecznych, nie 

potrafił wytłumaczyć bezsensu i okrucień-

stwa Holokaustu, więc okłamywał. Okłamy-

wał do końca. Oszukiwał z miłości, troski, 

bezsilności. Ten zawsze prawdomówny  

i uczciwy wychowawca uznał kłamstwo za 

jedyne dostępne dobro, które mógł dać ży-

dowskim sierotom. No i jeszcze był z nimi 

na tej ostatniej wycieczce. Był z nimi do 

końca. A przecież mogło Go tam nie być...  

 

Magda Drewniak 

„Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij 
od siebie.” 

Janusz Korczak 

10 sierpnia 1942 
 

Dziś widziałem Janusza Korczaka 

Jak szedł z dziećmi w ostatnim              

pochodzie, 

A dzieci były czyściutko ubrane, 

Jak na spacerze w ogrodzie. 

(…) 
Władysław Szlengel, Kartka z dziennika „akcji” 
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DZIECIŃSTWO 

 Janusz Korczak… Jego prawdziwe 

imię i nazwisko brzmiało Henryk Gold-

szmit. Urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 

roku w Warszawie w rodzinie żydowskiej. 

Wahania co do jego daty urodzin, spowodo-

wane są zaniedbaniem formalności metry-

kalnych jego ojca. Pochodził z rodziny inteli-

genckiej i bardzo bogatej. Pławili się w luk-

susach, otoczeni bogactwem, służbą domo-

wą, jednak młody Korczak nie mógł powie-

dzieć o swoim dzieciństwie, że było szczęśli-

we. Nie miał zbyt dobrych relacji tak z mat-

ką, jak i z ojcem czy nawet siostrą Anną. 

Świat, który go otaczał, atmosfera panująca 

w domu, przerażała go. O braku miłości, cie-

pła i szczęścia, pamiętał i pewnie z tego po-

wodu chciał dać później swoim wychowan-

kom w Domu dla Sierot, to czego sam nigdy 

nie doświadczył w dzieciństwie. 

Jego pierwsze spotkanie ze szkołą przed-

gimnazjalną nie należało do przyjemnych.  

Przerażony karami cielesnymi w szkole, w 

której bardzo dbano o dyscyplinę, przestał 

do niej uczęszczać. 

Ojciec coraz bardziej podupadał na zdrowiu. 

Śmierć jedynego żywiciela rodziny powoduje 

biedę Korczaków. Życie zmusiło Janusza do 

dawania korepetycji i pisania do gazet by 

utrzymać sie-

bie,  matkę  

i siostrę. 

Pod koniec stu-

diów medycz-

nych, które roz-

począł w roku 

1898, podjął 

pracę na kolo-

niach jako wy-

c h o w a w c a . 

Nikt nie pomy-

ślał, że później 

k o n t a k t  

z dziećmi stanie się jego pasją i powodem do 

napisania wielu artykułów, książek na ich 

temat, poświęcenia, a w konsekwencji  

i śmierci. 

cd 
„Jestem bezwzględnym, 

nieubłaganym przeciwni-

kiem kary cielesnej. Baty, 

dla dorosłych nawet, będą 

tylko narkotykiem, nigdy- 

środkiem wychowaw-

czym. 

(…) Kto uderza dziecko, 

jest jego oprawcą.” 

 

Janusz Korczak 

PRACA NA RZECZ DZIECI 
 Praca z dziećmi żydowskimi w ośrodku 

wakacyjnym „Michałówka” stała się dla Korcza-

ka inspiracją do napisania dwóch książek kolo-

nijnych: „Mośki, Joski, Srule” oraz „Józki, Jaśki 

i Franki”. 

W marcu 1905 roku Janusz Korczak otrzymał 

dyplom lekarza i podjął pracę w szpitalu dla 

dzieci w Warszawie. W latach 1905-1906 był 

lekarzem wojskowym na froncie podczas wojny 

rosyjsko- japońskiej, gdzie zdobywał potrzebne 

doświadczenie. W 1911 roku, w Londynie posta-

nowił całkowicie poświęcić się pracy z dziećmi, 

tym samym rezygnując ze swojego życia rodzin-

nego. 

Od roku 1905 do 1912 był dla dzieci leżących w 

szpitalu nie tylko lekarzem, ale i pedagogiem. 

Nie zrezygnował też z pisania artykułów do ga-

zety. 

W 1912 roku definitywnie zakończył pracę  

w szpitalu i objął funkcję dyrektora Domu Sie-

rot w Warszawie. 

W 1914 roku został powołany do wojska jako 

ordynator polowego szpitala na Ukrainie, na-

stępnie został lekarzem pediatrą w przytułku 

dla dzieci ukraińskich.  

W roku 1918 znów podjął pracę w Domu Sierot 

w Warszawie. 

W czasie wojny polsko- bolszewickiej (1919-

1920), jako major pracował w szpitalu epide-

micznym w Łodzi, a potem w Warszawie. Zara-

ził się tam tyfusem plamistym. Od niego zarazi-

ła się matka, która zmarła. Bardzo przeżył jej 

śmierć. 

W 1932 roku wyprowadził się z Domu dla Sierot 

i rozpoczął pracę jako biegły sądowy w spra-

wach dzieci. W tym samym roku związał się  

z Polskim Radiem, by wygłaszać pogadanki dla 

dzieci. Znany był jako Stary Doktor. 
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GETTO WARSZAWSKIE 

Korczak poświęcał swój wolny czas i zdro-

wie po to by dogodzić swoim wychowankom 

z Domu dla Sierot. Organizował im letnie 

kolonie, dostarczał żywność. W 1940 roku 

Dom Sierot został przesiedlony do getta, 

gdzie rozpoczął się dla Korczaka najgorszy 

rozdział jego życia. 

Został aresztowany za to, że nie nosił naka-

zanej Żydom przez władze niemieckie opa-

ski z gwiazdą Dawida. Wychowawca wy-

czerpany fizycznie, wrócił po miesiącu 

aresztu do Domu Sierot. Mimo beznadziej-

nej sytuacji starał się organizować tajne 

nauczanie i życie kulturalne swoim wycho-

wankom. Wkładał w to całe swoje serce, nie 

skąpiąc wychowankom czasu i słów pocie-

szenia. 

W 1941 roku napisał „Pamiętnik”, który 

ukazuje chwile pełne grozy i cierpienia lu-

dzi żyjących w getcie warszawskim. Ukazu-

je on tragiczny obraz okupacji nazistów. 

22 lipca 1942 roku w dniu urodzin Janusza 

Korczaka rozpoczęła się akcja zagłady  

w getcie warszawskim. 

OSTATNIE CHWILE KORCZAKA                  

I DZIECI 

 W dniu 6 sierpnia 1942 roku Niemcy 

przyjechali po wychowawców i dzieci Domu 

Sierot. Wyprowadzono wszystkich przed dom, 

ustawiono i zaprowadzono do krytych wago-

nów, z oknami zakratowanymi drutem kol-

czastym. Mieli nim dojechać do obozu zagłady 

w Treblince, niedaleko Małkini. 

Ostatnim człowiekiem, który widział Korcza-

ka był Nechum Remba, który chciał pomóc 

Januszowi, proponując mu pomoc w ucieczce. 

Wychowawca jednak zdecydowanie odmówił. 

Postanowił przeżyć ostatnie chwile z dziećmi, 

którym oddał się zupełnie. Nie wyobrażał so-

bie opuścić ich w tak strasznej chwili. 

Na terenie symbolicznego cmentarza w Tre-

blince, gdzie zginął Korczak wraz z dziećmi, 

wśród siedemnastu tysięcy kamieni, upamięt-

niających zamordowanych ludzi, wzrok przy-

ciąga jedno imienne upamiętnienie: 

JANUSZ KORCZAK 

(HENRYK GOLDSZMIT) 

I DZIECI 

 

Jego czyn nie został zapomniany. O jego decy-

zji i poświęceniu polscy uczniowie uczą się na 

lekcjach historii i języka polskiego. Był nie-

wątpliwie bohaterem II wojny światowej, jed-

nym z wielu, o którym należy pamiętać. 

 

Joanna Misiura 
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PRZYKŁAD ALTRUISTY 

 Uznany lekarz, pedagog, wychowawca, publicysta, ale przede wszystkim 

dobry człowiek. Trudno szukać w historii tak oddanego człowieka jakim  był 

Janusz Korczak, a właściwie Henryk Goldszmit. Całe życie poświęcił niosąc 

pomoc i opiekę innym ludziom i dlatego nie można zapominać o jego działal-

ności i dorobku. 

Janusz 

K o r c z a k 

urodził się 

w 1878 lub 

1879 roku 

w Warsza-

wie. Do-

kładnej da-

ty nie zna-

my. Ojciec 

K o r c za k a 

to Józef 

Goldszmit, 

c e n i o n y 

w a rsza w -

ski adwokat. Matka miała na imię Cecy-

lia. Miał również siostrę Annę. Lata dzie-

ciństwa nie należały jednak do najwspa-

nialszych chwil w jego życiu. Przede 

wszystkim dlatego, że nie miał dobrego 

kontaktu ani z rodzicami ani z siostrą. 

Niemiej jednak Korczak nieraz wypomi-

nał, że chciałby powrócić do bycia dziec-

kiem. Z pewnością dom rodzinny miał 

wpływ na jego poglądy dotyczące metod 

wychowawczych, a także podejścia rodzi-

ców do dzieci. Dzieciństwo miało decydu-

jący wpływ na przyszłą działalność Gold-

szmita. 

Henryk pobierał naukę w szkole, która 

przygotowywała do nauki w gimnazjum. 

Szkoła ta słynęła z solidnej dyscypliny, 

dominacji nauczyciela nad uczniem. Kor-

czak dostrzega strach, niesprawiedliwość 

i bezradność dziecka w takiej sytuacji. 

Doświadcza w latach młodzieńczych bie-

dy i niedostatku, gdy chory psychicznie 

ojciec nie jest w stanie utrzymywać rodzi-

ny, młody Goldszmit postanawia sam 

utrzymać rodzinę udzielając korepetycji. 

Był miłośnikiem literatury. Rozczytywał 

się w Józefie Ignacym Kraszewskim, 

Henryku Sienkiewiczu, a także w litera-

turze młodopolskiej. 

Lata młodzieńcze 

To właśnie lata młodzieńcze rozpoczynają 

właściwe życie Korczaka. Debiutuje  

w 1896 roku na łamach tygodnika saty-

rycznego tekstem na temat wychowania 

dzieci pt. „Węzeł gordyjski". Podpisuje się 

jako Hen. Dwa lata później zdaje maturę  

i rozpoczyna studia na wydziale lekar-

skim Cesarskiego Uniwersytetu War-

szawskiego. W 1900 roku wydaje tekst 

pt. „Dzieci i wychowanie", który podpisu-

je jako Janusz Korczak. Tak podpisuje 

także dalsze prace i właśnie ten pseudo-

ni m  przechodz i  do  h i s t o r i i .                      
cd. str.6 
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Dorosłość 

Lata dorosłości poświęcił głównie dziecku. Jego 

wychowywaniu, opiece i edukacji. Pracuje w wie-

lu szpitalach jako pediatra m.in. w szpitalu im. 

Bergsonów i Baumanów. Śledzi ruch higieni-

styczny, angażuje się w działalność Warszaw-

skiego Towarzystwa Letnich i Towarzystwa Hi-

gienicznego. To pierwsze zajmowało się organi-

zowaniem kolonii letnich dla ubogich dzieci. Ja-

ko lekarz często leczył ubogich za darmo, a od 

zamożnych zazwyczaj żądał wysokich opłat by 

móc pomagać dzieciom. 

 Istotnym wydarzeniem w życiu Korczaka 

było powstanie w 1912 roku Domu Sierot, czyli 

placówki opiekuńczej, której został dyrektorem. 

Nie był to przeciętny dom dziecka, jednak jak na 

ówczesne czasy dość dobrze wyposażony. To wła-

śnie w domu sierot mógł rozpowszechniać i wcie-

lać w życie swoje idee na temat wychowania 

dzieci. Korczak dążył do tego, aby dziecku nie 

narzucano obowiązków, nie traktowano go nie-

sprawiedliwie i nierówno. Jednak nie chciał tak-

że, aby dzieci były traktowane zbyt pobłażliwie. 

Jego metody wychowawcze polegały na opiece 

nad dzieckiem, wychowaniu go do samodzielno-

ści i na walce o prawa dziecka. Takie prawa wy-

mienia w wydanym w 1918 roku eseju „Dziecko 

w rodzinie”. Walka o te prawa to priorytet dla 

pedagoga. Od tej pory będzie walczył o dzieci, 

bronił ich i odpowiadał za nie. Jego książki takie 

jak „Król Maciuś Pierwszy” czy „Kiedy znowu 

będę mały”, a także występy radiowe spowodo-

wały, że Korczak stał się popularny wśród dzieci 

i rodziców, którzy mogli czerpać naukę z jego 

metod wychowawczych. 

 Korczak działał w wielu organizacjach 

takich jak Komisja Pedagogiczna Ministerstwa 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 

Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej 

Wszechnicy Polskiej, Państwowy Instytut Peda-

gogiki Specjalnej, Seminarium dla Nauczycieli 

Religii Mojżeszowej. 

 Sytuacja pogarsza się gdy w 1939 roku 

wybucha II woja światowa. Dom sierot ma coraz 

większe problemy finansowe, a w wyniku bom-

bardowań ściana budynku zostaje uszkodzona. 

Mimo trudnej sytuacji Korczak próbuje zapew-

nić dzieciom wszystko czego potrzebują: jedze-

nie, nocleg, ubrania, pomoc medyczną. 

 Czasy gdy trafia do getta żydowskiego są 

najbardziej tragicznym momentem w jego życiu. 

Widok umierających dzieci i niemoc Korczaka 

powodują, że obejmuje posadę wychowawcy w 

Internacie dla Sierot, który określa się „dziecięcą 

umieralnią". 

 Korczak jest na skraju wyczerpania: głód, 

brak higieny, potęgujące się choroby powodują, 

że traci coraz więcej sił. Mimo wszystko postana-

wia pisać „Pamiętniki z getta". Opowiada nie 

tylko o tym jak wygląda życie w getcie, opisuje 

pokrótce swoją biografię. 

6 sierpnia 1942 roku wyrusza wraz z dziećmi do 

Treblinki, gdzie umiera. 

 Janusz Korczak swoją postawą przedsta-

wia model człowieka, który poświęca się dla in-

nych. Pomoc, którą niósł dzieciom do końca swo-

jego życia, była nie tylko jego pracą, ale przede 

wszystkim pasją. To w dzieciach widział cały 

sens swojej egzystencji. Jak sam twierdził „Nie 

takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale 

żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, 

a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę 

obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało." 

Nie robił tego, dlatego że uważał, że pomoc dzie-

ciom przyniesie mu prestiż i uznanie. Niósł po-

moc bo taki wyznaczył sobie cel, bo pragnął po-

magać i nieć dobro. „Jestem nie po to, aby mnie 

kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał  

i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać 

mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się  

o świat, o człowieka". Każda sytuacja związana  

z jego działalnością wzbudza zachwyt i respekt 

do tego wielkiego człowieka. Nawet w getcie po-

trafił podzielić się jedzeniem z dziećmi choć wi-

dział, że śmierć zagląda mu w oczy.  

„Kochaj i dawaj przykład” to motto Korczaka, 

które towarzyszyło mu przez całe życie. Należał 

do ludzi odważnych, podejmujących trudne, ale 

w konsekwencji owocne wyzwania. 

Tak jak prawdziwy pedagog potrafił pomóc po-

trzebującym i najważniejsze, że robił to nie dla 

uznania, ale dlatego, że to dawało mu szczęście. 

Po prostu „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się 

cały świat".      

                                     Justyna Małachowicz                       

,,Nie ma dzieci – są ludzie’’ 
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JANUSZ KORCZAK JAKO               

LEKARZ I PRZYJACIEL DZIECI 

 Janusz Korczak oprócz tego, że był 

poetą, był także lekarzem. Po otrzymaniu 

dyplomu w 1905 roku wyjechał do Harbina, 

powołany jako lekarz podczas wojny rosyj-

sko-japońskiej i za swoje czyny otrzymał 

stopień majora. Pod koniec 1906 roku po-

wrócił do Warszawy, gdzie w latach 1903-

1912 pracował jako pediatra w Szpitalu  dla 

Dzieci im. Bersohnów i Baumanów. Kor-

czak mieszkał niedaleko szpitala i w każdej 

chwili udzielał pomocy potrzebującym.  

Z pełnym zaangażowaniem wypełniał swoje 

obowiązki. Nie unikał proletariackich części 

miasta. Od  biednych pacjentów  nie pobie-

rał wynagrodzenia,  zaś od bogatych nie za-

wahał się zażądać dużej sumy. Osobiście 

współpracował z Samuelem Goldflamem  

i razem podjęli  działalność społeczną. Był 

pod wpływem Juliana Kramsztyka i pobie-

rał u niego nauki w celu dokształcenia się. 

Od 1907 roku stał się sławnym i pożąda-

nym przez wiele szpitali pediatrą w War-

szawie. W ciągu 1907 roku dokształcał się 

w Berlinie, gdzie wysłuchiwał wykładów, 

podejmował praktyki w wielu szpitalach 

dziecięcych oraz analizował sposoby pracy 

w specjalistycznych zakładach wychowaw-

czych.  Osobiście Kroczak nie posiadał ro-

dziny, ponieważ wyznawał pogląd o niepo-

siadaniu tzw. ,,prywatnych dzieci”. Wszyst-

kie dzieci, z którymi miał w życiu do czynie-

nia traktował jak własne. Jego altruistycz-

ne przekonania nie pozwoliły na wyróżnia-

nie odrębnej grupki ulubionych podopiecz-

nych. Uważał, że rodzina nie jest najważ-

niejszym i podstawowym ogniwem więzi 

społecznej. Nie akceptował roli, jaką odgry-

w a ł a  o n a  w  c h r z e ś c i j a ń s k o -

konserwatywnych i tradycyjnych żydow-

skich kręgach społeczeństwa. Z drugiej 

strony, mógł być uważany – przez samego 

siebie i innych – za ojca ok. 200 sierot (z do-

mu, który prowadził) i kolejnych kilkuset, 

które opuściły sierociniec w ciągu całej jego  

działalności pedagogicznej i socjalno-

organizacyjnej. Uważał, że życie i  miejsce 

dziecka nie jest w zaciszu domowym, lecz 

wśród rówieśników. Dążył do tego, aby 

dzieci wymazały z życia swe wcześniejsze 

przekonania i poprzez wzajemną akceptację 

przygotowały się do dorosłego życia, które 

przecież nie było ani idealnie proste ani 

beztroskie jak dzieciństwo.  Z całych swych 

sił starał się zapewnić dzieciom beztroskie, 

co nie oznacza, że pozbawione wszelkich 

obowiązków dzieciństwo. Ze swojej strony 

nie narzucał im żadnych ograniczeń, raczej 

mimo dużej różnicy wieku prowadził z nimi 

luźne dyskusje, aby jeszcze bardziej poznać 

ich świat i ich odczucia, zachowania w róż-

norakich sytuacjach. Uważał, że dziecko 

osobiście powinno zrozumieć oraz odczuć 

emocjonalnie daną dyskusję i sytuację oraz  

głęboko jej doświadczyć. Samo powinno wy-

ciągnąć wnioski i ewentualnie zapobiec  

przypuszczalnym  skutkom, niż być później 

poinformowanym o nich od kogoś innego.  

          

W okresie pomiędzy 1914-1918  rokiem peł-

nił funkcję młodszego ordynatora szpitala 

dywizyjnego  na froncie ukraińskim. Na-

stępnie został powołamy do pracy lekarza  

w przytułkach dla dzieci ukraińskich nieda-

leko Kijowa.  Przez krótki czas pracował   

w domu wychowawczym dla polskich chłop-

ców w Kijowie. W 1918 roku powrócił  

do Warszawy, by objąć stanowisko lekarza  

w szpitalu epidemicznym w Łodzi i na Ka-

mionku pod Warszawą. 

 

Magdalena Kornalewicz 
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JANUSZ KORCZAK              

W WARSZAWSKIM GETCIE. 

PAMIĘTNIK… 

 Ostatnie trzy miesiące swojego ży-

cia Janusz Korczak (od maja 1942) spędził 

w getcie warszawskim, gdzie w wolnych 

chwilach tworzył pamiętnik. Tworzył go 

od 1939r. Zapisywał w nim nie tylko co-

dzienne wydarzenia z getta, ale także 

własne przemyślenia, powracał do czasów 

dzieciństwa, młodości, zastanawiał się 

nad tym co przeżył. W swoich zapiskach 

poruszał tematy, które dręczyły jego du-

szę. Pierwszą część zakończył słowami: 

,,26 czerwca 1942 

Koniec pierwszej części 

Przeczytałem. Z trudem zrozumiałem.  

A czytelnik? Nie dziw, że pamiętnik nie-

zrozumiały dla czytelnika. Czyż można 

rozumieć cudze wspomnienia, obce życie? 

Zdaje się, że ja bez trudu winienem wie-

dzieć, co piszę. Ba! Czy można rozumieć 

własne wspomnienia?’’ 

Później opisywał to co działo się w getcie . 

Pisał o tym jak cierpiał widząc chore, 

umierające dzieci. Zastanawiał się jak im 

pomóc, ale dla nich nie było już ratunku. 

Choroby, brak wody i żywności były nie do 

zniesienia. Ale słynny pedagog nie dawał 

za wygraną, walczył  o każde dziecko,  

o każdą żywą istotę. Wiedział jaki los cze-

ka jego i jego podopiecznych. W swoich 

zapiskach zastanawia się nad bardziej hu-

manitarną śmiercią niż tą w komorze ga-

zowej dla tych małych dzieci. Tak bardzo 

pragnął ulżyć im w cierpieniu. 

Miał wiele okazji, aby opuścić getto, wyjść 

na wolność, jego międzynarodowa sława 

na pewno by mu to zapewniła, ale on nig-

dy nie zostawiłby dzieci, które go potrze-

bowały. Pamiętnik tworzył do końca,  

do momentu, kiedy razem z dziećmi zgi-

nął w obozie w Treblince. Jego ostatni za-

pis jest wyjątkowo zaskakujący, a brzmi 

następująco:  

 ,,Podlewam kwiaty. Moja łysina w oknie – 

taki dobry cel. 

Ma karabin. Dlaczego stoi i patrzy spokoj-

nie? 

Nie ma rozkazu. 

A może był za cywila nauczycielem na wsi, 

może rejentem, zamiataczem ulic w Lip-

sku, kelnerem w Kolonii? 

Co by zrobił, gdybym mu kiwnął głową? 

Przyjaźnie ręką pozdrowił? 

Może on nie wie nawet, że jest tak, jak 

jest? 

Mógł przyjechać wczoraj dopiero z dale-

ka...’’ 

Ostania notatka, ostatnie słowo, później 

był już tylko marsz… 

                              Karolina Łojko 

,,Nikomu nie życzę źle. Nie umiem. Nie wiem jak to się robi. ‘’ 
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 Jaki byłby dzisiejszy świat gdyby nie 

Janusz Korczak? Często zadaję sobie to py-

tanie. Czy my, dzieci i młodzież moglibyśmy 

bez obaw wypowiadać swoje własne zdanie, 

własne myśli? Czy traktowałoby się nas  

w sposób godny? Korczak stracił życie dobro-

wolnie na rzecz skazanych sierot, a przecież 

nie musiał tego robić. 

Swoimi poglądami w dwudziestowiecznej 

Polsce odstawał od reszty społeczeństwa. 

Widział w dzieciach coś więcej niż małe, nie-

rozumne istoty. Wiedział, że jest im trudno 

zrozumieć świat taki, jaki narzucają im do-

rośli. Wzywał do stworzenia praw dziecka. 

Do zasad, dzięki którym dzieci będą miały 

prawo do niewiedzy, własności, marzeń, a 

przede wszystkim szacunku. Korczak nie po-

siadał własnego potomstwa, jednak równo 

kochał wszystkie dzieci świata. 

Dla Janusza Korczaka czymś mało zrozu-

miałym była tradycyjna szkoła z groźnym 

wychowawcą. Dla niego uczenie się było ba-

daniem, odkrywaniem. Chciał, by dzieci mia-

ły prawo do niewiedzy, która w tamtych cza-

sach była surowo karana. Bronił godności 

dzieci,  które nie były niczemu winne, a trak-

towane w sposób przedmiotowy, dzieci, dla 

których nie miano za grosz szacunku. Kor-

czak pragnął by miały możliwość rozwijania 

się w dobrych warunkach. Wiedział, że to 

właśnie one są najlepszymi filozofami. Wi-

dział w nich mądre, jednak jeszcze mało do-

świadczone osoby, więc dał im prawo do gło-

su. Dzięki niemu dzieci zaczęły być dostrze-

gane w społeczeństwie jako ludzie, którzy 

mają coś do powiedzenia. Jak powiedział 

sam Korczak: „Mamy dwa wyrazy: swoboda  

i wolność. Swoboda, zda mi się oznacza po-

siadanie: rozporządzam swoją osobą. W wol-

ności mamy pierwiastek woli, więc czynu zro-

dzonego z dążenia”. 

Dzisiaj słowo Korczak kojarzy mi się tylko  

z jednym: z wolnością własnego zdania,  

z wolnością własnego ciała. 

Gdybym dziś mogła spotkać się z tym czło-

wiekiem i coś mu powiedzieć, to myślę, że 

powiedziałabym: dziękuję. Za to, że mogę 

być tym, kim jestem. 

                                                                                              

Dorota Olechnowska 

ŚWIAT BEZ KORCZAKA? 

,,Dzieci nie są głupsze od           
dorosłych, tylko mają mniej 

doświadczenia.’’  
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                                                                                                Chojna 25.05.2012r. 

,, Drogi Janku” 

 

             Jak co tydzień opowiem Ci, co dzieje się w naszej szkole. Wiem, że ciężko Ci sa-

motnie zmagać się z chorobą i zajęcia indywidualne odsuwają Cię od spraw naszej kla-

sy. 

            Mamy napisać pracę o prawach dziecka według Janusza Korczaka. Dla mnie  

i myślę, że dla Ciebie również najważniejsze jest prawo do bieżącej godziny, do dnia dzi-

siejszego. Znamy się już tak długo i wiem, że potrafisz cieszyć się każdą chwilą, słonecz-

nym dniem, uczuciem, że nic Cię dzisiaj nie bolało. Tak bardzo Ci tego zazdroszczę. Cza-

sem ponosi nas w klasie i wyolbrzymiamy nasze problemy – a to, że jesteśmy grubi,  

a to, że chudzi, a to, że głupi, a to, że mądrzy, a to, że brzydcy, a to, że ładni, przecież to 

nie jest najważniejsze. Ważne jest to , aby być dobrym człowiekiem i tu zacytuję Ci sło-

wa Janusza Korczaka: ,, Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym 

ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek 

troszczenia się o świat, o człowieka”. Myślę, że dobro, które dajemy innym ludziom po-

wraca do nas ze zdwojoną mocą. Mając jakiś talent, warto się nim dzielić, żeby napraw-

dę można było się z niego cieszyć. Od tego, który dostanie więcej umiejętności, wymaga 

się więcej. Życie nie jest wieczną zabawą, ważne żeby odnaleźć właściwą drogę, którą 

należy  kroczyć. Obcując z Tobą uczę się pokory, bo życie jest takie krótkie. Nie należy 

się przejmować rzeczami tak ulotnymi i względnymi jak uroda. Wiadomo, że nie wszy-

scy są piękni, mądrzy i doskonale się uczą. Piękno nie musi być tylko zewnętrzne, może 

być nim też piękna dusza. Każdy ma w sobie coś godnego pochwały. Należy się cieszyć  

z drobiazgów, z chwil szczęścia, zdrowia. Warto to docenić, a nie tylko zadręczać się 

swoimi wadami. A, co jeśli ktoś nie umie sobie wyznaczyć właściwej drogi, bo nie miał 

mu kto jej wskazać? Żeby ktoś umiał kogoś kochać, doceniać i pochylać się nad innymi, 

sam musi tego od innych doświadczyć, być kochanym, docenianym. A jeśli kogoś bito, 

poniżano, wtedy bije i poniża innych. Tacy ludzie powinni szukać wsparcia u kogoś ta-

kiego jak Ty, który niewiele dostał od życia, a tak dużo może z siebie dać innym. Jan 

Paweł II powiedział: ,, Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wyma-

gali”. Dlatego cieszę się, że jesteś.  

              Wiesz Janek, zastanawiam się nad jeszcze jednym z praw Korczaka, a miano-

wicie nad prawem do pracy poznania. Przykro Mi na myśl, że Ty możesz z niego korzy-

stać w tak ograniczonym wymiarze. Nie chodzisz do szkoły, nie obcujesz z rówieśnikami 

– nigdy nie będziesz miał szansy dowiedzieć się, jak to jest ustawić się w kolejce do szat-

ni, żeby wiecznie nie być na jej końcu, stresu przed sprawdzianem, magii ściągi ukrytej 

w identyfikatorze. Nie martw się, zawsze jesteśmy przy Tobie. Już za tydzień wycieczka 

do kina, tam się zobaczymy. 

                                                                                    Pozdrawiam Cię serdecznie, 

                                                                                                    Justyna 

 

 

LIST DO JANKA 
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 Czy kiedykolwiek bohaterska śmierć po-

zostanie na zawsze w  kruchej, nietrwałej i cią-

gle zmiennej ludzkiej pamięci? Czy stając  

w szeregu, czekając na wyrok śmierci, potrafili-

byśmy zachować wierność w swoich życiowych 

poglądach i przekonaniach ? Czy też stchórzyli-

byśmy, uciekając, chowając się za morderczymi 

i nieludzkimi przekonaniami innych ludzi, aby 

tylko zachować swoje życie ? 

Janusz Korczak, bohater, wychowawca i auto-

rytet. Jaki pozostał w oczach ludzi starszych ? 

 

 Poniższy wywiad został przeprowadzony  

z Heleną Szopik, nauczycielką która pracowała  

w Korczakowskim Domu Sierot w Warszawie. 

Zdradzi ona nam swoje przeżycia i doświadcze-

nia związane z pracą jako wychowawca oraz 

opiekun dzieci zamieszkujących dom założony 

przez Henryka Goldszmita. 

 

- Witam Panią serdecznie.  

- Dzień dobry ! 

- Jak to się stało, że pracowała Pani w Domu 

Sierot samego Janusza Korczaka ? 

- Byłam młoda, chciałam pracować. Nieznana 

była mi dotychczas postać Henryka Goldszmita, 

i nie wiedziałam jak bardzo pomoże mi ona stać 

się lepszym człowiekiem. 

- Czy praca nauczycielki była dużym wyzwa-

niem ? 

- Od dawna wiedziałam, że chciałabym uczyć, 

wychowywać by sama pracować nad sobą oraz 

pomagać innym. Zdecydowałam się więc na 

kurs wychowawczy, w żydowskim Domu Sierot.  

-  Jaką była Pani uczennicą ? Czy decyzja o pra-

cy wychowawcy była ostateczna? 

- Zawsze byłam dobrą uczennicą, odpowiadając 

na wszelkie pytania na egzaminie sprawdzają-

cym przyszłych wychowawców, zdałam sobie 

sprawę, że odwrotu nie będzie, że będę musiała 

podjąć ciężką pracę nad wychowaniem dzieci, 

sierot pozbawionych rodziców. Będę musiała  

włożyć w to wiele serca i siebie, aby dzieci do-

stały choć namiastkę prawdziwego domu. 

- Jak wyglądały kolejne dni po egzaminie ? 

-Kiedy wszystkie egzaminy zostały zdane, przy-

bliżono nam postać Janusza Korczaka, a właści-

wie Henryka Goldszmita, założyciela owego Do-

mu Sierot. 

Poznając jego historię wzruszyłam się, kilka-

krotnie przecierałam łzy z policzków, nie mogąc 

ukryć uczuć jakie towarzyszyły mi poznając je-

go bohaterską sprawę, za którą walczył. 

- Dlaczego towarzyszyły Pani łzy? 

-Utożsamiłam się z jego hasłami jak i pogląda-

mi, które głosił do końca swojego życia. 

Będąc dzieckiem nie zawsze mój głos się liczył, 

dorośli gardzili słowem dziecka, które  niewiele 

wnosiło do rozmowy, lecz cechowało się wielką 

wartością, jakiej dorośli do  dziś nie potrafią 

pojąć. 

- Co praca w Domu Sierot wniosła do Pani  ży-

cia? 

-Dziś jako dorosła osoba, jestem dumna z tego, 

iż podjęłam się tej pracy. 

Dzięki doświadczeniu, oraz pracy z dziećmi czu-

ję się lepsza, i bardziej wrażliwa na ludzkie pro-

blemy, z jakimi codziennie mamy do czynienia. 

Niełatwo jest spojrzeć dojrzale śmierci w oczy, 

być gotowym na nią, umrzeć broniąc swoich 

wartości. 

Niełatwo jest spojrzeć głęboko w oczy sierot, 

które nieświadome tego co się wydarzy idą za 

nami na śmierć. 

Broniąc swoich idei do końca, Janusz Korczak 

dokonał czynu bohaterskiego, do dziś jego hasła 

i cytaty są mottem wielu ludzi. Mimo iż boha-

terską śmiercią zmarł niedawno, jego słowa bę-

dą kształtować życie wielu Polaków, tak jak  

i moje. Walczył on w słusznej sprawie, a pamięć 

o nim nigdy nie zginie, co w moim przekonaniu 

uczyni go wiecznym, żyjącym wśród nas bohate-

rem. 

- Czyli możemy go jeszcze spotkać ? 

- Będzie on przejawiał się słowem oraz czynem, 

lecz w innych ludziach, którzy mieli zaszczyt 

poznać jego postać. 

-Bardzo dziękuję za wywiad ! 

-Proszę bardzo ! 

 Jacek Szopik 

 
 

„Duch tęskni w ciasnej klatce ciała. Ludzie czują i rozważają 

śmierć pod kątem końca, a jest ona tylko dalszym ciągiem życia” 
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