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PATRON DZIECI  PATRONEM SZKOŁY 
 
Janusz Korczak takim jak my – zwyczajnym dzieckiem był, 
A jako dorosły wszystkie dzieci, jak swoje, bez wyjątku cenił. 
Najważniejsza była dla niego praca rozważna, 
Uważał, że rodzina musi być zgrana, kochająca, dlatego tak ważna. 
Stworzył dla dzieci z sierocińca warunki wzorowe, 
Zawsze uczył, że dziecko powinno być sprawiedliwe i honorowe. 
 
Kazał dzieciom ciężko i solidnie studiować, 
Obiecał sobie na samodzielnych i dobrych ludzi wychować. 
Robił dla dzieci wszystko co w jego mocy, 
Czasem, jako lekarz, pedagog i pisarz pracował nawet do późnej nocy. 
Zaznaczał również, jak ważna jest współpraca, 
Aktywność i pomoc, to coś co do nas powraca. 
Kochający opiekun podczas wojennej zamieci, zawsze na pierwszym miejscu stawiał 
potrzeby dzieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 31 maja 2017 r. 
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Bezwarunkowa miłość 

 

 

Kto kochał dzieci? 

 

On. 

 

Rozumiał się z nimi bez słów. 

 

Czemu nie chciał ich zostawić? 

 

Zdradziłby je. 

 

A gdy umarł 

 

Kochał je jeszcze bardziej. 
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Janusz Korczak 

 

Kto kochał dzieci bardziej niż on ? 

Otaczał je wszystkie miłością swą. 

Radził, pomagał i wspierał jak mógł. 

Czyste miał serce i piękną duszę. 

Zawsze powtarzał: „Nie ma dzieci – są ludzie…” 

A uśmiech dziecka - największa jego nagroda. 

Korczak Janusz to wielka i wspaniała osoba. 
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Janusz Korczak 
 

Jako Henryk Goldszmit przyszedłeś na świat latem, 

A z miłości do literatury nazwałeś się Januszem Korczakiem. 

Nauczyciel, pedagog, poeta i lekarz, 

Umiłowaniem do dzieci nas wszystkich urzekasz. 

Sierotom Żydowskim Dom Sierot stworzyłeś 

Z nimi też swoje życie przeżyłeś. 

 

Książki, eseje i opowiadania pisałeś, 

O prawa dziecka też zabiegałeś. 

Radio audycje Twe nadawało 

Co rozgłos Tobie dało. 

Zasady i reguły nowe stworzyłeś, 

A sejm i sąd koleżeński w życie dzieci wdrożyłeś. 

Każdy swe prawa miał i o nie dbał. 

 

Pomogłeś dzieciom charakter kształtować, 

Razem zakłady z wychowankami dla zasad pracy nad sobą weryfikować. 

Zawsze na pierwszym miejscu było dzieciństwo 

BY o nie dbać i szczęście małym dać. 

Jako pedagog swe credo miałeś 

A dorosłym cenne wskazówki przekazałeś. 

Całe te lata o wszystko dbałeś 

I o fundusze dla biednych zabiegałeś. 

Empatię i swoje serce im okazałeś. 

Latem kolonie jeszcze zrobiłeś i do „Różyczki” wychowanków zaprosiłeś. 

 

Dzień nastał dla Ciebie ciężki 

Zły okupant Dom Sierot w Getcie umieścił 

I przyszedł sierpień, i wysiedlenie, i marsz cierpienia. 

Ewakuacja była możliwa, lecz Ty Treblinkę z Żydami wybrałeś 

Ciągle trzymając dzieci za ręce 

I tam w komorze w ramionach, których kochałeś swe życie oddałeś. 

 

 

http://www.polskieradio.pl/
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PRZYJACIEL 

Ja, Ty, My, Wy, Oni, 

Aniołki, kwiatuszki, sierotki. 

Nauczyciel, opiekun, przyjaciel, 

Uniżony, skromny, oddany... 

Stary Doktor- 

Zawsze ofiarny. 

 

Kochający bez granic, 

Obrońca Praw Dziecka. 

Razem... 

Czy noc, czy dzień. 

Złotym Wawrzynem odznaczony. 

A nasz przyjaciel - niezastąpiony, 

K O R C Z A K ! 

 

 
 

  


