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Życie bohatera dzieci 

Janusz Korczak w dwudziestym wieku żył, 

A ciężkie to były czasy, wiemy to nie od dziś. 

Nauczał w sierocińcu, 

Uczył jak dobrym być. 

Systematycznie leczył sieroty, 

Zaradzał problemom ich. 

 

Korczak ,,Dobrym Doktorem'' zwany, 

Opiekunem i ojcem im był. 

Ratował bezdomne maluchy, 

Całymi dniami w ,,Domu Szczęścia'' żył. 

Zmarł choć mógł wybrać życie, 

A z dziećmi do końca był. 

Korczak to wielki pedagog, nauczcie się i wy.  



Tytuł: Wspaniały patron 

Imię i nazwisko autora: Adam Stachelek 
Klasa: 6a  

Materiały źródłowe: wiedza moja i rodziców 

 

 
 

Wspaniały patron 

 

Jakiż to wielki zaszczyt naszą szkołę spotkał, 

Ach… że patronem naszym wielki Polak został. 

Nie był to człowiek, zwykły, ani pospolity. 

Uczył dzieci, nie licząc na żadne zaszczyty, 

Sieroty biedne, słabe i te opuszczone 

Zawsze mogły nań liczyć, będąc poza domem. 

Kiedy w obliczu zła okrutnego były wystraszone 

On zawsze był z nimi nie bacząc na siebie, 

Rozumem się nie kierując, lecz czując potrzebę, 

Chęć nieodpartą mając bliźniemu służenia 

Za to razem ze swą dziatwą poszedł do więzienia 

A że czasy okrutne go nie oszczędziły 

Każdy wie, że on zginął, a idee przeżyły. 

 



Tytuł: Janusz Korczak 

 Imię i nazwisko autora: Jan Kornacki 
 kl. 6D 

 

  

Janusz Korczak 

 
Jest ciekawą bardzo osobą 

A dzieci zachwycały się Jego mową 

Nauczał ich jak godnie żyć 

Uczył jak zawsze dobrze śnić 

Szły za Nim krok w krok 

Za dom, aż po nazistowski mrok 

 

Każde z nich ufało Mu 

O północy czy podczas snu 

Rodzicem był wspaniałym  

Często innych ideałem 

Zawsze kochał mniejszych 

Aby móc też 

Kochać większych 

 

Przebył trudną drogę 

Również przez mękę i trwogę 

Zawsze miłości miał wiele 

Jak dzielił się nią z przyjacielem 

Aż w końcu nadszedł ten dzień 

Cały Jego świat otoczył zły cień 

I gdy wszystko było stracone 

Elizejskie Pola na chwilę się pokazały 

Lecz w Jego oczach ciągle trwały 

 

Dla dzieci był niczym brat 

Za każdym razem udzielał wielu rad 

I kiedy innym pomagał na jawie śnić  

Egoistą nazwany nie mógł być  

Cieszyła go bardzo miłość do dzieci 

I niech mu zawsze dobro świeci 

 

 

 



Wspaniała twórczość 

 
Jeśli się nudzisz, 

A nie chce Ci się spać, 

Naucz się dobrze czytać. 

Ujrzyj moc książek, 

Spójrz na półkę z nimi, 

Znajdź powieści Janusza Korczaka. 

 

Książki jego są wspaniałe, 

Otwórz wyobraźnię swą, 

Rok jeden i drugi, a one będą razem z Tobą 

Czytaj je wszystkie, a zwłaszcza Króla Maciusia Pierwszego. 

Zapamiętaj wnioski z nich, 

A wszystko zrozumiesz, 

Kochaj go jak chcesz! 
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